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 ۱۳۹۷بهار و تابستان ، ۳، شمارۀ دومهای حدیثی، سال آموزه

 تحلیل تطبیقی سیمای الهی 

 و تورات  رضا در احادیث توحیدی امام

  انگار های مکان از ُبعد مکان و گزاره

 ١زاده سیدعلی سجادی  
 ٢سیدعلی دلبری                   

 ٣محمد میرزایی                 
 ٤مهر اکبر حبیبی  علی          

 چکیده
ولی در درک درسـت ، مند نبوده دراز دامنی بهره سبک تطبیقی هر چند از پیشینه

 ۀ، در عرصـویژه اگر واکاوی این شیوه ؛ بهبسیار ارزشمند و کارآمد است، معارف
، رو تحقیق فراروی کوشید کـه در گـام اول از این. معارِف توحیدی دو دین باشد

و ظـاهر  رضـا ن بُعد را در احادیث توحیدی امـامی الهی در ایهای سیما گزاره
تحلیلـی از ایـن ، ای گـردآوری نمایـد و در قـدم بعـدی تورات به روش کتابخانـه

                                                 
 .۰۳/۰۹/۱۳۹۷تاریخ پذیرش:  - ۰۴/۱۲/۱۳۹۶تاریخ دریافت:  
 . )Sajjadizadehmohammad@gmail.com( شگاه علوم اسالمی رضویاستادیار دان. ١
 . )Saddelbari@gmail.com( دانشیار دانشگاه علوم اسالمی رضوی. ٢
 . )mirzaee6515@ gmail.com( استادیار دانشگاه علوم اسالمی رضوی. ٣
 )لنویسنده مسئو ( رضوی اسالمی حدیث دانشگاه علوم علوم قرآن و دکتری دانشجوی. ٤

 )aliakbarhabibyimehr@gmail.com( 
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۴۸ 

-بـه روش توصـیفی، ها به دسـت دهـد کـه دو مـورد از مهمتـرین نتـایج آن داده
هـای تـورات در  و گـزاره اوالً احادیـث توحیـدی رضـوی: عبارتنداز، تحلیلی

توان به بیش از صد  مند است که می ، از جامعه آماری باالیی بهرهیطه این مسئلهح
در ، دار بــودن خداونــد و چهــل حــدیث رضــوی مــورد در تــورات بــر مکــان

تـورات در تشـبیه خداونـد بــه ثانیــاً تعـالیم . فرامکـانی حضـرت حـق اشـاره کـرد
بـا معـارف توحیـدی ، انگـار های مکان دار بودن خداوند و گزاره مکان، ها آفریده
ریـزی  ، قالـبرو کـه تـورات کنـونی از آن؛ سراسـر نـاهمگون اسـت رضا امام

، فـرود، فـراز، کمـر، صـورت، پـا، خدایی در دستور کارش قرار گرفته که دست
حـال ؛ شـود ، به مکانداری خداوند منجـر مـیپیدایی و غیره دارد که پذیرش آنان

 . مبّری است، و از اصل تشبیه خداوند از این موارد، آنکه در معارف رضوی
هـای  گزاره، تورات، احادیث توحیدی رضوی، رضا امام واژگان کلیدی:

 . انگار مکان

 مقدمه
ویـژه اگـر  ترین درجـه ارزش برخـوردار اسـت بـهحوزه مسائل اعتقادی بذاته از بـاال

جـویی  ، پـیسخن به سیمای الهی کشیده شده و در فضایی تطبیقی بـین دو نـوع نگـاه
روی به دنبال بررسی تطبیقی یکی از اوصاف جاللی خداوند  مقاله پیِش ، رو از این؛ دشو 

هـای تـورات در  و آمـوزه رضـا رت حق در احادیث توحیدی امامیعنی فرامکانی حض
 ١ای نداشته ای که هیچ پیشینه . مسئلهُبعد مکان و موضوعات مالزِم مکان برخاسته است

فقـط بـرای ، ای در اثـر مهیـا شـدن بسـترهای ویـژه و ضرورت درانداختن چنـین مسـئله
گون  در ابعاد گونه است که در انتها به بروز و ظهور علم عالم آل محمد رضا امام

اصول عقاید و مخصوصا توحید گشته و دورانی طالیی در ایـن عرصـه را بـرای شـیعیان 
(طیبـه  استدورانی طالیی در حوزه فقه ، گونه که دوره صادقین رقم زده است همان

، نقـش بسـزایی داشـته، که دست به دست دادن عواملی در ایـن مهـم )۱۵ ،۱۳۹۶اشـرفی، 

                                                 
کارهای زیادی در بررسی تطبیقی در موضوعات مختلف بین قرآن و عهدین یـا اسـالم و عهـدین انجـام . ١

ت بـه ولی هیچ کس بـه بررسـی تطبیقـی نسـب) مگ ایران، نورمگز؛ samanpl.ir ؛lib.ir: ک.ر( گرفته
 . های تورات نپرداخته است آموزه و رضا در احادیث توحیدی امام موضوع مورد سخن
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های  گویا با بررسی ١.برای دیگر ائمه به وجود نیامده است، ها عواملی که در دیگر زمان
بـا دیگـر ادیـان بتـوان بـه  رضـا ن معـارف مخصوصـا معـارف سـخنان امـامتطبیقی ای
عظم رهبری در تولید علوم انسانی اسالمی و در نتیجـه تحـول های نظام و مقام م دغدغه

  (همان). علوم انسانی غربی لبیک گفت
بکـر بـودن : وار به این نکات اشاره کـرد توان فهرست وه نوآوری این مقاله میاز وج

هـای  از زوایـای گونـاگون بـا آمـوزه رضـا بررسی تطبیقی روایات توحیدی امامحوزه 
ــورات ــو ت ــدن جل ــن ش ــوه ه، روش ــام ای از جل ــهور ام ــب مش ــای لق ــا ه ــی  رض یعن
در اثر این تطبیق و فهمیدن این مهم که برخی از نکات ظریـف در  محمد آل عالم

استفاده از برهـان : وجود دارد مانند رضا رفتی و عقیدتی تنها در کالم اماممباحث مع
  )۱۶۸ ،۱۴۰۳(صدوق،  داشتن خداوند» ید«خلف در عدم 

  یمفهوم شناس الف.
» تـورات«مفهوم واژگانی که در عنوان مقاله به کار رفته روشن است به جز دو واژه 

 . که باید مقصود از آنها آشکار گردد» مکان«و 
عبـری » کتـاب مقـدس«مجموِع پنج بخِش نخسـِت ، مراد از تورات در این نوشتار

یـا » عتیـق عهـد«اعداد و تثنیه است که بخشی از ، الویان، خروج، یعنی اسفار پیدایش
ای کـه  همان اسفار خمسـه )۲۳ ،۱۳۸۲(ر. ک: سلیمانی اردسـتانی،  را در برگرفته» عهد قدیم«

(موسـوی بجنـوردی،  رود مهمترین و نخستین معنای تورات در فرهنگ یهود بـه شـمار مـی
ی ظاهر تورات مـالک بررسـی یادکردنی است در این مقاله به ادله فراوان )۱۶/۳۲۹ ،۱۳۸۷

 ،۱۳۹۰؛ طباطبایی، ۵۲ ،۱۴۳۰(خویی،  مانند اینکه به طور عملی عالمان اسالمی؛ گیرد قرار می
؛ ۱/۱۲۱ ،۱۳۶۴؛ شهرستانی، ۷/۴۲ ،تا بی؛ همو، ۲/۹۶تا،  بی؛ سبحانی، ۳/۴۴۴ ،۱۴۱۹تیمیه،  ؛ ابن۸/۲۳۴

؛ ۱۶/۱۲۴و  ۳/۵۴۴و  ۸/۳۷۲و  ۴/۴۹۸ ،۱۳۹۹؛ مطهــری، ۳/۵۹ ،۱۴۱۰؛ معرفــت، ۲۰ ،۱۳۶۳شــاذان،  ابن
 و بسیاری دیگر بسان اریگن و مانند آن )۶/۳۷۳ ،۱۴۲۴؛ مغنیه، ۳۴۱و  ۱۷۱ ،۱۴۲۱امین،  احسان

                                                 
، ابـن نـدیم؛ ۱۲۱: ۱۴۲۴، زیدان: ک. ر( های مختلف عالقه وافر مامون به فلسفه به دلیل: عواملی مانند. ١

 الهـی باشـد باور مامون در این بـاره کـه امـام بایـد منصـوب... )؛ و ۱/۲۹۵: ۱۳۴۶، رفاعی؛ ۳۳۹: تا بی
 ) سراسر: ۱۳۹۲، جعفر سیدان: ک. ر... (و) ۱/۳۳۳: ۱۴۰۳، عاملی(
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های خردسـتیز  دیشمندان یهودی و مسیحی در گزارهبه تاویالت ان ١)۱۰۰ ،۱۳۹۰(شـمخی، 
 . اند وقعی ننهاده

 ،۱۳۷۳(ر. ک: سجادی،  گون که از آن ارائه گشته قصود از مکان در بین تعاریف گونهم
فـارابی و ، تـرین تعریفـی اسـت کـه مـورد قبـول ارسـطو همان معروف )۱۹۰۶و  ۱۰۹۵/ ۳

مماس با سـطح خـارجی ، سطح داخلی جسمی که«سینا است که عبارت است از  ابن
 ٢)maaref.porsemani.ir از:   بـه نقـل ۱۴۶-۲/۱۴۰ ،۱۳۷۸(مصـباح یـزدی،  »جسم دیگر باشـد

ظـرِف  ءمکان برای اشیای مادی قابل تصور اسـت کـه یـک شـِی ، براساس این تعریف
 . شود مظروف آن محسوب  ءدیگر قرار گرفته و دیگر شی ءشی

و سـپس کـالم بـه  کنیم آغاز مـی ئیدر اینجا سخن را از امکان تشبیه خداوند به شی
 . شود نده میبررسی تطبیقی در فرامکانی یا مکانمندی خداوند کشا

 تشبیه الهی ب.
م اند اصـول دیـن را براساسـی قـوی سعی کرده بیت با الهام از معارف اهل، امامیه

 و اشـاعره )۹۶/ ۲ ،تا بی(سبحانی،  غالت، حشویه: مانند( اند گذارده نه گرفتار تشبیه گشته
. یکـی شدنداسیر )  )۲/۱۰۶ ،(همان مانند معتزله( و نه در بند تعطیل)  )۱۰۵-۲/۹۸ ،(همان
بـرای ؛ اسـت امام علی بن موسی الرضـا، ها ایستاده ای که در برابر این جریان از ائمه

َه «: فرمود رضا شنیدم که امام: داود بن قاسم گوید، نمونه در سندی صحیح َمْن َشـبَّ
َه ِبَخْلِقِه َفُهَو ُمْشِرٌك  مشـرک ؛ هـایش تشـبیه کنـد هر کس خداوند را به آفریـده. «»...اللَّ

                                                 
ثانیـًا  تاویالت با یکدیگر تناقض دارنـد این اوالً  نیز وجود داردبا فرض پذیرش تاویالت البته ادله دیگری . ١

فیروز تفسیر کشیش . (اند که خداوند جسم است شمندان در تاویالتشان تصریح کردهاندی همینبرخی از 
از این درگذریم که ) ۹: ۱۳۹۱، و شاکر یبه نقل از مهرجرد www.irankelisa.comبر سفر پیدایش در 

، در اثـر کشـش و های مـادی بـودن خداونـد در تـورات دم جسمانیت خداوند و تاویل گزارهاعتقاد به ع
در میان تمام ِفرق یهودی به عنوان اصلی مسلم پذیرفتـه ) م۱۲۰۴د( میمون هایی شخصی به نام ابن کوشش

اصـلی کـه در قبـل از آن وجـود ) ۱۴: ۱۳۹۱، و شـاکر یبـه نقـل از مهرجـرد ۱/۸۴: ۱۳۸۷، هیلنز( شد
انـد کـه پیـدایش تاویـل در دیـن یهـود در اثـر  برخی درصدد اثبـات ایـن سـخن برآمـدهنداشته است لذا 

-۱۱۱: ۱۳۹۳، رضاپور و نصـرآبادی. (ز اسالم و عالمان اسالمی بوده استتاثیرپذیری متکلمان یهودی ا
۱۲۶ ( 

 . که مماس با سطح خارجی آبی است که در آن ریخته شده است، مانند سطح داخلی لیوان. ٢
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، آنچـه نهـی شـده، کافر است و هر که به او؛ است و هر که او را متصف به مکان کند
اْلَکـِذَب  یْفَتـرِ یَ ِإنَّمـا ﴿: سپس این آیـه را تـالوت فرمودنـد» دروغگوست؛ نسبت دهد

ِذ  ولِئَك ُهُم اْلکاِذُبوَن یْؤِمُنوَن ِبآیُ َن ال یالَّ
ُ
ِه َوأ بـه خـدا و ( فقط کسانی« )۱۰۵(نحل/  ﴾اِت اللَّ

 »انـد نان دروغگوی واقعییمان ندارند و ایات خدا ایکه به آ؛ بندند دروغ می) امبریپ
  )۱/۶۹ ،۱۳۶۹شهر آشوب،  ؛ ابن۳/۲۲۹ ،۱۴۰۳؛ مجلسی، ۶۹ ،۱۳۹۸(صدوق، 

، عمال با مسـلک تعطیـل گونه که با اتصاف الهی به اوصاف فراوان همان امامان
؛ جانانـه شـود داری خداونـد مـی ر به مکانکه منج، با روش تشبیه هم ١؛اند مبارزه نموده
و حتی این برائت   هاند تا آنجا که به صورت صریح از اهل تشبیه بیزاری جست پیکار کرده

. »...نحـن منـه بـراء فـی الـدنیا و اآلخـرة... «: انـد را مختص به دنیا ننموده و فرموده
نظیـر و  ذعان بـه بـی، ااند که کمترین درجه دیانت شده خستوو  ٢)۱/۱۴۳ ،۱۳۷۸(صـدوق، 

َو َال ... «: فرمودند، رضا گونه که امام همان )۱/۱۳۳ ،(همان. مانندی خداوند است بی
ْشبِ یَ دِ  ْخَالِص َو َال ِإْخَالَص َمَع التَّ  ِباْإلِ

َمَع ِإْثَباِت   َی ِه َو َال َنفْ یاَنَة ِإالَّ َبْعَد َمْعِرَفٍة َو َال َمْعِرَفَة ِإالَّ
َفاِت ِللتَّ  انت کامـل نگـردد و تـا اخـالص ید ؛ تا معرفت و شناخت نباشد« .»... هِ یْشبِ الصِّ

ن نخواهد یاخالصی در ب، هیرد و با اعتقاد به تشبیگ معرفت و شناخت انجام نمی؛ نباشد
  )۱/۱۵۳ ،(همان. »ه نفی نشده استیتشب) که برای مخلوقان است( بود و با اثبات صفاتی

؛ کمتـرین برای خداوند هستند، صاف مخلوقاندر واقع کسانی که درصدد اثبات او 
بـرعکس آنچـه در لیک در تورات کنـونی ؛ اند ای از اخالص و معرفت الهی نبرده بهره

داشـته  رود فقراتی وجود دارد که صراحت در تشبیه خداوند به مخلوقات ابتدا انتظار می
آوردگـاه  گردد که به جهت تنگنـای داری حضرت حق می ن که این مسئله منجر به مکا

                                                 
 . ۳۲و۳۱و۲۱-۱/۱۲: ۱۳۹۱، عطاردی؛ ۲/۱۲۱: ۱۳۷۸، صدوق: ک. نمونه ر رایب. ١
 آورده که روزی امـام سـجاد نمونه شیخ مفید برای؛ اند ستهدیگر نیز از این مسلک تبری ج امامان. ٢

امـام زیـن ؛ کردنـد اوند را به مخلوقـاتش تشـبیه مـیشنید که خد صدای گروهی را در مسجد پیامبر
از این سخنان بسیار ناراحت گشته و حالت تنفر نسبت به گویندگان این سخنان به او دسـت  العابدین

تشریف برد و با صدای بلند با خدای خـود  ت و به نزد آرامگاه پیامبرداده و فزع نموده سپس برخاس
انا بریء یا الهی من الذین بالتشـبه طلبـوک لـیس کمثلـک شـیء ... « !گونه مناجات نمود که خدایا این

سّووک بخلقک فِمن َثّم لم یعرفوک واتخذوا بعض آیاتک رّبا فبـذلک وصـفوک ... الهی و لم یدرکوک
 ) ۲/۱۵۳: ۱۴۱۳، مفید( »ه المشّبهون نعتوکفتعالیَت عّما ب
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، ۱۲۱سـفر خـروج،  ،تـا بـی(ر. ک: کتـاب مقـدس،  شـود ای از آن اشـاره مـی مقاله تنهـا بـه نمونـه
، ۱۰۶؛ ص۱۷، آیـــه۱۳، اصـــحاح ۱۰۴؛ ص۱۴و  ۱۰، آیـــه۱۳، اصـــحاح۱۰۳؛ ص۱۱-۹، آیـــه ۲۴اصـــحاح
  )۲و  ۱، آیه ۵، اصحاح۶؛ ص۱۰، آیه۳۳، باب۵۱؛ سفر پیدایش، ص۶، آیه۱۵اصحاح

جودی است که دارای دسـتی ظـاهری خداوند مو ، تورات آمدهبنابر تعالیمی که در 
اسـرائیل را از میـان مصـریان  رو زمـانی دسـت خـود را دراز نمـوده و بنی  باشد از این می

(کتاب مقدس،  است) خدای آسمان و خدای زمین( نجات داده تا آنها بفهمند که او َیُهوه
ذرات غبار هوا را تبدیل ، تنبیه مصریان و گاهی برای )۵، آیه ۷، اصحاح۹۲سفر خروج، ص ،تا بی

این حشرات ریز را از مصر بیرون ، به پشه نموده تا جایی که افسونگران هر چه کوشیدند
سـفر خـروج،  ،(همـان »انگشـت خداسـت، ایـن«: به فرعون عرض کردند، نتوانسته؛ کنند
   )۱۹، آیه ۸، اصحاح۹۴ص

قوم مرا رها کـن تـا مـرا «: بگو که به فرعون: فرماید می به موسی، و زمانی دیگر
زیرا اگر تاکنون دست خود را دراز کرده و تو را و قومت را به وبا مبتال ... عبادت کنند

  )۱۶-۱۴، آیه ۹اصحاح ،(همان »شدی ته بودم هر آینه از زمین هالک میساخ
، بـه آنهـا اسرائیل این نعمت را خاطرنشان کـرده به بنی موسی گونه که بعداً  همان

زیـرا ؛ یـاد داریـد؛ این روزی را که از مصر از خانـه غالمـی بیـرون آمدیـد«: فرماید می
(بـرای  )۳، آیـه۱۳، اصـحاح۱۰۳ص ،(همان. »خداوند شما را با قوت دست از آنجا بیرون آورد

، ۱۳، اصـحاح۱۰۴؛ ص۱۴و۱۰، آیه۱۳، اصحاح۱۰۳سفر پیدایش، ص ،های بیشتر ر. ک: همان دیدن نمونه
  )۶، آیه۱۵ح، اصحا۱۰۶؛ ص۱۷آیه

دانـد از  خیزد و خداوند را منزه مـی به مبارزه با چنین تفکری برمی رضا لیک امام
در  یهشـام بـن مشـرق، برای نمونه در روایتـی صـحیح؛ اینکه دست ظاهری داشته باشد

کند که آیا خداوند  عرض می رضا به امام )۶۴(المائـدة/ ﴾َمْبُسوَطتان هدایَ َبل ﴿ مورد آیه
. نماید های آن حضرت اشاره می ، به دستو با دست خود ن؟!یاست همچنرا دو دست 

ن یچنـ) بر فـرض( اگر؛ نه» َلوَکاَن َهَکَذا َلَکاَن َمْخُلوقاً ، َال «: فرمایند ایشان در جواب می
؛ عطـاردی، ۱/۳۳۰  ،۱۳۸۰اشـی، ی؛ ع۱۶۸ ،۱۴۰۳(صـدوق، . بـود ؛ باید خداوند مخلـوق مـیباشد
 ،۱۳۷۸؛ همو، ۱۶ ،۱۴۰۳؛ همو، ۱۵۳ ،۱۳۹۸های بییشتر ر. ک: صدوق،  مونهبرای دیدن ن( )۱/۶۲ ،۱۳۹۱

  )۲/۵۰ ،۱۴۱۵کاشانی،  ضی؛ ف۱/۱۸۲-۱۷۹
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، منطـقو  برهـانهـای اثبـات در  برای تبیین سخن امام باید گفت که یکـی از روش
ای ثابت  ، برای اثبات درستی قضیهدر این روش. است) اثبات غیر مستقیم( برهان خلف

 . نادرست است، آن نقیضگردد که  می
خداونـد ماننـد «در این حدیث درسـتی ایـن گـزاره اسـت کـه  رضا مّدعای امام

ه یـدان لّلـ) رو کـه امـام در جـواب سـوال هشـام  از این» انسانها دو دست ظاهری ندارد
 »الیکون له یدان هکذا«یعنی » َال «: فرمودند( هکذا؟

خداوند مانند انسانها دو «بر نادرست بودن این گزاره که  رضا ستدالل امامطریق ا
لـو «بنا بر یک قضیه شرطی متصل است ) یعنی نقیض گزاره باال( »دست ظاهری دارد

) بنـابراین نقیض تالی( رو که خداوند مخلوق نیست و از آن» کان له هکذا لکان مخلوقا
نقـیض ؛ (داشـته باشـد های انسـان نـد دسـتمان) جسمانی( تواند دو دست خداوند نمی

خداوند مانند انسان دو دست ظاهری ؛شود بر اینکه  ) بنابراین مدعای امام ثابت میمقدم
 .  ندارد

هـای قـوی از دارا بـودن  خداوند با چنین اسـتدالل در حالیکه در معارف رضوی
، لیـک در جـای جـای تـورات ،گـردد مخلوقات مانند دست داشتن منـزه مـیاوصاف 

تصریح به دست داشتن خداوند شده است که افزون بر اینکه اصل این سـخن محکـوم 
محکوم بـوده ، دار بودن موجود مشّبه و مجّسم مکان: به خاطر لوازمش هم مانند؛ است

 . و غیر قابل پذیرش است

و تورات از ُبعد مکان  رضا یمای الهی در احادیث توحیدی امامس ج.
 انگار های مکان و گزاره

بعد از مقایسه اصل شباهت خداوند در تورات و معارف رضـوی سـزامند اسـت کـه 
انگـار بررسـی  های مکان سیمای الهی در احادیث رضوی و تورات از ُبعد مکان و گزاره

 . شود

 اتصاف الهی به مکان. ۱
دار بودن خداوند داللت دارند که در این مقـال بـه  موارد بسیاری در تورات بر مکان
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بـه : فرمـود که خداونـد بـه موسـی، در سفر خروج آمده. شود ن اشاره میدو مورد آ
ن و نخست زاده من است و به تو اسرائیل پسر م: گوید خداوند چنین می: «فرعون بگو

پسـر  همانا؛ ابا کنی، پسر مرا رها کن تا مرا عبادت کند و اگر از رها کردنش: گویم می
شـد در بـین راه کـه خداونـد دِر منـزل بـه او کشم و واقع  زاده تو را می تو یعنی نخست

بر بنیان  )۲۴و  ۲۳، آیه۴، اصحاح۸۸سفر خروج، ص ،تا بی(همان: . »قصد قتل وی نمود، برخورده
، خداوند موجودی است که در بین راه و دقیقا جلو درب سرای فرعون، این فقره تورات

 . گیرد سینه شده و تصمیم کشتن او را می با او سینه به
 )۳۵و  ۲۹، آیه۲۸، اصحاح۱۲۸ص ،(همان) که شاید قدس باشد( مکانی را، ند توراتخداو 

لیـک گـاهی بـرای  )۱۷، آیـه۱۵، اصـحاح۱۰۷ص ،(همـان به عنوان سرای خود اختیـار نمـود
و زمـانی بـر روی  )۷-۴، آیـه۱۱، اصـحاح۹۹ص ،(همان. شود از آن خارج می، گرفتن قربانی
در ، ای برای تکلم بـا موسـی و هنگامه )۶آیـه  ،۱۷، اصحاح۱۱۱ص ،(همان صخره ایستاده
. تثبیـت گـردد، اسرائیل به پیامبرشان شود تا ایمان بنی ش او شرفیاب میپی، ابری ظلمانی

نزد من به کوه باال بیـا و «امر کرده  و گاهی به موسی )۹، آیه ۱۹، اصحاح۱۱۴ص ،(همان
به ؛ ام تا آنها را تعلیم نمایی هگی و تورات و احکامی را که نوشتهای سن آنجا باش تا لوح

 ١)۱۳و  ۱۲، آیه ۲۴، اصحاح۱۲۲ص ،(همان. »تو بدهم
در اینجـا بـه دو ؛ موجودی فرامکانی است، خداوند، لیک در معارف معصومان

 . شود مورد اشاره می
ای کـه طبـق حـدیثی  حیح و طوالنی در ادامه جواب شبههدر روایتی ص رضا امام

در منازلشـان خداونـد را  منین روز قیامـتؤاج یافته بود که مـر میان مردم رو ساختگی د
َه َتَبـاَرَك َو یَ ... «: فرماید کنند خطاب به اباصلت هروی می زیارت می ْلِت ِإنَّ اللَّ َبا الصَّ

َ
ا أ

ای اباصـلت! خداونـد « .»... ِبَمَکـاٍن و الُیـدَرک باالبصـار و االوهـام  وَصـُف یُ َتَعاَلی َال 

                                                 
؛ ۲۲آیـه، ۱۷اصـحاح، ۲۱ص، سـفر پیـدایش: تـا ، بـیکتاب مقـدس: ک. های بیشتر ر نمونهدیدن برای . ١

، ۵۴ص؛ ۳۲-۲۴آیــه، ۳۲اصــحاح، ۵۰ص؛ ۱۷-۱۱آیـه، ۲۸اصــحاح، ۴۱ص؛ ۲۲آیــه، ۲۵اصـحاح، ۳۶ص
، ۱۱۳ص؛ ۲۱آیـه، ۱۵اصـحاح، ۱۰۸ص؛ ۲۱آیه ، ۱اصحاح، ۸۴ص، سفر خروج؛ ۱۴و  ۱۳آیه ، ۳۵اصحاح
، ۲۴اصـحاح، ۱۲۱ص؛ ۲۳آیـه، ۲۰اصـحاح، ۱۱۶ص؛ ۲۵-۱۸آیـه، ۱۹اصـحاح، ۱۱۴ص؛ ۳آیه، ۱۹اصحاح

 . و غیره ۸آیه، ۲اصحاح، ۱۵۳ص، سفر الویان؛ ۲و  ۱آیه
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؛ همو، ۴۶۱ ،۱۳۷۶(صدوق، . »شود شود و با دیدگان و اوهام درک نمی متصف به مکان نمی
  )۴/۴ ،؛ همان۲/۴۰۹ ،۱۴۰۳؛ طبرسی، ۱۱۶/ ۱ ،۱۳۷۸؛ همو، ۱۱۸ ،۱۳۹۸

ِهـْم ﴿درباره آیه شـریفه  رضا یا در روایتی دیگر که از امام بِّ ُهْم َعـْن َر ْوَمِئـٍذ یَ َکالَّ ِإنَّ
نـان در آن روز یبلکه ا، پندارند ست که آنان میینن ین چنیا« )۱۵(مطففین/ ﴾َلَمْحُجوُبوَن 

: فرماینـد ، میای افزوده جمله، به عبارت باال؛ شود سوال می» از پروردگارشان محجوبند
َه َتَباَرَك َو َتَعاَلی َال « خداوند . «»...ِه ِعَباُدهُ یْحَجَب َعْنُه فِ یُ ِه فَ یُحلُّ فِ یَ وَصُف ِبَمَکاٍن یُ ِإنَّ اللَّ

بندگانش از ) در حجاب قرار گرفته( تا؛ ود به مکانی که در آن حلول کندش متصف نمی
از ثـواب پروردگارشـان محـروم ، آنـان«ك مراد آیه این اسـت کـه یل» او محجوب شوند

ــی ــوند م ــدوق، . »ش ــو، ۱۶۲ ،۱۳۹۸(ص ــی، ۱۳ ،۱۴۰۳؛ هم ــی، ۲/۴۱۱ ،۱۴۰۳؛ طبرس  ،۱۴۰۳؛ مجلس
۳/۳۱۸(   

) دارای تا چه برسـد بـه عقبـی( در همین دنیا خداوند، بنابراین براساس تورات فعلی
زند ولـی معـارف رضـوی بـه  وقت کاری پیش آید از آن بیرون میای است که هر  خانه

بد و به مقابله با این تا ، آن هم برای بهشتیان را برنمیزیارت رفتن خداوند در سرای دیگر
لی دارد کـه و برای ریشه کن کـردن ایـن شـبهه کـه مگـر چـه اشـکا. خیزد تفکر برمی

رای بـه دسـت آوردن های متمادی دنیا بـ هایی که بهشتیان در سال خداوند به جهت رنج
بـه  و دیگـر ائمـه رضـا لحظه به دیدار آنها برود؟! امـام اند چند رضایت او کشیده

 ١خداوند موجودی فرامکانی اسـت، پردازند که از ُبن این حقیقت می ۀروشنگری دربار 
هـر  شود نه اینکه خداوند موجودی مکانی است لیـک بـه نمیو هرگز متصف به مکان 

اند که  دوم براین باور رفتهیا اینکه برخی در روایت . آید دلیلی به زیارت اهل بهشت نمی
 ،۱۴۱۲(ر. ک: طبـری،  شـوند یت پروردگارشـان محجـوب مـیؤ ای در روز قیامت از ر عده
 رضــا در اینجاســت کــه امــام )۳۰/۱۲۳ ،۱۴۱۱؛ زحیلــی، ۸/۳۴۷ ،۱۴۱۹کثیــر،  ؛ ابن۳۰/۶۴
، محجـوب شـدن ای از پروردگارشان ابر گفته شما اگر محجوب شدن پارهبن: فرماید می
یت پروردگار باشد در این صورت این سخن یک الزمه باطل دارد و آن این اسـت ؤ از ر

ای از او محجوب شوند و اگـر بپذیریـد  در مکانی حلول کرده باشد تا عده که خداوند
                                                 

، همـو؛ ۳۱۱و  ۱۷۵و  ۱۱۸: ۱۳۹۸، همـو؛ ۱/۱۳۵: ۱۳۷۸، صـدوق: ک. های بیشـتر ر نمونهدیدن برای . ١
  . و غیره ۱/۲۰۲ ک۱۴۱۳، مفید؛ ۲/۴۱۲: ۱۴۰۳، طبرسی؛ ۳/۳۱۸: ۱۴۰۳، مجلسی؛ ۴۶۱و  ۴۵۹: ۱۳۷۶
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ایـد در حالیکـه  شده خستودار بودن خداوند  به مکان؛ ند در مکانی قرار گرفتهکه خداو 
ــابراین مح ــت بن ــان اس ــودی فرامک ــد موج ــدهخداون ــدن ع ــروم ش ــوب و مح ای از  ج

یت پرودگارشان باشد بلکه باید از امر دگری باشد که مرتبط به ؤ ، نباید از رپروردگارشان
 . خداوند است که آن ثواب و پاداش اوست

دار معرفی نمـوده بلکـه آن را بـه عهـده  تورات کنونی نه تنها خداوند را مکان لیک
رو که بر این باور رفته که خود خداوند فالن مکان را به عنوان خانه   ؛ از اینخدا انداخته

یا با موسی در  )۱۷، آیه۱۵، اصحاح۱۰۷سفر خروج، ص ،(همان برای خویشتن اتخاذ کرده است
جا صبر نمایـد تـا او  دهد که او همان ت گذارده و به او دستور میمالقا هایی قرار مکان
و  ۱۲، آیـه ۲۴، اصـحاح۱۲۲سفر خـروج، ص ،(همان بیاورد و به او بدهد! را... های تورات و لوح
۱۳(  

 انگار های مکان گزاره. ۲
دار بـودن  مکـان، هایی هستند که الزمه آنها آن گزاره، انگار های مکان مراد از گزاره

، صـعود و نـزول: وجودی است که این حالـت در آنهـا وجـود دارد کـه عبارتنـدازآن م
 . مورد احاطه شدن و پیدایی و ناپیدایی، قابلیت دیده شدن، حرکت و سکون

 نزول الهی یک.
. او خداونـد موجـودی بـوده کـه نـزول و صـعود دارد، بنابر تعلیمات تورات کنونی

سـفر پیـدایش،  ،تـا بی(کتاب مقدس،  ارزیابی نماید، اآید تا راستی اخبار واصله ر  گاهی فرو می
اسـرائیل  جا که حتی این طـرح را در برابـر دیـدگان قـوم بنی تا آن )۲۱، آیه۱۸، اصحاح۲۳ص

 )۱۸آیه ،(همان و زمانی بر آتش )۱۱، آیه۱۹، اصحاح۱۱۴سفر خروج، ص ،(همان انجام داده است
سفر پیدایش،  ،(همان کند بر زمین نزول میو گاهی  )۱۹آیه ،(همان ای بر ستیغ کوه و هنگامه

 ،(همـان. بـرد صعود کرده و به جایگاهش تشریف مـیو سپس  )۵-۱، آیه۱۸، اصحاح۲۱ص
شـاخه شـدن  گـاه کـه سـخن بـه شاخه برای نمونه در سفر پیـدایش آن؛ )۲۲، آیه۱۷اصحاح
ت و تمام جهان را یک زبان و یک لغ«آمده است ؛ رسیده ها بعد از طوفان نوح امت
همـواری در زمـین ِشـنعار ) سرزمین؛ (کردند و واقع شد که چون از مشرق کوچ میبود 

ها بسـازیم و آنهـا را  بیاییـد خشـت: یافتند و در آنجا سکنی گرفتند و به یکدیگر گفتند
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: و گفتنـد. ]گـچ[خوب بپزیم و ایشان را آجر به جای سنگ بود و قبـر بـه جـای کـچ 
تـا نـامی بـرای ؛ و برجی را که سـرش بـه آسـمان برسـدبیایید شهری برای خود بنا نهیم 

شهر و خویشتن پیدا کنیم مبادا بر روی تمام زمین پراکنده شویم و خداوند نزول کرد تا 
همانـا قـوم یکـی : مالحظه نمایـد و خداونـد گفـت؛ کردند آدم بنا می برجی را که بنی

   )۶-۱، آیه۱۱، اصحاح۱۴سفر پیدایش، ص ،(همان. »...است
؛ زیـرا موجـودی کـه مکـان دار بـودن اوسـت مکـان، نزول و صعود موجودیالزمه 

دیگری برای او نیز معنـی پیـدا فرود او از مکانی یا صعود به مکان ؛ او معنی دارد ۀدربار 
ملعون شدن ، نسبت دادن نزول و صعود به خداوند، لیک در معارف رضوی؛ کند می

یم بن ابی محمود خراسانی که فـردی مـورد ابراه، در روایتی: برای نمونه؛ را در پی دارد
را دربـاره حـدیثی  رضـا نظر امام )۳۵۱ ،تا بی؛ طوسی، ۲۵ ،تا بی(نجاشی،  اعتماد و ثقه است

:  فرمـوده شود کـه آیـا پیـامبر جویا می؛ اند نموده که توده مردم منتسب به پیامبر
َه َتَباَرَك َو َتَعاَلی « نْ لَ یْ ْنِزُل ُکلَّ لَ یَ ِإنَّ اللَّ َماِء الدُّ : فرمایند در پاسخ می رضا امام» ایَ ٍة ِإَلی السَّ
فِ « ُه اْلُمَحرِّ بـا ( ق رایلعنت خدا بـر کسـانی بـاد کـه حقـا» «َن اْلَکِلَم َعْن َمَواِضِعهِ یَلَعَن اللَّ

 .»دهنـد ر مـیییاش تغ قییهای اصلی و معانی حق گاهیاز جا)  ها و تغییرهای نابجا حذف
َه َتَباَرَك َو َتَعاَلی «این بوده ؛ اند دهفرمو  آنچه پیامبر نْ یُ ِإنَّ اللَّ ـَماِء الـدُّ ا یَ ْنِزُل َمَلکًا ِإَلی السَّ

ِخ  یَلٍة فِ یْ ُکلَّ لَ 
َ
ُلِث اْأل ِل اللَّ  یَلَة اْلُجُمَعِة فِ یْ ِر َو لَ یالثُّ وَّ

َ
خداوند در ثلـِث فرجـامین » « ... لیْ أ

دارد و بـه او  سوی آسمان دنیا گسـیل مـیای را به  ، فرشتههر شب و آغاز شامگاِه جمعه
ـــان می ـــد فرم ـــد؛ (ده ـــرف خداون ـــه از ط ـــته)، ک ـــگ برداش ـــد( بان ـــا ): و بگوی آی
ای هسـت؟ کـه اجـابتش  ننـدهک . آیـا توبـهای هست؟ تا به او عطا کنم کننده درخواست

. سـپس »...امرزمیـا کسـی هسـت کـه طلـب بخشـایش کنـد؟ تـا مـن او را بیآ. نمایم
َثنِ «: کالمش فرمود در پایان رضا امام بِ  یَحدَّ

َ
َعْن آَباِئِه َعْن َرُسـوِل  یَعْن َجدِّ  یِبَذِلَك أ

هِ  ، بـرای مـن نقـل آن حـدیثی کـه پـدرم از جـّدم از پدرانشـان از پیـامبر«یعنی » اللَّ
؛ طبرسـی، ۱/۴۲۱ ،۱۴۱۳؛ صـدوق، ۱۵/۳۴۱ ،۱۴۰۴(مجلسـی، . »گونه بـوده اسـت این؛ ندا کرده
   )۲۸ ،۱۳۸۰ ؛ حر عاملی،۲/۴۱۰ ،۱۴۰۳

برای بازدید  آید بلکه ها خداوند به آسمان دنیا فرود میبنابراین در معارف تورات نه تن
آورد تـا شخصـا  بشر حتی بـه خـود زمـین هـم تشـریف مـیهای  از مصنوعات و ساخته
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سـفر  ،(همان .ها بازدید به عمل آورد هر و برج را مالحظه کرده و از آنهای بشر از ش سازه
را  اگر کسی سخن پیامبر ولی در معارف رضوی )۶-۱، آیه۱۱، اصحاح۱۴پیدایش، ص

نزولـی را کـه )، مبـاالتی و حتـی شـاید سـهوا در اثـر بی( درست منتقـل نکنـد و عمـدا
لعنـت مسـتقیم ولـّی  ای نسبت داده را به خداوند نسـبت دهـد مـورد به فرشته پیامبر

ابر این شبهه ایستاده و بعـد بعد شخص معصوم با صراحت در بر  گیرد و معصوم قرار می
دارد که بنده که از خاندان عصـمت و طهـارت  برطرف کردن شبهه تلویحا اعالم میاز 

 بیت در روایت ثقلین هستم و مطمئنا به آنچه جـدم پیـامبر بوده و امروز مصداق اهل
گاهفرموده رّد ضـمنی حـدیث ، ام که گویا این سـخن ؛ این چنین روایت را شنیدهترم ، آ

رو که  . از اینکنند منتسب می ای است که توده مردم به پیامبر به آن گونه مبرپیا
َثنِ «: فرموده، بعد از بیان درست کالم پیامبر رضا امام بِ  یَحدَّ

َ
 یَعْن َجـدِّ  یِبَذِلَك أ

هِ  یعنی آن حدیث شایع بین توده مردم از بنیاد جعلی نیسـت » َعْن آَباِئِه َعْن َرُسوِل اللَّ
 . ر آن تحریفی صورت گرفته که معنا را باژگونه کرده استلیک د

 انتقال الهی دو.
کند که در بستری از مکان قرار بگیـرد کـه  انتقال، رفتن و آمدن زمانی معنا پیدا می

ای اشـاره  بنابر تعلیمات تورات کنونی، خداوند آن را داراسـت. در ایـن مقـال بـه نمونـه
و  هنگامی که حضرت آدم«اند  پیدایش آوردهشود. در اصحاح (سوره) سوم سفر  می

های انجیر  حواء از میوه ممنوعه معرفت خوردند؛ فهمیدند که عریان هستند؛ پس با برگ
به هم دوخته شده، سترها برای خویشتن ساختند. در این هنگام آواز خداوند را شنیدند 

بـه محـض [زنـش و  . آدم]آمـد و می[خرامید  که در هنگام وزیدن نسیم، در باغ می
خویشتن را از او، در میان درختـان بـاغ  ]اینکه فهمیدند که خداوند در حال آمدن است

گفت: چون آواز  را ندا داده، گفت: کجا هستی؟ آدم پنهان کردند. خداوند، آدم
 ]خداونـد[تو را در باغ شنیدم، ترسان گشتم؛ زیرا که عریانم؛ پس خود را پنهان کـردم. 

گاهانید که عریانی؟ آیا از آن درختی که تو را قدغن کردم که گفت: چه کسی تو  را آ
  )۱۳-۸، آیات۳، اصحاح۳سفر پیدایش، ص ،(همان». .ای؟.. از آن بخوری؛ خورده

افزای  های پرنعمت و روح خداوند در این باغی که یکی از باغ، بر اساس این فقرات
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وش آمده اسـت پـس  خرامان )۱/۱۸۶ ،۱۳۷۱(مکارم شیرازی،  یکی از مناطق کره زمین بوده
 . امری بسیار عادی و طبیعی است، نسبت دادن انتقال به او
 خداوند از هر گونه انتقال رضا ویژه در معارف امام به بیت لیک در معارف اهل

 ،(همـان رفـت و آمـد )۱/۱۵۳  ،۱۳۷۸(همـو، ، اعم از حرکـت و سـکون )۱۶۲ ،۱۳۹۸(صدوق، 
.؛ بـرای نمونـه علـی بـن فضـال از بـر کنـار اسـت )۱/۱۲۳ ،(همـان و ترک کردن )۱/۱۲۶

ا﴿آیه  ۀدربار  رضا امام ا َصفًّ َك َواْلَمَلُك َصفًّ بُّ   پروردگارت و فرشتگان صف« ﴾جاَء َر
بنابر قاعده برگرداندن محکمات  رضا ؛ امامکند سوال می )۳۲(فجر/ »اندر صف آمدند

 ،۱۳۷۸(صـدوق،  آن را عـرض نمـودهکه خویشـتن  )۲۰/۲۸۴ ،۱۳۹۰(طباطبایی،  به متشابهات
حـق تعـالی متصـف «: فرماید می )۲/۱۸۵ ،۱۴۰۳؛ مجلسی، ۲۷/۱۱۵ ،۱۴۰۹؛ حر عاملی، ۱/۲۹۰ 

هـر ؛ جایی باالتر اسـت همنزلت او از نقل و جاب ]رو که از این[؛ شود یبه آمدن و رفتن نم
ـَك َواْلَمَلـُك ﴿ن است که یا، فهیه شر یآینه مقصود از آ بِّ ْمـُر َر

َ
یعنـی  ﴾َصـّفًا َصـّفاً  جـاَء أ

 ،۱۳۷۸(صـدوق، . »پروردگارت برسد و فرشتگان صف اندر صـف حاضـر شـوند  فرمان«
 ۱/۱۲۶(   

آمدن «شواهدی بسیار از قرآن دارد آیاتی که در آنها سخن از  رضا این سخن امام
را نوعی عملکرد خـود ایشـان  رضا توان این سخن امام رو می از این ١.است» امر الهی

 . گرداندن متشابهات به محکمات دانستدر بر 
درخت بـا او  ۀار افزون بر اینکه به آدم دروغ گفته و درب، به هر روی خداوند تورات 

انند جسمی است که در بهشت م؛ خدعه نموده و نسبت به مکان او جاهل و نادان است
بـه مصـر  همـراه شـده و با موسی زمانی، خداونِد تورات )۵۳ ،تا بی(خویی، . رود راه می

و گـاهی نیمـه  )۴، آیـه۴۶، اصـحاح۷۳سفر پیدایش، ص ،تا بی(کتاب مقدس،  رفته تا مبادا او بترسد
ای در شـهر تـردد  و هنگامـه )۶-۴، آیـه۱۱، اصـحاح۹۹سـفر خـروج، ص ،(همان شب بیرون زده

، در ابرهـای تاریـک صـورت و زمانی این انتقـال )۲۳، آیه۱۲، اصحاح۱۰۱ص ،(همان نموده
ماننـد ( اسـرائیل هـر آینـه او بـرای امتحـان بنی )۹، آیـه۱۹، اصـحاح۱۱۴ص ،همـان(. گیرد می

) مقدسـی( دهد کـه مقـام و دستور می )۲۰، آیـه۲۰، اصحاح۱۱۵ص ،(همان آمده) آموزگاری

                                                 
 . ۱۴حدید/؛ ۷۸غافر/؛ ۲۷مومنون/؛ ۱۰۱و  ۹۴و  ۸۲و  ۷۶و  ۶۶و  ۵۸و  ۴۰هود/: ک. ر. ١
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در  )۸، آیـه۲۵، اصـحاح۱۲۲ص ،(همـان. مسکن گزیند، تا در آن سرای؛ برایش احداث کنند
باالتر و واالتر ، خداوند از این لوازم منزه، امانو دیگر ام رضا حالیکه در احادیث امام

 . دانسته شده است

 رویت الهی سه.
ظهور بر قابلیت دیده شدن خداوند دارد و بـدیهی اسـت ، مواردی در تورات کنونی

. بایسته است دار بودن آن شیء است مکان، که یکی از لوازم دیده شدن چیزی با چشم
  ١.ودای اشاره ش که در اینجا به نمونه

بـه  سـی و سـوم سـخن از بازگشـت یعقـوب) سوره( در سفر پیدایش در اصحاح
لیک او از واکـنش ؛ رسد که باید با برادرش عیسو رویاروی شود ، به آنجا میزادگاهش
نبـوت را از ، بـا نیرنـگ، رو کـه او مـدتی پـیش از این؛ بسیار اندیشناک است، برادرش

داند برادر با  و حال نمی )۳۶، آیه۲۷، اصحاح۴۰یش، صسفر پیدا ،(همان چنگال برادر درآورده!
تـدابیر ، او برای دگرسانی خشـم پیشـین بـرادر بـه دوسـتی. او چگونه رفتار خواهد کرد

آن است که برای برادر پیشکش بفرستد تـا پـیش ، اندیشد یکی از کارهای او زیادی می
: گویـد بـرادر بـه او مـی در هنگام دیـدار لیک عیسو؛ دل برادر را نرم نماید، از مالقات

بنـابراین الزم نیسـت کـه آن را بـه مـن [مـال خـود را نگـه دار . بسـیار اسـت ]مال[مرا «
اگـر در  ]دارم ، این اموال را برای خود نگه نمـینه[نی : گوید یعقوب می ]پیشکش کنی

زیرا روی تـو را دیـدم مثـل دیـدن ؛ ام پیشکش مرا از دستم قبول فرما نظرت التفات یافته
  )۱۰، آیه۳۳، اصحاح۵۱سفر پیدایش، ص ،(همان »مرا منظور داشتی ]تو[ی خدا و رو

روی بـرادر را بـا چشـمان ظـاهری  بر اساس این فقره تورات، حضـرت یعقـوب 
ای لطیـف پنهـان اسـت و آن ایـن  نظاره کرده است. افزون بر اینکه در این تشبیه، نکتـه

ن شـفاف مجســم گشـته، کــه ، چنــااسـت کـه رخ الهــی، در برابـر دیــدگان یعقـوب
کنـد؛ زیـرا دیـدن  ، دیدن روی برادر را به دیدن روی خدا تشبیه مـیحضرت یعقوب

قرار گرفته است. بنابر فقرات فراوانـی، خداونـِد تـورات، قابلیـت » مشّبه به«روی خدا، 

                                                 
سـفر ؛ ۱۰آیه، ۳۳اصحاح، ۵۱ص، سفر پیدایش: تا ، بیکتاب مقدس: ک. های بیشتر ر نمونهدیدن برای . ١

 . ۱۰آیه، ۲۴اصحاح، ۱۲۱ص؛ ۲۳-۱۸آیه، ۱۹اصحاح، ۱۱۴ص؛ ۶یهآ، ۳اصحاح، ۸۶ص، خروج
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، ۳۳، اصـحاح۵۱سـفر پیـدایش، ص ،تـا (ر. ک: کتاب مقدس، بیمشاهده با دیدگان سر را داراست. 
، ۲۴، اصــحاح۱۲۱؛ ص۲۳-۱۸، آیــه۱۹، اصــحاح۱۱۴؛ ص۶، آیــه۳، اصــحاح۸۶؛ ســفر خــروج، ص۱۰آیــه
   )۱۰آیه

، بسـیار یـت الهـیؤ در عـدم ر رضا که احادیث رسیده از اماماین در حالی است 
دیده شدن خداوند با چشم بزرگترین بهتـان و : ای از آنها عبارتنداز بوده که عناوین پاره
دیـده نشـدن خداونـد ، )۱/۶۲۵ ،۱۳۹۱؛ عطـاردی، ۱/۳۷۳ ،۱۳۸۰اشـی، ی(ع تهمت بر خداونـد
چه ( نایافتنی بودن ذات خداوند برای عقل دست، )۱/۱۳۰ ،۱۳۷۸(صدوق،  دلیل ربوبیت او
 یـت و کـالم الهـیؤ ، جعلی بودن حـدیث تقسـیم ر)۱/۹۹ ،۱۴۰۷نـی، ی(کل) برسد به چشم

 و غیـره )۹۸ ،(همان هییت الؤ )، ارتباط توحید با عدم ر۱۱۲-۱۱۰و  ۹۸: ۱۳۹۸، صدوق(
  )۱۵۱و ۱۱۶و  ۱/۱۱۵ ،۱۳۷۸؛ صدوق، ۲۸/۳۴۸ ،۱۴۰۹(ر. ک: حرعاملی، 

 )۱/۳۳۹ ،۱۴۰۴(مجلسـی،  در سـندی صـحیح، در کتاب شریف کافیبه عنوان نمونه  
آیا رواست که خداوند را وصف نمود؟ ایشان ؛ پرسد می رضا هاشم جعفری از امام ابی

ا فرمـوده او را یـآ: فرمـود) خوانم یم( آری: عرض کردمخوانی؟  آیا قرآن نمی: فرمودند
؛ )۱۰۳(انعـام/ ابـدی هـا را درمـی ولـی او چشـم، ابنـدی ها او را در نمی چشم: فرماید که می
: د؟ عـرض کـردمیشناس ابصار را می) آیا: (فرمود) ام (خوانده آری: ای؟! گفتم نخوانده

. سـر اسـت ، دیـدگان مـراد :ست؟ عرض کـردمیمعنای ابصار چ: فرمود) دانم می( آری
ْوَهاَم   ِإنَّ «: فرمود

َ
ْبَصـاِر اْلعُ   اْلُقُلوِب   أ

َ
ْکَبُر ِمـْن أ

َ
ْوَهـاُم َو ُهـَو ُیـأ

َ
ْدِرُك ُیـوِن َفُهـَو َالُتْدرُِکـُه اْأل

ْوَهاَم 
َ
ها او را درک  سر است پس گمانبزرگتر از دیدگان ، های دل الیخ) زیرا؛ خیر( »اْأل

  )۱/۹۹ ،۱۴۰۷نی، ی(کل. یابد ا درمیها ر  کنند ولی او گمان نمی
ظاهرا در برخورد  ١،هاشم جعفری که یکی از راویان عظیم القدر نزد امامان بوده ابی

آیـد  اند این سوال برایش پـیش مـی ل به تعطیل در صفات الهی شدهئقا با آراء معتزله که
اند که  ن باور رفتهایفی از معتزله بر ایزیرا که طو  توان توصیف کرد؟ که آیا خداوند را می

حقه را که به وضع لغـت فهمیـده  باید نفی نمود حقایق اسماء الهی و داللتش بر معانی
                                                 

أبـو هاشـم ، طالـب یداود بن القاسم بن إسحاق بن عبد الله بـن جعفـر بـن أبـ«: نجاشی درباره او گوید. ١
عبـد  یروی أبـوه عـن أبـ، ثقـة، ف القـدریشـر ، م المنزلة عنـد األئمـةیرحمه الله کان عظ  یالجعفر

 )  ۱۵۶: تا ، بینجاشی( »الله
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قـیم جوزیـه،  (ابن. شـود معانی به تشبیه و تجسـیم کشـیده مـیبه این دلیل که این ؛ شود می
۱۴۱۵، ۲/۱۲۷(   
بـه سـخن خداونـد کـه خویشـتن را ، در پاسخ به جواز توصـیف الهـی رضا امام 

، خود سـوال دوم کند و حضرت در ادامه گفتگو ، استشهاد میمتصف به صفاتی نموده
چیسـت؟ و چـون  ﴾التدرکـه االبصـار﴿در آیـه » ابصـار«نماید که مـراد از  را طرح می

، سـخن از اوهـام قلـوب را امام. هاشم جعفری گوید که منظور دیدگان سر است ابی
توانند به ذات  مانند تخیالت که نمی؛ تادراکات قلب اس، کشد که مراد از آن پیش می

، وقتی که ادراکـات قلـب )۱/۳۴۱ ،۱۴۰۴(مجلسـی، . احاطه پیدا کنند غیر متناهی خداوند 
را  توانـایی دیـدن خداونـد، اولـی ها بـه طریـق  توانایی احاطه بر پروردگار را ندارند چشم

 اب امامیـه اسـتکننـده کـه از بزرگـان اصـح ویژه سـوال ندارند و گویا چون بسیاری به
حضـرت بـدان ؛ اند توجـه نداشـته، مصداق اتـّم و اخفـی به این  )۳/۲۵۰ ،۱۳۸۲(مازندرانی، 

 . توجه داده است
 و دیگـر معصـومان رضـا ین حدیث و احادیث بسـیاری از امـاما، به هر روی

طور کـه  در حالیکه همـان ١.صراحت دارند بر اینکه خداوند قابلیت دیده شدن را ندارد
 . در تورات به صراحت آمده است که خداوند توسط افراد دیده شده استگذشت 

 اطه الهیحا چهار.
گیرد و روشن است که  است که مورد احاطه محیط قرار می خدایی، خداونِد تورات

 . شود . در اینجا به یک نمونه اشاره میدار بودن است مکان، از لوازم موجود ُمحاط
و قومش را از دریا گذراند  موسی، ای که خداوند ، در هنگامهبنابر تورات کنونی

اشعاری ، اسرائیل برای سپاسگزاری از خداوند و بنی موسی؛ و مصریان را گرفتار کرد
را داخـل  ]بنـی اسـرائیل[ایشـان «در بیت هفدهم ایـن سـروده آمـده اسـت . را سرودند

نـد! مسـکن به مکانی که تـو ای خداو ؛ در جبل میراث خود غرس خواهی کرد، ساخته
  )۱۷، آیه۱۵، اصحاح۱۰۷سفر خروج، ص ،تا بی(کتاب مقدس،  »ای خود ساخته

                                                 
، مجلسـی؛ ۱۰۷-۱۲۲: ۱۳۹۸، صـدوق؛ ۹۵-۱/۱۰۰: ۱۴۰۷، کلینـی: ک. بیشـتر ر های دیدن نمونهبرای . ١

۱۴۰۳ :۴/۶۱-۲۶ . 
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سـفر پیـدایش،  ،(ر. ک: همـان بنابراین فقره و فقرات دیگری که در تورات کنـونی آمـده
، ۱۱۶؛ ص۶، آیـه۱۷، اصـحاح۱۱۱؛ ص۴، آیـه۱۱، اصـحاح۹۹؛ سفر خـروج، ص۲۶، آیه۱۸، اصحاح۲۳ص

توانـد در  ، موجـودی اسـت کـه مـیخداونـد )۹و ۸، آیـه۲۵، اصحاح۱۲۲؛ ص۲۱، آیه۲۰اصحاح
 . گرداگرد او باشد، دیگر ئیای قرار بگیرد و شی دهچارچوب و محدو 

ایـن معنـا بـه شـدت  رضا ویژه امام به سنگ معصومان لیک در کلمات گران
کـه مـأمون قصـد داشـت  ی، هنگـامبرای نمونه در حدیثی نقـل شـده؛ نفی شده است

خـواهی  مـی: هاشم به او گفتنـد ت عهدی خود منصوب کند بنییوال را به  رضا امام
ی یهـا د تا نمونهیاینجا بیمرد نادانی را ولّی عهد خود کنی؟! کسی را نزد او بفرست تا به ا

ای اباالحسن! : ز حضرت را فراخواند آنان گفتندیمأمون ن. از جهالت او را به تو بنمایانیم
ح شناخته و بـر آن یای صح گونه ی کن تا خداوند را به یبه منبر برو و ما را جوری راهنما

سنگی در معرفت الهی بیـان  به منبر رفته و سخنان گران رضا . اماممییعبادت نما، پایه
َنُه َو َمْن َقـاَل یَمْن َقاَل فِ ... «در بخشی از این فرمایشات آمده است ؛ کنند می َم َفَقْد َضمَّ

اهُ   ِإَلی َم  ُه ِباْنغِ یَّ َتغَ یَ  َال ... َفَقْد َنهَّ ُد ِبَتْحدِ یَ َکَما َال   اِر اْلَمْخُلوِق یَ ُر اللَّ هـر » «ِد اْلَمْحـُدودیـَتَحدَّ
تردیـد او را در ضـمن و خـالل چیـز  خداوند در چه چیزی قـرار دارد؟ بی: دیکس بگو 

در ُبعـد ( تیـحّدش تا کجاسـت؟ بـرای او نها: دیدیگری قرار داده است و هر که بگو 
 تا چه زمانی خواهد بود؟ بـرای او فرجـامی: و هر کس اظهار کند، نمودهفرض ) مکان

ر موجـودات حـّد ین او و سـایبـ؛ ن کنـدیقرار داده است و هر کس چنـ) در ُبعد زمان(
برای او اجـزاء و ؛ ن او و مخلوقاتش حّد مشترك قرار دهدیمشترك قرار داده و هر کس ب

او را وصف نموده و هر کـه او ؛ صّور کندابعاض پنداشته و هر کس او را دارای اجزاء ت
انجامـد و حـال  در موردش به خطا رفته و کارش به ارتـداد و کفـر مـی، دیرا وصف نما

گونه با حدود آنها محـدود  همان؛ کند یری نمییتغ، افتن مخلوقانیر ییآنکه خداوند با تغ
  )۵/۱۶۹، ۱۳۷۴؛ بحرانی، ۲۵۵و۲۳، ۱۴۱۳؛ مفید، ۳۶ ،۱۳۹۸(صدوق، . شود نمی

زیرا به این ؛ کالمی است بسیار پر مغز» من قال فیَم فقد ضّمنه« یاین گزاره استفهام
؟ بـا ایـن پـیش قرار گرفته اسـت یمعناست که اگر کسی بپرسد که آیا خداوند در چیز

پرسد کـه خداونـد موجـودی اسـت کـه ایـن قابلیـت را دارد کـه  فرض این سوال را می
موجودی که در موجـود دیگـر قـرار رد حال چه مانند تواند در خالل چیزی قرار بگی می
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در  )۱/۷۶ ،۱۴۰۴ابـی الحدیـد،  (ابن. کنـد انند عرضی که به جـوهری تکیـه مـیگیرد یا م می
های موجـود  از نشـانه، حالیکه در تضمین قرار گـرفتن موجـودی توسـط موجـود دیگـر

ت دارد کـه در حالیکـه آیـات قـرآن داللـ. گیـرد محدود است که مورد احاطه قرار مـی
در احاطـه او  و روشن است که موجودی که همه چیز ١خداوند بر همه چیز احاطه دارد

اگر فرض شـود کـه در هسـتی چیـزی  زیرا؛ او را احاطه کندتواند  قرار دارد چیزی نمی
همه چیز در «تواند خداوند را در احاطه خود قرار گیرد در این صورت این گزاره که  می

بنـابراین . یه استئ، سالبه جز زیرا نقیض موجبه کلیه؛ ادق نیستدیگر ص» احاطه اوست
ی محـاط بـودن  رو الزمـه ؛ از ایـنخداوند موجودی است که همه چیز در احاطه اوست

داری  مکان، خداوند توسط آنچه در تورات کنونی آمده مانند دیوارهای خانه و امثال آن
. نفی شده اسـت بیت اهلکند که به طور کلی در روایت  حضرت حق را ایجاب می

   )۱/۱۱۷ ،۱۳۷۸؛ صدوق، ۴۰ ،۱۴۱۴، ؛ امام علی۶۳ ،۱۴۰۴شعبه،  ابن؛ ۱/۱۴۰ ،۱۴۰۷(ر. ک: کلینی، 

 پیدایی خداوند پنج.
کـه پیـدا و ؛ خداوند مانند موجود مجسمی است، های تورات کنونی براساس آموزه

در یکجا و ناپیدایی ناپیدایش متفاوت و ناهمگون است و روشن است که الزمه پیدایی 
 . شود داری یک موجود می ای است که مرتبط به مکان ، مسئلهاز جایی دیگر

برای نمونـه هنگـامی ؛ صراحت در این معنا دارد، های فراوانی در تورات فعلی نمونه
؛ فهمیدند که عریان هستند، و حواء از میوه ممنوعه معرفت خوردند که حضرت آدم

رفتند و در میان درختان بـاغ خـود را از خـدا مخفـی ، دندپس چون صدای خدا را شنی
و به دنبال  و حواء خبر نداشت از جای آدم، خداوند در هنگامه ورود به باغ. نمودند

 ،تـا بـی(کتـاب مقـدس، . زند تا پیدایشان کرده و برایش مشهود شـوند آنها گشته و بانگ می
  )۱۳-۸، آیات۳، اصحاح۳سفر پیدایش، ص

ــِد  ــوراتآری خداون ــراهیم، ت ــر اب ــا ب ــان باره ــه۲۶، اصــحاح۳۶ص ،(هم ، ۳۷؛ ص۲، آی
ــه۲۶اصــحاح ــان اســحاق، )۲۴، آی ــه۲۶، اصــحاح۳۶ص ،(هم ــه۲۶، اصــحاح۳۷؛ ص۲، آی ، )۲۴، آی
، ۴۸، اصـحاح۷۷؛ ص۱۰و ۹و  ۷، آیـه۳۵، اصـحاح۵۴؛ ص۱، آیه۳۵، اصحاح۵۳ص ،(همان  یعقوب

                                                 
 . ۵۴و فصلت/ ۱۲۶نساء/: ک. ر. ١
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ظاهر و پیدا گشته تا آنجا که  )۲و  ۱، آیـه ۴، اصحاح۸۷سفر خروج، ص ،(همان و موسی )۳آیه
در  و ابراهیم )۲۳-۳۲، آیه۳۲، اصحاح۵۰سفر پیدایش، ص ،(همان کشتی گرفته با یعقوب

گونه که بر  همان )۲۸، آیه۱۹، اصحاح۲۵؛ ص۲۳، آیه۱۸، اصحاح۲۳ص ،(همان حضور او ایستاده
، ۳۱، اصـحاح۴۷ص ،(همـان و البـان )۳، آیـه۲۰، اصـحاح۲۶ص ،(همـان َمَلـک َابی: برخی مانند

اسـرائیل بـه  جاللت او در ابر برای همـه بنـیدر خواب ظاهر و پیدا گشته است و  )۲۴آیه
از مـواردی کـه در  )۱۱، آیـه ۱۶، اصحاح۱۰۹(همان، سفر خروج، ص. منصه ظهور رسیده است

قائن «: با این عبارات که؛ کرد به داستان برادرکشی قابیل اشاره توان ، میاین زمینه رسیده
بـرادرت : پس خداوند به قائن گفـت. او را کشت، بر برادر خود هابیل برخاسته ]قابیل[

چـه : پاسـبان بـرادرم هسـتم؟! گفـت ]مـن[مگـر ؛ دانـم : نمـیهابیل کجاست؟ گفـت
هر گـاه کـار زمـین کنـی ... آورد! ، نزد من فریاد برمیای؟! خون برادرت از زمین کرده

قـائن بـه . ریشان و آواره در جهـان خـواهی بـودهمانا قوت خود را دیگر به تو ندهد و پ
؛ اینک مرا بر روی زمین مطرود سـاختی. عقوبتم از تحملم زیاده است: خداوند گفت

پـس قـائن از ... از روی تو پنهان خواهم بـود و پریشـان و آواره در جهـان خـواهم بـود
سفر  ،همان(. »حضور خداوند بیرون رفت و در زمین ُنود به طرف شرقّی َعَدن ساکن شد

 ١)۱۷-۸، آیه۴، اصحاح۶و  ۵پیدایش، ص
تـا دامـان ، به همین مسـئله تمسـک جسـته رضا ، اماملیک در معارف رضوی

ابـوقرة محـدث کـه تحـت تـاثیر  ی کهرو هنگام ؛ از اینباطل بسترد ۀالهی را از این الزم
وند در خدا«پرسد که  از ایشان می )۲/۱۵۳ ،۱۴۲۵(کاظمی،  سنت قرار گرفته های اهل آموزه

 «: فرماید ایشان می» کجا قرار دارد؟
َ
ـُه یْ اْأل َلُة َشـاِهٍد ِمـْن َغاِئـٍب َفاللَّ

َ
ُن َمَکاٌن َو َهـِذِه َمْسـأ

، نیـبـرای پرسـش از مکـان اسـت و ا، »کجـا«کلمه اسـتفهام« .»...َس ِبَغاِئٍب یْ َتَعاَلی لَ 
؛ هم متفـاوت باشـدشود به موجودی که پیدا و ناپیدایش با  ای است که مرتبط می مسئله

                                                 
؛ ۲و۱آیـه، ۵اصـحاح، ۶ص، سـفر پیـدایش: تـا ، بـیکتـاب مقـدس: ک. های بیشـتر ر نمونهدیدن برای . ١

ــحاح، ۱۳ص ــه، ۱۰اص ــحاح، ۲۱ص؛ ۱۰و ۹آی ــه، ۱۷اص ــحاح، ۱۱ص؛ ۱۹و  ۱۸آی ــه، ۶اص ، ۲۵ص؛ ۲۱آی
، ۱۱۶ص؛ ۱۳و  ۱۲آیـه، ۱۸اصـحاح، ۱۱۲ص؛ ۳۲آیه، ۱۷اصحاح، ۱۱۰ص، سفر خروج؛ ۲۴آیه، ۱۹اصحاح
، ۱۵۴ص؛ ۴و۳آیه ، ۱اصحاح، ۱۵۲ص، سفر الویان؛ ۳۱و  ۳۰آیه ، ۲۵اصحاح، ۱۲۳ص؛ ۶آیه، ۲۱اصحاح
 . و غیره ۲آیه، ۳اصحاح
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۶۶ 

. »لیک خداوند ناپیدا نبـوده تـا کسـی بـر او بازآیـد خداونـد در همـه جـا حضـور دارد
 )  ۲/۴۰۷ ،۱۴۰۳(طبرسی، 
لذا ایـن . آن است که شهودش با غیبتش متفاوت باشد، دار الزمه موجود مکان یآر

ی تهمکان اول از او ؛ شود ی دیگر منتقل مییهنگامی که از جایی به جا، چنین موجودی
بنـابراین  )۲۵۴ ،۱۳۹۸؛ صـدوق، ۱/۱۲۶ ،۱۴۰۷(کلینـی، . ردیگ گشته و مکان دوم او را در برمی
چـه در آن  شـود و مکـان دوم و آن ؛ از او مخفـی مـیمکان اول و هر آنچه در آن اسـت

ائی خداونـد یدر حالیکه ساحت کبر . گردد ، بر او آشکار میبعد از ورود به آنجا؛ است
هـا  ها احاطه شهودی دارد و همه مکان تناهی بوده و بر همه مکاندر قدرت و احاطه نام

  )۳/۱۹۳ ،۱۳۶۳(حسینی همدانی نجفی، . کسان هستندینسبت به او 

 هیچ مکانی از خداونـد خـالی نیسـتس این حدیث و احادیث فراوان دیگر، بر اسا
 ،۱۴۰۹، طــــاووس ؛ ابن۹۲ ،۱۴۱۸؛ کفعمــــی، ۱۵۱و۱/۱۲۱ ،۱۳۷۸؛ همــــو، ۱۰ ،۱۴۰۳(ر.ک: صــــدوق، 

دار بـودن  تا مسئله پیدایی و ناپیدایی خداوند مطرح گشته و الزمه باطـل مکـان؛ )۱/۲۱۱
 . خداوند طرح شود

 گیری نتیجه
ــی در  ــیمای اله ــی س ــد بررســی تطبیق ــدی از فرآین ــث توحی ــورات و احادی ــره ت نگ

 : نشیند ، این نتایج به ثمر میرضا امام
در دایـره نفـی تشـبیه و فرامکـانی یـا  ،تعالیم تورات و احادیـث توحیـدی رضـوی. ۱

برای نمونه بیش از صـد ؛ از جامعه آماری باالیی برخوردار است، مکانمندی خداوند
 . در این زمینه وجود دارد رضا ر تورات و حدود چهل حدیث از اماممورد د

شـود بـا  داری خدا مـی تعالیم تورات در تشبیه خداوند به مخلوقات که منجر به مکان. ۲
، خـدایی زیـرا تـورات کنـونی؛ کـامال متفـاوت اسـت، رضا ارف توحیدی اماممع

؛ فـرود و غیـره دارد، فـراز، کمـر، صـورت، پا، کند که دست وار را مجسم می انسان
، خداوند از این موارد و از اصل شباهت بـه چیـزی، درحالیکه در معارف رضوی

 . این راستا وارد شده استمبّری بوده و ادله بسیار قوی بر منزه بودن خداوند در 
در ) بــر عکــس آنچــه انســان در نگــاه آغــازین انتظــار دارد( تفســیر ایــن دو نگــرش. ۳
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؛ زیــرا احادیــث توحیــدی نــاهمگون اســت، دار بــودن خداونــد فرامکــانی یــا مکــان
هـای  ؛ درحالیکـه آمـوزهکنـد وند را موجودی فرامکانی معرفی مـیخدا، رضا امام

که گاهی برای ، سرایی تصور کرده، رود که برای خدا میتورات کنونی تا آنجا پیش 
 . شود ی از آنجا خارج میامور

، اعـم از نـزول، داری خداوند اسـت شان مکان چه که الزمهدر آن، های این دو گزاره. ۴
، به ایـن شـکل کـه تـورات کنـونی، قابلیت دیده شدن و غیره ناهمگون بوده، انتقال

. انتقال و غیره در خداوند پذیرفته است، پذیرش نزولداری خداوند را با  الزمه مکان
، انتقـال( پذیرنده یا ایجـاد کننـده ایـن ملزومـات، در حالیکه در احادیث رضوی

ها و حتی لعن و نفرین قـرار  شماتت، ها مورد مالمت، در مورد خداوند) نزول و غیره
قــاتلهم «، »...لعــن اللـه المحـرفین«: گرفتـه و چنـین عبـاراتی نثــار او گشـته اسـت

و » ...ة علی اللهیمن وصف الله بخالف ما وصف به نفسه فقد أعظم الفر «، »...الله
 . غیره

توان ادعا کرد که این  ، میروی این جستار از تورات کنونی از واکاوی تعالیم در پیش. ۵
تواند شکل و محتـوای کامـل آن کـالم گرانسـنگی  ، نمیتورات در دسترس یهودیان

معنـا کـه  به ایـن )۸۴(آل عمران/ بیر قرآن کریم به موسی ایتاء شده استباشد که به تع
؛ کند که مقداری از تورات اصلی در تورات فعلـی وجـود دارد خود قرآن تصدیق می

که  )۵/۳۴۲، ۱۳۹۰(طباطبایی،  لیک مقداری هم از مطالب تحریفی در آن موجود است
، در ُبعد مکان در تورات کنـونی راهایی فراز آمده درباره سیمای الهی  توان گزاره می

 . جزء دسته دوم برشمرد
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 نامه کتاب ۶۸
 . قرآن کریم .۱
 .  ق۱۴۱۴،  هجرت،  قم، تصحیح صبحی صالح، نهج البالغة، امام علی .۲
  تحقیـق محمـد ابوالفضـل، دیـالحد یشرح نهج البالغة البن أب،  د بن هبة اللهیعبد الحم، دیالحد یأب ابن .۳

 .  ق۱۴۰۴،  یالنجف یالله المرعش ةیمکتبة آ،  قم، میابراه
، ةیالسـعود ، دار العاصـمة، ةیـالطبعـة الثان، حین المسـیـح لمـن بـدل دیالجواب الصـح ،أحمد، ةیمیت ابن .۴

 . ق۱۴۱۹
 . ق۱۴۰۴، مدرسین ، جامعه قم، دوم  ، چاپالعقول تحف ،علی بن   ، حسنحرانی شعبه   ابن .۵
 . ق۱۳۶۹، دار للنشریدار ب،  قم، متشابه القرآن و مختلفه ،محمد، شهر آشوب ابن .۶
  . ق۱۴۰۹،  هیدار الکتب اإلسالم،  تهران،  چاپ دوم، اقبال االعمال ،علی بن موسی، طاووس ابن .۷
دار الکتـب ،  روتیـب،  چـاپ دوم، ل هـراسیـتحقیـق محمـد خل، ةیـدة النونیشرح القص ،هیـم جوز یق ابن .۸

 .   ق۱۴۱۵، ةیالعلم
دار الکتب ،  روتیب، نیالد شمس  نیتحقیق محمد حس، میقرآن العظر الیتفس ،ل بن عمریاسماع، ریکث ابن .۹

 .  ق۱۴۱۹،  ضونیب یمنشورات محمد عل، ةیالعلم
 . تا ، بیدار المعرفة،  روتیب، الفهرست ، محمد بن اسحاق، میند ابن .۱۰
و  لیـتحل یت الله قائم مقامیدر گفتگوی زائر با آ«: رضا راز عالم آل محمد بودن امام، طیبه، اشرفی .۱۱

 . ۱۳۹۶ر یت، ۲۵۳شماره ، ماهنامه زائر، »شد یبررس
 . ق۱۴۲۱،  دارالهادی،  روتیب، عةیره عند الشیر بالمأثور و تطو یالتفس ،احسان،  نیام .۱۲
،  قـم، حیح قسـم الدراسـات االسـالمیة موسسـة البعثـةتص، البرهان فی تفسیر القرآن ،سیدهاشم، بحرانی .۱۳

 . ش۱۳۷۴،  مؤسسه بعثه
چـاپ ، ترجمه زین الدین کاظمی خلخـالی، الجواهر السنیة فی االحادیث القدسیة ،محمد، حر عاملی .۱۴

 .  ش۱۳۸۰،  انتشارات دهقان،  تهران،  سوم
 . ق۱۴۰۹، تیمؤسسة آل الب،  قم، تیتصحیح مؤسسة آل الب، وسائل الشیعة ،____ .۱۵
 .  ش۱۳۶۳،  ه قمیچاپخانه علم،  قم،  درخشان پرتوی از اصول کافی، محمد، نی همدانی نجفییحس .۱۶
 . تا ، بی اء آثار االمام الخوئییموسسة اح، قم، چا ، بی ر القرآنیتفس یان فیالب ،ابو القاسم،  خوئی .۱۷
 .  ق۱۴۳۰،  یاء آثار االمام الخوئیموسسة اح،  قم ، ــــــ .۱۸
، »شکل گیری کالم یهود در سایه کـالم اسـالمی«، رضا ،محمد مهدی و گندمی نصرآبادی، رضاپور .۱۹

 . ۱۳۹۴بهار ، ۴۰شماره ، اندیشه نوین دینی
  سـازمان چـاپ و انتشـارات،  تهـران، تیـمعجم ما کتب عن الرسـول و أهـل الب ،عبد الجبار، رفاعی .۲۰

 .  ش۱۳۷۱، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
، دار الفکـر،  دمشـق -هیسور ، چاپ دوم،  عة و المنهجیدة و الشر یالعق یر فیر المنیسالتف ، وهبه، لییزح .۲۱

 .  ق۱۴۱۱
 . ق۱۴۲۴، یدارالشرقی العرب، حلب-سوریا، االمین و المامون ،جرجی، زیدان .۲۲
 . سایت نورمگز .۲۳
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 . سایت مگ ایران .۲۴
 . تا ، بیمام الصادقمؤسسة اإل -یمؤسسة النشر اإلسالم،  قم، بحوث فی الملل و النحل ،جعفر، سبحانی .۲۵
 . تا ، بیمؤسسه امام صادق،  قم،  ر حسن مکی عاملییبا تقر ، ةیسلسلة المسائل العقائد ، ــــــ .۲۶
 . ش۱۳۸۲، آیات عشق، قم، )۲آشنایی با ادیان ( ،عبدالرحیم، سلیمانی اردستانی .۲۷
، »و آراء متکلمـان در تقابل با نهضت ترجمه یاز معارف اله ن و دفاع امام رضاییتب«، جعفر، سیدان .۲۸

 . ۱۳۹۲زمستان ، ۴۱شماره ، نهیسف ،یبا تقریر محمد رضا نوروز
ف یالشـر ، قـم،  چـاپ سـوم،  ق محمد بـدرانیتحق،  الملل و النحل ،میمحمد بن عبد الکر ،  شهرستانی .۲۹

 .  ش۱۳۶۴،  یالرض
جامعـه ،  قـم،  چـاپ دوم، اکبـر غفـاری تصـحیح علی، مـن الیحضـره الفقیـه ،یمحمد بن عل، صدوق .۳۰

 .  ق۱۴۱۳،  ه قمین حوزه علمیمدرس
 . ش۱۳۷۶، کتابچی، تهران، ششم  ، چاپاالمالی ، ــــــ .۳۱
  .  ق ۱۳۹۸،  ن حوزه علمیه قمیجامعه مدرس،  قم، تصحیح هاشم حسینی، التوحید ، ــــــ .۳۲
 . ق۱۳۷۸،  نشر جهان،  تهران، الجوردی  تحقیق مهدی، عیون اخبار الرضا ، ــــــ .۳۳
 . ق۱۴۰۳، قم علمیه  ، جامعه مدرسین حوزه قم، االخبار معانی  ، ــــــ .۳۴
 یمؤسســة األعلمــ،  روتیــب، چــاپ دوم، المیــزان فــی تفســیر القــرآن ،ســید محمــد حســین، طباطبــایی .۳۵

 . ق۱۳۹۰،  للمطبوعات
، نشرمرتضـی، مشـهد، بـاقر خرسـان  محمـد، اإلحتجـاج علـی أهـل اللجـاج ،علـی ، احمد بن طبرسی .۳۶

 . ق۱۴۰۳
 .  ق۱۴۱۲، دار المعرفة،  روتیب، ر القرآنیان فی تفسیجامع الب ،ریمحمد بن جر ، طبری .۳۷
 . مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی، درایةالنور، یالطوس رجال  ،محمد، طوسی .۳۸
 یمؤسسـة النشـر اإلسـالم،  قـم،  چـاپ سـوم، ة لإلمام الرضایاسیاة السیالح،  جعفر مرتضی، عاملی .۳۹

 .  ق۱۴۰۳،  ن بقمیالتابعة لجماعة المدرس
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