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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.  
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نظر از  در قرآن)ص( اکرم امبریپ« استغفار»و « ذنب» یتطبیق یبررس
 یمعرفت و فخررازآیت الله 

 1 ینوروز یمجتب

 2پور یعل ریام

 (27/9/59تاریخ پذیرش:  ؛05/02/59)تاریخ دریافت:  

 دهیچک
از یکتی   استت پژوهتان بتود/متورد توجته مفستران و قترآن ربتازیاست که از د  یاز مباحث مهم کالم یکیعصمت 

از  یمتعت د ا یتکه در آ استبه آن حضر  « ذنب و استغفار»، انتساب )ص(اسالم یامبرگرامیمربوط به عصمِت پ مباحث
یکتی بته نماینت گی مکتتب تفستیری  ،یالله معرفت و فخر راز تینوشتار درص د است تا آراء آ نی  امالحظه می شودقرآن 

اللته معرفتت  تیتآ ،دهت یهتا نشتان مت ی  بررستمقایسه و نقت  کنت را  امامیه و دیگری به نماین گی مکتب تفسیری اشاعر/
 ازیترا ن )ص(امبریو إستغفار پ یرا گنا/ اجتماع «ذنب»و  کن )ص( ثابت می اکرم امبریپ یتمام دوران زن گ یعصمت را برا

ا فخر راز  دان یم یاله یاز ام ادها یو بهر/ من  یبه رش  و بالن گ شانیا دوران بعت  از بته خود عصتمت را  لیدر تحل یام 
و گنتا/  یعمتِل اولت تترک ن،یچتون گنتا/ متؤمن متواردی مربوط می شمارد  در این نوشتاراز نبو     یذنب را به پو  نبو  

  از وجو/ محتمل بر شمرد/ ش / استدر پاسخ  زیجا ۀر یصغ
 

 )ص(، معرفت، فخررازیامبریاستغفار، عصمت، پ ذنب، :گانواژدیکل
 

  

                                                                                                                   

 Mojtabanaruzi@gmail.com - مشهد میدانشگاه علوم و معارف قرآن کر  اریاستاد  . 1

 Alipour.rt@gmail.com -( مسئول ۀسندیمدرس قرآن مشهد)نو  تیترب ۀارشد دانشکد یکارشناس یدانشجو .  2
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 مقدمه. 1
 بحاثمورد  یباز در نزد دانشمندان اسالمریکه از د  موضوعاتی نیتر یو اساس نیتر از مهم

؛ رودیبه شمار ما یاعتقاد یبناریز عصمت پیامبران، است. )ع( بوده ا یقرار گرفته، عصمت انب
سن اعتماد آنها به پ نانیباعث اام ،چون  .  شودیم یاله امیپ افتیدر در  امبرانیمردم و ح 

 ژهیاباه و  ،امبرانیاعصامت پبرخی با تمسک باه آنهاا وجود دارد که  میدر قرآن کر  یاتیآ
 ادی« موهم عدم عصمت اتیآ»به  اتیآ نیاز اکه  مورد تردید قرار می دهندرا )و( اکرم امبریپ

 .)و( از آن جمله استرسول خدابه « استغفار»و « ذنب»که آیات حاوی انتساب  می شود
، آیات حاوی چنین انتسابی از دیدگاه دو مفسر بررسای مای شاود و تاأثیر پژوهش نیادر 

 های کالمی آن دو در تفسیرشان از این آیات تبیین می گردد.فرضپیش

 پیامبر)ص(عصمت  ۀمبانی دو مفسر در زمین. 2
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 

کالمای هریاک ماروی صاورت بحث تأثیرگذار است، شایسته می نماید که نخست، به مبناای 
 بگیرد.

مبر یفخر رازمبنای . 1. 2  اندر زمینۀ عصمت پیا
متکلمان اشعری از جمله فخررازی در زمینۀ عصامت انبیاا  و از جملاه عصامت پیاامبر 

تشان جا امبرانیپ یگناه برا ،معتقدند اسالم)و(  ایا رهیاکب انیم یاست و فرق زیقب  و بعد از نبوا
ت خاود  یازیان )و(امبریان باورناد کاه پیا. آنها بار اندارد رهیصغ باه عصامت در قبا  از نباوا

 یاعتقاااد نیچناا یدارا زیااق( ن919)ت ی(. فخاار راز001-025ق، و0102،یناادارد)تفتازان
انجاام  رهیاکب اهباه عماد گنا امبرانیپ ،(. او معتقد است125، و8ق،ج0121،یاست)فخر راز

ا ممکن است ؛دهندینم هام در  یعماد رهیدر ماورد گنااه صاغشوند و ببه سهو مرتکب آن  ،اما
ت ن صادور گنااه  در ا یانب ،کندیم انیب رشیدر تفس نیچنهم یدارد. و ینظر نیچن زیزمان نبوا
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بااا آنهااا ندارنااد  یتفاااوت جهاات نیااهسااتند و از ا یبااه سااهو ماننااد مااردم عاااد رهیصااغ
افعاال بارادران حضارت ، یا دهیاعق نیبار چنا ی(. استدئل و210، و20،ج0121،ی)فخرراز

معتقااد  ی. رازبودنااد ا یااانب از )ع(وساافیباارادران حضاارت اساات. بااه باااور او  )ع(وساافی
ت شینادر پ یطیدر شراپیامبری اگر »است:  دیاتوبه نمابعد و  ، گناه کبیره ای انجام دهداز نبوا

اا اگار پا، اشاکالی در نباوت او پدیاد نمای آورد؛ ردیمردمان قرار گ رشیمورد پذآن و  از  شیاما
ت باااه   نباااوت او مخااادوش مااای شاااود شاااهرت یافتاااه باشاااد،انجاااام گناهاااان  ساااببنباااوا

  (.199، و0،ج0121،ی)فخرراز
 تاوانیما یرا زماان شانیا ،سدینو یخود م ریدر تفس)و( اسالم یامبرگرامیدر مورد پ یو

باشاد و آن را در  تیاز معصا زیااو باه اااعات و پره یمعصوم از خطا دانست که خداوند داعا
رو  نیاکناد؛ از ا یاز گنااه دور یداعا نیاا ر اثارکاه با ؛ اوریکرده باشد نهینهاد  شانیوجود ا

معصاوم  شاانیگفات کاه ا تاوانیو آن زماان ما کندیعم  م یداع نیبر اساس هم)و( امبریپ
 (.105و ،8ج ق،0121 ،یاست)فخر راز

مارجح نخواهاد  یصدور آن گنااه بار داعا ،صادر شود یگناه از پیامبری اگربه باور او، 
مرجح را در فع  و عما  او قارار ناداده  یندارد و خداوند از ابتدا داع یاریاخت اوچرا که  ؛بود

او  .نیساتگنااه  ابمجباور باه ارتکااست؛ اما مجبور به اااعت  یامبریپهر رو  نیاست؛ از هم
، 8ق، ج0121 ،ی)فخاار راز داناادیجباار ماا یآن را نااوع قااتیاجبااار و حق یعصاامت را نااوع

 (.105و
ت را برا شیپ رهیاست که گناه کب یاز جمله مفسران اه  سنت یراز فخر  انامبر یپ یاز نبوا

. کنادیما استناد )ع(وسفیخود به افعال برادران حضرت  مدعای دییتأ یبرا یو .داندیم زیجا
دانساته و آن را منحصار باه  یمولاو  یاند، امار دهکر  انیعصمت را ابق آنچه اسالفشان ب یراز

ت م ا عصمت پ ؛داندیزمان نبوا ت را از مادلول آ شیاما  یو  یاو دل دانادیخاارج ما اتیااز نبوا
ت شیپااپیاامبر اسااالم)و( عاادم عصاامت  یبارا إنشاارا   ۀفاتح و سااور  ۀسااور 2 اتیااآ ،از نباوا

 (.199، و0ق، ج0121،یز)فخررااست
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مب مبنای آیت الله معرفت دربارۀ عصمت. 2. 2  رانپیا
شاخص از گنااه  ،شاودیکه باعاث ما داندیم یدرون یالله معرفت عصمت را حالت تیآ

و  کنادیما یداریاپا یدیادر مقاب  هار پل یحالت درون نی. اباز ایستدد و از ارتکاب نک یدور
ااو دچاار اذ فیارو  لط ،دهدیاجازه نم و  زییاتم ،شاودیو آزار شاود. عصامت باعاث ما تیا

 (. 29، و0088آسان گردد )معرفت، معصوم یحسن و قبح برا کیتفک
. آوردیبه دست م یاست که شخص به صورت اکتساب یحالت درون کی صمتع ۀملک
 یباا هاوا ۀمجاهادت، تاداوم و مباارز  وو آن تنها با کوشاش  ردندا یاجبار ۀجنبهرگز عصمت 

؛ چنااان کااه خداونااد (29،و0088)معرفت،دیااآیانسااان بااه دساات ماا ینفااس در اااول زناادگ
ىِنما»: دیرمافیم َِ ْح ىَ  َلَتىَع اْلتب َلن  َو ِإ َّ اللَّ ىبب َْ سب منى  َلَنْ ىِدَينَّ ب َِ وا 

ىدب َِ يَا ج  ِِ ى
و ؛ (95)عنکباوت/ َو الَّ

نماییم و در حقیقات، خادا اند، به یقین راههای خود را بر آنان میکسانی که در راه ما کوشیده
ََ »یا می فرماید:  «با نیکوکاران است ْ  َلْم

َ
ْنَى ِ  ِإالَّ مى  َسىع َو أ ِ

ْ
و اینکاه بارای ؛ (05) نجام/ ِلس

 «.انسان جز حاص  تالش او نیست
َهب » )ع( فرمود:یامام حسن عسکر مذتى  ََ ىلب َو أوع ِى   حتَد أََضىَل الُلب ََ مب إ ه اللَ  َوَجَد َ ل

َله   افات،یهاا عقا  نیاتر یاو مه نیتار را کاما  )و(غمبری( پیباان تیخداوندعق )شخص ؛ِلنبه
تن یرا برا شانیگاه اآن  (217-219ق،و0111 ،ی)مجلس.«انتخاب کرد بوا

اد بر این نظر است کاه ، ، مانند دیگر علمای امامیهآیت الله معرفت عصامت از زماان تولا
از بعثات  شیقاصاعه در خصاوو دوران پا ۀدر خطبا ی)ع(علا حضرتبوده است.  ا یانب یبرا

گرفتناد،  ریرا از شا )و(امبریکه پ یالحظه همان از: »...دهدیم حیگونه توض نیا )و(امبریپ
کرد تا شب و روز او را به راه  )و(امبریپ تی( را مأمور ترب یخود)جبرئ ۀفرشت نیخداوند بزرگتر 

 (.222ق، و119یالرض فیشر «.)کند ییراهنما کویو اخالق ن یو راست یبزرگوار یها
ت  )و(امبریپ تعصم یعالمه حلا   مادعای یو بارا داناد یکسان مایرا قب  و بعد از نبوا

ْ  »: دیفرمایکه مستناد می کند ا این آیه خود به
َ
ىلا أ نب َتَبمَّ ََ َْ َ ِسىٌق ِبَنَبىَإ  لا ِإْ  جى َءكب يَا آَمنب ِِ

َ   الَّ يه
َ
ي  أ

لا َعل  ْصِبحب تب ََ لا َ ْلمً  ِبَج  َلَة  ِصمبب َْ نى ِعِمما هب َعْلتب ََ اید، ای کسانی که ایمان آورده (؛9)حجرات/ م  
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مبادا به ناادانی گروهای را آسایب برساانید و  ؛اگر فاسقی برایتان خبری آورد، نیا وارسی کنید
 «.  اید پشیمان شویدابعد،و از آنچه کرده

قباول اسات و گفتاار  رقاب یغ انیگفتارش به محض ب یهر فاسق ،کندیم حیتصر  هیآ نیا
 رهیاکب ایا رهیصغ اهانمرتکب گن یامبریاگر پ نیبنابراباشد؛ ناست که فاسق  رشیمورد پذ یکس

 شاانیباعاث تنفار ماردم از ا شاانیو فساق ا آورنادینما یرو اودل هاا و قلاوب باه  گرید  ،شود
   (.079ش، و0099،ی.)حلا دو شیم

ْمنى  »: دیافرمایما)ع( یحضرت موس ۀخداوند متعال دربار  میدر قرآن کر  نیچنهم ََ ْو
َ
َو أ

مِّ  ِإل 
ب
لس أ وهب ِإَلْمىِك َو  مب اعه ََ ى   ي َو ال َهْحََِّنىي ِإنَّ َِ َِّ َو ال َهفى  ي اْلىَم َِ مِ   ُِ ْل

َ
م ََ ِإذا ِذْفِت َعَلْمِ   ََ ِضِعمِ   َْ ْ  أَ

َ
أ

ْاَسِلما لهب ِمَا اْلتب او را شیر ده و چون بر او "و به مادر موسی وحی کردیم که: ؛ (7)قصص/ ج ِعلب
گاردانیم و از او را باه تاو باازمی او مترس و اندوه مدار که ما او را در نی  بینداز، ،بیمنا  شدی

 .  "«دهیمو پیمبرانش قرار میۀازمر 
ساو   امبرانیااگار پ رایاز  ؛اسات یئزم و ضرور یامر امبرانیپ یعصمت برا یرو نیاز ا

اموقع ،داده باشاند انجام حیخود را با اعمال ناپسند و قب ۀسابقه داشته باشند و گذشت خاود را  تیا
خواهاد  جاادیو سو  ظن در دل افاراد ا ینوع بدگمان کیدر دل مردم متزلزل خواهند ساخت و 

   (.8، و0082یشد.)نعمان

 قرآن اتیدر آ« استغفار» و « ذنب»مفهوم مقایسۀ تفسیر دو مفسر دربارۀ . 3
 یدر آنها به کار رفتاه و حااک« استغفار»و « ذنب» ۀکه واه  بررسی می گردد یاتیآاینک 

گزارش و نقد دو مفسر  دگاهید . در این بررسی است اسالم)و( امبریپاز سوی از ارتکاب گناه 
 .شودمی

 از نگاه دو مفسرفتح  ۀسور 2 یۀآداللت  ی. بررس1. 3
ََّ ِنْعَتَتى ب » است: چنین فتح ۀاز سور  2 یۀآمتن  َا َو يىِت ذَّ

َ
َم ِمْا َذْنِب  َو م  َهم دَّ َُ ِفَاَل  اللَّ ب م َه َْ  ِلم

مت ً  ُِ ىَت َْ  راتا خداوند از گناه گذشته و آینده تو درگذرد و نعمت خاود ؛ َعَلم  َو يْ ِدي  ِصااطً  مب
 «.بر تو تمام گرداند و تو را به راهی راست هدایت کند
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ع اتیآ نیتر مزبور از مهم یۀاور که گفته شد، آ همان عادم عصامت  انیمورد استناد مادا
قبا  و بعاد )و( امبریاست که پ نیمطر  شده، ا هیآ نیا ۀکه دربار  ی. شبهه ا)و( استامبریپ

ه مرتکب گناه هیآ نیاز نزول ا ه دیآنهاا را بخشا ۀشده و خداوند متعال هما یو تا هنگام فتح مکا
وجاود الاب  )و(امبریاشاخص پاز ساوی ارتکاب گناه  ۀنشان ،است معتقد ی. فخر رازاست

از خداوناد باه  یشخص زماان: »سدینو یم او در اول شبانه روز است. شانیمغفرت و استغفار ا
 نیا، اایشاان غفاراسات جهیدر نت ؛شده باشد یکه مرتکب گناه پردازدیالب استغفار و آمرزش م

 (. 99و ،28ج ق،0121،یفخرراز«.)است مرتکب گناه شده شانیرا به همراه دارد که ا امیپ
گنااه و  ِی آن باه معاان جیارا یدر معنا« ذنب» ۀواه  ،هیدر آ ،الله معرفت معتقد است تیآ

ه به س نیو ا ستیپروردگار ن تیو معص انیعص و شاأن نازول آن  هیاآ اقیبرداشت حاص  از توجا
 کیا مثاباۀباه  )و(امبریاو پ اسات یگناه اجتمااع یاگناه مطر  شده به معن هیآ نیاست. در ا

صلح، ظهو   یبخشاد و ارزش هاا ییپاو  و بااا  رهاا یزهااینماوده باود تاا جامعاه را از چ رم 
باا  یکناد. هار مصالح آشکار ،داشت ازیرا که تا آن روز مطر  نبود و جاامعه به آن ن یاجتماع

 مندرا در منظار مشارکان ارزشا چاهو آن کنادیم جادیدر ارزش ها ا ییها ینهضت خود دگرگون
فا ارزشامند آن زمان بی ارزش باوده اسات،که تا آنچه را و  یارزش یب، بوده  امبری.پدیانما یمعرا
 متوجاه سااختبرد و آنها را  نیاز ب ،بود مندتا آن زمان در نظر مشرکان ارزش)و( آنچه را اکرم

مخالفات آن حضارت باا ماورد بحاث،  یاۀدر آ« ذنب»لذا مراد از ؛ دنبر یبه سر ماشتباه که در 
و آنها  رفتیبه شمار م یآنها گناه بزرگ بود که از منظر نیرفتار و عادت و اخالق کفار و مشرک

سخت باود )و( اسالم یامبرگرامیپ یحرکت برا نی. ادانستندیرا مستحق عقوبت م )و(امبریپ
اه شاد( را  هیبیحرکت شد و فتح)صلح حد نیساز ا نهیخداوند زم که نیتا ا که منجر به فاتح مکا
باه اساالم  نیرا گرفات و مشارک شیقار  یاۀشاوکت و بن لهیوسا نیاو باا ا دیاگردان شانیا بینص

آن حضارت  هو در استناد گناه نسبت بمی کند  انیحق را ب )و(امبریبردند که پ یو پ گرویدند
 (.019-010، و0071)معرفت، دچار اشتباه شده بودند.
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َا » ۀجمل ذَّ
َ
َم ِمْا َذْنِب  َو م  َهىم دَّ َُ ِفَا َل  اللَّ ب م  َه َْ خاود )و( امبریاپکاه خاو  یبه گناه «ِلم

ناپساند  یاز نظار اجتمااعبه فعلی دئلت دارد که ندارد؛ بلکه دئلت شده باشند، آن را مرتکب 
منظااور از گناهااان بااه تعبیاار عالمااه اباابااایی  (019، و0071 )معرفاات، .شااودیمحسااوب ماا

 نادهیآ انو گناها آوردیبه وجود ما شیقر  یبود که برا)و( امبریتبعات و آثار دعوت پ ،گذشته
غفارت معنای این که خدا آن را مورد مشد و  ختهیر  شیکه بعد از هجرت از قر  ییهاخون یعنی

 ،0071 ،یی.)ابااباپوشااند شیقار  یاۀبن فیبا تضع ها راآن خون خداوندقرار داد، آن است که 
 (.  080-081، و08ج

اه،  نیاز نظر مشارک»است که فرمود: )ع( نق  از امام رضا هیآ نیا ۀدربار  در آن  یکسامکا
تاا قبا  از بعثات آن  نیمشارک رایانباود؛ ز )و( روزگار، گناهکارتر و خطاکارتر از رساول خادا

 و شاعارباه خادای یگاناه  )و(امبریادعاوت پلذا و  پرستندیو شصت بت را م صدیحضرت س
 کیافقاط  یفارد ،امکاان دارد چطور هبود ک بیعجآنان گران آمد و بر بر آنان « إئالله ئإله»

 د؛یاگو ینما یگارید  زیجز إفترا و درو  چ)و( امبریباور بودند که پ نیبر ا انتد؟آنخدا را بپرس
ه را نص ار آنهاا قبا  و بعاد  شانیا بیلذا خداوند عزا و ج ا فتح مکا از کرد تا آنچه را که در تفکا

نتوانستند هنگام دعاوت ماردم  گرید  ،رو نیببرد؛ از ا نیاز ب ،پنداشتندیم ناهگ د،یدعوت به توح
ش، 0071 ؛ معرفاات،091، و0ج ق،0078 ه،یاا)اباان بابو  .رناادیبگ رادیااا شااانیاز ا دیاابااه توح

 (.017و

 غافر ۀسور 55 یۀمدلول آ ی. بررس2. 3
 نیاخداوند متعاال در ا. غافراست ۀاز سور  99 یۀآ، که در آن شبهه وجود دارد یگرید  یۀآ

ْبلى َََ ْصِبْا ِإ َّ » :دیفرمایم هیآ ىَك ِب ْلَعِشىيِّ َو اإْلِ بِّ ََ ْح ِبَحْتىِد  ْنِبَك َو َسىبِّ َِ ِفْا ِل َْ قٌّ َو اْسَت ََ   ِ  ؛َوْعَد اللَّ
خدا حقا است و برای گناهت آمرزش بخواه و باه ساپاس پروردگاارت،  ۀکه وعد نپس صبر ک

 «.شامگاهان و بامدادان ستایشگر باش
سارزده  یکاه از فارد خطاا و گنااه شودیانجام م یاستغفار زمان ،معتقد است یراز فخر

ىي »که حضارت فرماود:  کندیاستناد م )و(امبریاز پ یثیبه حد ،باور نیاتأیید  یباشد. او برا ِإنِّ
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ْمَلىِة َسىْبِعمَا َمىاَّ ً  ىي اْلَمىْلِم َو اللَّ َِ   َ
ِفاب اللَّ َْ ْسَت

َ
باه  انیاب نیا( ا080، و91ج ق،0110 ،ی)مجلسا« أَل

 یو شخصا یدر افعال فارد رهیمرتکب گناه صغ )و(امبریه پاست ک نیا ۀصراحت نشان دهند
شاهد حما  بار تواضاع آیاه ای  قاب  حم  است. زیتواضع ن ای یتر  عمِ  اولست. البته شده ا

ىىلَناَّ ِمىىَا »اساات کااه در پاای ماای آیااد: ْتنىى  َلَنلب ََ ِفىىْا َلنىى  َو َهْا َْ َْ َه ىىن  َو ِإْ  َلىى ََ ْنفب
َ
نىى  َمَلْتنىى  أ بَّ ََ  ىى ال 

گفتند: پروردگارا، ما بر خویشتن ستم کردیم، و اگر بر ماا نبخشاایی ؛ (20)اعراف/«اْلف ِسِايا
 «.  و به ما رحم نکنی، مسلماا از زیانکاران خواهیم بود

ه»؛ این چنین: نهفته است یریدر کالم تقد ،گفت توانیمنیز  ََ سىَتَِفاب هرگااه  ؛إذا أذنبت 
يَا » :دیفرمایکه من آیه است . نظیر آن ای«کناز خداوند الب آمرزش  ی،گناه کرد ِِ ى

َ ى  الَّ يه
َ
ي  أ

لًَ  َعَ  َبًة َنصب ِ  َهْل لا ِإَل  اللَّ لبب لا هب ى َف َهْجىِاي ِمىْا  آَمنب َْ َجنَّ ىْدِذَللب َْ َو يب ئ ِهلب َْ َسمِّ َا َعْنلب َلفِّ ْ  يب
َ
َْ أ لب به ََ

ْن  َ
َ
ای راساتین کنیاد، خادا توباهاید، به درگاه ای کسانی که ایمان آورده ؛(8/می)تحر َهْحِتَ   اأْل

و امید است که پروردگارتان بدیهایتان را از شما بزداید و شما را به باغهایی کاه از زیار ادرختاان
 «.  آن جویبارها روان است درآورد

آمده اسات تاا راه را  )و(امبریپ .مؤمنان گناهکارندهمۀ که  ستین نیمنظور ا در این آیه
 (005ق، و0115 ،ی.)فخر رازندیاگر مؤمنان گناه کنند، توبه نما کهبر مردم نشان دهد 

خداوند متعال  است.عموم مسلمانان  یبرا یدستور هیآ نیا ،الله معرفت معتقد است تیآ
 تگناهان استغفار کنناد و اساتغفار واجاب و عبااد ۀاز هم ،دهدیبندگان خود دستور م ۀبه هم
ه»متعال از باب  یدر واقع دستور خدا .است ََ دساتور را  نیااسات. ا« إيه َک أعن  واسَتع  ي  ج 

فا یکاما  انساان یکه به عنوان الگو  شانیمردم از ا ۀتا هم دهدیم)و( امبراکرمیابتدا به پ  یمعرا
دساتور  هیاآ نیادر ا نیچنکنند. هم یزیر  یآن پ یخود بر مبنا یو زندگ بگیرندشده اند، درس 

هام  گارانید  یالاب اساتغفار بارا وشما زودتار باه اجابات برساد  یدعا که نیا یبرا دهد،یم
باه بناده عنایات خداوناد  ،شاودیعم  باعث م نیکه ا دیخود استغفار کن ،صورت گرفته باشد

ل و برحساب ظااهر  میقرآن کر  رد یاریبس یخطاب ها جلب شود. وجود دارد کاه در نگااه اوا
ا در واقع  ؛است)و( امبریآن شخص پ یمخااب اصل . عموم مسلمانان مورد خطااب هساتنداما
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و احساان  یکاینخطااب باه پیاامبر)و( عنکباوت خداوناد  ۀإسرا ، ساور  ۀدر سور برای مثال، 
 ودخا نیوالاد یکاودک امیا در ا)و( امبریکه پ و حال آن کندینسبت به پدر و مادر را سفارش م

، 0071 )معرفت، .تلقی می شود نیمسلم عیحکم خطاب به جم نیلذا ا بودند؛را از دست داده 
 ( 015و

اسات؛ چارا کاه شارط  یبنادگ ۀفیکردن در انجام وظ یکوتاهعبارت از  یاله ا یاولگناه 
 افات،یرا در  شیخاو  یخادا یآن است که انسان به هماان انادازه کاه عظمات و بزرگا یبندگ

مان  ،ادعا کند تواندینم گرید  یردف نیچن آورد. یرا به جا یمعادل آن حق بندگ ،است ستهیشا
او باه  یخاود را در برابار شاکر نعمات هاا ۀفیام و وظ دهیرس شیخو  یاز خدا یه در  کاملب

 (.015و ،0071آورده ام. )معرفت، یجا
 نیکاه جاز  مخلصا یبودناد و کسا نیجز  مخلص امبرانیپ م،یقرآن کر  اتیآ یبرخ ابق

 یگارید  یاگنااه را باه معنا دیاگونه ماوارد با نیدر ا ،یرو نیاز ا ؛شودیمرتکب گناه نم ،باشد
حا  و فصا   دن،یخوردن و آشاام ،خود را در امور روزانه مث  یغفلت ها امبرانیحم  کرد. پ

 امبریااسااس پ نی. بارهمکنندیاستغفارماز آن د و نآور می و...گناه به حساب  یمسائ  اجتماع
بمَا :»دیفرمایم)و( اکرم ِا َُّ َت َئ فب الب َِ َسمِّ ْبَاا

َ
َن فب األ ََ  (.19و ق،0110،یائربل«) ََ

د ۀسور 11 یۀمدلول آ ی. بررس3. 3  محم 
 ۀساور  05 یاۀآ ،دهاد)و( را مورد سئوال قرار میاکرم  امبریعصمت پآیه ای که  نیسوم 
ىْؤِمِنمَا َو »آماده اسات: آنجا کاه  .استمحمد  ْنِبَك َو ِلْلتب َِ ِفْا ِلى َْ ى ب َو اْسىَت ى ب ال ِإلىَ  ِإالَّ اللَّ نَّ

َ
َْ أ ى ْعَل ََ

َالْ  َْ َو َمْثلاكب َبلب لَّ َُ َت َب مب ْؤِمن ِف َو اللَّ ب َيْعَل پس بدان که هیچ معبودی جز خدا نیست و بارای گنااه ؛ تب
و و خداست که فرجام و خویش آمرزش جوی و برای مردان و زنان با ایمان االب مغفرت کن

 «.داندمآِل اهر یا ازو شما را می
ِفْا » عبارت  یدر ذ یراز فخر َْ ْنِبَك  َو اْسَت َِ  نیو از با کنادیآن چند وجه ذکار ما یبرا« ِل

اسات کاه ماراد  نیا و آن دهدیم حیترج گریوجه را بر دو مورد د  کیوجوه به نظر خودش  نیا
الب  یبه معن هیآ نی. استغفار در ااستکردن از عم  بد  یو دور کیعم  ن افتنی قیتوفاز آن 
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: سادینو یما ینفاس نگاه دارد. فخار راز یها یها را بپوشاند و او را از زشت یکه زشت یآمرزش
هماراه ماردم و  یاحوال خود همراه خدا بود، گااه در یسه گونه بود: گاه)و( امبریاحوال پ»

ا هنگام؛ کردیم یسپر گرید  یزهایرا هم همراه چ یاوقات  شیساتا ،که همراه با خداوند بود یاما
فخار .«)کاردیآنهاا اساتغفار ما یهمراه ماردم بارا کهیو هنگام آوردیم یرا به جا کتای یخدا
 (.92و ،28ق، ج0121،یراز

 یناوع عما  عبااد کیاو  دارد یعماوم ۀجنبا ، اساتغفاراللاه معرفات تیاآ دگاهید  ابق
و پیاامبر)و( از بااب ایان کاه مسالمانان از او الگاو بگیرناد، بارای مؤمناان  شودیمحسوب م

 (.015، و0071ت،)معرف استغفار کرده است.

 جینتا. 4
 نتایجی که در این پژوهش حاص  آمد، از این قرار است:

 یریموجب تفاوت در آرا  تفسا ،یکالم یاز مبان یدو مفسر در بعض نی. اختالف نظر ا0
، اتیاآ اقیبه توجه و عدم توجه به سا توانیموارد م نیاز جمله ا شده است. اتیو فهم آنها از آ

 متشابه اشاره کرد. اتیآ ریمحکم در تفس اتیتوجه به نقش آ و نیز یعنی آیات قب  و بعد
ت انب یعصمت را فقط برا ی. فخر راز2 ماوهم عادم  اتیاو آ داردیروا ما ا یابعد از نبوا

ت  شیباه گنااه پا ،به کار رفته اسات« ذنب و استغفار» یکه در آنها واهه هارا عصمت  از نباوا
و گنااه  یتر  عمِ  اولا ن،یاز جمله گناه مؤمن وجوهی یحال باز هم و نی. با امربوط می داند

 .  کندیرا ذکر م هر یصغ
ت برا عهیش دگاهیالله معرفت ابق د  تی. آ0  )و(امبریپ یعصمت را چه قب  و بعد از نبوا

گناه از نظر مردم محسوب را  به پیامبر)و( مربوط اتیدر آ« ذنب»و کاربرد  می داند یضرور
 .  از پیامبر)و( را مورد مغفرت قرار می دهدمی کند. خدا چنین گناهانی 

بلکاه  م؛یر یابگ انیعصا یباه معنا شهیگناه را هم دیما نبا ،معرفت معتقد است اللهتی. آ1
 یالها ا یامورد مربوط به اول نیاست که ا یبندگ فیکردن در انجام وظا یکوتاه یبه معن یگاه

مند شاود، بهره یدر هر زمان یاله یااز امداده که نیبه خاار ا )و(امبریپ یرو نی. از اشودیم
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باا  یمنااف یالها یایاانب گاریو د  شاانیاستغفار الذا و  تدانسیم یاستغفار نیچن ازمندینخود را 
 .ستیعصمت ن

 منابع. 9
 .میفوئدوند، تهران، دارالقرآن الکر  یمحمد مهد ۀترجم م،یقرآن کر  .0
عبد السالم محمد هارون، قم، مکتب ائعالم و  قی، تحق اللغ سییق(، معجم مقا0111) ایابن فارس،احمد بن ذکر  .2

 .یائسالم
 .یالتراث العرب ا یداراح روت،یب ،یریش یق(، لسان العرب، عل0118محمد بن مکرم) نیابن منظور، جمال الد .0
 .یالرض فی، قم، الشر )ع(أخبار الرضا ونی(،ع0078)نیبن حس یمحمد عل ،یقم هیابن بابو  .1
 .یدار الکتب اإلسالم روت،ی، ب األئم  معرف  ق(، کشف الغم0110) یسیبن ع یعل ،یائربل .9
 .یالمرتض  تهران، مکتب ط،یق(، معجم الوس0027) گرانیو د  یو مصطف میابراه .9
ک یعرفان کردی(، رو 0088زهرا ) ان،یاردکان .7 ارشد دانشگاه آزاد  ینامه کارشناس انیپا ه،یسجاد  ۀفیبر صح دیبه گناه با تأ

 .یعرفان اسالم ۀتهران، رشت قاتیواحد علوم و تحق ،یاسالم
 .یالرض فیق(، شر  المقاصد، قم، منشورات الشر 0102) نیالد ،سعدیتفتازان .8
 .21 ۀشمار  ،ینید  نینو  ۀشیاند ،«یاز منظر فخر راز مانیسنجش و سازش عق  و ا»(،0085) نیجواد پور، غالمحس .5

 .یمطالعات اسالم ۀتهران، مؤسسعشر،  ی(، الباب الحاد0099) وسفیحسن بن  ،یحلا  .01
 دارالقلم.  روت،یالقرآن، ب بیغر  یق(، المفردات ف0102بن محمد ) نیحس ،یراغب اصفهان .00
 )و(عصمت و استغفار رسول خدا یاز ناسازگار یکالم یو نقد برون رفت ها  یتحل»(،0051برندق، کاوس) یروح .02

 .10 ۀشمار  ،ینید  نینو  ۀشیاند ،«غانی  لَ  ثیدر حد
 ۀمجل ،«یراز نیو فخر الد یاوس خیش دگاهیاز د  ا یعصمت انب ۀمسأل یبررس» (،0085)نیاف، افض  الد میرح .00

 .02 ۀفلسفه و حکمت)الوع نور سابق(، شمار  ۀپژوهشنام
 قم، انتشارات دارالهجره. ،یمحمد دشت ۀنهج البالغه، ترجم تا(، ی)بن،یبن حس ،محمدیرض دیس .01
 .یالرض فی، قم، انتشارات الشر  )ع(واألئم ا یاألنب هیق(، تنز  0291) ن،یبن حس یعل ،یمرتض دیس .09
 یسلمان ریام ۀ، ترجم)ع(و امامان امبرانیعصمت پ ۀدربار  یقرآن یپژوهش ا ؛یاألنب هی(، تنز 0087ااااااااااااااااااااااااااا، ) .09

 .یچاپ و انتشارات آستان قدس رضو  ۀمشهد، مؤسس ،یمیرح
 بر دانش مفردات قرآن، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ اول. ی(، درآمد0051محمود ) دیس ،ینیحس بیا .07
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د حس ،ییاباابا .08 د باقر موسو  ۀالقرآن؛ ترجم ریتفس یف زانیق(، الم0107) نیمحما دفتر انتشارات  قم، ،یهمدان یمحما
 .یاسالم

 . یاألزهر  اتیالکل  ، مکتبةقاهر  ن،یأصول الد یف نیم(، األربع0589محمد بن عمر) ن،یفخرالدا  ،یازفخرر  .05
 .دیجا، ابع جد یب ، ینیالد  الثقاف  مکتب ا ،یاألنب  ق(، عصم0115اااااااااااااااااااااااااااا،) .21
 .میجا، ابع قد یب ، ینیالد  الثقاف  مکتب ا ،یاألنب  تا(، عصم یاااااااااااااااااااااااااااا، )ب .20
 .یالعرب ا التراثیدارإح روت،ی(، بریالکب ری)التفسبیالغ حیمفاتق(، 0121اااااااااااااااااااااااااا، ) .22
 قم، نشر هجرت. ن،یق(، کتاب الع0115بن احمد)  یخل ،یدیفراه .20
 . هی(، قاموس قرآن، تهران، دارالکتب األسالم0070اکبر ) یعل ،یقرش .21
د هاد .29  .)ع(انتشارات ائمه ۀقم، مؤسس ،«میقرآن کر  یموضوع ریتفس»از آدم تا خاتم، ا یانب هی(، تنز 0088) یمعرفت، محما
 .دیالتمه  الجامع، قم، مؤسس یاألثر ری(، التفس0078ااااااااااااااااااااا، ) .29
 .هینمونه، تهران، دارالکتب اإلسالم ری(،تفس0071ناصر) ،یرازیمکارم ش .27
 . ی، دارالکتب العلمروتیب م،یکلمات القرآن الکر  یف قیق(، التحق0101حسن) ،یمصطفو  .28
 الوفا .  موسس روت،ی، ب)ع(األاهار  لدر األخبار األئم  ق(، بحار األنوار الجامع0111محمد باقر ) ،یمجلس .25
مشهد،  ،یو عالمه حلا  یعبدالجبار، فخر راز یقاض دگاهیاز د  )و(امبری(، عصمت پ0052) دیعبدالحم دیس ،یموسو  .01

 .یچاپ و انتشارات آستان قدس رضو  ۀمؤسس
فلسفه و  ۀپژوهشنام ۀ، مجل«در قرآن )و(اکرم امبریعصمت پ رامونیهات پنقد شب»(،0089)یمال ، مدد عل .00

 .21ۀشمار  حکمت)الوع نور سابق(،
 ، 01 ۀاسالم، شمار  یندا ۀفصلنام ،«امبرانیعصمت پ رامونیپ یقیتحق»(، 0082)زیعبد العز  ،ینعمان .02
 بوستان کتاب. ۀ(، عصمت، ضرورت و آثار، قم، مؤسس0050) یموس دیس ،ینیتنکا یهاشم .00


