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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 دریافت15/91/91 :؛ تاریخ پذیرش)16/5/12 :

چکیده
عصمت یکی از مباحث مهم کالمی است که از دیربااز ماردد ورهاه مراارا ر نار پژرهاا بارد اسات .یکای از
عصمت پیامبرگرامی اسالم(ص) ،انتااب «ذنب ر استغراد» به
مباحث مربرط به
ِ

حضرت است که دد یاات متعاددی از

نر مالحظه می شرد .این نرشتاد ددصدد است وا داء یت الله معرفت ر فخر دازی ،یکای باه نمایگادگی مکتاب وراایری
امامیه ر دیگری به نمایگدگی مکتب ورایری اشاعر دا مقایاه ر نقاد کگاد .بردسای هاا نااا مایدهاد ،یات اللاه معرفات
عصمت دا برای ومام دردا زندگی پیامبر اکرم(ص) ثابت می کگد ر «ذنب» دا گگا اهتماعی ر إستغراد پیامبر(ص) دا نیااز
ایاا به دشد ر بالگدگی ر بهر مگدی از امدادهای الهی میداند؛ ّاما فخر دازی دد وحلیل خرد عصامت دا باه دردا بعاد از

نبرت ر ذنب دا به پیش از ّ
ّ
نبرت مربرط می شمادد .دد این نرشتاد ماراددی چار گگاا ما مگین ،وار عمال ارلای ر گگاا
ِ
صغیرۀ هایز دد پاسخ از رهر محتمل بر شمرد شد است.
کلیدواژگان :ذنب ،استغراد ،عصمت ،پیامبر(ص) ،معرفت ،فخردازی
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 .1مقدمه
از مهمتر ین و اساسیتر ین موضوعاتی که از دیرباز در نزد دانشمندان اسالمی مورد بحث
قرار گرفته ،عصمت انبیاء(ع) بوده است .عصمت پیامبران ،ز یربنای اعتقادی به شمار مثیرود؛
چون ،باع اطمینان مردم و ُحسن اعتماد آنها به پیامبران در در یافت پیام الهی میشود.
آیاتی در قرآن کر یم وجود دارد که برخی با تمسک بثه آنهثا عصثمت پیثامبران ،بثه ویثژه
پیامبر اکرم(ص) 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(ص) از آن جمله است.
در این پژوهش ،آیات حاوی چنین انتسابی از دیدگاه دو مفسر بررسثی مثی شثود و تث یر
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 اللثه معرفثت بثه نماینثدگی از امامیثه از مبنثای کالمثی
فخررازی به نمایندگی از اشاعره فثر دارد و ایثن تفثاوت مبنثا در تفسثیر آن دو در آیثات مثورد
بح ت یرگذار است ،شایسته می نماید که نخست ،به مبنثای کالمثی هریثک مثروی ثورت
بگیرد.
 .1 .2مبنای فخر رازی در زمینۀ عصمت پیا مبران

متکلمان اشعری از جمله فخررازی در زمینۀ عصثمت انبیثاء و از جملثه عصثمت پیثامبر
اسالم(ص) معتقدند ،گناه برای پیامبران قبل و بعد از ّ
نبوتشان جایز است و فرقی میان کبیثره یثا

غیره ندارد .آنها بثر ایثن باورنثد کثه پیثامبر(ص) نیثازی بثه عصثمت در قبثل از ّ
نبثوت خثود

نثثدارد(تفتازانی ، 9191،ص .)991-911فخثثر رازی (ت ) 606نیثثز دارای چنثثین اعتقثثادی
است(فخر رازی، 9110،ج ،8ص .)111او معتقد است ،پیامبران بثه عمثد گنثاه کبیثره انجثام
نمیدهند؛ ّاما ممکن است ،به سهو مرتکب آن بشوند و در مثورد گنثاه ثغیره عمثدی هثم در
زمان ّ
نبوت نیز چنین نظری دارد .وی همچنین در تفسیرش بیان میکند ،انبیاء در ثدور گنثاه
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ثثغیره بثثه سثثهو ماننثثد مثثردم عثثادی هسثثتند و از ایثثن جهثثت تفثثاوتی بثثا آنهثثا ندارنثثد
(فخررازی،9110،ج ،19ص .)119استدالل وی بثر چنثین عقیثده ای ،افعثال بثرادران حتثرت
یوسثث (ع) اسثثت .بثثه بثثاور او بثثرادران حتثثرت یوسثث (ع) از انبیثثاء بودنثثد .رازی معتقثثد
است«:اگر پیامبری در شرایطی نادر پیش از ّ
نبوت ،گناه کبیره ای انجام دهد و بعد توبه نمایثد
و آن مورد پذیرش مردمان قرار گیرد ،اشثکالی در نبثوت او پدیثد نمثی آورد؛ ّامثا اگثر پثیش از
نبث ّ
ثثوت بثثثه سثثثبب انجثثثام گناهثثثان شثثثهرت یافتثثثه باشثثثد ،نبثثثوت او مخثثثدوش مثثثی شثثثود
(فخررازی،9110،ج ،9ص.)156
وی در مورد پیامبرگرامی اسالم(ص) در تفسیر خود مینویسد ،ایشان را زمثانی مثیتثوان
معصوم از خطا دانست که خداوند داعثی او بثه اطاعثت و پرهیثز از معصثیت باشثد و آن را در
وجود ایشان نهادینه کرده باشد؛ طوری کثه بثر ا ثر ایثن داعثی از گنثاه دوری کنثد؛ از ایثن رو
پیامبر(ص) بر اساس همین داعی عمل میکند و آن زمثان مثیتثوان گفثت کثه ایشثان معصثوم
است(فخر رازی ، 9110 ،ج ،8ص.)191
به باور او ،اگر از پیامبری گناهی ادر شود ،دور آن گنثاه بثر داعثی مثرج نخواهثد
بود؛ چرا که او اختیاری ندارد و خداوند از ابتدا داعی مرج را در فعل و عمثل او قثرار نثداده
است؛ از همین رو هر پیامبری مجبور به اطاعت است؛ اما مجبثور بثه ارتکثاب گنثاه نیسثت .او
عصثثمت را نثثوعی اجبثثار و حقیقثثت آن را نثثوعی جبثثر م ثیدانثثد (فخثثر رازی ، 9110 ،ج،8
ص.)191

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

جایز میداند .وی برای ت یید مدعای خود به افعال برادران حترت یوس (ع) استناد مثیکنثد.
رازی عصمت را طبق آنچه اسالفشان بیان کرده اند ،امثری مولثوی دانسثته و آن را منحصثر بثه
نبوت میداند؛ ّاما عصمت پیش از ّ
زمان ّ
نبوت را از مثدلول آیثات خثارج مثیدانثد و دلیثل وی

بثرای عثثدم عصثثمت پیثامبر اسثثالم(ص) پثیش از ّ
نبثوت ،آیثات 1سثثورۀ فثت و سثثورۀ إنشثثرا
است(فخررازی ، 9110،ج ،9ص.)156
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 .2 .2مبنای آیت الله معرفت دربارۀ عصمت پیا مبران

آیت الله معرفت عصمت را حالتی درونی میداند که باعث مثیشثود ،شثخ

از گنثاه

دوری کند و از ارتکاب باز ایستد .این حالت درونی در مقابل هثر پلیثدی پایثداری مثیکنثد و
اجازه نمیدهد ،رو لطیث او دچثار اذ ّیثت و آزار شثود .عصثمت باعث مثیشثود ،تمییثز و
تفکیک حسن و قب برای معصوم آسان گردد (معرفت ،9988،ص.)15
ملکۀ عصمت یک حالت درونی است که شخ

به ورت اکتسابی به دست میآورد.

عصمت هرگز جنبۀ اجباری ندارد و آن تنها با کوشثش و مجاهثدت ،تثداوم و مبثارزۀ بثا هثوای
نفثثد در طثثول زنثثدگی انسثثان بثثه دسثثت مثیآیثد(معرفت،9988،ص)15؛ چنثثان کثثه خداونثثد
َّ َ ي
َّ
َ
َ
َ ي ا
میفرمایدَ « :و ال يذِ َنَ اهَ اذووا ييا ذه ل َ ِ يذو َن َّ ِ يُ الذ ا ه َو يإ َّن ال َذَ ل ََذ َ ال اَ يس ينذ ي اَ (عنکبثوت)61/؛ و

کسانی که در راه ما کوشیدهاند ،به یقین راههای خود را بر آنان مینماییم و در حقیقثت ،خثدا
َّ
َ َ ي َي َ ي ي
نذهن يإا اذه َلذ ( نجثم)91/؛ و اینکثه بثرای
ن
با نیکوکاران است» یا می فرماید« :و أن لاس يل يْل ي
انسان جز حا ل تالش او نیست».
َ
َ
ا
َ
ّ َ َ َ َ َ ا
أيض َذَ الل ذ و َو أوههَذه يارهذه ا
سَو
امام حسن عسکری(ع) فرمود« :إن ال َ واو ق ب ا ٍ
يل ّ َ تَ؛ خداوندعقل(شخصیت باطنی) پیغمبر(ص) را کامثلتثر ین و مهیثاتر ین عقثلهثا یافثت،
آنگاه ایشان را برای ن ّبوت انتخاب کرد»(.مجلسی، 9101 ،ص)102-106
ّ
آیت الله معرفت ،مانند دیگر علمای امامیه ،بر این نظر است کثه عصثمت از زمثان تولثد
برای انبیاء بوده است .حترت علثی(ع) در خطبثۀ قا ثعه در خصثوص دوران پثیش از بعثثت
پیامبر(ص) این گونه توضی میدهد...« :از همان لحظهای که پیامبر(ص) را از شثیر گرفتنثد،
خداوند بزرگتر ین فرشتۀ خود(جبرئیل) را م مور تربیت پیامبر(ص) کرد تا شب و روز او را به راه
الرضی ، 106ص.)111

های بزرگواری و راستی و اخال نیکو راهنمایی کند»(.شر ی
ّ
حلی عصمت پیامبر(ص) را قبل و بعد از ّ
نبوت یکسان مثی دانثد و بثرای مثدعای
عالمه
ب َ َ َ َ َ َّ ا يَ
َ ُّ َ َّ َ َ ا ي َ يا
يهلذ ين ٍذف يه ا ذ ا أن
خود به این آیه استناد می کند که میفرماید« :نه أنِه ال يِنَ آا ا يإن اذهَُُ ي
ا ا َي ً َ َ َا ي ا َ
َ َيا ي
نذهِ يااَ (حجرات)6/؛ ای کسانی که ایمان آوردهاید،
ت يصا ا ق اه ينجِهل ٍة يهص ي س ا ه اه ي هُ ي
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اگر فاسقی برایتان خبری آورد ،نیك وارسی کنید؛ مبادا به نثادانی گروهثی را آسثیب برسثانید و
[بعد ]،از آنچه کردهاید پشیمان شوید».
این آیه تصر ی میکند ،هر فاسقی گفتارش به محض بیان غیرقابل قبثول اسثت و گفتثار
کسی مورد پذیرش است که فاسق نباشد؛ بنابراین اگر پیامبری مرتکب گناهان غیره یثا کبیثره
شود ،دیگر دل هثا و قلثوب بثه او روی نمثیآورنثد و فسثق ایشثان باعث تنفثر مثردم از ایشثان
ّ
میشود(.حلی9965،ش ،ص.)925
َ
همچنین در قرآن کر یم خداوند متعال دربارۀ حترت موسی(ع) مثیفرمایثدَ « :و أ يو َح يا ذه
إل اأ ِّم اا ل َأ ين َأ ي ض اَ َيفذا ر يفت َه َ ياَ َي َا يللاَ يي يال َذا ُِّ َو ا َتاذهيي َو ا َت يس َزنذي إ َّنذه َ ُّاِو ا إ َل ي
ذو َو
ا
ي ي
يي ي ي ي ي
ي
ي ي ي ي
ي ي
ي
ا ا َ ي
ا
َ
ي
اهه ياَ الَرل ي اَ (قص )2/؛ و به مادر موسی وحی کردیم که" :او را شیر ده و چون بر او
ي
بیمناك شدی ،او را در نیل بینداز ،و مترس و اندوه مدار که مثا او را بثه تثو بثازمیگثردانیم و از
[زمرۀ] پیمبرانش قرار میدهیم"».
از این روی عصمت برای پیامبران امری الزم و ضروری اسثت؛ ز یثرا اگثر پیثامبران سثوء
سابقه داشته باشند و گذشتۀ خود را با اعمال ناپسند و قبی انجام داده باشثند ،موقع ّیثت خثود را
در دل مردم متزلزل خواهند ساخت و یک نوع بدگمانی و سوء ظن در دل افثراد ایجثاد خواهثد
شد(.نعمانی ،9981ص.)8

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

َ
ي َ َ َّ ا َ
َ
اهت َل َّو َم ا يَ َذ ين ک َو اه َتا َّر َر َ
نذه َُّ ين ي ََه اذَ
و
متن آیۀ  1از سورۀ فت چنین است « :يلاغ يفرلک ال َ
ي
ي ي
ً َ ً
َ
ي
َه اک َو نِ يونک يصراطه اا ينذه يلاَه؛ تا خداوند از گناه گذشته و آینده تو درگذرد و نعمت خثود را
بر تو تمام گرداند و تو را به راهی راست هدایت کند».
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ّ
همان طور که گفته شد ،آیۀ مزبور از مهمتر ین آیات مورد استناد مثدعیان عثدم عصثمت
پیامبر(ص) است .شبهه ای که دربارۀ این آیه مطر شده ،این است که پیامبر(ص) قبثل و بعثد
ّ
از نزول این آیه و تا هنگام فت مکه مرتکب گناهی شده و خداوند متعال همثۀ آنهثا را بخشثیده
است .فخر رازی معتقد است ،نشانۀ ارتکاب گناه از سثوی شثخ
مغفرت و استغفار ایشان در طول شبانه روز است .او مینویسد« :شخ

پیثامبر(ص) وجثود طلثب
زمثانی از خداونثد بثه

طلب استغفار و آمرزش میپردازد که مرتکب گناهی شده باشد؛ در نتیجه اسثتغفار ایشثان ،ایثن
پیام را به همراه دارد که ایشان مرتکب گناه شده است»(.فخررازی ، 9110،ج ،18ص.)65
آیت الله معرفت معتقد است ،در آیه ،واژۀ «ذنب» در معنای رایثج آن بثه معثانی گنثاه و
عصیان و معصیت پروردگار نیست و این برداشت حا ل از ّ
توجه به سیا آیثه و شث ن نثزول آن
است .در این آیه گناه مطر شده به معنای گناه اجتمثاعی اسثت و پیثامبر(ص) بثه مثابثۀ یثک
ُمصل  ،ظهور نمثوده بثود تثا جامعثه را از چیزهثای پثو و باطثل رهثایی بخشثد و ارزش هثای
اجتماعی را که تا آن روز مطر نبود و جثامعه به آن نیاز داشت ،آشکار کنثد .هثر مصثلحی بثا
نهتت خود دگرگونی هایی در ارزش ها ایجاد میکنثد و آنچثه را در منظثر مشثرکان ارزشثمند
بوده ،بی ارزشی و آنچه را که تا آن زمان بی ارزش بثوده اسثت ،ارزشثمند ّ
معرفثی نمایثد.پیامبر
اکرم(ص) آنچه را تا آن زمان در نظر مشرکان ارزشمند بود ،از بین برد و آنها را متوجثه سثاخت
که در اشتباه به سر میبرند؛ لذا مراد از «ذنب» در آیثۀ مثورد بحث  ،مخالفثت آن حتثرت بثا
رفتار و عادت و اخال کفار و مشرکین بود که از منظر آنها گناه بزرگی به شمار میرفت و آنها
پیامبر(ص) را مستحق عقوبت میدانستند .این حرکت برای پیامبرگرامی اسالم(ص) سخت بثود
ّ
تا این که خداوند زمینه ساز این حرکت شد و فت ( ل حدیبیه که منجر به فثت مکثه شثد) را
نصیب ایشان گردانیثد و بثا ایثن وسثیله شثوکت و بنیثۀ قثر یش را گرفثت و مشثرکین بثه اسثالم
گرویدند و پی بردند که پیامبر(ص) حق را بیان می کند و در استناد گناه نسبت به آن حتثرت
دچار اشتباه شده بودند( .معرفت ،9921،ص.)915-919
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َي
َ َ َّ
َ َّ َ َ
جملۀ « يل ياغ يف َر لک ال اَ اه تل َّو َم يا يَ ذن ي ک َو اه تذار َر» به گناهی خاص کثه پیثامبر(ص) خثود

آن را مرتکب شده باشند ،داللت ندارد؛ بلکه به فعلی داللت دارد که از نظثر اجتمثاعی ناپسثند
محسثثوب مثیشثثود( .معرفثثت ،9921 ،ص )916بثثه تعبیثثر عالمثثه طباطبثثایی منظثثور از گناهثثان
گذشته ،تبعات و آ ار دعوت پیامبر(ص) بود که برای قر یش به وجود مثیآورد و گناهثان آینثده
یعنی خونهایی که بعد از هجرت از قر یش ر یخته شد و معنای این که خدا آن را مورد مغفثرت
قرار داد ،آن است که خداوند آن خونها را با تتعی

بنیثۀ قثر یش پوشثاند(.طباطبایی،9921 ،

ج ،98ص.)989-980
ّ
دربارۀ این آیه از امام رضا(ع) نقل است که فرمود« :از نظر مشثرکین مکثه ،کسثی در آن
روزگار ،گناهکارتر و خطاکارتر از رسثول خثدا(ص) نبثود؛ ز یثرا مشثرکین تثا قبثل از بعثثت آن
حترت سیصد و شصت بت را میپرستند و لذا دعثوت پیثامبر(ص) بثه خثدای یگانثه و شثعار
«الإله إالالله» بر آنان گران آمد و بر آنان عجیب بود که چطور امکثان دارد ،فثردی فقث یثک
خدا را بپرستد؟آنان بر این باور بودند که پیامبر(ص) جز إفترا و دروغ چیز دیگثری نمثیگویثد؛
ّ
ّ
ّ
لذا خداوند ّ
عز و جل فت مکه را نصیب ایشان کرد تا آنچه را که در تفکثر آنهثا قبثل و بعثد از
دعوت به توحید ،گناه میپنداشتند ،از بین ببرد؛ از این رو ،دیگر نتوانستند هنگام دعثوت مثردم
بثثه توحی ثد از ایشثثان ای ثراد بگیرنثثد( .ابثثن بابوی ثه ، 9928 ،ج ،9ص960؛ معرفثثت9921 ،ش،
ص.)912
 .2 .3بررسی مدلول آیۀ  55سورۀ غافر

آیۀ دیگری که در آن شبهه وجود دارد ،آیۀ  55از سورۀ غافراست .خداوند متعثال در ایثن
ي
َ ي
َّ
َي َ
َ
آیه میفرمایدَ « :ي ي
هص ي ير يإ َّن َو يه َو ال يَ َح ٌّ َو ياله يغ يف ير يلِن ي و َو َلذ ِّ يْ ين َس يَ يذو َ ِّنذو ينهل َ يِّذيِّ َو ياْ ين ذه ؛
پد بر کن که وعدۀ خدا ّ
حق است و برای گناهت آمرزش بخواه و بثه سثپاس پروردگثارت،
شامگاهان و بامدادان ستایشگر باش».
فخر رازی معتقد است ،استغفار زمانی انجام میشود کثه از فثرد خطثا و گنثاهی سثرزده
ِّ
باشد .او برای ت یید این باور ،به حدیثی از پیامبر(ص) استناد میکند که حتثرت فرمثود « :يإنذي
ي َ ي َ َّ ي َ َ ي َ ً
َ ََل يل َه يغف ار ال َّ َ
اَ َا َّذر » (مجلسثی ، 9109 ،ج ،60ص )989ایثن بیثان بثه
ذ
ل
ذة
ا
ال
و
م
ذ
ا
ال
ذي
ي
َ
ي
ي ي
ي
ي
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راحت نشان دهندۀ این است که پیامبر(ص) مرتکب گناه غیره در افعال فثردی و شخصثی
شده است .البته ترک عمل اولی یا تواضع نیز قابل حمل است .شاهد حمثل بثر تواضثع آیثه ای
َ
َ ا َ
َ
َ َ
َ َ َيا
اسثثت کثثه در پثثی مثثی آیثثد«:قذذها َ َّن ذذه م يَ ذذه أنف َنذ ه َو يإ ين لذ يذُ ت يغ يفذ يذر ل ذذه َو ت ير َح يَ ذذه ل َ ذ ن ََّ ياذ َذَ
ي
اهل ير نَ»(اعراف)19/؛ گفتند :پروردگارا ،ما بر خویشتن ستم کردیم ،و اگر بر مثا نبخشثایی
ال ي
ً
و به ما رحم نکنی ،مسلما از زیانکاران خواهیم بود».
َ َ
نیز میتوان گفت ،در کالم تقدیری نهفته است؛ این چنین« :إذا أذن ت يهلذه يغف ار ؛ هرگثاه
َ َ َّ
گناه کردی ،از خداوند طلب آمرزش کن» .نظیر آن این آیه است که میفرماید« :نه أ ُّنِذه ال يذِ َنَ
َ ا ا ا َ َّ َ ي َ ً َ ا ً
حه َهن َ ُّن ا يُ َأ ين ان َ ِّف َر َه ي ا يُ َل ِّائهت ا يُ َو ان يذور َ ا يُ َا َّ ذه َت ي
ذرِ يا يذَ
ج
آا ا ت ن ا يإل ال يَ ت نة نص
ٍ
ي
ي
ي
َ َ ي َي
ت يس يهِه اَلنِه (تحر یم)8/؛ ای کسانی که ایمان آوردهاید ،به درگاه خثدا توبثهای راسثتین کنیثد،
امید است که پروردگارتان بدیهایتان را از شما بزداید و شما را به باغهایی کثه از زیثر [درختثان]
آن جویبارها روان است درآورد».
در این آیه منظور این نیست که همۀ مؤمنان گناهکارند .پیامبر(ص) آمده اسثت تثا راه را
بر مردم نشان دهد که اگر مؤمنان گناه کنند ،توبه نمایند(.فخر رازی ، 9101 ،ص)991
آیت الله معرفت معتقد است ،این آیه دستوری برای عموم مسلمانان است .خداوند متعال
به همۀ بندگان خود دستور میدهد ،از همۀ گناهان استغفار کننثد و اسثتغفار واجثب و عبثادت
َ
َ
والَ نه اه َ » اسثت .ایثن دسثتور را
است .در واقع دستور خدای متعال از باب « ّإنهک أه
ابتدا به پیامبراکرم(ص) میدهد تا همۀ مردم از ایشان که به عنوان الگوی کامثل انسثانی ّ
معرفثی

شده اند ،درس بگیرند و زندگی خود بر مبنای آن پی ر یزی کنند .همچنین در ایثن آیثه دسثتور
میدهد ،برای این که دعای شما زودتثر بثه اجابثت برسثد و طلثب اسثتغفار بثرای دیگثران هثم
ورت گرفته باشد ،خود استغفار کنید که این عمل باع میشثود ،عنایثت خداونثد بثه بنثده
جلب شود .خطاب های بسیاری در قرآن کر یم وجود دارد کثه در نگثاه ّاول و برحسثب ظثاهر
مخاطب ا لی آن شخ

پیامبر(ص) است؛ ّاما در واقع عموم مسلمانان مورد خطثاب هسثتند.

برای مثال ،در سورۀ إسراء ،سثورۀ عنکبثوت خداونثد خطثاب بثه پیثامبر(ص) نیکثی و احسثان
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نسبت به پدر و مادر را سفارش میکند و حال آن که پیامبر(ص) در ا ّیام کثودکی والثدین خثود
را از دست داده بودند؛ لذا این حکم خطاب به جمیع مسلمین تلقی می شود( .معرفت،9921 ،
ص)911
گناه اولیاء الهی عبارت از کوتاهی کردن در انجام وظیفۀ بنثدگی اسثت؛ چثرا کثه شثر
بندگی آن است که انسان به همثان انثدازه کثه عظمثت و بزرگثی خثدای خثویش را در یافثت،
شایسته است ،معادل آن حق بندگی را به جای آورد .چنین فردی دیگر نمیتواند ادعا کند ،مثن
به درک کاملی از خدای خویش رسیده ام و وظیفۀ خثود را در برابثر شثکر نعمثت هثای او بثه
جای آورده ام( .معرفت ،9921،ص.)911
طبق برخی آیات قرآن کر یم ،پیامبران جزء مخلصین بودنثد و کسثی کثه جثزء مخلصثین
باشد ،مرتکب گناه نمیشود؛ از این روی ،در این گونه مثوارد بایثد گنثاه را بثه معنثای دیگثری
حمل کرد .پیامبران غفلت های خود را در امور روزانه مثل ،خوردن و آشثامیدن ،حثل و فصثل
مسائل اجتماعی و...گناه به حساب می آورند و از آن استغفارمیکنند .بثرهمین اسثاس پیثامبر
َ َ َ ا َ
اَل ين َرا َل ِّا َئه ا اال ََ َّلر َ
ناَ»( االربلی ، 9109،ص.)15
اکرم(ص) میفرماید«:حن ه
ي
ي
 .3 .3بررسی مدلول آیۀ  11سورۀ ّ
محمد

سومین آیه ای که عصمت پیامبر اکرم (ص) را مورد سئوال قرار میدهثد ،آیثۀ  91سثورۀ
محمد است .آنجا کثه آمثده اسثتَ « :ي ي
ذهه َ يُ َأ َّن اذَ ا إ َ
لذَ إ َّا ال َّ اذَ َو يال َذه يغف ير ل َذِ ين َو َو ل ي اَ يذنا َ
اَ َو
ي
ي
ي يي
ي ي
ي
َّ َ َ َ َّ ا
ي ا
ي ي
ال اَن يا ه ي َو ال اَ َن ي اُ ااهل َ يُ َو َاث اُُ؛ پد بدان که هیچ معبودی جز خدا نیست و بثرای گنثاه
خویش آمرزش جوی و برای مردان و زنان با ایمان [طلب مغفرت کن] و خداست که فرجام و
مآل [هر یك از] شما را میداند».

َي َ
َ
فخر رازی در ذیل عبارت « َو ياله يغ يف ير يلِن ي و» برای آن چند وجه ذکثر مثیکنثد و از بثین

این وجوه به نظر خودش یک وجه را بر دو مورد دیگر ترجی میدهد و آن این اسثت کثه مثراد
از آن توفیق یافتن عمل نیک و دوری کردن از عمل بد است .استغفار در این آیه به معنی طلب

آمرزشی که زشتی ها را بپوشاند و او را از زشتی های نفثد نگثه دارد .فخثر رازی مثینویسثد:
«احوال پیامبر(ص) سه گونه بود :گاهی در احوال خود همراه خدا بود ،گثاهی همثراه مثردم و
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اوقاتی را هم همراه چیزهای دیگر سپری میکرد؛ ّاما هنگامی که همراه با خداوند بود ،سثتایش
خدای یکتا را به جای میآورد و هنگامیکه همراه مثردم بثرای آنهثا اسثتغفار مثیکثرد(».فخثر
رازی ، 9110،ج ،18ص.)51
طبق دیدگاه آیثت اللثه معرفثت ،اسثتغفار جنبثۀ عمثومی دارد و یثک نثوع عمثل عبثادی
محسوب میشود و پیثامبر(ص) از بثاب ایثن کثه مسثلمانان از او الگثو بگیرنثد ،بثرای مؤمنثان
استغفار کرده است( .معرفت ،9921،ص.)911

 .4نتایج
نتایجی که در این پژوهش حا ل آمد ،از این قرار است:
 .9اختالف نظر این دو مفسر در بعتی از مبانی کالمی ،موجب تفاوت در آراء تفسثیری
و فهم آنها از آیات شده است .از جمله این موارد میتوان به توجه و عدم توجه به سثیا آیثات،
یعنی آیات قبل و بعد و نیز توجه به نقش آیات محکم در تفسیر آیات متشابه اشاره کرد.
 .1فخر رازی عصمت را فق برای بعد از ّ
نبوت انبیثاء روا مثیدارد و آیثات مثوهم عثدم

عصمت را که در آنها واژه های «ذنب و استغفار» به کار رفته اسثت ،بثه گنثاه پثیش از ّ
نبثوت
مربو می داند .با این حال باز هم وی وجوهی از جمله گناه مؤمنین ،ترک عمل اولثی و گنثاه
غیره را ذکر میکند.

 .9آیت الله معرفت طبق دیدگاه شیعه عصمت را چه قبل و بعد از ّ
نبوت برای پیامبر(ص)

ضروری می داند و کاربرد «ذنب» در آیات مربو به پیامبر(ص) را گناه از نظر مردم محسوب
می کند .خدا چنین گناهانی از پیامبر(ص) را مورد مغفرت قرار می دهد.
 .1آیتالله معرفت معتقد است ،ما نباید گناه را همیشه بثه معنثی عصثیان بگیثر یم؛ بلکثه
گاهی به معنی کوتاهی کردن در انجام وظای

بندگی است که این مورد مربو به اولیثاء الهثی

میشود .از این روی پیامبر(ص) به خاطر این که از امدادهای الهی در هر زمانی بهرهمند شثود،
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خود را نیازمند چنین استغفاری میدانست و لذا استغفار ایشثان و دیگثر انبیثای الهثی منثافی بثا
عصمت نیست.

 .5منابع
.9

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

 .1ابن فارس،احمد بن ذکر یا ( ،) 9101معجم مقایید اللغة ،تحقیق عبد السالم محمد هارون ،قم ،مکتب االعالم و
االسالمی.
 .9ابن منظور ،جمال الدین محمد بن مکرم( ،) 9108لسان العرب ،علی شیری ،بیروت ،داراحیاء التراث العربی.
 .1ابن بابویه قمی ،محمد علی بن حسین(،)9928عیون أخبار الرضا(ع) ،قم ،الشر ی الرضی.
 .5االربلی ،علی بن عیسی ( ،) 9109کش الغمة معرفة األئمة ،بیروت ،دار الکتب اإلسالمی.
 .6ابراهیم و مصطفی و دیگران ( ،) 9912معجم الوسی  ،تهران ،مکتبة المرتتی.
 .2اردکانیان ،زهرا ( ،)9988رویکرد عرفانی به گناه با ت کید بر حیفۀ سجادیه ،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران ،رشتۀ عرفان اسالمی.
 .8تفتازانی،سعد الدین ( ،) 9191شر المقا د ،قم ،منشورات الشر ی الرضی.
 .1جواد پور ،غالمحسین («،)9981سنجش و سازش عقل و ایمان از منظر فخر رازی» ،اندیشۀ نوین دینی ،شمارۀ .10
ّ
 .90حلی ،حسن بن یوس ( ،)9965الباب الحادی عشر ،تهران ،مؤسسۀ مطالعات اسالمی.
 .99راغب ا فهانی ،حسین بن محمد ( ،) 9191المفردات فی غر یب القرآن ،بیروت ،دارالقلم.
 .91روحی برند  ،کاوس(«،)9911تحلیل و نقد برون رفت های کالمی از ناسازگاری عصمت و استغفار رسول خدا(ص)
در حدی ل ُیغان» ،اندیشۀ نوین دینی ،شمارۀ .19
 .99رحیم اف ،افتل الدین(« ،)9981بررسی مس لۀ عصمت انبیاء از دیدگاه شیخ طوسی و فخر الدین رازی» ،مجلۀ
پژوهشنامۀ فلسفه و حکمت(طلوع نور سابق) ،شمارۀ .91
 .91سید رضی،محمد بن حسین(،بی تا) ،نهج البالغه ،ترجمۀ محمد دشتی ،قم ،انتشارات دارالهجره.
 .95سید مرتتی ،علی بن حسین ،) 9150( ،تنزیه األنبیاء واألئمة(ع) ،قم ،انتشارات الشر ی الرضی.
 .96ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث ،)9982( ،تنزیه األنبیاء؛ پژوهشی قرآنی دربارۀ عصمت پیامبران و امامان(ع) ،ترجمۀ امیر سلمانی
رحیمی ،مشهد ،مؤسسۀ چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی.
 .92طیب حسینی ،سید محمود ( ،)9910درآمدی بر دانش مفردات قرآن ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،چاپ اول.
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تفس تطبی
ژپوهشاهی یر قی

سال سوم ،شمارۀ دوم ،پاییز و زمستان  ،9316شمارۀ پیاپی6

محمد حسین ( ،) 9192المیزان فی تفسیر القرآن؛ ترجمۀ ّ
 .98طباطباییّ ،
محمد باقر موسوی همدانی ،قم ،دفتر انتشارات
اسالمی.

ّ
 .91فخررازی ،فخرالدین ،محمد بن عمر(9186م) ،األربعین فی أ ول الدین ،قاهرة ،مکتبة الکلیات األزهر یة.
 .10ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث ،) 9101(،عصمة األنبیاء ،مکتبة الثقافة الدینیة ،بی جا ،طبع جدید.
 .19ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث( ،بی تا) ،عصمة األنبیاء ،مکتبة الثقافة الدینیة ،بی جا ،طبع قدیم.
 .11ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث ،) 9110( ،مفاتی الغیب(التفسیر الکبیر) ،بیروت ،دارإحیاءالتراث العربی.
 .19فراهیدی ،خلیل بن احمد( ،) 9101کتاب العین ،قم ،نشر هجرت.
 .11قرشی ،علی اکبر ( ،)9929قاموس قرآن ،تهران ،دارالکتب األسالمیه.
 .15معرفتّ ،
محمد هادی ( ،)9988تنزیه انبیاء از آدم تا خاتم«،تفسیر موضوعی قرآن کر یم» ،قم ،مؤسسۀ انتشارات ائمه(ع).
 .16ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث ،)9928( ،التفسیر األ ری الجامع ،قم ،مؤسسة التمهید.
 .12مکارم شیرازی ،نا ر(،)9921تفسیر نمونه ،تهران ،دارالکتب اإلسالمیه.
 .18مصطفوی ،حسن( ،) 9190التحقیق فی کلمات القرآن الکر یم ،بیروت ،دارالکتب العلمیة.
 .11مجلسی ،محمد باقر ( ،) 9101بحار األنوار الجامعة لدر األخبار األئمة األطهار(ع) ،بیروت ،موسسة الوفاء.

ّ
 .90موسوی ،سید عبدالحمید ( ،)9911عصمت پیامبر(ص) از دیدگاه قاضی عبدالجبار ،فخر رازی و عالمه حلی ،مشهد،
مؤسسۀ چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی.
 .99مال  ،مدد علی(«،)9985نقد شبهات پیرامون عصمت پیامبر اکرم(ص) در قرآن» ،مجلۀ پژوهشنامۀ فلسفه و
حکمت(طلوع نور سابق) ،شمارۀ.10
 .91نعمانی ،عبد العزیز(« ،)9981تحقیقی پیرامون عصمت پیامبران» ،فصلنامۀ ندای اسالم ،شمارۀ ،91
 .99هاشمی تنکاینی ،سید موسی ( ،)9919عصمت ،ضرورت و آ ار ،قم ،مؤسسۀ بوستان کتاب.

