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Abstract
Commentators and researchers of the Holy Quran have long studied infallibility as an
important theological subject. The attribution of "sin and asking pardon of God" to the Holy
Prophet of Islam which is mentioned in several verses of the Holy Quran is related to his
infallibility. The present paper seeks to compare and criticize the views of Ayatollah Ma'refat,
as a representative of Imamiyyah exegetic school, and Fakhr Razi, as a representative of
Ash'arite exegetic school, in this regard. The findings show that Ayatollah Ma'refat argues for
Holy Prophet's infallibility during all his life, and regards "sin" a social sin, and "asking
pardon of God" by Holy Prophets as his need for growth, perfection, and enjoying divine
help, while Fakhr Razi, in his analysis, relates infallibility of Holy Prophet to the time after
his prophecy and sin to the time before it. The paper regards such cases as believers' sin,
avoidance of the better deed, and permissible minor sin as the some possible answers.
Key words: sin, asking the pardon of God, infallibility, Holy Prophet (peace be upon
him and his progeny), Ayatollah Ma'refat, Fakhr Razi.
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(تاریخ دریافت59/02/05 :؛ تاریخ پذیرش)59/9/27 :

چکیده
عصمت یکی از مباحث مهم کالمی است که از دیربتاز متورد توجته مفستران و قترآنپژوهتان بتود /استت یکتی از
عصمت پیامبرگرامی اسالم(ص) ،انتساب «ذنب و استغفار» به آن حضر است که در آیتا متعت دی از
مباحث مربوط به
ِ

قرآن مالحظه می شود این نوشتار درص د است تا آراء آیت الله معرفت و فخر رازی ،یکتی بته نماینت گی مکتتب تفستیری
امامیه و دیگری به نماین گی مکتب تفسیری اشاعر /را مقایسه و نقت کنت بررستی هتا نشتان متیدهت  ،آیتت اللته معرفتت
عصمت را برای تمام دوران زن گی پیامبر اکرم(ص) ثابت می کن و «ذنب» را گنا /اجتماعی و إستغفار پیامبر(ص) را نیتاز
ایشان به رش و بالن گی و بهر /من ی از ام ادهای الهی میدان اما فخر رازی در تحلیل خود عصتمت را بته دوران بعت از
نبو و ذنب را به پی از نبو مربوط می شمارد در این نوشتار متواردی چتون گنتا /متؤمنین ،تترک عمتل اولتی و گنتا/
ِ
صغیرۀ جایز در پاسخ از وجو /محتمل بر شمرد /ش  /است
کلیدواژگان :ذنب ،استغفار ،عصمت ،پیامبر(ص) ،معرفت ،فخررازی
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 .1مقدمه
از مهمتر ین و اساسیتر ین موضوعاتی که از دیرباز در نزد دانشمندان اسالمی مورد بحاث
قرار گرفته ،عصمت انبیا (ع) بوده است .عصمت پیامبران ،ز یربنای اعتقادی به شمار مایرود؛
چون ،باعث اامینان مردم و حسن اعتماد آنها به پیامبران در در یافت پیام الهی میشود.
آیاتی در قرآن کر یم وجود دارد که برخی با تمسک باه آنهاا عصامت پیاامبران ،باه ویاژه
پیامبر اکرم(و) را مورد تردید قرار می دهند که از این آیات به «آیات موهم عدم عصمت» یاد
می شود که آیات حاوی انتساب «ذنب» و «استغفار» به رسول خدا(و) از آن جمله است.
در این پژوهش ،آیات حاوی چنین انتسابی از دیدگاه دو مفسر بررسای مای شاود و تاأثیر
پیشفرضهای کالمی آن دو در تفسیرشان از این آیات تبیین می گردد.

 .2مبانی دو مفسر در زمینۀ عصمت پیامبر(ص)
نظر به این که مبنای کالمی آیت اللاه معرفات باه نماینادگی از امامیاه از مبناای کالمای
فخررازی به نمایندگی از اشاعره فارق دارد و ایان تفااوت مبناا در تفسایر آن دو در آیاات ماورد
بحث تأثیرگذار است ،شایسته می نماید که نخست ،به مبناای کالمای هریاک ماروی صاورت
بگیرد.
 .1 .2مبنای فخر رازی در زمینۀ عصمت پیا مبران

متکلمان اشعری از جمله فخررازی در زمینۀ عصامت انبیاا و از جملاه عصامت پیاامبر
اسالم(و) معتقدند ،گناه برای پیامبران قب و بعد از ا
نبوتشان جایز است و فرقی میان کبیاره یاا

صغیره ندارد .آنها بار ایان باورناد کاه پیاامبر(و) نیاازی باه عصامت در قبا از ا
نباوت خاود
ناادارد(تفتازانی0102،ق ،و .)001-025فخاار رازی (ت919ق) نیااز دارای چنااین اعتقااادی
است(فخر رازی0121،ق،ج ،8و .)125او معتقد است ،پیامبران باه عماد گنااه کبیاره انجاام
نمیدهند؛ ااما ممکن است ،به سهو مرتکب آن بشوند و در ماورد گنااه صاغیره عمادی هام در
زمان ا
نبوت نیز چنین نظری دارد .وی همچنین در تفسیرش بیان میکند ،انبیا در صادور گنااه
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صااغیره بااه سااهو ماننااد مااردم عااادی هسااتند و از ایاان جهاات تفاااوتی بااا آنهااا ندارنااد
(فخررازی،0121،ج ،20و .)210استدئل وی بار چناین عقیاده ای ،افعاال بارادران حضارت
یوسااف(ع) اساات .بااه باااور او باارادران حضاارت یوسااف(ع) از انبیااا بودنااد .رازی معتقااد
است«:اگر پیامبری در شرایطی نادر پیش از ا
نبوت ،گناه کبیره ای انجام دهد و بعد توبه نمایاد
و آن مورد پذیرش مردمان قرار گیرد ،اشاکالی در نباوت او پدیاد نمای آورد؛ ااماا اگار پایش از
نبا ا
ااوت باااه سااابب انجاااام گناهاااان شاااهرت یافتاااه باشاااد ،نباااوت او مخااادوش مااای شاااود
(فخررازی،0121،ج ،0و.)199
وی در مورد پیامبرگرامی اسالم(و) در تفسیر خود مینویسد ،ایشان را زماانی مایتاوان
معصوم از خطا دانست که خداوند داعای او باه اااعات و پرهیاز از معصایت باشاد و آن را در
وجود ایشان نهادینه کرده باشد؛ اوری کاه بار اثار ایان داعای از گنااه دوری کناد؛ از ایان رو
پیامبر(و) بر اساس همین داعی عم میکند و آن زماان مایتاوان گفات کاه ایشاان معصاوم
است(فخر رازی0121 ،ق ،ج ،8و.)105
به باور او ،اگر از پیامبری گناهی صادر شود ،صدور آن گنااه بار داعای مارجح نخواهاد
بود؛ چرا که او اختیاری ندارد و خداوند از ابتدا داعی مرجح را در فع و عما او قارار ناداده
است؛ از همین رو هر پیامبری مجبور به اااعت است؛ اما مجباور باه ارتکااب گنااه نیسات .او
عصاامت را نااوعی اجبااار و حقیقاات آن را نااوعی جباار م ایدانااد (فخاار رازی0121 ،ق ،ج،8
و.)105

فخر رازی از جمله مفسران اه سنتی است که گناه کبیره پیش از ا
نبوت را برای پیامبران

جایز میداند .وی برای تأیید مدعای خود به افعال برادران حضرت یوسف(ع) استناد مایکناد.
رازی عصمت را ابق آنچه اسالفشان بیان کرده اند ،اماری مولاوی دانساته و آن را منحصار باه
نبوت میداند؛ ااما عصمت پیش از ا
زمان ا
نبوت را از مادلول آیاات خاارج مایداناد و دلیا وی

بارای عاادم عصاامت پیاامبر اسااالم(و) پایش از ا
نباوت ،آیاات 2سااورۀ فاتح و سااورۀ إنشاارا
است(فخررازی0121،ق ،ج ،0و.)199
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 .2 .2مبنای آیت الله معرفت دربارۀ عصمت پیا مبران

آیت الله معرفت عصمت را حالتی درونی میداند که باعاث مایشاود ،شاخص از گنااه

دوری کند و از ارتکاب باز ایستد .این حالت درونی در مقاب هار پلیادی پایاداری مایکناد و
اجازه نمیدهد ،رو لطیاف او دچاار اذ ایات و آزار شاود .عصامت باعاث مایشاود ،تمییاز و
تفکیک حسن و قبح برای معصوم آسان گردد (معرفت ،0088،و.)29
ملکۀ عصمت یک حالت درونی است که شخص به صورت اکتسابی به دست میآورد.
عصمت هرگز جنبۀ اجباری ندارد و آن تنها با کوشاش و مجاهادت ،تاداوم و مباارزۀ باا هاوای
نفااس در اااول زناادگی انسااان بااه دساات مایآیاد(معرفت،0088،و)29؛ چنااان کااه خداونااد
َّ َ ْ
َّ
َ
َ
َ ْ ب
میفرمایدَ « :و ال ِىِ َيا ج ِ بىدوا َِمنى ل َن ِىد َي َّن َْ بس بىبلن َو ِإ َّ اللى َ ل َت َىع ال بت ْح َِ ِىنما (عنکباوت)95/؛ و

کسانی که در راه ما کوشیدهاند ،به یقین راههای خود را بر آنان مینماییم و در حقیقات ،خادا
َّ
َ َ
ْ ْ
با نیکوکاران است» یا می فرمایدَ « :و أ ْ ل ْم ََ ِل ِسنَى ِ ِإال مى َسىع ( نجام)05/؛ و اینکاه بارای
انسان جز حاص تالش او نیست».
َ
َ
ب
َ
َ
امام حسن عسکری(ع) فرمود« :إ ه الل َ َو َج َد َلَ بمحتد أَضىل الُلىلب َو أوع ِى َمذتى ب
َه
َ
ِل هنب َله ؛ خداوندعق (شخصیت باانی) پیغمبر(و) را کاما تار ین و مهیااتر ین عقا هاا یافات،
آنگاه ایشان را برای ن ابوت انتخاب کرد»(.مجلسی0111 ،ق،و)217-219
ا
آیت الله معرفت ،مانند دیگر علمای امامیه ،بر این نظر است کاه عصامت از زماان تولاد
برای انبیا بوده است .حضرت علای(ع) در خطباۀ قاصاعه در خصاوو دوران پایش از بعثات
پیامبر(و) این گونه توضیح میدهد...« :از همان لحظهای که پیامبر(و) را از شایر گرفتناد،
خداوند بزرگتر ین فرشتۀ خود(جبرئی ) را مأمور تربیت پیامبر(و) کرد تا شب و روز او را به راه
های بزرگواری و راستی و اخالق نیکو راهنمایی کند»(.شر یف الرضی119ق ،و.)222
ا
حلی عصمت پیامبر(و) را قب و بعد از ا
نبوت یکسان مای داناد و بارای مادعای
عالمه
ٌ َ َ َ َ َ َّ ب َْ
َ ه َ َّ َ َ ب ْ َ ْب
خود به این آیه استناد می کند که میفرماید« :ي أي ال ِِيا آمنلا ِإ جى ءكَ َ ِسىق ِبنب َىإ َتبمنىلا أ
َ ً
ب
َ ْب
َ َب
ه ِص بمبلا ْلم ِب َج ل َة َت ْص ِب بحلا َعل م َ َعلت َْ نى ِع ِمما (حجرات)9/؛ ای کسانی که ایمان آوردهاید،
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اگر فاسقی برایتان خبری آورد ،نیا وارسی کنید؛ مبادا به ناادانی گروهای را آسایب برساانید و
ابعد،و از آنچه کردهاید پشیمان شوید».
این آیه تصر یح میکند ،هر فاسقی گفتارش به محض بیان غیرقاب قباول اسات و گفتاار
کسی مورد پذیرش است که فاسق نباشد؛ بنابراین اگر پیامبری مرتکب گناهان صغیره یاا کبیاره
شود ،دیگر دل هاا و قلاوب باه او روی نمایآورناد و فساق ایشاان باعاث تنفار ماردم از ایشاان
ا
میشود(.حلی0099،ش ،و.)079
َ
همچنین در قرآن کر یم خداوند متعال دربارۀ حضرت موسی(ع) مایفرمایادَ « :و أ ْو ََ ْمنى
َ
ْ َ َ ْ َ َْ
ْ َ ِّ َ َ
َ ََْ
ب ِّ ب
َّ َ ه ب َ ْ
َ ْ َْ
ىك َو
ِإل أم ملس أ أَ ِض ِعم ِ َ ِإذا ِذف ِت علم ِ َمل ُِم ِ َِي الىمَ و ال هفى َِي و ال هحَّ ِنىي ِإنى َاعوه ِإلم ِ
ب ب ْ
له ِم َا ال بت ْا َس ِلما (قصص)7/؛ و به مادر موسی وحی کردیم که" :او را شیر ده و چون بر او
ج ِعل
بیمنا شدی ،او را در نی بینداز ،و مترس و اندوه مدار که ماا او را باه تاو باازمیگاردانیم و از
ازمرۀو پیمبرانش قرار میدهیم"».
از این روی عصمت برای پیامبران امری ئزم و ضروری اسات؛ ز یارا اگار پیاامبران ساو
سابقه داشته باشند و گذشتۀ خود را با اعمال ناپسند و قبیح انجام داده باشاند ،موقع ایات خاود را
در دل مردم متزلزل خواهند ساخت و یک نوع بدگمانی و سو ظن در دل افاراد ایجااد خواهاد
شد(.نعمانی ،0082و.)8

 .3مقایسۀ تفسیر دو مفسر دربارۀ مفهوم «ذنب» و « استغفار» در آیات قرآن
اینک آیاتی بررسی می گردد که واهۀ «ذنب» و «استغفار» در آنها به کار رفتاه و حااکی
از ارتکاب گناه از سوی پیامبر اسالم(و) است .در این بررسی دیدگاه دو مفسر گزارش و نقد
میشود.
 .1 .3بررسی داللت آیۀ  2سورۀ فتح از نگاه دو مفسر

متن آیۀ  2از سورۀ فتح چنین است« :ل ْمَف َا َل َّالل ب م َه َُ َّد َم م ْا َذ ْنب َو م َه َم َّذ َا َو يىت ََّ ن ْع َت َتى ب
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ً َ ً
َ
ْ
َعلم َو ي ِدي ِصااط بم َْىت ُِمت ؛ تا خداوند از گناه گذشته و آینده تو درگذرد و نعمت خاود را
بر تو تمام گرداند و تو را به راهی راست هدایت کند».
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ا
همان اور که گفته شد ،آیۀ مزبور از مهمتر ین آیات مورد استناد مادعیان عادم عصامت
پیامبر(و) است .شبهه ای که دربارۀ این آیه مطر شده ،این است که پیامبر(و) قبا و بعاد
ا
از نزول این آیه و تا هنگام فتح مکه مرتکب گناهی شده و خداوند متعال هماۀ آنهاا را بخشایده
است .فخر رازی معتقد است ،نشانۀ ارتکاب گناه از ساوی شاخص پیاامبر(و) وجاود الاب
مغفرت و استغفار ایشان در اول شبانه روز است .او مینویسد« :شخص زماانی از خداوناد باه
الب استغفار و آمرزش میپردازد که مرتکب گناهی شده باشد؛ در نتیجه اساتغفار ایشاان ،ایان
پیام را به همراه دارد که ایشان مرتکب گناه شده است»(.فخررازی0121،ق ،ج ،28و.)99
آیت الله معرفت معتقد است ،در آیه ،واهۀ «ذنب» در معنای رایاج آن باه معاانی گنااه و
ِ
عصیان و معصیت پروردگار نیست و این برداشت حاص از ا
توجه به سیاق آیاه و شاأن نازول آن
است .در این آیه گناه مطر شده به معنای گناه اجتمااعی اسات و پیاامبر(و) باه مثاباۀ یاک
مصلح ،ظهور نماوده باود تاا جامعاه را از چیزهاای پاو و بااا رهاایی بخشاد و ارزش هاای
اجتماعی را که تا آن روز مطر نبود و جاامعه به آن نیاز داشت ،آشکار کناد .هار مصالحی باا
نهضت خود دگرگونی هایی در ارزش ها ایجاد میکناد و آنچاه را در منظار مشارکان ارزشامند
بوده ،بی ارزشی و آنچه را که تا آن زمان بی ارزش باوده اسات ،ارزشامند ا
معرفای نمایاد.پیامبر
اکرم(و) آنچه را تا آن زمان در نظر مشرکان ارزشمند بود ،از بین برد و آنها را متوجاه سااخت
که در اشتباه به سر میبرند؛ لذا مراد از «ذنب» در آیاۀ ماورد بحاث ،مخالفات آن حضارت باا
رفتار و عادت و اخالق کفار و مشرکین بود که از منظر آنها گناه بزرگی به شمار میرفت و آنها
پیامبر(و) را مستحق عقوبت میدانستند .این حرکت برای پیامبرگرامی اسالم(و) سخت باود
ا
تا این که خداوند زمینه ساز این حرکت شد و فتح(صلح حدیبیه که منجر به فاتح مکاه شاد) را
نصیب ایشان گردانیاد و باا ایان وسایله شاوکت و بنیاۀ قار یش را گرفات و مشارکین باه اساالم
گرویدند و پی بردند که پیامبر(و) حق را بیان می کند و در استناد گناه نسبت به آن حضارت
دچار اشتباه شده بودند( .معرفت ،0071،و.)019-010
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َْ
َ َ َّ
َ َّ َ َ
جملۀ « ِل ْمَ ِف َا ل الل ب م هُ َّد َم ِم ْا ذن ِب َو م هىمذ َا» به گناهی خاو کاه پیاامبر(و) خاود
آن را مرتکب شده باشند ،دئلت ندارد؛ بلکه به فعلی دئلت دارد که از نظار اجتمااعی ناپساند
محسااوب مایشااود( .معرفاات ،0071 ،و )019بااه تعبیاار عالمااه اباابااایی منظااور از گناهااان
گذشته ،تبعات و آثار دعوت پیامبر(و) بود که برای قر یش به وجود مایآورد و گناهاان آیناده
یعنی خونهایی که بعد از هجرت از قر یش ر یخته شد و معنای این که خدا آن را مورد مغفارت
قرار داد ،آن است که خداوند آن خونها را با تضعیف بنیاۀ قار یش پوشااند(.اباابایی،0071 ،
ج ،08و.)080-081

ا
دربارۀ این آیه از امام رضا(ع) نق است که فرمود« :از نظر مشارکین مکاه ،کسای در آن

روزگار ،گناهکارتر و خطاکارتر از رساول خادا(و) نباود؛ ز یارا مشارکین تاا قبا از بعثات آن
حضرت سیصد و شصت بت را میپرستند و لذا دعاوت پیاامبر(و) باه خادای یگاناه و شاعار
«ئإله إئالله» بر آنان گران آمد و بر آنان عجیب بود که چطور امکاان دارد ،فاردی فقاط یاک
خدا را بپرستد؟آنان بر این باور بودند که پیامبر(و) جز إفترا و درو چیز دیگاری نمایگویاد؛
ا
ا
ا
لذا خداوند ا
عز و ج فتح مکه را نصیب ایشان کرد تا آنچه را که در تفکار آنهاا قبا و بعاد از
دعوت به توحید ،گناه میپنداشتند ،از بین ببرد؛ از این رو ،دیگر نتوانستند هنگام دعاوت ماردم
بااه توحی اد از ایشااان ای اراد بگیرنااد( .اباان بابوی اه0078 ،ق ،ج ،0و091؛ معرفاات0071 ،ش،
و.)017
 .2 .3بررسی مدلول آیۀ  55سورۀ غافر

آیۀ دیگری که در آن شبهه وجود دارد ،آیۀ  99از سورۀ غافراست .خداوند متعاال در ایان
ْ
َ
َ ْ
َّ
َْ َ
َ
آیه میفرمایدْ َ« :ص ِب ْا ِإ َّ َو ْع َد الل ِ ََ ٌّق َو ْاست َْ ِف ْا ِلِن ِبك َو َس ِّىب ْح ِب َح ْت ِىد ََ ِّبىك ِب ل َع ِشىيِّ َو ِاإل ْبلى َ؛
پس صبر کن که وعدۀ خدا ا
حق است و برای گناهت آمرزش بخواه و باه ساپاس پروردگاارت،
شامگاهان و بامدادان ستایشگر باش».
فخر رازی معتقد است ،استغفار زمانی انجام میشود کاه از فارد خطاا و گنااهی سارزده
ِّ
باشد .او برای تأیید این باور ،به حدیثی از پیامبر(و) استناد میکند که حضارت فرماودِ « :إنىي
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َّ
ْ َ ْ َ َّ ْ َ َ ْ َ ً
ََ َ
ما َم َّىا » (مجلسای0110 ،ق ،ج ،91و )080ایان بیاان باه
أل ْست َْ ِف با الل َ َِىي المىل ِم و اللمل ِىة سىب ِع

صراحت نشان دهندۀ این است که پیامبر(و) مرتکب گناه صغیره در افعال فاردی و شخصای

شده است .البته تر عم اولی یا تواضع نیز قاب حم است .شاهد حما بار تواضاع آیاه ای
ِ
َ َّ َ َ ْ َ ْ ب َ َ ْ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ب َ
ىلن َّا مىىاَ
اساات کااه در پاای ماای آیااد «:ى ال َ بنى ملتنى أنفَىىن و ِإ لىىَ هَ ِفىىا لنى و هاَتنى لنلى ِ
ْ
الف ِس ِا يا»(اعراف)20/؛ گفتند :پروردگارا ،ما بر خویشتن ستم کردیم ،و اگر بر ماا نبخشاایی
ا
و به ما رحم نکنی ،مسلما از زیانکاران خواهیم بود».
َ َ
نیز میتوان گفت ،در کالم تقدیری نهفته است؛ این چنین« :إذا أذنبت َ سىت َِف باه؛ هرگااه
َ َ َّ
گناه کردی ،از خداوند الب آمرزش کن» .نظیر آن این آیه است که میفرماید« :ي أ هي ى ال ِىِ َيا
َآم بنلا به ب
لبلا إ َل َّالل َه ْل َب ًة َن بصلَ ً َعَ ََ هب بل َْ َأ ْ بي َل ِّف َا َع ْن بل َْ َس ِّمئ ه بل َْ َو بي ْىدذ َل بل َْ َج َّنى ف َه ْ
ىاي ِم ْىا
ج
ِ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ ْ َْ
ه ْح ِت األن َ(تحر یم)8/؛ ای کسانی که ایمان آوردهاید ،به درگاه خادا توباهای راساتین کنیاد،
امید است که پروردگارتان بدیهایتان را از شما بزداید و شما را به باغهایی کاه از زیار ادرختاانو
آن جویبارها روان است درآورد».
در این آیه منظور این نیست که همۀ مؤمنان گناهکارند .پیامبر(و) آمده اسات تاا راه را
بر مردم نشان دهد که اگر مؤمنان گناه کنند ،توبه نمایند(.فخر رازی0115 ،ق ،و)005
آیت الله معرفت معتقد است ،این آیه دستوری برای عموم مسلمانان است .خداوند متعال
به همۀ بندگان خود دستور میدهد ،از همۀ گناهان استغفار کنناد و اساتغفار واجاب و عباادت
َ
َ
واستع ي ج ََه» اسات .ایان دساتور را
است .در واقع دستور خدای متعال از باب « هإي ک أعن
ابتدا به پیامبراکرم(و) میدهد تا همۀ مردم از ایشان که به عنوان الگوی کاما انساانی ا
معرفای

شده اند ،درس بگیرند و زندگی خود بر مبنای آن پی ر یزی کنند .همچنین در ایان آیاه دساتور
میدهد ،برای این که دعای شما زودتار باه اجابات برساد و الاب اساتغفار بارای دیگاران هام
صورت گرفته باشد ،خود استغفار کنید که این عم باعث میشاود ،عنایات خداوناد باه بناده
جلب شود .خطاب های بسیاری در قرآن کر یم وجود دارد کاه در نگااه ااول و برحساب ظااهر

مخااب اصلی آن شخص پیامبر(و) است؛ ااما در واقع عموم مسلمانان مورد خطااب هساتند.
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برای مثال ،در سورۀ إسرا  ،ساورۀ عنکباوت خداوناد خطااب باه پیاامبر(و) نیکای و احساان
نسبت به پدر و مادر را سفارش میکند و حال آن که پیامبر(و) در ا ایام کاودکی والادین خاود
را از دست داده بودند؛ لذا این حکم خطاب به جمیع مسلمین تلقی می شود( .معرفت،0071 ،
و)015
گناه اولیا الهی عبارت از کوتاهی کردن در انجام وظیفۀ بنادگی اسات؛ چارا کاه شارط
بندگی آن است که انسان به هماان انادازه کاه عظمات و بزرگای خادای خاویش را در یافات،
شایسته است ،معادل آن حق بندگی را به جای آورد .چنین فردی دیگر نمیتواند ادعا کند ،مان
به در کاملی از خدای خویش رسیده ام و وظیفۀ خاود را در برابار شاکر نعمات هاای او باه
جای آورده ام( .معرفت ،0071،و.)015
ابق برخی آیات قرآن کر یم ،پیامبران جز مخلصین بودناد و کسای کاه جاز مخلصاین
باشد ،مرتکب گناه نمیشود؛ از این روی ،در این گونه ماوارد بایاد گنااه را باه معناای دیگاری
حم کرد .پیامبران غفلت های خود را در امور روزانه مث  ،خوردن و آشاامیدن ،حا و فصا
مسائ اجتماعی و...گناه به حساب می آورند و از آن استغفارمیکنند .بارهمین اسااس پیاامبر
َ َ َ ب َ
األ ْب َااَ َس ِّم َئ بف بال َت َُّا َ
بما»( ائربلی0110،ق ،و.)19
اکرم(و) میفرمایدََ«:ن ف
ِ
ِ
 .3 .3بررسی مدلول آیۀ  11سورۀ محمد

سومین آیه ای که عصمت پیامبر اکرم (و) را مورد سئوال قرار میدهاد ،آیاۀ  05ساورۀ
محمد است .آنجا کاه آماده اساتََ « :ى ْع َل َْ َأ َّنى ب ال إلى َ إ َّال َّاللى ب َو ْاس َىت َْف ْا ل َىِ ْنب َك َو ل ْل بت ْىؤمن َ
ما َو
ِ ِِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
َّ َ َ َ َّ ب
ْ ب
ْ ْ
ال بتؤ ِمن ِف َو الل ب َي ْعل بَ بمتُل َبل َْ َو َمثلاكَ؛ پس بدان که هیچ معبودی جز خدا نیست و بارای گنااه
خویش آمرزش جوی و برای مردان و زنان با ایمان االب مغفرت کنو و خداست که فرجام و
مآل اهر یا ازو شما را میداند».
ِ

َْ َ
َ
فخر رازی در ذی عبارت « َو ْاست َْ ِف ْا ِلِن ِبك» برای آن چند وجه ذکار مایکناد و از باین

این وجوه به نظر خودش یک وجه را بر دو مورد دیگر ترجیح میدهد و آن این اسات کاه ماراد
از آن توفیق یافتن عم نیک و دوری کردن از عم بد است .استغفار در این آیه به معنی الب
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آمرزشی که زشتی ها را بپوشاند و او را از زشتی های نفاس نگاه دارد .فخار رازی ماینویساد:
«احوال پیامبر(و) سه گونه بود :گاهی در احوال خود همراه خدا بود ،گااهی هماراه ماردم و
اوقاتی را هم همراه چیزهای دیگر سپری میکرد؛ ااما هنگامی که همراه با خداوند بود ،ساتایش
خدای یکتا را به جای میآورد و هنگامیکه همراه ماردم بارای آنهاا اساتغفار مایکارد(».فخار
رازی0121،ق ،ج ،28و.)92
ابق دیدگاه آیات اللاه معرفات ،اساتغفار جنباۀ عماومی دارد و یاک ناوع عما عباادی
محسوب میشود و پیاامبر(و) از بااب ایان کاه مسالمانان از او الگاو بگیرناد ،بارای مؤمناان
استغفار کرده است( .معرفت ،0071،و.)015

 .4نتایج
نتایجی که در این پژوهش حاص آمد ،از این قرار است:
 .0اختالف نظر این دو مفسر در بعضی از مبانی کالمی ،موجب تفاوت در آرا تفسایری
و فهم آنها از آیات شده است .از جمله این موارد میتوان به توجه و عدم توجه به سایاق آیاات،
یعنی آیات قب و بعد و نیز توجه به نقش آیات محکم در تفسیر آیات متشابه اشاره کرد.
 .2فخر رازی عصمت را فقط برای بعد از ا
نبوت انبیاا روا مایدارد و آیاات ماوهم عادم

عصمت را که در آنها واهه های «ذنب و استغفار» به کار رفته اسات ،باه گنااه پایش از ا
نباوت

مربوط می داند .با این حال باز هم وی وجوهی از جمله گناه مؤمنین ،تر عم اولای و گنااه
ِ
صغیره را ذکر میکند.
 .0آیت الله معرفت ابق دیدگاه شیعه عصمت را چه قب و بعد از ا
نبوت برای پیامبر(و)
ضروری می داند و کاربرد «ذنب» در آیات مربوط به پیامبر(و) را گناه از نظر مردم محسوب
می کند .خدا چنین گناهانی از پیامبر(و) را مورد مغفرت قرار می دهد.
 .1آیتالله معرفت معتقد است ،ما نباید گناه را همیشه باه معنای عصایان بگیار یم؛ بلکاه
گاهی به معنی کوتاهی کردن در انجام وظایف بندگی است که این مورد مربوط به اولیاا الهای
میشود .از این روی پیامبر(و) به خاار این که از امدادهای الهی در هر زمانی بهرهمند شاود،
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خود را نیازمند چنین استغفاری میدانست و لذا استغفار ایشاان و دیگار انبیاای الهای مناافی باا
عصمت نیست.

 .9منابع
.0

قرآن کر یم ،ترجمۀ محمد مهدی فوئدوند ،تهران ،دارالقرآن الکر یم.

 .2ابن فارس،احمد بن ذکر یا (0111ق) ،معجم مقاییس اللغ  ،تحقیق عبد السالم محمد هارون ،قم ،مکتب ائعالم و
ائسالمی.
 .0ابن منظور ،جمال الدین محمد بن مکرم(0118ق) ،لسان العرب ،علی شیری ،بیروت ،داراحیا التراث العربی.
 .1ابن بابویه قمی ،محمد علی بن حسین(،)0078عیون أخبار الرضا(ع) ،قم ،الشر یف الرضی.
 .9ائربلی ،علی بن عیسی (0110ق) ،کشف الغم معرف األئم  ،بیروت ،دار الکتب اإلسالمی.
 .9ابراهیم و مصطفی و دیگران (0027ق) ،معجم الوسیط ،تهران ،مکتب المرتضی.
 .7اردکانیان ،زهرا ( ،)0088رویکرد عرفانی به گناه با تأکید بر صحیفۀ سجادیه ،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران ،رشتۀ عرفان اسالمی.
 .8تفتازانی،سعد الدین (0102ق) ،شر المقاصد ،قم ،منشورات الشر یف الرضی.
 .5جواد پور ،غالمحسین («،)0085سنجش و سازش عق و ایمان از منظر فخر رازی» ،اندیشۀ نوین دینی ،شمارۀ .21
ا
 .01حلی ،حسن بن یوسف ( ،)0099الباب الحادی عشر ،تهران ،مؤسسۀ مطالعات اسالمی.
 .00راغب اصفهانی ،حسین بن محمد (0102ق) ،المفردات فی غر یب القرآن ،بیروت ،دارالقلم.
 .02روحی برندق ،کاوس(«،)0051تحلی و نقد برون رفت های کالمی از ناسازگاری عصمت و استغفار رسول خدا(و)
َ
در حدیث لیغان» ،اندیشۀ نوین دینی ،شمارۀ .10
 .00رحیم اف ،افض الدین(« ،)0085بررسی مسألۀ عصمت انبیا از دیدگاه شیخ اوسی و فخر الدین رازی» ،مجلۀ
پژوهشنامۀ فلسفه و حکمت(الوع نور سابق) ،شمارۀ .02
 .01سید رضی،محمد بن حسین(،بی تا) ،نهج البالغه ،ترجمۀ محمد دشتی ،قم ،انتشارات دارالهجره.
 .09سید مرتضی ،علی بن حسین 0291( ،ق) ،تنزیه األنبیا واألئم (ع) ،قم ،انتشارات الشر یف الرضی.
 .09ااااااااااااااااااااااااااا ،)0087( ،تنزیه األنبیا ؛ پژوهشی قرآنی دربارۀ عصمت پیامبران و امامان(ع) ،ترجمۀ امیر سلمانی
رحیمی ،مشهد ،مؤسسۀ چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی.
 .07ایب حسینی ،سید محمود ( ،)0051درآمدی بر دانش مفردات قرآن ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،چاپ اول.
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محمد حسین (0107ق) ،المیزان فی تفسیر القرآن؛ ترجمۀ ا
 .08اباابایی ،ا
محمد باقر موسوی همدانی ،قم ،دفتر انتشارات
اسالمی.
ا
 .05فخررازی ،فخرالدین ،محمد بن عمر(0589م) ،األربعین فی أصول الدین ،قاهرة ،مکتب الکلیات األزهر ی .
 .21اااااااااااااااااااااااااااا0115(،ق) ،عصم األنبیا  ،مکتب الثقاف الدینی  ،بی جا ،ابع جدید.
 .20اااااااااااااااااااااااااااا( ،بی تا) ،عصم األنبیا  ،مکتب الثقاف الدینی  ،بی جا ،ابع قدیم.
 .22اااااااااااااااااااااااااا0121( ،ق) ،مفاتیح الغیب(التفسیر الکبیر) ،بیروت ،دارإحیا التراث العربی.
 .20فراهیدی ،خلی بن احمد(0115ق) ،کتاب العین ،قم ،نشر هجرت.
 .21قرشی ،علی اکبر ( ،)0070قاموس قرآن ،تهران ،دارالکتب األسالمیه.
 .29معرفت ،ا
محمد هادی ( ،)0088تنزیه انبیا از آدم تا خاتم«،تفسیر موضوعی قرآن کر یم» ،قم ،مؤسسۀ انتشارات ائمه(ع).
 .29ااااااااااااااااااااا ،)0078( ،التفسیر األثری الجامع ،قم ،مؤسس التمهید.
 .27مکارم شیرازی ،ناصر(،)0071تفسیر نمونه ،تهران ،دارالکتب اإلسالمیه.
 .28مصطفوی ،حسن(0101ق) ،التحقیق فی کلمات القرآن الکر یم ،بیروت ،دارالکتب العلمی .
 .25مجلسی ،محمد باقر (0111ق) ،بحار األنوار الجامع لدر األخبار األئم األاهار(ع) ،بیروت ،موسس الوفا .

ا
 .01موسوی ،سید عبدالحمید ( ،)0052عصمت پیامبر(و) از دیدگاه قاضی عبدالجبار ،فخر رازی و عالمه حلی ،مشهد،
مؤسسۀ چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی.
 .00مال  ،مدد علی(«،)0089نقد شبهات پیرامون عصمت پیامبر اکرم(و) در قرآن» ،مجلۀ پژوهشنامۀ فلسفه و
حکمت(الوع نور سابق) ،شمارۀ.21
 .02نعمانی ،عبد العزیز(« ،)0082تحقیقی پیرامون عصمت پیامبران» ،فصلنامۀ ندای اسالم ،شمارۀ ،01
 .00هاشمی تنکاینی ،سید موسی ( ،)0050عصمت ،ضرورت و آثار ،قم ،مؤسسۀ بوستان کتاب.

