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 یموزهآمردانی شبیه ما: ارزایبی انتقادی است از کتاب  یاخالصهاین کتاب 

حمتوای کتاب  یارائه تلخیص. هدف از این 1عصمت از دیدگاه عقل، نقل و اتریخ
شهیپانی است که برای کس استفادهقابلخمتصر و  طوربه مردانی شبیه ما پرحجمنسبتاً 

کافی برای خواندن متنی مفصل   یزهیانگزمان ای  به این خاطرو  پژوهشی نداشته ی
 ندارند.را 

فنی  ( دارای پیچیدگی و مصطلحاتمردانی شبیه مامنت کتاب اصلی )یعنی کتاب 
عمده کاری که اجنام گرفته حذف برخی ، آن یساز خالصهنیست. لذا در زایدی 

 رفتهصورت گدر حمتوای مطالب برجای مانده تصرف چندانی  آنکهیبمطالب است 
 حاضر در منت؛ است مطرح گردیده لیتفصبهشناسی کار ابشد. در کتاب اصلی روش

مورد  14. مهچننی در کتاب اصلی شده دادهتوضیح  به امجال یشناسروشاین  اما
شده و نقد عصمت ارائه  یمورد دلیل نقلی در دفاع از آموزه 13دلیل عقلی و 

دلیل تقلیل پیدا   4و  6یب به رتتب ،اهم دالیلاب انتخاب است که در این خالصه 
 یزهآمو شواهد نقض  عنوانبهلی قرآنی که در کتاب اص یهیآ 33از میان  .اندهکرد

 .است شدهانتخابمورد  13، در کتاب حاضر اندقرارگرفته یموردبررسعصمت 
مورد  13عصمت در کتاب اصلی،  یآموزهمورد دلیل اترخیی در نقد  43مهچننی از 

                               
 پذیر است.این کتاب در فضای مجازی دسترس 1
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 یکلبهکتاب اصلی نیز   یضمیمه 8 عالوه بر این، .شده آورده ر اینجاد
صفحه خالصه  137صفحه کتاب اصلی در  383حاصل آنکه . اندشدهحذف

 شده است.
فاً و صر  علمی نداشتهخواننده قصد حتقیق  شودیمفرض  کهییازآجنادر این کتاب، 

به کتاب  تواندیمبه دنبال آشنایی اب مطلب است )و در صورت متایل به حتقیق 
 کهپر واضح است  . اندشدهحذف هایاپورقاصلی مراجعه کند( برخی ارجاعات و 

هرگونه نقد علمی بر مدعیات نویسندگان ابید اب توجه به حمتوای کتاب اصلی اجنام 
  حاضر. یخالصهبگرید نه 

* 
ی از این و اصولی است. یک هااپیه، دارای یتشیع، مثل هر مکتب فکری دیگر 

قائل به وجود چهارده  اثنی عشری ای امامیه یعهیشعصمت است.  یآموزه هااپیه
 هانآحممد بن عبدهللا )پیامرب اسالم( و آخرین  هاآنکه اولنی معصوم در عامل است  

حممد بن حسن )فرزندی از نسل دوازدهم پیامرب اسالم( است. عالوه بر این، اگرچه 
أتکیدش عمداتً بر عصمت این چهارده نفر است، اما به عصمت  امامیهروایت رمسی 

انبیاء است.  تقد به عصمتعضمن اینکه تنها شیعه نیست که م .ابور داردانبیاء نیز 
صمت که به ع  زخمشری و، مانند فخر رازی هاییچهرهدر میان اهل سنت هم هستند 

 .اندکوشیدهرد اشکال منکرین عصمت  در و  انبیاء معتقد بوده
 .شودمیعصمت خود به دو نوع عصمت از گناه و عصمت از خطا تقسیم 

تی برای نشان دادن درس امامیه پردازاننظریهبسیاری از جانب  هایتالش طبیعتاً 
نه چنان هنادی امامیهعصمت در منت  یآموزهعصمت اجنام شده است. امروزه  یآموزه

 یآموزهه ک  ایفت توانمیو کمرت اثری را  گریدمنیشده که عماًل مورد مناقشه قرار 
 مامیهاکه در بسرت فرهنگ رای کسانی  ب. عصمت را به چالش کشیده ابشد

ابور  . ایناست، عصمت چهارده معصوم امری واضح و مناقشه انپذیر اندشدهبزرگ
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امًا از کسی بدون آنکه مت  آیدمیکه کمرت پیش   استمتند قدر  ناچن امامیهدر میان 
د از ، بعوجوداباینچهارچوب اسالم خارج شود، ابور به عصمت را کنار بگذارد. 

و هنایتاً  همدپدید آ تردید در ذهن نگارندگان هایرخنهبرخورد اب آایتی از قرآن کرمی 
معتقدی   یانشیع عنوانبهما تصمیم بر آن شد ات حتقیقی در این زمینه اجنام گرید. برای 

نبود  چندان آسان دادمیمیاجنام  هم که زمانی بسیاری از مناسک غریواجب شیعی را
که   کردیم، انصاف حکم وجوداباین. یماز ابور به عصمت انبیاء و ائمه عبور کن ات

ما  مریضابورهایی که به شکل موروثی در  رویدنبالهپریو عقل و حقیقت ابشیم، نه 
. لذا قدم در راه گذاشته شد و انددادههویت ما را شکل  هایمایهبنرسوخ کرده و 

 هاآن یسطهوابهات بتوان  منودمیروشن  قدرآنزمانی که کار به اپاین رسید، دالیل 
عصوم نبودن نباید پیش آید که م سوءتفاهمابور به عصمت را کنار گذاشت. البته این 

 ی عصمتبه آموزه مسلمانی که در نظرن است. شیعه وهن آان یپیامربان و ائمه
محت اهلی و ر  سفری)ص( و پیامرب اسالم  بودهگرامی پیامربان   یمتامنیز  نداردابور 
یدر نظر کسی که آهنا را معصوم من مه شیعهائمهچننی خمصوص است.  احرتام مورد
 واالمقام هاییانسانتوانند می، پنداردمی، اگرچه فاقد قداستی هستند که شیعه داند

 . هستندبرای عمل نیک در بسیاری از موارد الگوهایی  دانسته شده که
 

 روش حتقیق
 خواهدیمبی و اجیابی است. خبش سلبی کتاب دارای دو خبش سل ،حاضر حتقیق
ز صحت ، اکنندمیدالیلی که مدافعان عصمت در دفاع از این آموزه ارائه نشان دهد 

  دومو  اول هایفصلکه   شودمیتقسیم  فصلبرخوردار نیستند. خبش سلبی به دو 
ان دالیل عقلی مدافع به بررسی و نقد اول. در فصل دهندمیکتاب را تشکیل 

دالیلی نقلی ایشان پرداخته نقد  و ررسیبه ب دومعصمت، و در فصل  یآموزه
ر دفاع د توانمیاز احادیثی که  کدامهیچ دوم. الزم به ذکر است، در فصل شودمی
ل به حدیث ؛ زیرا توساندنگرفتهقرار  موردتوجه منوداستناد  هاآنعصمت به  یآموزهاز 
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؛ به این صورت که برای اثبات عصمت شودمیبرای اثبات عصمت منجر به دور 
است.  که این ابطل  شودمیرجوع  هاآن، به کالم خود شدهمعصوم پنداشته  اشخاص  

 موردبررسی، هشدارائهعصمت  یآموزهدرستی شاهد  عنوانبهقرآن که  ی ازلذا تنها آایت
 قرار گرفته است.

اما در طول کار نوع دیگر استفاده از حدیث مشاهده خواهد شد، و آن 
عصمت است. در این  یآموزهاستفاده از حدیث در راستای سلب موضع مدافعان 

 شدهرفتهپذی ایشیوهقرار گرفته است، که  مورداستفاده 1جدل رسمبهموارد احادیث 
در ابطال یک مدعا است؛ یعنی استفاده از مقبوالت طرف مقابل برای حمکوم کردن 

 عقاید خود او. 
 ترینمفصله ، کسوم. در فصل شودمیتقسیم  فصلخبش اجیابی کتاب هم به دو 

پیامربان  ات موارد متعدد ارتکاب شدهخبش کتاب است، اب استناد به آایت قرآن تالش 
ه . در این فصل برای بررسی هر آیه سراغ تفاسری رفتشود دادهبه گناه ای خطا نشان 

، وردحبثمعصمت در تفسری آایت  قائل بهم که مفسرین ینشان ده ات شدهو تالش 
. این قسمت از کتاب بر اصلی استوار است که آن را اندکردهموضع درستی اختاذ ن

است.  «اهرحجیت معنای ظ»آن اصل  ؛امیدادهمالک تفسری آایت قرآن کرمی قرار 
اده  از آن استف هاصلی است که اصول فقه مرسوم امامی ،اصل حجیت معنای ظاهر

معنای  ،گویدمی اختصاربه. این اصل دهدمیو آن را اساس تفسری نقل قرار  کرده
 ما را از آن معنا منصرف نکند، معنایی ایقرینه کهمادامیظاهری و اولیه هر عبارت، 

اى خواهر »ی قوم مرمی به او میگویند: تاست که ابید پذیرفته شود. برای مثال، وق

                               

ی، یک سوی مرافعه مکنندیآن است که وقتی دو نفر بر سر موضوعی نزاع ماز جدل منظور  1
اب استفاده از آنچه موردقبول طرف دیگر نزاع است )جدای از اینکه صادق ابشد ای کاذب(  تواند

 دست به استدالل زده ات نشان دهد که موضع رقیب اندرست است.
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مرمی در اپسخ به عیسی  ،1«هارون، نه پدرت مرد بدى بود و نه مادرت زىن بدكاره
. در این آیه  2«ب یااد  صَ َكْیَف ُنَكل  ُم َمْن كاَن ِف  اْلَمهْ »و قوم به او میگویند:  کردهاشاره
و ظاهر آیه آن است که مرمی به  کاررفتهبه« گهواره» به معنای« مهد» یکلمه

 :دپرسنمیو قوم اب تعجب از او  کندمیکه در گهواره است اشاره   )ع( عیسی
 خواهدیم؟ حال اگر کسی «چگونه اب كودكى كه در گهواره است سخن بگوییم»

چگونه اب »مراد این آیه آن است که  3بگوید مثالً آیه را از این معنا منحرف کرده و 
مان به در این ز  )ع( )یعنی عیسی« گهواره است سخن بگوییم؟  درخورطفلی که 

سن سخن گفنت رسیده، اما چون هنوز سن زایدی ندارد، بزرگان قوم او را الیق سخن  
ند، قرینه و دلیل ارائه دهد و اگر نتواند چننی ک( ابید برای این معنا دانندمنیگفنت 

 نیست. پذیرشقابلتفسری او 
لی ، اصشودمیی که در این کتاب مطرح صورتبهاصل حجیت معنای ظاهر 

 یموزهآجراین قائل به  تریناصلیامامیه  کهازآجناییاست در اصول فقه امامیه. 
به  و مهچننی ،هستندامامیه در میان اصولیون جراین غالب اکنون و  عصمت بوده

اصلی است که عقل نیز مستقاًل بر آن ظاهر  حجیت معنایاصل این خاطر که 
مهنی  به .امیداده، این اصل را اساس تفسری خود از آایت قرآن قرار گذاردمیصحه 

دون که مفسران ب  گرددمیآایت حول این حمور  تفاسری یجهت، بسیاری از نقدها
. در طول حتقیق حاضر مکررًا به این اندکردهداشنت قرینه، از معنای ظاهر عدول  

اما  ؛موجب کسالت خواننده شودات آجنا که ممکن است  شودمیاصل ارجاع داده 

                               

 (. 28)مرمی:  1
 (. 29)مرمی:  2
 (.42. )هندی، خبش سوم، ص دیگو یچنانکه سید امحدخان هندی م 3



 / مردانی شبیه ما 6

، در اندردهکاست که به تعداد دفعاتی که مفسرین از این اصل عدول   آنحقیقت 
 .امیبودهارجاع به این اصل  انچار از هاآننقد تفاسری 
اول  یدسته .شوندمیتقسیم  دستهسه  به، سومدر فصل  شدهانتخابآایت 

. کندمیاشاره ( )صبه اجنام گناه ای خطا توسط پیامرب اسالم آایتی است که مستقیماً 
( را در مظان )ص پیامرب اسالمدوم آایتی است که مستقیماً پیامربی غری از  یدسته

 توانیمن آایتسوم آایتی است که اگرچه از منت خود  یدستهو  ؛دهدمیاهتام قرار 
، هانزول أنش، اما اب استناد به است فهمید که پیامربی مرتکب گناه ای خطا شده

 اسناد داد. فردی از پیامربان را به  هاآن توانمیرواایت و تفاسری 
. از میان ردمیکبررسی   هاآنسپس سراغ تفاسری قرآن رفته و آایت هر دسته را در 

عدادی بررسی متام تفاسری عملی نبود، الجرم به گزینش ت کهازآجناییتفاسری موجود، 
تخب را در یک . تفاسری منمیرا انتخاب کرد عنواناز تفاسری پرداخته و هنایتاً سیزده 

 در سه دسته جای داد: توانمیکلی   بندیتقسیم
 تفسری قمی ،تفسری مقاتل بن سلیمان ،معانی القرآنتفاسری: که شامل  ترینقدمیی -1
 است.  تفسری عیاشیو 
 روض ،جممع البیانالتبیان، ، 1تفسری عیاشی، تفسری قمیتفاسری شیعه: که شامل  -2

 .شودمی املیزان، و تفسری الصافی ،و روح اجلنان اجلنان
ته را از تفاسری برجس عنوانتفاسری اهل سنت: از میان تفاسری اهل سنت سه  -3

  .تفسری کبریو  الکشاف ،جامع البیاناز:  اندعبارتکه   امیهکردانتخاب  

                               

ته عیاشی، هر دو معیار قدمت و شیعی بودن موردتوجه قرار گرفدر انتخاب تفسری قمی و تفسری  1
 است.



 7/  مقدمه

 

 

کتاب به بررسی شواهد اترخیی عدم عصمت پیامرب اسالم )ص(   چهارمفصل 
بیش از ص( )پیامرب اسالم ندگی ز مستندات اترخیی راجع به  کهازآجنایی. پردازدمی

صرفاً  در نظر مسلماانن افضل انبیاست،)ص( ، و نیز پیامرب اسالم بودهسایر پیامربان 
ین منظور، چند  برای ا .امیپرداخته)ص( به بررسی اترخیی حوادث زندگی پیامرب اسالم 

ند. این  رفتقرار گ موردبررسیو  شدهانتخابکتب اتریخ اسالم   تریناصلیکتاب از 
 ،هللالرسو سریت حممد ، پیامرب )ص( هایجنگمغازی: اتریخ از:  اندعبارتکتب 

 بذهالروج م و اتریخ طربی ای اتریخ الرسل و امللوک ،اتریخ یعقوبی ،طبقات الکربی
. این خبش از کتاب قصد دارد نشان دهد که براساس اسناد اترخیی، روهجال ادنعو م

ه او چننی راجع ب مسلماانن اولیهو نه  دانستهمیخود را معصوم )ص( نه پیامرب اسالم 
 .اندداشتهپنداری 

 

 معنای چند لغت
ی ریشهامی، دو لغت و لغات همموردتوجه قرار دادهدر فصل سوم که در آایتی  

ین ا«. استغفار»و « ذنب»اند از . این دو لغت عبارتستا ها به تکرار آمدهآن
وشن  کشند، به شکلی که ر لغات در بسیاری از موارد ابر اصلی حبث را بر دوش می

ها پیش از ورود به حبث اصلی، به روشن شدن حبث کمک کردن تکلیف معنای آن
را پیش  تهای خود راجع به معنای این لغافراوانی خواهد کرد. لذا در اینجا بررسی

 هنیم. مراجع ما برای تعینی معنای این لغات دو گونه منبع بوده است: می
 امی این لغات ایسنجی لغات در قرآن. به این معنا که بررسی کردهبسامد -1

توان ه میاند، و از میان معانی خمتلفی ککاررفتههایشان در قرآن به چند معنا بهریشههم
 شده است.  تکراریش از سایر معانی شناسایی کرد، کدام معنا ب

سنجی در تعینی معنای اول لغات اولویت ها. برای ما بسامدانمهرجوع به لغت -2
ی بسیاری ها اب قرآن فاصله زمانانمهترین لغتداشته است؛ چراکه بنی نگارش قدمیی

اشته است که در قرن دوم نگ کتاب العنیدر دسرتس  یترین لغتنامهاست )قدمیی
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شده(. لذا این امکان وجود دارد که لغات در بسرت سیال زابن دچار دگرگونی معنایی 
شده ابشند. پس هبرتین راه برای تشخیص اینکه قرآن چه معنایی را اوالً از لغات مراد 

 ها معنای لغات موردنظر کمرتکند، رجوع به خود قرآن، و آایتی است که در آنمی
رای رای لغتی نتوانستیم به بسامد غالب برسیم، یعنی بمناقشه برانگیزند. اما اگر ب

کاررفته ابشد، به بابر در معنای  35، و الفابر در معنای  30مثال یک لغت 
 لفاچنان نچربد که بتوانیم بگوییم یکی از معانی و عمالً وزن به مست یک طرف آن

راغ به س انچار برای تعینی معنای اول لغت،، معنای اول است، آنگاه بهبای 
ها چالش دیگری انمهلغت بهزمانی، رجوع  یامی. البته جدای از فاصلهها رفتهانمهلغت

گوید  منی کند وانمه معانی خمتلف یک لغت را ذکر میکه هر لغتهم اینهم دارد؛ آن
 که کدام معنای اول، و کدام معنای اثنی و اثلث و... است. 

 انمه به این صورت است که مثالً به لغتبرای پرهیز از این مشکل، رجوع ما 
برای « گناه»کنیم، اگر دیدمی که در آجنا تنها انمه رجوع میبرای کلمه ذنب به لغت

ریمی  گ، آنگاه چننی نتیجه می«ترک اولی» -برای مثال  -معنای آن ذکرشده، و نه 
 که معنای مرجح در تفسری آایت گناه است، نه ترک اولی. علت هم آن است که

رخ  فوق شکلها معنایی را اساسًا ضبط نکرده ابشند، آنگاه دیگر مانمهاگر لغت
رک ت»دهد و مشخص است که معنای پیشنهادی توسط مفسرین )در اینجا منی

هم  ها،انمهای اساساً جعلی است، ای الاقل معنای اول نیست. اما اگر لغت«( اولی
ز خواهیم  انمه پرهیز رجوع به لغتاد، را آورده بودن« ترک اولی»و هم « گناه»معنای 

 کرد.
 

 ریشهمعنای ذنب و لغات هم -1
ه دست زیر ب یی آن در قرآن نتیجهریشهاز بسامدسنجی لغت ذنب و لغات هم

 آید:می
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کاررفته و مشتقات آن به معنی گناه در برابر خدا به« ذنب»ها آایتی که در آن
 مورد؛ 14است: 

کاررفته به 1و مشتقات آن به معنی ترک مندوب «ذنب»ها آایتی که در آن
 است: موردی ایفت نشد؛

و مشتقات آن به معنی کاری که مستوجب قتل « ذنب»ها آایتی که در آن
 مورد؛ 2کاررفته است: ابشد به

 17و مشتقات آن دقیقاً مشخص نیست: « ذنب»ها معنای آایتی که در آن
 مورد.

کاررفته و آایتی  ها ذنب به معنای گناه بهدر آن اب توجه به توازن تعداد آایتی که
ه قرآن توان اب صرف رجوع بتشخیص دقیق نیست، منیها معنای ذنب قابلکه در آن

ها انمهی قرآنی منظور از ذنب چیست. لذا به سراغ لغتتعینی کرد که در استفاده
 رومی. می

: اإلمث لذَّْنبُ . و االذََّنب   مجع بُ اْْلَْذانَ »خوانیم: می اْْلَْذاَنبُ ذیل  کتاب العنیدر 
ْنُب آمده است: لسان العربمهچننی در «. و املعصیة مْثُ و اجلُْرُم : اإل  الذَّْنبُ »، ذیل الذَّ
ْنُب می القاموس احملیطنیز در «. و املعصیة بعالوه، «. مثُْ : اإل  الذَّْنبُ »خوانیم: ذیل الذَّ
ْنُب می ةاتج اللغ ذَّْنُب راغب ذیل ال مفرداتاما در «. : اجلْرمالذَّْنبُ : »آوردذیل الذَّ

بت ذنبه، و : أصء، یقال: َذنَ ْبُتهُ ِف اْلصل: اْلخذ بذنب الشي الذَّْنبُ »خوانیم: می
تبعة،  الذَّْنبُ  ء، و هلذا یسم ىیستعمل ِف كل  فعل یستوخم عقباه اعتبارا بذنب الشي

                               

 . ترک مندوب = ترک اولی = ترک افضل 1
عملی است که در نظر شارع اجنام دادن آن راجح بر ترک آن است اما ترک آن جایز مندوب 

 (.مندوب. )دهخدا، ذیل است
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ب ُذنُوهب  ْم  ّللَُّ ، قال تعاىل: َفَأَخَذُهُم اُذنُوب   ع الذ نباعتبارا ملا حيصل من عاقبته، و مج
[، و قال: َو َمْن یَ ْغف ُر 40]العنكبوت/  [، و قال: َفُكالا َأَخْذان ب َذنْب ه  11عمران/ ]آل

 «.[، إىل غری ذلك من اآلي135عمران/ ]آل إ الَّ اّللَُّ  الذُّنُوبَ 
ا ها صراحتاً ذنب ر انمه فوق، چهار مورد از آنلغتشود که از پنج مالحظه می

کند. یاند، و تنها راغب است که مستقیماً به گناه اشاره منبه معنای گناه و جرم گرفته
اب توجه به بیان راغب ممکن است کسی مایل ابشد ترک اولی )=ترک مندوب( را 

ن معنای عنوابه« ناهگ»داخل در معنای ذنب قرار دهد، اما اب توجه به بسامد  غالب 
ذنب  دابی، و عدم اشاره به ترک اولی بعنوان معنای ذنب هاانمهذنب در میان لغت

 را به معنای گناه در نظر بگریمی. 
دمی، چننی شد که ابتدا به قرآن رجوع کر « ذنب»پس نتیجه کار ما درابب لغت 

ایت وجود نب در آاما اب توجه به اینکه در اکثر موارد امکان تشخیص دقیق معنای ذ
ها ذنب را به های انتخابی اکثر آنانمهها رفتیم. در بنی لغتانمهندارد به سراغ لغت

 اند؛ لذا ما نیز بر آن خواهیم بود که معنای اولیه و ظاهر لغت ذنب،معنای گناه گرفته
 است.« گناه»

 

 ریشهمعنای غفران و لغات هم -2
 ی آن در قرآن نتیجه زیر به دستیشهر سنجی لغت غفران و لغات همبسامداز 

 آید:می
 مورد؛ 61ها غفران انظر بر گناه است: آایتی که در آن
 مورد؛ 4ها غفران حداقل انظر بر خطا است: آایتی که در آن

به معنایی غری از گناه ای خطا است: انظر ها غفران مسلمًا آایتی که در آن
 موردی ایفت نشد؛

 مورد؛ 16حاضر: آایت حمل حبث در کتاب 
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 49ها معنای غفران و مشتقات آن دقیقًا مشخص نیست: آایتی که در آن
 مورد.

توجهی از آایت در دسته آخر جای شود، خبش قابلطور که دیده میمهان
ریشه اب شود که امکان تعینی معنای غفران و لغات همگریند و این ابعث میمی

  رومی.ها میهانمه مهنی دلیل به سراغ لغتپذیر نباشد. بصرف رجوع به قرآن امکان
ْغف ر ذیل کتاب العنیدر 

ُ
َمْغف َرًة و   الذنوبالَغُفوُر الَغفَّاُر یَ ْغف رُ  هللا»خوانیم: می امل

َ لذنبه یقال: اْستَ »آمده است:  ُغْفرَاانذیل نیز اتج اللغة و در  «.ُغْفرَاانً و َغْفراً  ْغَفَر اّللَّ
قاموس در  «.نْ َبه مثُلهَمْغف َرةً و َغْفراً و ُغْفرَاان. و اْغَتَفَر ذ فَ َغَفَر له ذنَبه و من ذنبه، مبعًًن،

راً و غ ْفَرًة َحَسَنًة، ابلكسر، َغفْ  یَ ْغف رُهُ  َغَفَر اّلل ُ له َذنْ َبه»نوشته است:  َغَفرَ ذیل  احملیط
ه، و َعفا عنه. و ف ریًَة: َغطَّى علیو َمْغف َرًة و ُغُفورًا و ُغْفراانً، بضمهما، و َغف ریًا و غَ 

هم در توضیح این  ن العربلسا «.إ ایُه: طََلَب منه َغْفرَه من َذنْب ه  و اْسَتْغَفرَهُ  اْسَتْغَفرَهُ 
امها الَغُفوُر الَغف اُر، جل  ثناؤه، و مها من أَبنیة املبالغة و معن»آورد: می َغَفرَ ذیل لغت 

ا َمْغفرة و اغفر لن عن خطاایهم و ذنوهبم. یقال: اللهمَ  الساتر لذنوب عباده املتجاوز
ْغف رة. و َأصل الَغُفور الَغف ار ای أَهل َغْفراً و ُغْفراانً، و إنك أَنت

َ
لَغْفر  التغطیة و السرت. ا امل

اْلَمْغف رَُة و  ُغْفرَانُ الْ »نویسد: می َغَفرَ ذیل  مفرداتراغب در «. َغَفَر هللا ذنوبه َأي سرتها
 «.من اّلل  هو أن یصون العبد من أن میس ه العذاب

ی طهواسی اول، غفران را بهانمهها چننی است: چهار لغتانمهبندی لغتمجع
توانیم امی، میتر معنای ذنب را تعینی کردهکه ما پیشاند. ازآجناییذنب تعریف کرده

ا راجع و معصیت است، نه ترک اولی. ام در اینجا بگوییم که غفران انظر بر امث، جرم
گونه میگوییم که چون راغب غفران را به معنای مصون داشنت از به قول راغب، این
کند، و چون تعلق عذاب به ترک اولی قطعی نیست، لذا از قول عذاب تعریف می

ه وجود، کثرت نظر لغویون مبنی بر اینکه غفران بمناییم. ابایننظر میراغب صرف
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نب ی غفران انظر بر ذآن است که معنای اولیه یدهندهگرید، نشانب تعلق میذن
 .«آمرزش گناه»یعنی « غفران»است و به مهنی جهت معنای ظاهر لغت 
* 

غالب  یهاآموزهکه هر نقدی بر   استشیعه در اسالم چنان پررنگ -دوقطبی سنی
یکی از این دو مذهب پیش از آنکه مورد ارزایبی منصفانه قرار بگرید، اب برچسب 

ستعد آن م. به مهنی خاطر حتقیق حاضر کامالً شودمیمکتب رقیب کوبیده به تعلق 
اب برچسب گرایش به تسنن مورد ارزایبی غریمنصفانه قرار بگرید. اما خواننده  ات است

 ایموزهآ، نه از منظر یکی از این دو مذهب در نقد آیدیمابید بداند که آنچه از پی 
 شیعیان اکثراً  ازقضاخاص، که  ایآموزهاز مذهب دیگر، بلکه تنها نقدی است بر 

ب به را نقد یک مذه پیش روبه آن ابور دارند. لذا نباید حتقیق  سنتو اقاًل اهل 
این  ترانهنصفمنفع مذهب دیگر دانست. توجه کردن به این نکته موجب خوانش 

 خواهد شد. اثر
 

 و من هللا التوفیق و علیه التکالن
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 عصمت و نقد آن یآموزه در دفاع از دالیل عقلی
 
 

: دالیل عقلی و دالیل شودمیعصمت دو نوع دلیل ارائه  یدر دفاع از آموزه
 .پردازمیمیارزایبی اهم دالیل عقلی و  معرفیر به نقلی. در زی

 به شکل جممل چند دلیل برای عصمتجترید االعتقاد خواجه نصری طوسی در  -1
 که مهمرتین آهنا این است:  میکندارائه 

اگر از پیامرب خطایی سر بزند، مورد انکار قرار گرفته و این مسئله اب اطاعت از او 
 1.گریدمیدر تضاد قرار 

اینجا  ، و دراستعصمت  یآموزهمعتقدان به مهم  یکی از دالیلاین دلیل که 
امربان که گناه ای خطای پی  گویدمی، دهیممیبه آن ارجاع « دلیل تنافر»عنوان اب 

 .شودمیو درنتیجه نقصان در امر رسالت  هاآنموجب تنافر و دور شدن مردم از 
ی . سید مرتضسازدمیاقبال مردم  یآمادهعصمت  یوسیلهبهلذا خداوند انبیاء را 

 :کندمیاین دلیل را چننی بیان 

                               

 (.222طوسی، ص  نیالدری )نص 1
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یز نیست، زیرا جا ناارتکاب صغریه و کبریه، پیش و پس از پیامربی برای پیامرب »
ایشان بوده و موجب عدم  هایگفتهمتضمن رماندن و منع مردم از قبول دعوت و  

 1«.گرددمیحصول اطمینان روحی نسبت به ایشان 
عدم عصمت  که  فرضپیشاین  توانمی، اوالً بر دلیل تنافر چند نقد وارد است.  نقد:

جود و در طول اتریخ پیشوااین مذهبی بسیاری را نپذیرفت.  شودمیموجب تنافر مردم 
تر از این، . حتی فرااندداشته فراوانیاما پریوان  دانسته نشدهکه معصوم   اندداشته

اعتقاد  شانپریوان ،فساد آشکار ابوجودکه   اندداشتهپیشوااین مذهبی فاسدی وجود 
. ضمن اینکه این پیشوااین مذهبی به سالح اقناع گر انددادهرا از دست ن هاآنبه 

داندن از روی گر  ترساده هاآناز  روی گرداندنو  بودهمسلح ن هم ناپیامرب  یمعجزه
پیشوای  2ونزجیم جبرجسته از چننی پیشوااینی  یاز پیامربان بوده است. یک منونه

مسیحی معاصر است. او بنابر شواهد مرتکب زان، لواط و قتل بوده و این امور 
ایتاً ، او چنان پریوان وفاداری داشت که هنحالاباین؛ اندگرفتهمنیخمفیانه هم صورت 

را  خودکشی اتریخ که طی آن بیش از هنصد نفر جان ابختند ترینبزرگبه دستور او 
، بلکه موردی خطاکار صورتبه تنهانه توانمیکه   دهدمی. این منونه نشان 3رقم زدند

ابرز، ابید  یمنونهاساساً فرد فاسدی بود و پریوان بسیاری هم داشت. عالوه بر این 
 یآموزهه که ب  وجود دارندالم از اس به این نکته اشاره کرد که اداین دیگری غری

فراوانی  پریوان حالاباین ،دین خود قائل نبوده آورندگانعصمت برای پیامربان ای 

                               

 (.90(. مهچننی ن. ک: )حر عاملی، ص 32ص  ،)علم اهلدی 1
2 Jim Jones 
 و .(Reiterman and Jacobs, p 445) نگاه کنید به: 3

https://www.britannica.com/biography/Jim-Jones و 

http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,919897-
1,00.html 

https://www.britannica.com/biography/Jim-Jones
http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,919897-1,00.html
http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,919897-1,00.html
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فراتر از این، خبش بسیاری از مسلماانن در طول اتریخ به عصمت پیامرب  دارند.
لذا اینکه فکر  اند. اسالم ابورمند نبوده اما مهچنان بر طریق مسلمانی استوار بوده

، شودیماز او مردم  روی گرداندنکنیم صرف سر زدن گناه ای خطا از پیامرب موجب 
 پندار اندرستی است.

 مانند اشخاص دیگر گاهی مرتکب معصیت یامربپگفت، اگر   توانمیاثنیاً، 
شود و آنگاه توبه از آن داشته ابشد، این امکان برای پریوان او وجود خواهد داشت  

یگران در مهسان بودن پیامرب اب د تنهانهکه طریق توبه کردن را از او بیاموزند. پس 
 هم آنوم مقاز جهتی  تواندمیارتکاب به گناه و خطا خمل رسالت نیست، بلکه 

 ابشد.
صحت دلیل تنافر، این دلیل هنایتاً عصمت انبیاء در انظار عمومی  برفرضاثلثاً، 
 اندتو می، نه عصمت انبیاء در خلوت شخصی را. شخص نبی کندمیرا اثبت 
فردی منزه ابشد، اما در خلوت خود کمرت ای بیشرت دچار گناه و خطا شود.  درمألعام

 :دهدمیاین نقد، به آن چننی اپسخ  بینیپیشجعفر سبحانی اب 
كه در جلب اعتماد مردم كاىف است كه پیامربان آشكارا   شودمیگاهى تصور »

مرتكب خالف نشوند، وىل این نوع پریاستگى مانع از آن نیست كه در خفا و پنهاىن 
یك چننی تصورى درابره پیامربان، ویرانگر  .و دور از انظار، مرتكب گناه بشوند

[ هرگاه براى پیامربان مانع و رادعى از گناه وجود :1؛ زیرا ]هاستآنعثت اهداف ب
نداشته ابشد، و فقط به خاطر جلب مردم از گناه دورى جویند در این صورت، 

؛ زیرا مردم از كجا بدانند كه این فرد در رودمیاعتماد به صدق گفتار آانن، از بنی 
است ؟ در این صورت براى تشخیص ر پیمایدمنیتبینی دستورهاى خداىي راه دروغ را 

از دروغ، مالكى در اختیار مردم نیست كه راست را از دروغ ابزشناسند و اگر آانن، 
[ گذشته از این، :2] .دروغ هم بگویند، دروغشان از راست متیز داده خنواهد شد

د  درون ا، مردم را فریب دهد و منافقانه اب تضتواندمییك انسان براى مدت كواتهى 
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قیقت روشن و ح افتدبرمیپرده از راز درون  اپیدمنیاب برون به سر بربد وىل دیرى 
 1«.گرددمی

[ اگر پیامربی :1اپسخ داد که: ] طوراین توانمیاین دفع دخل مقدر سبحانی را 
، دلیلی وندشمنی ابخربپریوان او از اجنام آن  کهازآجناییدر خفا مرتکب گناه شود، 

 گویدمی[ اینکه سبحانی :2. ]کنندمنیهم برای شک کردن در صحت اقوال او پیدا 
لوت آشکار شدن حیات خ منجر به درهنایتتضاد در حیات  خلوت و جلوت پیامرب 

است  نممک، امری است که دلیلی برای پذیرفنت آن وجود ندارد. کاماًل شودمیاو 
ه در که ن  دهدفرد موجه و مقبولی در زندگی خصوصی خود اعمال قبیحی اجنام 

د که ندار  ضرورتیهنگام حیات و نه پس از حیات او کسی از آن آگاه نشود؛ لذا 
 توانستیمن، داشتمی اشعمومیاگر پیامرب هم زندگی خصوصی متفاوتی از زندگی 

 این دوگانگی را حفظ کند. 
 ع()مثال نقضی است که قرآن از رسالت موسی  دلیل تنافرنقد دیگر بر رابعاً، 

او پس  که  خوانیممی )ع(. در قرآن راجع به موسی دهدمیفرعون به دست  سویبه
از ترس کشته شدن به دست فرعونیان از شهر  دهدمیاز قتلی که در شهر اجنام 

ت اس کارگناهرا که در چشم فرعون فردی   )ع(. آنگاه خداوند موسی 2گریزدمی
 آنکهالح. کندمیفرعون روانه  سویبهمرگ(  مستوجبگناهی در حد قتل و   همآن)

است،  کارناهگاگر دلیل تنافر را بپذیرمی، خداوند نباید شخصی را که از دید فرعون  
 او بفرستد.  سویبهرسول  عنوانبه

                               

 (.55، ص 4)سبحانی، ج  1
 (.15-21 :)قصص 2
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را به  طاخپریاستگی معصوم از فراموشی و حر عاملی خبش مفصلی از کتابش  -2
عضاً بذکر دالیل عقالنی عصمت )که انظر بر عصمت از فراموشی و خطا بوده اما 

اینها و اهم دالیل اکه   دهدمیبه عصمت از گناه هم هستند( اختصاص  تعمیمقابل
 هستند:

اگر سهو و خطا و نسیان نسبت به : »گویدمیدر اولنی دلیل خود  عاملی حر
به پریوی از آانن مأمور ابشیم، متابعت از آانن در  پیامرب و امام جایز ابشد و ما

واجب خواهد بود و این امر کردن به پریوی از  هم ناموارد سهو و خطا و نسی
 1«.شداب هاییآفتمعصوم نباید دچار چننی  بنابراینخطاست که قبیح است. 

ریوان انبیاء پ پذیرفنت ادعای حر عاملی مبتنی بر پذیرش این فرض است که  نقد:
است   این ادعایی؛ در متامی موارد از شخص پیامرب پریوی کنند ات  اندبودهموظف 

ت ولی چننی استداللی در دس ،برای پذیرش آن نیاز به استدالل مستقل استکه 
وی  در مواردی ابید از پیامرب پری  مؤمننیضرورت این را میدانیم که  صرفاً ندارمی. ما 

 ، که در این حالتاست که کالم او پیام خداوند و شخص او در مقام رسالت  کنند
ر مجیع د ما دستوری ندارمی که از پیامرب تبعیت از خداست. درواقعتبعیت از پیامرب 

 شدهاقعو قبیحی  اوگناهکار ای خطاکار بودن   در صورتجهات متابعت کنیم ات 
 ابشد.

اگر خطا و فراموشی از معصوم در غری تبلیغ جایز ابشد،  ممکن است دروغ » -3
او  هایگفتهاز   یکهیچبه  درنتیجهسهوی هم از او در غری دایره تبلیغ سر بزند که 

 2«.اعتماد منود و این قطعاً ابطل و اندرست است توانمنیدر غری این دایره 

                               

 (.88)حر عاملی، ص  1
 (. 93)حر عاملی، ص  2
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پیامرب   هایگفتهحر عاملی در این استدالل آن است که اعتماد به   فرضپیش نقد:
، این گزاره پذیرش ضرورت آنکهحالکه بریون از دایره تبلیغ هستند، ضروری است. 

 ستقلم علریغم مدافعان کثریی که دارد، بدیهی ای منصوص نبوده و نیازمند اثبات
 .دهدمنیحر عاملی چننی اثباتی را ارائه  اما ،است

اگر عصمت خمتص به تبلیغ ابشد، این احتمال وجود دارد که شخص معصوم  -4
بعد از تبلیغ و اعالم یکی از گناهان، خود از روی فراموشی آن را اجنام دهد. در 

 و این اب انتصاب او که شودمیاین صورت امر به معروف و هنی از منکر او واجب 
 1«.هدایت دیگران بوده، تناسب ندارد منظوربه

حر عاملی در صورتی درست است که مرجع هدایت شخص پیامرب  سخن نقد:
  پیامرب تنها یک مذک  ر و انقل پیام خداوند است. لذا مرجع هدایتْ  آنکهحالابشد؛ 

کالم خداوند، نه شخص رسول است. پس ارشاد پیامرب اب توسل به مرجع هدایت 
 .کندمنیدر امر رسالت و هدایت اجیاد  خللی

 ثریط و کاو را غری ضاب توانمیابشد،  مزبور گریبان گری معصوم هایآفتاگر » -5
نیم، در معصوم اعتقاد پیدا ک هاییآفتالسهو دانست. چون اگر به اصل وجود چننی 

دیگر نباید فرقی میان کم و زاید آن بگذارمی. اگر کسی دچار این اشتباه شود، اب 
ر معصوم د هاآفتای اصالً به وجود این  نظر مهه علما خمالفت منوده است؛ زیرا آانن

. اندذاشتهنگاعتقاد ندارند و ای آنکه آن را قبول داشته و فرقی بنی کم و زاید آن 
وقتی چننی چیزی تثبیت شد، دیگر نه شهادت معصوم پذیرفته است و نه روایتش و 

، اگر او امام و رهرب مردم ابشد حالاباینوضعیت او بدتر از اکثر مردم خواهد بود. 

                               

 (.94)حر عاملی، ص  1
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طل عقلی و نقلی اب ازنظرمصداق برتری دادن مفضول بر افضل خواهد بود، و این 
 1«.است
ی و نفس امجاع منها نیستامجاع علما مانع از ابطل بودن یک عقیده  ،اوالً  نقد:

گاه کثری ابشد، آن خطاکار. اثنیاً، اینکه گفته شود اگر معصوم ادله حجیت ندارد
رای چراکه هرچند کثری السهو بودن ب ؛السهو خواهد بود، یک استنتاج ابطل است

ندارد. لذا اگر پیامربی در جایی مرتکب  ضرورتاست، اما  ممکنفرد خطاکار 
دتر از اکثر وضعیت او ب»خطایی شود به معنای آن نیست که او کثری السهو بوده و 

که   -ابطل بودن رهربی مفضول بر افضل برفرض) رتیبتاینبه«. مردم خواهد بود
لسهو از ممکن السهو بودن پیامرب، کثری ا توانمنی (خود نیازمند اثبات جداگانه است

 بودن او را نتیجه گرفت. 
قطعًا هر عمل ای سخن پیامرب و امام، حجت و دلیلی بر حکمی از احکام » -6

 وجود داشته ابشد و همآنشرع است و ممکن نیست اب هر حجت و دلیل، نقیض 
اال آن دلیل، دلیل خنواهد بود. بنابراین، امکان ندارد گفتار و کردار پیامرب و امام خطا 

مرب بود. این سخن مستلزم عصمت پیا بوده و صواب نباشد و نقیض آن ممتنع خواهد
 2«.و نفی سهو از آانن در هر حالی است مو اما
از دین  کمیحمعرفی  یمنزلهبهپیامرب  بگوید که هر فعل خواهدمیین دلیل ا نقد:

به اقض از دین تناو گناه ای خطایی اجنام دهد، میان دو تبلیغ   است، و اگر پیامرب
اب فعل الف، و دیگری تبلیغ فعل الف اب ارتک کردنممنوع اعالم  )یکی  آیدمی وجود

 پیامرب به آن(.

                               

 (.103)حر عاملی، ص  1
 (. 104)حر عاملی، ص  2
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یامرب قطعاً هر عمل ای سخن پ»اینکه  ،اوالً در نقد این استدالل ابید گفت که 
مند خود نیاز قاطع نبوده و « و امام، حجت و دلیلی بر حکمی از احکام شرع است

اثنیاً، حبث تقیه که شیعه به آن معتقد است، نقضی است بر این ادعا   .است اثبات
قطعًا هر عمل ای سخن پیامرب و امام، حجت و دلیلی بر حکمی از احکام »که 

، اب حقیقت درسمیبه مردم  پیامربآنچه در فرایند تقیه از جانب  چراکه، «شرع است
ناهی ر خلوت خود مرتکب گاحکام شرع مطابقت ندارد. اثلثاً، پیامرب ممکن است د

شود، اما در جلوت به مردم چیز دیگری، یعنی حقیقت حکم شرع را، بگوید. لذا 
 .آیدمنیپیش از جهت تبلیغ،  ،تناقضی میان دو فعل پیامرب

* 
 یآموزهاع از در دف شیعهابال که از قول بزرگان  یبرگزیدهاب توجه به دالیل 

ه چننی حکم کرد ک توانمیبه نقدهای وارده،  نظر داشتو اب  بیان شدعصمت 
دالیل عقالنی مدافعان عصمت از قوت الزم برای دفاع از این آموزه برخوردار نبوده 

 را اساس پذیرش خصیصه عصمت برای انبیاء دانست. هاآن توانمنیو 
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 و نقد آن عصمت یآموزه در دفاع از دالیل نقلی
 
 

  طورمهان .خواهیم پرداختعصمت  یآموزهنقلی  یادلهدر این فصل به بررسی 
 ی پرداختهقرآن یادلهدر مقدمه اشاره شد، در این فصل تنها به بررسی  ترپیشکه 
حدیثی را بررسی خنواهیم کرد؛ چراکه حبث این کتاب پریامون عصمت  یادلهو  شده

اهدی ش عنوانبهرا  هاآنو اگر قول  شدهنقلحدیث  ایشانمهان کسانی است که از 
 .امیشدهدور برای عصمت ارائه دهیم دچار 

 :از اندعبارتقرآنی عصمت  یادله ترینمهمبرخی از 
، کندمی مطرحعصمت  یآموزهقرآنی که حر عاملی در دفاع از  یکی از شواهد  -1
 احزاب است: یسوره 21 یآیه

 َو اْلَیْوَم ُأْسَوة  َحَسَنة  ل َمْن كاَن یَ ْرُجوا اّللََّ  هللارسول (: َلَقْد كاَن َلُكْم ِف21)احزاب: 
َ َكثریا. َر َو ذََكَر اّللَّ  اآْلخ 

خص كنید، شدارید و خدا را فراوان اید مىبراى مشا اگر به خدا و روز قیامت امید مى
 اى است. مقتداى پسندیده هللارسول

 :نویسدمیعاملی  حر
به نظر ما آیه به نفی سهو، نسیان، خطا و اشتباه از پیامرب )ص( داللت »

لی تصریح در هر حا)ص( ... چراکه آیه به ترجیح داشنت اقتدای به پیامرب کندمی
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دارد. و چنانچه در فعل ایشان احتمال خطا و فراموشی وجود داشته ابشد، دستور 
 1.«مطلق، صحیح خنواهد بود طوربهعام، بلکه  طوربهبه پریوی از آن حضرت 

است که این آیه اطالق ندارد، بلکه  آنعاملی حر دلیل ما در نفی ادعای  نقد:
 یاقس. شاهدش هم دهدمیدین نشان  ییک اسوه در عرصه عنوانبهرا )ص( پیامرب 

 :است آیه
ْخواهن  ْم َهُلمَّ إ  18-21)احزاب:  ْنُكْم َو اْلقائ لنَی إل   لَْینا َو ال (: َقْد یَ ْعَلُم اّللَُّ اْلُمَعو  قنَی م 

حًَّة َعَلْیُكْم فَإ ذا جاَء اْْلَْوُف رَأَیْ َتُهْم یَ ْنظُُروَن إ لَْیَك تَ 18ََيْتُوَن اْلَبْأَس إ الَّ قَلیالً ) ُدوُر ( َأش 
َلْ  لَّذي یُ ْغشىأَْعُیُنُهْم َكا حًَّة َعَلْیه  م َن اْلَمْوت  فَإ ذا َذَهَب اْْلَْوُف َسَلُقوُكْم ِب  داد  َأش  َنة  ح  س 

( 19ًا )َعَلى اْلَْرْی  أُولئ َك ملَْ یُ ْؤم ُنوا َفَأْحَبَط اّللَُّ أَْعماهَلُْم َو كاَن ذل َك َعَلى اّللَّ  َیسری 
ُْم ابُدونَ حَيَْسُبوَن اْْلَْحزاَب مَلْ یَْذَهُبو   ِف  اْْلَْعراب  َیْسَئُلوَن ا َو إ ْن ََيْت  اْْلَْحزاُب یَ َودُّوا َلْو أهنَّ

ْسَوة  أُ  هللارسول ( َلَقْد كاَن َلُكْم ِف20َعْن أَنْبائ ُكْم َو َلْو كانُوا فیُكْم ما قاتَ ُلوا إ الَّ قَلیالً )
َ َكثریاً ) َر َو ذََكَر اّللَّ َ َو اْلَیْوَم اآْلخ   (21َحَسَنة  ل َمْن كاَن یَ ْرُجوا اّللَّ

 شناسد كساىندارند. و نیز مىداند چه كساىن از مشا مردم را از جنگ ابزمىخدا مى
آیند. گویند: به نزد ما بیایید. و جز اندكى به جنگ منىرا كه به برادران خود مى

دارند، و چون وحشت فراز آید بیًن كه به تو هر خریى را از مشا دریغ مى (18)
شده  هوشبیگردد مثل كسى كه از مرگ نگرند و چشمانشان در حدقه مىمى

اب زابن تیز خود برجناننداتن.  غنائمابشد. و چون وحشت از میان برود، از حرص 
كرده است و این كار بر خدا آسان   اند. و خدا اعمالشان را تباهاینان امیان نیاورده

پندارند كه سپاه احزاب نرفته است. و اگر آن لشكرها مى (19بوده است. )
از  بودند و مهوارهنشنی مىكردند كه كاش در میان اعراب ابدیهآمدند، آرزو مىابزمى

                               

 )مهان(. 1
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ردند. كبودند، جز اندكى قتال منىپرسیدند. اگر هم در میان مشا مىاخبار مشا مى
كنید، دارید و خدا را فراوان اید مىبراى مشا اگر به خدا و روز قیامت امید مى (20)

 (21اى است. )مقتداى پسندیده هللارسولشخص 
عنصران سست خداوندخماطب که   دهدمینشان  21 یآیهآایت منتهی به  سیاق

 جنگ به رسولاپیداری در  یدرابرهدر امر جنگ، و منظور خداوند این است که 
 ی خودوهاو را اس حنو عام و در مجیع اموربگوید که به  خواهدمنیو خدا اقتدا کنید، 

 .قرار دهید
 یآیه ،شودمیعصمت به آن استناد  یآموزهکه در اثبات   ایآیهمشهورترین  -2

 :مشهور است« تطهری یآیه» احزاب است که به یسوره 33
ا یُریُد 33)احزاب:  ُ ل ُیْذه َب َعْنُكُم الر  ْجَس أَْهَل اْلَبْیت  َو یَُطه  رَكُ (: إ منَّ  ْم َتْطهریاً.اّللَّ

 خواهد پلیدى را از مشا دور كند و مشا را اپك دارد.، خدا مىبیتاهلاى 
 :نویسدمیعاملی حر 

ریی و روایی کالمی و تفس  هایکتاباین آیه اب توجه به مطالبی که ذیل آن در  »
و آن را خاص آانن  کندمیداللت  بیتاهلآمده، بر عصمت  اهل سنت و شیعه

. عصمت شامل پریاستگی از هر عیب، نقص، دروغ، خطا و عمل اشتباه داندمی
 1«.است
بر این ادعا وارد دانست آن است که براساس  توانمینقدی که  تریناصلی نقد:
و  ص( )که خماطب آیه نه پیامرب   شودمی، مشخص ه، یعنی آایت جماوریآ یزمینه

است. ص( )زانن پیامرب اول  یدرجهدر ، بلکه دانندمی آنکسانی که امامیه خماطب 
 :خوانیممی 33 یآیهاحزاب پیش از  یسورهدر 
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َشة  ُمَبی  َنة  ُیضاَعْف هلََ (: 30-33)احزاب:  ا اْلَعذاُب ای ن ساءَ النَّب    َمْن ََيْت  م ْنُكنَّ ب فاح 
ْعَفنْی  َو كاَن ذل َك َعَلى اّللَّ  َیسریًا ) ( َو َمْن یَ ْقُنْت م ْنُكنَّ ّلل َّ  َو َرُسول ه  َو تَ ْعَمْل 30ض 

ا َأْجَرها َمرََّتنْی  َو أَْعَتْدان هَلا ر ْزقاً َكرمیاً ) اً نُ ْؤهت  ( ای ن ساَء النَّب    َلْسنُتَّ َكَأَحد  م َن 31صاِل 
ْلَقْول  فَ َیْطَمَع الَّذي ِفالن  ساء  إ ن  ات َّقَ  قَ ْلب ه  َمَرض  َو قُ ْلَن قَ ْواًل َمْعُروفاً  ْینُتَّ َفال خَتَْضْعَن اب 

َو أَق ْمَن الصَّالَة َو آتنَی الزَّكاَة  بُ ُیوت ُكنَّ َو ال َترَبَّْجَن َترَبَُّج اجْلاه ل یَّة  اْْلُوىل ( َو قَ ْرَن ِف32)
ُ ل ُیْذه َب َعْنُكُم الر  ْجَس أَْهَل اْلَبیْ َو أَط ْعَن اّللََّ َو َرسُ  ا یُریُد اّللَّ ت  َو یَُطه  رَُكْم َتْطهریاً وَلُه إ منَّ

(33) 
عقوبت شود، خدا عذاب  درخوراى زانن پیامرب، هر كس از مشا مرتكب كار زشت 

( و هر كس از مشا كه به 30كند. و این بر خدا آسان است. )او را دو برابر مى
خدا و پیامربش مداومت ورزد و كارى شایسته كند، دو ابر به او اپداش  یردار بفرمان

( اى زانن پیامرب، مشا مهانند دیگر 31امی. )دهیم. و براى او رزقى كرامند آماده كرده
زانن نیستید، اگر از خدا برتسید. پس به نرمى سخن مگویید ات آن مردى كه در 

هاى ( و در خانه32پسندیده بگویید. ) قلب او مرضى هست به طمع افتد. و سخن
شكار خود را آ هایزینتكردند، در زمان پیشنی جاهلیت مى کهچنانخود مبانید. و 

، بیتهلامكنید. و مناز بگزارید و زكات بدهید و از خدا و پیامربش اطاعت كنید. اى 
 (33خواهد پلیدى را از مشا دور كند و مشا را اپك دارد. )خدا مى
سخن، اگر قرار ابشد عصمت کسی از این آیه نتیجه  یزمینهبه این  توجهاب 
 است که خماطب اصلی این چند آیه هستند.)ص( عصمت زانن پیامرب  اوالً شود، 

هری که مورد تط یکه ضمایر خبشی از آیه  گفته خواهد شددر اپسخ به این نقد  
خماطب  اندتو منیو به مهنی خاطر  بودهاستناد قائلنی به عصمت است، مجع مذکر 

ابشد؛ چراکه در زابن عربی ضمری مجع مذکر در دو موضع )ص( آن صرفاً زانن پیامرب 
یکی جایی که مرجع ضمری بیش از دو نفر مرد ابشند، و دیگر جایی   :رودمیبه کار 

 که مرجع ضمری بیش از دو نفر مرد و زن ابشند.
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قرار دهیم، ای آیه صرفًا راجع به گروهی از  موردتوجهی حنوی را نکتهاگر این 
، ای راجع به گروهی از مردان و زانن. در هر دو صورت، طبق کندیممردان گفتگو 

ص پیامرب اگر فرض بگریمی که شخادعای شیعه، افراد این گروه ابید معصوم ابشند. 
آایت  جمموعهبه اب توجه  - ، آنگاهاست« البیتاهل»حتماً داخل در مفهوم )ص( 

زانن « البیتاهل»مناینده برای مشول در مفهوم  تریننزدیک -تطهری  یآیهمنتهی به 
هستند. لذا اگر بگوییم این آیه انظر بر عصمت است، آنگاه ابید گفت  )ص( پیامرب 

ذیرش مورد پقول این  آنکهحال، اندبودهو زاننش مجلگی معصوم )ص( که پیامرب 
 .نیست

« ال»گویند آمدن درمورد این آیه آن است که قائلنی به عصمت مینکته دیگر 
است.  تیباهلها از نفی مجیع اناپکی یدهندهنشاندر این آیه « رجس»بر سر 

آمده « ال»ی رجس مهراه اب کلمه  ازآجناکه»نویسند: می ابرهنیدرایوسفیان و شریفی 
مشول این واژه قرار میشوند در حتت است، متام چیزهایی که رجس انمیده می

 1«.گریند
مصادیق  عنوانبهاگر برای تعینی معنای رجس به قرآن مراجعه کنیم، موارد زیر را 

 رجس پیدا خواهیم کرد:
 الف. جناساتی مهچون: مردار، خون، گوشت خوک و شراب؛»

 ب. ضاللت و ضیق صدر و گریز از حق و حقیقت؛
 ج. بت؛

 د. عدم امیان به خداوند؛
 امراض قلبی و درونی؛ه. 
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 و. قمار؛
 ز. منافقنی؛

 1.«ح. پریوی و تقلید کورکورانه از نیاکان و انکار دعوت انبیاء
ی تطهری، وارد اب توجه به این معانی، چند نقد به تفسری قائلنی به عصمت از آیه

 است:
را در معانی مشخصی به کار برده است، و معلوم نیست  « رجس»قرآن لغت  -1

را از مصادیق ذکر شده در « رجس»ی معنایی که اب کدام جموز جماز هستیم ات دامنه
اموری فراتر  از رجس اپلوده ابشند، بپذیرمی که از تیباهلقرآن فراتر برده و برفرض که 

« الرجس»بتدای در ا« ال»از این امور هشتگانه مربا هستند. پس حتی اگر بپذیرمی که 
 یندهری دربرگی این مشول ی موسوم به تطهری، نشان بر مشول دارد، هنایتاً دامنهدر آیه

 موارد هشتگانه فوق خواهد بود، نه فراتر از آن.
 تیبهلاگر رجس را اعم از هرگونه اناپکی معنا کنیم، آنگاه ابید پذیرفت که ا  -2

اند. حال ابید گفت مهواره از هرگونه آلودگی، چه جسمانی چه روحانی، اپلوده بوده
های جسمانی، مواردی مانند چرک و کثافات بدن را هم شامل میی آلودگیدامنه

از  تیباهلقائلنی به عصمت، قاعداًت  یی تطهری به شیوهشود که اب تفسری آیه
دانیم می آنکهحالاند؛ از بودهیناستحمام و طهارت بعد از قضای حاجت نیز بی

 چننی نبوده است.
توان ی فوق، مواردی هستند که منیاز طرف دیگر، در میان موارد هشتگانه -3

را موجه دانست. برای مثال، مربا بودن از خون که از مصادیق  تیباهلاز  هاآنسلب 
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 زیرا به این معناست که ایشان هرگز جسماً آلوده به ؛نیست تصورقابلرجس است، 
ست. کربال را جمعول دان  یاند. اگر چننی ابشد، ابید حوادثی مانند حادثهخون نشده

، معنااست. در این  «منافق»، «رجس»ی از طرف دیگر یکی از معانی هشتگانه
توان . میچیزی داللت دارداز یک شخص به چه « منافق»معلوم نیست که سلب 
 معنا است.بی« منافق»مربا ابشد، اما تربی از « نفاق»تصور کرد که کسی از 

ی تطهری وارد بر تفسری قائلنی به عصمت از آیه یعالوه بر این سه نقد، برقعی نقد
در قرائت رمسی  کهچنانآن ،بر عصمت تواندیمناین آیه  دهدیمکه نشان   کندیم

 انظر ابشد: ،شودیمشیعه تبلیغ 
آیه از رفع رجس و پلیدی سخن گفته و پلیدی از گناه و معصیت است ولی خطا »

و اشتباه که موجب پلیدی نیست یعنی انممکن نیست فردی اپک، اشتباه کند. ولی 
 1«.کنیدنفی می هائم  مشا احتمال سهو و خطا را نیز از 

 .دانست تیباهلآیه تطهری را انظر بر عصمت  توانیمناب توجه به نقدهای فوق، 
 7ی هآی، کندمیآیه دیگری که حر عاملی در دفاع از عصمت به آن استناد  -3

 : گویدمیسوره حشر است که 
َ فَانْ َتُهوا َو ات َّ (: َو ما آاتُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َو ما هَناُكْم َعْنُه 7)حشر:  ُقوا اّللََّ إ نَّ اّللَّ

.  َشدیُد اْلع قاب 
هر چه پیامرب به مشا داد بستانید، و از هر چه مشا را منع كرد اجتناب كنید. و از 

 خدا برتسید كه خدا سخت عقوبت است.
 :نویسدمیحر عاملی 
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یرش و ذکه پ  کندمیاین آیه اب توجه به عمومیت و اطالقی که دارد، داللت »
راموشی و است. اگر فواجب )ص( و اعمال پیامرب  هاگفته  یکلیهتسلیم در برابر  

اشتباه از سوی آن حضرت ممکن ابشد، نسبت به هر رفتار و گفتار ایشان این 
 توانمنی هاآناز  یکهیچاحتمال وجود خواهد داشت. در این صورت به صحت 

 1«.ابشد -که آیه بدان دستور داده است   -یقنی منود ات این امور راهنمای دیگران 
اینکه شخصی مانند حر عاملی که مطمئناً بر حمتوای قرآن تسلط داشته صحبت نقد: 

 یرابرهداست؛ چراکه این آیه نه  آورتعجب کندمیاین آیه « عمومیت و اطالق»از 
  راجع به غنائم جنگی حرف میزند: روشنیبهمتام امور، بلکه 

َو  ل  َو ل ذ ي اْلُقْرىبفَل لَّه  َو ل لرَُّسو  َرُسول ه  م ْن أَْهل  اْلُقرى ما أَفاَء اّللَُّ َعلى (:7)حشر: 
ْنُكْم َو م اْلَیتامى آاتُكُم ا َو اْلَمساكنی  َو اْبن  السَّبیل  َكْي ال َیُكوَن ُدولًَة َبنْیَ اْْلَْغن یاء  م 

َ َشدیُد اْلع قاب   َ إ نَّ اّللَّ  .الرَُّسوُل َفُخُذوُه َو ما هَناُكْم َعْنُه فَانْ َتُهوا َو ات َُّقوا اّللَّ
ها نصیب پیامربش كرده است از آن خداست و پیامرب آن غنیمىت كه خدا از مردم قریه

نتان وانگراو خویشاوندان و یتیمان و مسكینان و مسافران در راه مانده، ات میان ت
نشود. هر چه پیامرب به مشا داد بستانید، و از هر چه مشا را منع كرد  دستبهدست

 اجتناب كنید. و از خدا برتسید كه خدا سخت عقوبت است.
  داللتی بر عصمت داشته ابشد. تواندمنیلذا این آیه 

شواهدی از قرآن در دفاع از  منشور جاویدجعفر سبحانی در جلد چهارم  -4
  :گریدمیآیه زیر را به شهادت  ازمجله کرده وارائه  عصمت  یآموزه

 (4) ( إ ْن ُهَو إ الَّ َوْحي  یُوحى3) َو ما یَ ْنط ُق َعن  اهْلَوى(: 4و  3)جنم: 
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شود. ( نیست این سخن جز آنچه بدو وحى مى3گوید. )و سخن از روى هوى منى
(4) 

خن مناینده خدا س عنوانبهكه آجنا كه پیامرب   رساندمی روشنیبهاین آیه »
اب واقع اختالف ندارد، خواه گفتار ایشان، آیه  سرسوزنی، وحى است كه گویدمی

 حدیث. صورتبهقرآىن ابشد ای 
آن  الغو اب مصونیت پیامربان را در مقام اخذ وحى و حفظ روشنیبهاین آایت 

 1«.کندمیاثبت  روشنیبه
ما... »ترکیب او را اثبت کند. اگر  یک مدعای اساسیسبحانی ابید  ،اوالً  نقد:

چیزی ص( )، یعنی اینکه پیامرب گریدمیحصر مطلق  یبه معنارا  آایت فوقدر « اال
مگر اینکه وحی از جانب خداوند ابشد، آنگاه ابید نشان دهد که چرا  گویدمنی

 نه سایر گفتارهای پیامرب، و داندمیصرفًا آایت قرآن و احادیث را مصداق وحی 
، مثل حماورات روزمره را؟ اگر گفته شود که حماورات روزمره هم داخل در وحی )ص(

بر سر سفره ( )صگفتگوی پیامرب   مثالً خواهد بود که  شاذهستند، این قول بسیار 
فت  گ  توانمنیابشد. پس ظاهراً  شده راجع به طعم غذا هم از جانب خداوند وحی

یه فوق در آ« االما... »انشی از وحی است؛ به عبارتی، )ص( که متام اقوال پیامرب 
از ادات حصر بودن « االما... »حال اگر ترکیب  نیست.حصر مطلق  دهندهنشان

داخل  راص( )بیافتد، دیگر دلیلی ندارمی که عالوه بر قرآن، کالم دیگری از پیامرب 
 وحی بدانیم.  در

خنان است بر اینکه این آیه انظر بر متامی س مؤیدییی زیر از طباطباکالم   اثنیاً،
 نیست:)ص( پیامرب 
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 به مشركنی است، مشركیًن كه« صاحبتان»در این آایت خطاب  کهازآجنایی»
خواند دروغ و تقول و افرتاى بر خدا دعوت او را و قرآىن را كه برایشان مى

پنداشتند، لذا ابید به خاطر این قرینه مقامى بگوییم: منظور این است كه آن مى
ان ه از قرآن برایتخواند، و آنچه كآن مى سویبهجناب در آنچه كه مشا مشركنی را 

كند، سخنانش انشى از هواى نفس نیست، و به رأى خود چیزى تالوت مى
و است كه خداى تعاىل به ا ایوحیگوید گوید، بلكه هر چه در این ابب مىمنى
 1.«كندمى

                               

 (.42، ص 2)طباطبایی )ب(، ج  1
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 عصمت یآموزهدالیل نقلی در نفی 

 

 
ناه ای به اجنام گ هاآنکه در   پردازمیمیدر این فصل به بررسی آایتی از قرآن 

یم است. این آایت به سه دسته تقس شدهاشاره شخصی از پیامرباناز جانب  ییخطا
اول آایتی هستند که منت آیه گوایی اجنام گناه ای خطا از جانب  یدسته. شوندمی

ناه ای اجنام گ هاآندوم شامل آایتی است که منت  یدستهاست. )ص( پیامرب اسالم 
وم آایتی س یدسته؛ و دهدمینسبت )ص( خطا را به پیامربی غری از پیامرب اسالم 

آیه مبنی  ه شأن نزول ای تفسریبکه نه منت خود آیه، بلکه رجوع   گریدمیرا در بر 
سایر  ای)ص( وقوع گناه ای خطا از جانب یکی از پیامربان، اعم از پیامرب اسالم 

 انبیاء، است.
یل شده و و به أتعصمت در مواجهه اب این آایت قائل  یآموزهطبیعتاً قائلنی به 

شود.  سازگار شانکالمیات اب دستگاه   اندکردهخارج   شانظاهریآایت را از معنای 
 به تعبری ابن قیم:

ان در ، و معیارشکندمیخمالف است را أتویل  اشعقیدهآنچه اب  ایطایفههر »
 آن عقیده دارند؛ بر آنچه اب، مذهبی است که به شودمنیو  شودمیل آنچه أتوی
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شان ، و آنچه خمالف مذهبکنندمنیموافق است صحه گذاشته و أتویلش  مذهبشان
  1«.مربندأتویل  به است را

ه عدم در موارد کثری ب ،به مهنی جهت، در مقام نقد تفسری قائلنی به عصمت
اصلی  گاهتکیهاین نکته را و  کردهاشارهجواز ایشان برای انصراف از ظواهر آایت 

 .امیدادهبسیاری از نقدهای خود قرار 
 
 
 

                               

 (. 55)ابن قیم، ص  1
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 کی درجهآیات 
 
 

 43 :توبه

 
َ َلَك الَّذیَن َصَدُقوا َو تَ ْعَلَم اْلكاذ ب َ أَذ ْنَت هَلُْم َحىتَّ یَ َتَبنیَّ ُ َعْنَك مل   .نیَعَفا اّللَّ

فتند گكه راست مى  هاآنابیست خدایت عفو كند. چرا به آانن اذن ماندن دادى؟ مى
 را هم بشناسى.  گوایندروغآشكار شوند و تو 

 
جنگ تبوک انزل شده است؛ جایی که پیامرب اسالم )ص(  ینهیزماین آیه در 

اول اب  ی. آنچه در وهلهشودمیاذن نرفنت به جنگ داده، و این آیه انزل  ایعدهبه 
آن است که پیامرب )ص( کاری اجنام داده که نباید  رسدمیخواندن این آیه به ذهن 

، وجوداباینآمیز انزل شده است. و به مهنی خاطر این آیه اب ِلنی توبیخ دادمیاجنام 
ده، و حتی نش انزل)ص( معتقدند که این آیه در توبیخ پیامرب  مفسریناز  برخی
، وسیطشیخ است. برای مثال )ص( که این آیه در مدح پیامرب   اندگفته  ایعده

، ای 1گریدیمرا نشانه تعظیم پیامرب )ص( « َعَفا اّللَُّ َعْنكَ » ،التبیانصاحب تفسری 
 غرضش از این اكرام و: »گویدمی ،روض اجلنان، صاحب تفسری ابوالفتوح رازی

                               

 (.226، ص 5ج ، طوسی) 1
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از نباشیم که چرا جم  پرسدمی ،تفسری کبری، مولف . مهچننی فخر رازی1«الطاف ابشد
که در چنانآن می؟بگری )ص( را به معنای تعظیم و جتلیل پیامرب « َعَفا اّللَُّ َعْنكَ »ات 

. کنندمیمی تکر « عفا هللا عنک»را اب گفنت  یکدیگررسم است که  هاانسانمیان 
بیامرزدت  خدا« »یأمر  یعفا اّلل  عنك ما صنعت ف: »گویدمیمانند جایی که کسی 

، املیزان ی، نویسنده. طباطبایی2«کاری که در حق من کردی  به خاطر)خریت دهد( 
ه جان پیغمرب دعا ب «َعَفا اّللَُّ َعْنكَ »مجله اوىل یعًن: : »گویدمیه نیز ذیل این آی

ْنساُن قُت لَ » است، نظری نفرین به كشته شدن كه در چند جاى قرآن آمده، مانند:  اإْل 
ُ َأىنَّ یُ ْؤَفُكونَ » و 4«فَ ُقت َل َكْیَف َقدَّرَ » و 3«َأْكَفَرهُ ما   6«.5«قاتَ َلُهُم اّللَّ

ولی در این آیه را انظر بر ترک ا)ص( برخی دیگر از مفسرین، توبیخ پیامرب 
رخص کردن برخی م جایبه)ص( ؛ یعنی هبرت بود پیامرب اندگرفته)ص(  توسط پیامرب 

 توانمی، ولی اجنام نداد. از قائلنی به این قول دادمیاز جنگ کار دیگری اجنام 
َ 7را انم برد ،جممع البیان، صاحب طربسی . مهچننی فخر رازی قسمت دوم آیه، مل 

  8.داندمیأَذ ْنَت هَلُْم، را انظر بر ترک اولی 

                               

 (.258، ص 9ج )ابوالفتوح رازی،  1
 (.58، ص 16ج )فخر رازی،  2
 .(: مرگ بر آدمى ابد كه چه انسپاس است17عبس: ) 3
 (: مرگ بر او ابد، چگونه طرحى افكند؟19)مدثر:  4
 كنند؟(: خدا بكشدشان. چگونه از حق منحرفشان مى30)توبه:  5
 (.381، ص 9ج ، )ب( )طباطبایی 6
 (.52، ص 5)طربسی )الف(، ج  7
 (.59و  58، ص 16ج )فخر رازی،  8
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دیگر از مفسران، این آیه را محل بر معنای ظاهر کرده، و از آن  ایدستهاما 
، . طربیاندهکرد  را استنباط اجنام گناه ای خطا یواسطهبه)ص( توبیخ شدن پیامرب 

انب این ]آیه[ عتابی است از ج: »نویسدمی ابرهدراین ،جامع البیانصاحب تفسری 
، مولف . مهچننی زخمشری1«کندمیخداوند، که به آن نبی خود )ص( را عتاب 

را َعَفا اّللَُّ َعْنَك، کنایه از جنایت است، زی: »نویسدمیدر ذیل این آیه  ،الکشاف
عفو در کنار آن آمده است. و معنای آن این است: خطا کردی و کار بدی کردی. 

  2«.مل اذنت هلم، توضیحی است برای روشن ساخنت کنایه عفو
 ةقدممزخمشری، به کتاب او در لغت، یعنی  از دید« جنایت»برای فهم معنای 

راا بینگیخت شَ َعلَْیه   َجًَن »این توضیح را ایفتیم: « جنی»رجوع کرده و ذیل  ،اْلدب
 3.«ه ذنب بدىیختگاجلَن یَُّة شر ان برانگیخت بر وى شر و هي أَقامَ  بر وى كار بد را

قوع  این آیه را بر معنایی غری از معنای انظر بر و  اندکردهبه تفاسریی که تالش  
 گناه ای خطا محل کنند، چند نقد وارد است: 

)ص(  نشان از نوعی تعظیم و تکرمی پیامرب« َعَفا اّللَُّ َعْنكَ »میگویند  ایعده
توسط خداوند دارد. این مفسرین ابید توضیح دهند که براساس کدام قرینه چننی 

ت عفو  خدای» گویدمیتفسریی از این آیه ارائه کرده و از معنای ظاهری آیه که 
جنام اما چننی کاری ا؛ کنندمی، عدول «خدا از سر تقصریت بگذرد»، یعنی «کند

جنام نداده ا تقدیریقابلهیچ کار )ص( این آیه پیامرب  یزمینهدر  درواقع. دهندیمن
است که خداوند خبواهد او را مورد تکرمی و تعظیم قرار دهد. ضمن اینکه شاهدهای 

ُ َعفَ » گویدمیفخر رازی از حماورات روزمره که در آن انسانی، در حق دیگری  ا اّللَّ

                               

 (.99، ص 10ج ، )ب( طربی) 1
 (.274، ص 2ج )زخمشری )الف(،  2
 (.َجًنَ ش، ذیل  1386)زخمشری )ب(،  3
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و مرادش طلب خری برای دیگری است، راجع به مناسبات انسانی است و « َعْنكَ 
ه است. وقتی کسی ب معنابیشاهد آوردن آن برای مناسبات میان خداوند و بنده 

 واسطهبه خواهممیمعنایش این است که از خدا « َعَفا اّللَُّ َعْنكَ »دیگری بگوید 
گذرد. ورد ای از سر تقصریاتت بآ رمحتفالن کار خریی که در حق من کردی، بر تو 

 یابندهاست که خداوند، که خود فاعل خبشش است، در حق  معنابیاما این 
َ أَذ ْنَت هلَُ » گویدمیدعا کند. عالوه بر این، خبش دوم آیه که  گونهاین حنوه، و «مْ مل 
ُ َعْنكَ »آمیز آن به تفسری خبش اول آیه، یعنی بیان عتاب ی . کندمی، کمک «َعَفا اّللَّ

حتی اگر مانند برخی از مفسرین معتقد ابشیم که در اینجا ترک اوالیی رخ داده است، 
ُ َعْنكَ »ابز هم جایی برای تکرمی و تعظیم نیست و مطمئناً  معنایی  تواندمنی «َعَفا اّللَّ

 «.خدا از سر تقصریت بگذرد»جز این داشته ابشد که 
 أَذ ْنَت مل َ »که در ابتدای « مل»معنای  حال نیاز است که بررسی خمتصری در

پرسش  نسخ ی ازسیاقچننی در ادات پرسش است. « مل َ »آمده، داشته ابشیم. « هَلُمْ 
نند پرسنده قصد کسب آگاهی دارد، ما ابریکداشته ابشد:  تواندمیدو معنای فقط 

او  ؟ و در جوابش انتظار دارد که خماطب به«چرا به خیاابن رفتی» پرسدمیآجنا که 
ر پرسنده علم پیدا کند. ابر دیگ آناو نسبت به  اتعلت رفنت به خیاابن را بگوید 
وع در جایی که رفنت به خیاابن برای خماطب ممن مثالً قصدش توبیخ خماطب است، و 

 ؟ «چرا به خیاابن رفتی» گویدمیبوده به او 
نظور م یککدامید پرسید که در اینجا، از میان این دو صورت پرسش،  حال اب

نظر خداوند است؟ مطمئناً صورت اول مراد خداوند نبوده، و قصد خداوند از پرسش 
. پس پرسش است ازنیبیافزایش علم و آگاهی نیست؛ چراکه خداوند داانی کل و 

َ أَذ ْنَت هَلُمْ »این گزینه که خداوند  ماندمی به کار برده )ص(  توبیخ پیامرب قصدبهرا  «مل 
 شد. اب سرزدهکه گناه ای خطایی از جانب کسی   گریدمیو توبیخ زمانی اجنام 



 37/  : آیات درجه یکی عصمتدالیل نقلی در نفی آموزه
 

 

استفاده شده. از این « مل َ »موضع از  14توبه، در  43 یآیهدر قرآن عالوه بر 
مورد دیگر هم اگرچه قابلیت تفسری استفهامی  4مورد توبیخی است، و  10مورد  14

 ارند، حمتمالً توبیخی هستند.د
چه ابید   اندهگرفتکه حمتوای این آیه را انظر بر ترک اولی    ایعدهاما در مورد قول 

مواردی   یعمدهگفت؟ قول به ترک اولی، راه حلی است که قائلنی به عصمت در 
ز آن استفاده  ، ارودمیکه اب توجه به منت قرآن ظن گناهکاری ای خطاکاری پیامربان 

. ولی ابید پرسید که قائلنی به عصمت بر چه اساسی ترک اولی، ای ترک اندکرده
گناه ای   را دلیلی برای وقوع ،مندوب، ای ترک افضل، که هر سه به یک معنا هستند

؟ واکاوی در معنای ترک اولی در اینجا روشنگر دانندمنیخطا از جانب پیامربان 
 خواهد بود.

ه گزینه هبرتی برای اجنام دادن وجود دارد، اما ک  دهدمیترک اولی زمانی رخ 
زمند اگر دو کودک ابشند که یکی نیا مثالً . دهدمیاجنام دیگری را  یگزینهشخص  

  ک، آنگاه اگر کسی کودک دوم را برای کمابشد التحریرلوازمغذا و دیگری نیازمند 
ت. ؛ چراکه نیاز به غذا مقدم بر نیاز به آموزش اسکردن انتخاب کند، ترک اولی کرده

است؟  سرزدهحال ابید پرسید که در اینجا شخص چه کرده است؟ آای گناهی از او 
که انتخاب شخص گناهی بر دوش او گذاشته ابشد. آای او خطا    رسدمنی به نظر

طعاً ق دهدیمکرده است؟ بله. شخص زمانی که گزینه خوب را به گزینه هبرت ترجیح 
دچار خطا در گزینش شده است. این خطا ای انشی از عدم آگاهی او ای انشی از 

تی . پس حسرزدهغفلتش از گزینه هبرت است؛ اما در هر دو صورت خطایی از او 
اعرتاف   رواقعداگر معتقد ابشیم که آایتی مانند آیه فوق انظر بر ترک اولی هستند، 

 اسالم پیامرب شخصآایت )در اینجا  گونهاینکه مرتکب ترک اولی در   امیکرده
 ، مرتکب خطا شده است.(()ص

* 
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ر ، معنای ظاهری آیه داللت باوالً که   شودمیاز مطالب فوق این نتیجه حاصل 
 دارد؛ اثنیاً، برای عدول از معنای ظاهری)ص( وقوع گناه ای خطایی از جانب پیامرب 

آیه قرینه کافی وجود ندارد. نتیجتًا ابید آیه فوق را انظر بر وقوع گناه ای خطایی از 
 پیامرب اسالم )ص( دانست.جانب 
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 37 :احزاب

 
ْك َعَلْیَك َزْوَجَك َو اتَّق   ُ َعَلْیه  َو أَنْ َعْمَت َعَلْیه  أَْمس  َ َو خُتْفيَو إ ْذ تَ ُقوُل ل لَّذي أَنْ َعَم اّللَّ   اّللَّ

ُ  ِف ُ ُمْبدیه  َو خَتَْشى النَّاَس َو اّللَّ َك َما اّللَّ َزْید  م ْنها َوَطراً  اُه فَ َلمَّا َقضىأَْن خَتْش حقأَ نَ ْفس 
ْنُهنَّ َوطَراً َو   أَْزواج  أَْدع یائ ه مْ  ناَكها ل َكْي ال َیُكوَن َعَلى اْلُمْؤم ننَی َحرَج  ِفَزوَّجْ  إ ذا َقَضْوا م 

 .كاَن أَْمُر اّللَّ  َمْفُعوالً 
و تو، به آن مرد كه خدا نعمتش داده بود و تو نیز نعمتش داده بودى، گفىت: زنت 

در دل خود آنچه را خدا آشكار  کهدرحالی دار و از خداى برتس.را براى خود نگه
خدا از هر كس دیگر  آنکهحالترسیدى، ساخت خمفى داشته بودى و از مردم مى

سزاوارتر بود كه از او برتسى. پس چون زید از او حاجت خویش بگزارد، به مهسرى 
 خود، اگر حاجت فرزندخواندگانتواش درآوردمی ات مؤمنان را در زانشوىي اب زانن 

 ویش از او بگزارده ابشند، منعى نباشد. و حكم خداوند شدىن است. خ
 

)ص(، که  ی پیامربنزول این آیه آن است که زید بن حارثه، فرزندخوانده سبب
ص( )پیامرب )ص(، ازدواج کرده بود، نزد پیامرب  دخرتعمویاب زینبت بنت جحش، 

ار او را از این ک)ص( مهسرش را طالق دهد. پیامرب  خواهدمیات بگوید که  رودمی
ه ، و بعد از آن پیامرب )ص( زینب را بگرفته، اما سراجنام طالق صورت  کندمیهنی 

 . آوردمیعقد خود در 
ز مردم ا» گویدمیآنچه در این آیه حمل توجه ماست، خبشی از آیه است که 

. در این «ر بود كه از او برتسىخدا از هر كس دیگر سزاوارت آنکهحالترسیدى، مى
ه ، و هبرت بود کاستکاری که کرده اشتباه   فرمایدمی)ص( آیه خداوند به پیامرب 

 آنکهالحاز مردم ترسیده است، )ص( . پیامرب دادمیکار دیگری را اجنام   آنْ  جایبه



 / مردانی شبیه ما 40

، الاقل او هسرزدابید از خداوند برتسد. در اینجا اگر نگوییم گناهی از پیامرب )ص( 
 اختیار کرده است. خداوندترس از  جایبهشده و ترس از مردم را  خطادچار 

. شدهدهز خمتلفی  هایحرفپیامرب )ص(  خطایدر تفسری این آیه و توجیه 
 : گویدمیدر این آیه )ص( ابوالفتوح رازی درابره ترس پیامرب 

این  کهنآ، دلیل آن نكند كه او از خداى نرتسد، براى أَْن خَتْشاهُ  حقأَ َو اّللَُّ »
ُّ   کهچنانابشد كه او از خداى ترسد،  در حق  آن كس روان  اتَّق  گفت: ای أَی َُّها النَّب 

خواست  ، و این دلیل نكند كه او شرك2، و: لَئ ْن َأْشرَْكَت لََیْحَبَطنَّ َعَمُلكَ 1اّللََّ 
 3«.آوردن

ین معنا فوق الزامًا به ا یآیهات نشان دهد که  کندمیالفتوح دو مثال ارائه ابو 
 ؛نداو وافی به مقصود نیست هایمثالاما  ،از خدا نرتسیده)ص( نیست که پیامرب 

امر  ص( ) ، و در آن صرفاً به پیامرب«اى پیامرب، از خدا برتس» گویدمیاولی  کهچرا 
. ترسدمی مهواره از خدا )ص(  که پیامرباست  به ترسیدن از خدا شده و گفته نشده 

به  ما و مثال ابوالفتوح کامالً  موردحبث یآیهدر  «تقوا»و « خشیت»ضمن اینکه 
 گویدیماولی عجیب است. آیه  یاندازهبهیک معنا نیستند. مثال دوم ابوالفتوح هم 

ر فالن  این گفتار بیانی شرطیه دارد؛ یعنی اگ«. عملت انچیز گردد یاگر شرك بیاور »
 ؛احزاب ندارد 37 یآیه حنوو هیچ ارتباطی اب  خواهد افتادمان اتفاق کار را کنی هبَ 

احزاب مشخصاً  37 یآیه، اما دهدمنی شرطیه به ما خرب از وقوع فعل یآیهچراکه 
 اتفاقی افتاده است، و آن نرتسیدن حممد )ص( از خداوند است. گویدمیبه ما 

 : نویسدمیطباطبایی در املیزان ذیل این آیه 

                               

 .(: اى پیامرب، از خدا برتس1)احزاب:  1
 (: اگر شرك بیاوری عملت انچیز گردد.65)زمر:  2
 (.427، ص 15 ج)ابوالفتوح رازی،  3
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ُ  َو خَتَْشى النَّاَس وَ » الَّذ یَن یُ َبل  ُغوَن »  یهمجلاز ذیل آایت یعًن  أَْن خَتْشاهُ حق أَ اّللَّ
كه ترس از مردم در   آیدبرمی، 1«َأَحدًا إ الَّ اّللََّ َشْوَن ر ساالت  اّللَّ  َو خَیَْشْونَُه َو ال خیَْ 

اجع ترسیده، بلكه ترسش ر ، این نبوده كه آن جناب از جان خود مىموردحبث یمجله
ترسید مردم به خاطر ازدواجش اب مهسر زید به خدا و مربوط به دین او بوده، و مى

ترسیده اگر ون مىداشته، چاو را سرزنش كنند، و این ترس را در دل پنهان مى
اظهارش كند، مردم او را سرزنش كنند، و بیماردالن هو و جنجال به راه بیندازند، كه 

رس عوام مردم هم سست شود، و این ت امیان درنتیجهاى، و چرا مهسر پسرت را گرفته
كنید ترس مشروعى بوده، نه مذموم، چون در حقیقت ترس مالحظه مى کهطوریبه

هم  « ْن خَتْشاهُ أَ حق أَ اّللَُّ  َو خَتَْشى النَّاَس وَ » یمجلهبوده است.  براى خداى سبحان
به  خدا سزاوارتر است اباینکهترسى؟ كه ظاهرش نوعى عتاب است، كه از مردم مى

، عتاب از یك نوع ترس از خدا 2ظاهرش برخالفاینكه از او برتسى در حقیقت، و 
خواهد آن جناب را از این صورت است، و این ترس از خدا از طریق مردم است، مى

دیگر هدایت كند، و آن این است كه در ترس  به صورتیترس از خدا هنى منوده و 
اى،  از خدا برتس، و آنچه در دل پنهان كرده مستقیماً از خدا مردم را دخالت مده، 

 3«.كندرس ابشد، از مردم پنهان مكن، چون خدا آن را آشكار مىكه مهان ت
 به این کالم طباطبایی چند نقد وارد است:

عی ساست که مفسری در حبث ما این بیان طباطبایی جزو معدود مواضعی  -1
احزاب   39 یآیهعدول کند. طباطبایی  ایقرینه از معنای ظاهر آیه یارائهاب  کندمی

                               

ترسند و از هیچ كس جز او رسانند و از او مىخدا را مى یهاامی(: كساىن كه پ39)احزاب:  1
 ترسند.منى

 أتکید از ماست. 2
 (.482، ص 16ج ، )ب( )طباطبایی 3
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چ كس هیترسند و از رسانند و از او مىخدا را مى هایپیامكساىن كه » گویدمیکه 
؛ ترسدیمناز کسی جز خدا )ص( برای اینکه پیامرب  آوردمی را شاهد« ترسندجز او منى

مهنی سوره  39 یآیهاحزاب را به شکلی فهم کرد که اب  37 یآیهدرنتیجه ابید 
 ، نوعی ترس از خداست. 37 یآیه؛ یعنی ابید گفت ترس از مردم در خوان ابشدهم

موضع خالف   عدرواق دهدمیقرینه برای تفسریش ارائه  عنوانبهاما آنچه طباطبایی 
 یادامه درواقعآمده و  37 یآیه یادامهدر  39 یآیه. کندمیگفته او را اثبات 

 عنوانهببگوید که )ص( به پیامرب  خواهدمیاست و )ص( اب پیامرب  وندعتاب خدا
نه اخباری و  39 یآیهیک پیامرب، نباید از کسی جز خدا برتسد. به عبارتی معنای 

رده بگرید  ما خ رتوصیفی، بلکه انشایی و جتویزی است. حال ممکن است کسی ب
 یدکنمیاخباری است و مشا به کدام قرینه از این ظاهر عدول  39 یآیهکه ظاهر 

است. طباطبایی  37 یآیهما مهان  یقرینهمعنای آن انشایی است؟ که د  یگویو می
 یآیهما برعکس او  ؛کندمی أتویلرا  37 یآیهو  دهدمیرا قرینه قرار  39 یآیه

. حال کسی ممکن است کنیممی أتویلرا  39 یآیهو  دهیممیرا قرینه قرار  37
بپرسد در این شرایط برابر، چطور مدعی هستید که کالم مشا درست، و کالم 

 طباطبایی اندرست است؟ 
است.  37 یآیهتقدم  ،39 یآیهو أتویل  37 یآیهمالک ما برای اپیه گرفنت 

 یآیه، متوالی بر سیاق واحد ابشند یآیهچند  که هرگاه  رسدمیبه نظر  روشنچراکه 
 ییهآمتقدم آمده است و معنای آن را ابید بر اساس  یآیهمتأخر در تکمیل معنای 

ی منل، آایت سوره 10ی هیآعالوه بر این، ذیل بررسی  ابلعکس. نه، مقدم فهمید
انبیاء از کسانی غری از خداوند  دهدیمکه در آن نشان   میاآوردهبسیار دیگری را 

 .انددهیترس
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ه . اینکداردچه معنایی  «ترس از مردم، ترس از خداست»اساساً معلوم نیست  -2
 گویدمیه است، اما اینک فهمقابلخدا بوده،  به خاطرطباطبایی بگوید ترس از مردم 

 معنای حمصلی ندارد. « مردم است از طریقاین ترس از خدا »
رسیدن از از میان دو حنو ت)ص( حتی اگر تفسری طباطبایی را بپذیرمی، پیامرب  -3

را به  و عتاب خداوندانرضایتی که هبرت را انتخاب نکرده است،   یحنوهخداوند، 
 خطا بوده است.)ص( فعل پیامرب  که  دهدمینشان  این امر مهراه داشته.

* 
از مردم نرتسیده،  )ص(اب توجه به اقوال ابال، دلیلی وجود ندارد که بگوییم پیامرب 

در  مثل هر انسان طبیعی دیگری)ص( ای ترس او ترسی مشروع بوده است. پیامرب 
. در ستا و مناسبات اب مردم برایش حائز امهیت بوده کردهمیبسرت اجتماع زندگی 

این حالت طبیعی است که برای شکسنت سنت و ازدواج کردن اب زن سابق 
 نوانعبهاز مردم شده ابشد. هرچند که او  ، دچار ترس و نگرانیاشفرزندخوانده

 .ترسیدمیقاهر مطلق  خداوندو تنها از  بودمی دارخویشنتخداوند، ابید  رسانپیام
* 

آیه، به  در این)ص( ممکن است مفسری مایل ابشد برای رد اهتام از پیامرب  نکته:
قول به ترک اولی متوسل شود؛ یعنی بگوید ترس از مردم در اینجا نه گناه  یحربه

، اما بودیماست و نه خطا، بلکه ترک اولی است. یعنی اگرچه ترسیدن از خدا هبرت 
ند ارائه ک تواندمیترس از مردم هم خطا نبوده است. شاهدی که چننی مفسری 

 از دیگری حقااست. اگر چیزی « ترحق»نای ع، به م«حقا»لغت استفاده از 
 بزیباتر از  الفبگوییم  اینکهمثلابشد، لفظاً یعنی آن طرف دیگر هم حق است. 

ای تلوحيی، زیباتر. البته چننی وجهی از معن الفزیباست، و  باست، که تلوحياً یعنی 
در  هاتوقاستفاده از صفات تفضیلی در زابن است. خیلی  هایضعفیکی از 

هم چندان  الفزیباست، حتی ممکن است  با این نیست که بگوییم حماوره قصد م
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. اما بست ات ا ترنزدیکبه زیبایی  الفزیبا نباشد، بلکه صرفًا در مقام مقایسه 
« حقا»درمورد این آیه، ما ابید بتوانیم دفع اشکال کرده و نشان دهیم که استفاده از 
 .حقاالزاماً به آن معنا نیست که ترسیدن از مردم حق بوده، و ترسیدن از خداوند 

در قرآن « حقا»کاربرد   سنجیبسامددست به  «حقا»برای بررسی معنای 
ده، استفاده ش« حقا» هاآنکه در   ایآیهاز ده  گویدمیبه ما  سنجیبسامد. زنیممی

برای مقایسه میان « حقا»آیه (، در شش 37یک آیه حمل حبث ماست )احزاب: 
ا را به م« حقا»استفاده شده، و سه آیه کاربرد دقیق « انحق»و « حق»دو امر 

در تقابل « قحا»ای ندارمی که در آن مشخصاً بتوان گفت . ضمن اینکه آیهگویدمنی
تیجه  ن توانمیبسامد غالب، . اب توجه به استآمده « ترحق»و امر « حق»میان امر 

« انحق» و« حق»که میان دو کار   رودمیدر جایی به کار در قرآن « حق»گرفت که 
که ترس   گوییممیلذا «. ترحق»و یک کار « حق»قرار دارمی، نه میان یک کار 

احزاب، امری انحق بوده، در مقابل ترس از خدا   37 یآیهاز مردم در )ص( پیامرب 
 که امری به حق است.
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 55 :مؤمن

 
ْلَعش   فَاْصرب ْ  َْمد  َرب  َك اب  ْبكار .إ نَّ َوْعَد اّللَّ  َحقٌّ َو اْسَتْغف ْر ل َذنْب َك َو َسب  ْح حب   ي   َو اإْل 

براى گناهت آمرزش خبواه و هر شامگاه و ابمداد،  صرب كن كه وعده خدا حق است.
 به ستایش پروردگارت تسبیح بگوى. 

 
 یموزهآی مفسرین برای حفظ در ذیل این آیه، توجیهات چندی از جانب برخ

گرچه ا  گویدمیطوسی در تفسری این آیه شیخ  ازمجلهعصمت آورده شده است. 
 . 1امت ابشد تواندمیخطاب آیه به پیامرب است، اما مراد از آن 

استفاده « ک»چراکه در آیه از ضمری  نیست؛ قبولقابلطوسی شیخ این تفسری 
 اند. ابزگرد)ص( آن را به کسی غری از پیامرب  توانمنیشده و در نبود قرینه 
 :نویسدمی آیه طربسی ذیل این

 داند این آیه را چننییز مىجا ناكسى كه سر زدن گناهان كوچك را بر پیامرب »
 درخواست آمرزش كن و سرزدهكند كه از خدا براى گناه كوچكی كه از تو معًن مى

این به خاطر نعمت بزرگى است كه خداوند پیامربان خود را در مقابل گناهان صغریه 
 كند.مكلف به توبه مى

نی عقیده نیز داند، كه مهیز منىجا ناوىل كسى كه حىت گناه صغریه را بر پیامرب »
وده  بگوید: این امر، دستور تعبدى از خدا به پیامربش درست و صحیح است، مى

                               

 (.87، ص 9، ج طوسی) 1
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درجات و مقامش ابال رفته و نیز  وسیلهبدینكه او دعا و طلب آمرزش كند ات 
 1«.كننداز پیغمرب تبعیت مى که نسرمشقى ابشد براى آان

کالمی عصمت، برای امثال طربسی   فرضپیش شودمیکه مالحظه   طورمهان
که اگر   کندمی اذعانچگونگی تفسری چننی آایتی است. وی تلوحياً  یکنندهتعینی
ین را کنار بگذارمی، فهم خنست ما آن است که ا)ص( معصوم بودن پیامرب  فرضپیش

و این  اید،منات از گناهی که اجنام داده استغفار  دهدمیدستور )ص( آیه به پیامرب 
ر ات از فهم این آیه مبنی ب داردمیواکالمی عصمت است که ما را   فرضپیشتنها 

ی عالوه بر این، در تفسری طربسنب پیامرب )ص( عدول کنیم. اجنام گناهی از جا
 توانستیمصحت تفسری طربسی( خداوند  برفرضجایگاهی ندارد؛ یعنی )« ذنب»

 بیان کند.نیز به آیه « ذنب»خود را بدون وارد کردن  موردنظرمعنای 
ر این رای ذنب دیکی از مدافعان عصمت، چهار تفسری ب عنوانبه، فخر رازی

حمض تعبد،  استغفار -3ز نبوت، گناه قبل ا  -2 2ترک اولی، -1: مشاردبرمیآیه 
 3شده.)ص( گناهانی که در حق پیامرب   -4

ود درست ابشد، چراکه ذنب، در نب تواندمنیاز میان این تفاسری، تفسری اول 
فسری خود )یعنی گناه( منصرف شده و به ترک اولی ت یاز معنای اولیه تواندمنیقرینه 

ه منافات در آی« ذنب»د. تفسری سوم هم، عالوه بر نداشنت قرینه، اب آمدن لغت شو 
دارد؛ چراکه اگر قرار بود استغفار برای صرف تعبد ابشد، دیگر نیازی نبود که 

را به او ایدآور شود. تفسری چهارم هم مردود است؛ چراکه )ص( خداوند ذنب پیامرب 
ت نسب)ص( ، و گناه را به پیامرب آمده« ذنب»بعد از « ک»در این آیه ضمری 

                               

 (.285، ص 21)طربسی )ب(، ج  1
 (.345، ص 4)فیض کاشانی )الف(، ج  است:فیض کاشانی نیز این معنا را حمتمل دانسته  2
 (.525، ص 27)فخر رازی، ج  3
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. اما تفسری دوم، به ِلاظ منطقی ممتنع نیست، که در این حالت الاقل دهدمی
 .شودمیعصمت نبی پیش از نبوت توسط این آیه ابطال 

 اگرچه توضیحات بیشرت در مورد گناه نبی را حواله به - املیزانطباطبایی در 
گناه « بذن»مراد از  گویدمیدر ذیل این آیه  - کندمی کتابشدیگری از   هایخبش

؛ شودیمعرفی نیست، بلکه گناهی است که نسبت به مقام پیامرب )ص( گناه حمسوب 
 1.شودمنیبه شکلی که اگر فردی عادی آن کار را اجنام دهد گناه حمسوب 

 بر این قول طباطبایی چند نقد وارد است:
هد )که را نشان د)ص( و برتر پیامرب  ویژهشأن وجود  مستقلوی ابید به حنو  -1

 (؛کندمنیچننی 
گناهی ویژه   اینکه گناه او نیزابشد،  ایویژهدارای شأن )ص( اینکه پیامرب  برفرض -2

 و متفاوت از گناهان عادی است نیازمند اثبات مستقل است )که طباطبایی چننی
 (؛کندمنیاثباتی ارائه 

که چرا   ، معلوم نیست)ص( برای پیامرب پذیرش شأن ویژه و گناه ویژه برفرض -3
 نباید گناه ویژه را خمل مقام عصمت دانست.

خبواه  : »دگویمیو  گریدمیرا به معنای ظاهر « ذنب»طربی  ،اما از بنی مفسرین
 2«.را عفو کند هاآنکه خدا گناهانت را بیامرزد و 

* 
ت بر گفت که این آیه شاهدی اس  توانمی، درجمموعاب توجه به تفاسری فوق، 

بعد  گناه قبل از نبوت ابشد ای گناه  خواهدمیحال ، )ص( وقوع گناه از جانب پیامرب

                               

 (.341، ص 17ج )طباطبایی )الف(،  1
 (.50، ص 24ج  ،)ب( طربی) 2
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  اندشدهیمقرآن عموماً به مناسبتی انزل  چنینیاین. اما اب توجه به اینکه آایت آناز 
حدس قوی زد که اگر خداوند گناهی از پیامرب  توانمی، افتادهمیاتفاق  اتزگیبهکه 

، آن گناه بعد از نبوت و نزدیک به نزول این آیه کندمیرا در این آیه ذکر )ص( 
 اجنام شده است.
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 19 :محمد

 
ُ َو اْسَتْغف ْر ل َذنْب َك َو ل ْلُمْؤم ننَی َو  ُ یَ ْعَلُم مُ افَاْعَلْم أَنَُّه ال إ لَه إ الَّ اّللَّ ْم َتَقلََّبكُ ْلُمْؤم نات  َو اّللَّ

 َو َمْثواُكْم.
هیچ خداىي جز اّللَّ نیست. از گناه خود و از گناه مردان و زانن مؤمن  که ناپس بد

 آرامید.روید و شب به كجا مىمى داند كه روز به كجاآمرزش خبواه. خدا مى
 

که برای گناه خود و مردان   فرمایدمی)ص( در این آیه خداوند خطاب به پیامرب 
است که در آن عالوه بر   جهتازآن. امهیت این آیه کنآمرزش   طلب مؤمنو زانن 

، از گناه امت نیز انم برده شده. این نکته به آن خاطر حائز امهیت )ص( گناه پیامرب
گناهت   برای»است که در برخی مواضع که خداوند خطاب به پیامرب )ص( فرموده 

این  (پیامرب )صمفسرین برای حفظ عصمت  هایتالش، یکی از «آمرزش کنطلب 
 خماطب کالم خداست، اما منظور خداوند امت است ویاست که بگویند اگرچه 

اه امت برای گن»یعنی « برای گناهت طلب آمرزش کن» درواقعو  ،)ص(نه پیامرب
عجیب است و معلوم نیست که چرا  خودخودیبهاین قول «. طلب آمرزش کن

خداوند اگر منظورش امت ابشد ابید به پیامرب )ص( بگوید که برای خودش آمرزش 
حتی در  هانآو بسیاری از  اندکرده  کامل، مفسرین شگفتی را  وجوداباینطلب کند. 

، ذنب امت است؛ «لذنبک»که مراد از   اندنوشتهحممد هم  یسوره 19 یآیهتفسری 
ست. ا ذکرشدهجداگانه در این آیه  طوربه( مؤمناتو  مؤمننیخود امت ) کهآنحال
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اشاره کرد. این تفسری را  2و طربسی 1طوسیشیخ به  توانمیاز قائلنی به این تفسری 
لیل که ، به این دکندمیحتی فخر رازی که خود معتقد به عصمت انبیاء است رد 

 3است. ذکرشدهجداگانه  طوربه، مؤمناتو  مؤمننیدر مهنی آیه 
د قائل . یکی از تفسریها که چنر تفسری این آیه اقوال دیگری نیز آمده استد
از   به آن امر شده، نه استغفار)ص( استغفاری که در اینجا پیامرب  گویدمیدارد 

استغفار کند ص( )چیزی شبیه به اینکه پیامرب  ؛گناه، بلکه اجنام نوعی عبادت است
قولی شبیه  شود. کسانی که ترنزدیکآن نفسش شکسته شده و به خدا  واسطهبهات 

)صاحب تفسری  6و فیض کاشانی 5، طربسی4زخمشری کنندمیرا مطرح به این 
فخر  مثالً . شدهارائههستند. عالوه بر این، تفاسری دیگری هم از این آیه ( الصافی

توفیق اجنام عمل نیک و دوری از اجنام عمل » یرازی استغفار را در اینجا به معنا
 انقطاع از خداوند،« ذنب»که منظور از   داندمی. ای طربسی حمتمل گریدمی 7«بد

آن است   دهدمی؛ و مهچننی احتمال دیگری که 8یعنی دور شدن از اید او، ابشد
 9.ؤمنانمدر این آیه خطاب قرار گرفته ات الگویی ابشد برای سایر )ص( که پیامرب 

                               

 (.300، ص 9ج ، طوسی) 1
 (.155، ص 9)طربسی )الف(، ج  2
 (.52، ص 28)فخر رازی، ج 3 
 (. 324، ص 4)زخمشری )الف(، ج  4
 (.155، ص 9)طربسی )الف(، ج  5
 (.27، ص 5)فیض کاشانی )الف(، ج 6
 (.52، ص 28)فخر رازی، ج  7
 (.155، ص 9)طربسی )الف(، ج  8
 )مهان(. 9
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، ابید پرسید که اندگرفتهدر نقد اینکه استغفار را نوعی عبادت و شکسنت نفس  
مر کند؟ را به آن ا)ص( آای عبادت دیگری وجود نداشت که خداوند خبواهد پیامربش 

 آیه مشکوکی نزول چننی)ص( آای تنها راه ایدآوری تالش برای شکسنت نفس به پیامرب 
 جهتبیرا )در صورت نبود گناهی از جانب او( )ص( که حیثیت پیامرب   هبود

؟ و نیز ابید پرسید که طلب مغفرت کردن برای دیگران، یعنی کندمی دارخدشه
پذیرش این  برفرضعالوه نفس فرد أتثری دارد؟  شکسنتچگونه در  مؤمناتو  مؤمننی

 معلوم نیست.« ذنب»تفسری، لزوم ذکر لغت 
 توفیق اجنام عمل خوب و استغفارمنظور از  گویدمیقول فخر رازی هم که 

و « فراستغ»دوری کردن از عمل بد است، معلوم نیست که چه نسبتی اب لغات 
 چگونه چننی معنایی را از این لغات استخراج کرده است.رازی دارد و فخر « ذنب»

 ، ابید پرسید که آایاوراجع به انقطاع از خداوند، یعنی دور شدن مقطعی از 
 خطا ، مصداق گناه ایشودمیاجنام  توجهیبیعلی، که ای عامدانه ای از سر چننی ف

اید خدا را فراموش کرده ابشد، چننی فعلی  )ص( نیست؟ اگر از سر آگاهی پیامرب 
 ، دچار لغزش شده و خداوند ابچننی کرده غریعمدید، و حتی اگر کم از گناه ندار 

انقطاع، او را متوجه خطای خود کرده است. پس، حتی اگر معتقد ابشیم   ایدآوری
، چننی ادعایی حداقل مستلزم است« انقطاع»در اینجا  «ذنب»که منظور از 

 است. ضمن اینکه قائلنی به انقطاع، ابید نشان دهند که)ص( خطاکار بودن پیامرب 
اع گرفنت برای انقط شانرینهقو شاهد و  انددادهچننی تفسریی را بر چه اساسی اجنام 

 چیست. «ذنب»
را دستور به استغفار داده ات )ص( خداوند پیامرب  گویدمیاما قول آخر که 

پذیر است. چرا خداوند سایر اقوال خدشه یاندازهبهالگویی ابشد برای سایر مردم، 
ار را دستور اجنام آن ک)ص( مردم کاری را اجنام دهند، ابید به پیامرب  خواهدمیاگر 

 ازقضا ؟ابالغ کندمستقیمًا مهان دستور را به مردم  توانستمنیبدهد؟ آای خداوند 
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 صریح و ، مستقیمبیندمیسیاق کالم خداوند در قرآن چنان است که هرکجا الزم 
 ییهآکه به دستوراتش عمل کنند. آایتی مانند   خواهدمیو از مردم  کردهصادر   حکم
  دهدمی، نشان «َو اْسَتْغف ُروا اّللََّ إ نَّ اّللََّ َغُفور  َرحیم» گویدمیمزمل که  یسوره 20

ایتی کنند. ای آ  استغفارکه   خواهدمیکه خداوند اگر الزم ابشد صراحتًا از مردم 
ْم أَنْ تُ  ای أَی َُّها الَّذیَن آَمُنوا ال تَ ْقرَبُوا الصَّالَة وَ » گویدمینساء، که  یسوره 43مانند 

ُروُهنَّ َو أَنْ ُتْم عاك فُ : »گویدمیقره که ب یسوره 187ای  1«ُسكارى وَن ِف  َو ال تُ َباش 
د   اوند خد بودهکه اگر جایی الزم   دهدمیو بسیاری آایت دیگر، نشان  2«اْلَمساج 

 امربغریمستقیم و اب خماطب قرار دادن پی طوربه، نه کردهصراحتًا دستورش را صادر  
 .)ص(

رسش ، در اینجا هم پکنیممیاما مانند بیشرت مواردی که در این کتاب بررسی 
اصلی ما این است که مفسرین قائل به عصمت به کدام قرینه و شاهد، معنای اولیه 

را تغیری داده و از این دو لغت چیزی مغایر اب معنای « ذنب»و « استغفار»و ظاهری 
. دهدمنیی توضیح ابرهدرایناز تفاسری ابال  یکهیچ؟ اندکردهبرداشت   هاآنظاهری 

دانسته و این آیه را در ردیف  فوقلذا ما خود را دارای جموز الزم برای طرد مدعیات 
 .گریمیمی)ص( بر وقوع گناه از جانب پیامرب  اینشانهآایت قبلی 

 
 
 
 

                               

 .اید، آنگاه كه مست هستید گرد مناز مگردیدى كساىن كه امیان آورده 1
 بسرت مشوید.و چون در مسجد اعتكاف كنید، اب زانن هم 2
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 2 :فتح

 
راطاً ل َیْغف َر َلَك اّللَُّ ما تَ َقدََّم م ْن َذنْب َك َو ما أَتَخََّر َو یُت مَّ ن ْعَمَتُه َعَلْیَك َو یَ ْهد   َیَك ص 

 .مستقیماً 
ات خدا گناه تو را آنچه پیش از این بوده و آنچه پس از این ابشد براى تو بیامرزد و 

 یم راه مناید. نعمت خود را بر تو متام كند و تو را به صراط مستق
 

در میان آایتی که به حنوی القاگر مفهوم ارتکاب گناه ای خطا از جانب پیامرب 
دیگری  یسوره فتح بیش از هر آیه 2 یآیههستند،  انبیاءاسالم )ص( ای سایر 

و حبث قرار گرفته است. این آیه پس از صلح حدیبیه و پیش از فتح مکه  موردتوجه
َتْحنا إ انَّ ف َ : »شودمیبشارت فتح و پریوزی داده )ص( انزل شده و در آن به حممد 

بشارت به حممد )ص( به او خرب  یادامهاین سوره، در  2 یآیه«. 1َلَك فَ ْتحاً ُمبیناً 
از  آن است که این آیه صحبت توجهقابل ینکته. دهدمیخوش آمرزش گناهانش را 

قرار  خود پیامرب )ص( را موضوع ی، بلکه گناهان گذشته و آیندهکندمنییک گناه 
یَ ْهد َیَك َو ) شودمیهدایت به راه راست داده  یوعده)ص( . مهچننی به پیامرب دهدمی

راطاً   .(مستقیماً ص 
 برانگیزچالشچندان )ص( شاید این آیه و آایت مشابه در زمان خود پیامرب 

فسری چون طربی که به عصمت قائل نیستند، ت بعدتر. حتی در نظر مفسران اندبودهن
 ایآیه چننی یمشاهدهدرک کرد که  توانمیاین آیه ساده و براساس ظاهر است. اما 

                               

 امی.پریوزى مناایىن را مقدر كرده(: ما براى تو 1)فتح:  1
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ه ، و آانن را واداشته ات توجعصمت شده یآموزهمعتقد به مفسران  اضطرابموجب 
 داشته ابشند. این آیه و آایت مشابه آنبه  ایویژه

 پیامربی کار ناهگخمتلفی برای تفسری این آیه به معنایی که متضمن   هایتالش
 از: اندعبارت هاتالش)ص( نباشد اجنام شده است. اهم این 

برای   شدهداده، ضمن رد تفاسریی که خبشش وعده التبیانطوسی در شیخ 
و فرزندانش، ای   م )ع(را انظر بر گناهان آددر این آیه گناهان ماتقدم و ماأتخر 

، هن حممد )ص( قبل و بعد از فتح مکگناه حممد )ص( قبل و بعد از نبوت، ای گناها
. دلیل 1دهدمیتفسری خود را ارائه ، دانندمیحممد )ص(  یانکردهای گناهان کرده و 

رد این تفاسری از جانب او آن است که انبیاء هیچ کار قبیحی، چه قبل و چه بعد 
 : شودیم. وی دو وجه برای آیه قائل دهندمنیاز نبوت، چه صغریه و چه کبریه، اجنام 

اعت شف یواسطهبهمقصود از گناهان، گناهان متقدم و متأخر امت است که  -1
طوسی برای این استنباط، حذف شیخ . دلیل حنوی شودمیتو )ای حممد!( آمرزیده 

که مراد از   2«َو ْسَئل  اْلَقْریَةَ : »گویدمیاست؛ مثل جایی که قرآن  ازمجلهمضاف 
است. « رَبُّكامر جاَء »که منظور   3«جاَء رَبُّك»است؛ و ای « اهل قریه»، «اْلَقْریَةَ »

 اُمتَك َو ما ل َیْغف َر َلَك اّللَُّ ما تَ َقدََّم م ْن َذْنب  »گویی آیه چننی بوده که در اینجا هم  
 «.أَتَخَّرَ 

ه )قریش( در ابزداشنت او از ورود ب پیامربگناه، رفتاری است که قوم از  منظور  -2
ار را از اثرات سوء این رفت)ص( پیامربش  دهدمیمکه اجنام دادند، که خداوند وعده 

 خبشد. رهایی 

                               

 (.314، ص 9، ج طوسی) 1
 (.82)یوسف:  2
 (.22)فجر:  3
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یخ شدر موارد مشابه گفتیم، و خواهیم گفت، نقد اصلی ما بر تفسری  مهچنان که
 درواقع. کندیمنارائه  شری تفسبر درستی  ایقرینهطوسی آن است که او هیچ شاهد و 

و دلیلی ارائه  هندمیرا پیش  1حمتملو نه  ممکناو تنها دو تفسری از میان تفاسری 
که ما را در پذیرش تفسری او جماب کند. ضمن اینکه دلیلی برای رد تفسری   دهدمنی

ای  ، و نه امت)ص( پیامرب وضوحبهاو وجود دارد و آن معنای ظاهری آیه است که 
گناه   شد، به معنای بیان کهچنانآنو ذنب نیز،  دهدمیدیگران، را فاعل ذنب قرار 

 ایرینهقاست، و ات زمانی که )ص( امرب است. پس داللت ظاهری آیه بر گناهکاری پی
 کرد.  نظرصرفاز آن  توانمنیارائه نشود، 

در « ک» ضمایرآیه،  یادامهطوسی در شیخ آن است که  توجهجالب ینکته
عنی معتقد است  ی ؛گرداندابزمی)ص( را، به خود پیامرب « ن ْعَمَتُه َعَلْیَك َو یَ ْهد َیكَ »

 ابزگشت کهدرحالی، شدهداده)ص( امتام نعمت و هدایت به خود پیامرب  یوعدهکه 
انه . این حنو رفتار دوگداندمیرا به غری از پیامرب )ص( « ذنبک»در « ک»ضمری 
در  «ک»طوسی، که  شیخ و بدون معیار دْلواهانهاست بر عملکرد  اینشانه

)ص(  یامربپدیگر را به خود  ضمری، اما دو گرداندابزمیرا به امت ای قریش « َذنْب كَ »
است که متامی عبارات این آیه اب واو به هم عطف  در شرایطیاین  ؛دهدمیارجاع 

 نباید تفاوتی میان مرجعشان ابشد. االصولعلیو  اندشده
بعد از  یو . دهدمیاز این آیه ارائه را تفسری خود  جممع البیاندر نیز طربسی 

ن ، اب ایگریدمیامت انظر بر را « ذنب»طوسی، مرجع شیخ ابزنویسی سخنان 
 گویدیمطوسی معتقد به حذف مضاف )=امت( بود، اما طربسی شیخ تفاوت که 

                               

رابطه عام و خاص مطلق دارند؛ یعنی هر حمتملی ممکن است، اما تنها « حمتمل»و « ممکن» 1
)غری از خود صفر  100دارای احتمالی بنی صفر ات « ممکن»برخی ممکنات حمتمل هستند. چراکه 

 درصد ابشد. 50، ممکنی است که احتمالش بیشرت از «حمتمل»( است، اما 100و خود 
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عالقه و )ص( کنایه از امت است، به این واسطه که حممد « ذنبک»در « ک»
وابستگی به امت داشته است. درست مانند جایی که کسی طرفدار یک تیم ورزشی 

اساً عضو فرد اس آنکهحال، «ابختی»است، و پس از ابخت آن تیم، به او میگوییم 
 تیم نبوده و تنها نوعی از وابستگی به تیم دارد. 

و  کرده  ردوا دهدمینقدی به تفسریی که ظاهر آیه را مالک قرار  ویمهچننی 
وجود ندارد، ات خداوند خبواهد « غفران»و « فتح»میان  ایرابطهاساسًا  گویدمی

برای  ؛ پس ابید دنبال تفسری دیگریقرار دهدبرای غفران  ایواسطهفتح را دلیل ای 
طرح مبرای معنای آیه بگردمی. احتمال دیگری که طربسی « ذنب»و « غفران»

مانند  ،ترک مندوب ابشد. در آخر هم وی برانظر « ذنب»آن است که  کندمی
)ص(  را به پیامرب« ن ْعَمَتُه َعَلْیَك َو یَ ْهد َیكَ »در « ک»ضمری  ،طوسیشیخ 
 .ی وارد کردمی به او نیز وارد استطوسشیخ ، که مهان نقدی که به 1گرداندابزمی

بگذرمی، نقد اصلی به طربسی هم عدول از « ک» ضمایراگر از نقد مربوط به 
به  گویدمیشاهد و قرینه است. این نقد چه آجنا که  یارائهبدون آیه، معنای ظاهر 

دلیل وابستگی حممد )ص( به امت، مراد از گناه او گناه امت است، چه جایی که 
به  ترک اولی واگذاری امر هبرت، وارد است. هرچند کندمیندوب صحبت از ترک م

 نوعی از خطا است. کمدستنفع امر خوب، و اگر گناه نباشد 
تواند ندارد که اولی ب ایرابطه« غفران»اب « فتح» گویدمیاما درابره اینکه  
، ابید گفت که چون در این آیه مشخصاً ذکر نشده است که شود میدو  یمقدمه

ارتباطی میان  بگوییم که طورقطعبه توانیممنیاست، لذا ما گناه کدام    ،منظور از گناه
علت  تواندیمن وجههیچبهفتح و غفران وجود ندارد. اگر کسی مدعی ابشد که فتح 

                               

 (.168، ص 9)طربسی )الف(، ج  1
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غفرانی  گونهیچهعلت  تواندمنیغفران ابشد، ابید نشان دهد که فتح بنابر تعریف 
ازی وجوهی . ضمن اینکه، فخر ر اندکردهاز مفسرین چننی ن کدامهیچابشد، که البته 

 کنندهقانع مکداهیچ)که البته  مشاردبرمی« غفران»و « فتح»را برای ارتباط میان 
که   ، لذا دلیلی ندارددانیممنیمتام ابعاد کالم اهلی را  هاانسانبعالوه ما  .1 (ندنیست

 .کنیممیدرک  هاانساندقیقاً ارتباط میان وقایع از دید خداوند مهانی ابشد که ما 
. دهدمی ستبه دشاذتری از این آیه  مراتببهتفسری  الصافیفیض کاشانی در 

 اهامت یمههکه   گویدمی« الط  نی   وَ  اْلَماء   آَدُم َبنْیَ  ُكْنُت نَب یاا وَ »وی براساس حدیث 
ل مردم انز  یمههات پیش از حممد )ص( امت او هستند و او را بر اساس اینکه بر 

. بر این اساس معتقد به خبشیده شدن  داندمیشده رسول مردم پس از خود نیز 
ن پس از حممد و ماأتخر )مردما (ماتقدم )مردمان پیش از حممد )ص(از گناهان امت 

 2است. (()ص
است. طبق این نگاه متامی مردم ابید مورد عفو اهلی قرار  روشن دیدگاهنقد این 

 ، که این اب نص آایت قرآننشودعقوبت در آخرت دچار بگریند، و دیگر کسی 
 درابب دوزخیان منافات دارد.

                               

 اند از: این وجوه عبارت 1
تح، امتام از امور است، ازمجله ف یانیست، بلکه سبب جمموعه ییتنهافتح سبب مغفرت به -1

فتح مکه سببی  -2؛ شودینعمت و هدایت. و واضح است که این جمموعه جز به فتح حاصل من
ها، و این اپلودگی سبب اپک شدن حممد )ص( شد؛ خدا از بت یبود برای اپک شدن خانه

ح فت -4ساز مغفرت شد؛ فتح امکان حج حاصل شد، آنگاه حج سبب یواسطهبه -3
، ص 28ج  )فخر رازی، در برابر دمشنانش شد.)ص( حقانیت و معصومیت پیامرب  یدهندهنشان

66.) 
 (.37، ص 5)فیض کاشانی )الف(، ج  2
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 شد:  اشارهدر تفاسری « ذنب» یعمدهی چهار معنابه ات اینجا 
 ،)ص( کفار در حق پیامرب  هایبدکاری -1
 گناهان امت )امت=مسلماانن(،   -2
 گناهان امت )امت=متام مردم اتریخ(،   -3
 ترک اولی )ترک مندوب(. -4

 که وجه اول و دوم  کندمیچند احتمال را ذکر « ذنب»در توضیح  یفخر راز 
ه است. توسط مفسران دیگر مطرح شد ترپیش، و ترک افضل، مؤمننیآن، یعنی گناه 

مراد از  گویدمیبه عصمت انبیاء است  اووجه سوم، که متناسب اب دیدگاه خاص 
صغریه ابشد، که جایز است به سهو ای عمد از انبیاء سر بزند. البته  تواندمیذنب، 

اهد اب قرینه و شتفسری دیگران چون مانند  ، غری از قول اخری او،اقوال فخر رازی
، ()ص قول اخری او هم مشخصًا انقض عصمت پیامربمهراه نیست، مردود است. 

 .ابشدمی، است در کالم شیعه رایج کهچنانآن
در  ابید جع به این آیه راحبث را ترینمفصلو  تریندقیقاما در بنی مفسرین، 

که   گویدیمطباطبایی سراغ گرفت. طباطبایی خنست اب تکرار کالم طربسی  املیزان
، به همدفمیرا « غفران»عرف معنای  کهچنانآن، «غفران»و « فتح»ارتباطی میان 

 ه ابید سراغ معانی دیگری غری از معنای عرفیلذا برای معناداری این آی ؛رسدمنیذهن 
رفت. بدیل انتخابی طباطبایی برای معنای عرفی، معنای لغوی « ذنب»و « غفران»

  طورنآدر لغت  ذنب: »گویدمیاست. طباطبایی در ابب معنای لغوی این دو لغت 
شود عبارت است از عملى كه آاثر و تبعات كه از موارد استعمال آن استفاده مى

بدى دارد، حال هر چه ابشد. و مغفرت هم در لغت عبارت است از پرده افكندن 
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ه خداوند است ک آنمعنای این آیه طباطبایی  ازنظر ،ترتیباینبه. 1«بر روى هر چیز
 د. یفتح رفع منود و پوشان واسطهبهاز انحیه قریش را )ص( دردسرهای پیامرب 

 بر این نگاه طباطبایی نقدهایی وارد است:
اگر کالم طباطبایی صحیح ابشد، و منظور از این آیه رفع دردسرهای قریش از  -1

یرا، معنای حمصلی داشته ابشد. ز  تواندمنی« ما تقدم»ابشد، آنگاه )ص( سر پیامرب 
چه ذنب را به معنای عملی که آاثر بدی دارد چه به معنای خود آاثر بد در نظر 

ذشته و رخدادی در زمان گ ازآجناکه، شودمیبگریمی، آنچه مربوط به پیش از فتح 
 .اقع شودو بالتغیری است، دیگر قابل پوشش نیست ات مورد غفران به معنای لغوی آن 

اطبایی در ادامه ماتقدم و ماأتخر را بر اساس قبل و بعد از هجرت تعریف طب -2
ا؛ و نه رخداد دیگری ر  گریدمیکه چرا هجرت را مبدأ   دهدمنیاما توضیح  2کندمی

را جربان   د اولنقکاستی   تواندمیکه چگونه مبدأ گرفنت هجرت   دهدمنیو توضیح 
 کند.

که در متهیدات آورده شد، « ذنب»و « غفران»حتقیق ما در معنای دو لغت  -3
و  دهدیمنکه طباطبایی معنای لغوی درستی را به این دو لغت اسناد   دهدمینشان 

 ردهنک لغتبه مرجع و مأخذ خود برای استخراج معنای این دو  ایاشارهاساساً وی 
 .چیست« موارد استعمال»که منظورش از   گویدمنیو 

معنای  از ات ندارمیاب توجه به آنچه در نقد تفاسری فوق آوردمی، دلیلی در دست 
بیان  گونهینامعنای ظاهری این آیه که طباطبایی آن را  ؛ظاهری آیه فوق عدول کنیم

                               

 (.381، ص 18)طباطبایی )ب(، ج  1
 (.382)مهان، ص  2
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رزش آم» عبارت است از «فتح مبنی»ظاهرش این است كه غرض از این »: کندمی
 1«.اتآیندهتو نسبت به گناهان گذشته و 

* 
اّللَُّ ما تَ َقدََّم  ل َیْغف َر َلكَ »اگر این آیه را به دو خبش تقسیم کنیم، خبش اول آن 

راطاً َو یَ ْهد  »و خبش دوم « م ْن َذنْب َك َو ما أَتَخََّر َو یُت مَّ ن ْعَمَتُه َعَلْیك « مستقیماً َیَك ص 
ت که کمرت کرده اس  جلبتوجه مفسرین را به خود  قدریبهخبش اول آیه  خواهد بود.

 آیدرمیباول از این آیه  یوهله. آنچه در اندپرداختهآن  هایداللتبه خبش دوم و 
و هدایت شدن  دهدمیهدایت شدن  یوعده)ص( آن است که خداوند به پیامرب 

 .از طریق هدایت ابشد ای منحرف شامل حال کسی شود که بریون تواندمیتنها 
 : کندمیفخر رازی در تفسری این خبش از آیه دو قول را مطرح 

 ترینروشنکه این قول   گویدمیو  داندمیهدایت  یادامهوجه اول را به معنای 
 خداوند فتح را سببی برای هدایت به راه راست گویدمیتفسری است. در وجه دوم 

قرار داد زیرا جهاد را آسان کرد به خاطر علم مسلماانن به فوائد این جهانی و آن 
 2جهانی جهاد.

نقد وارده بر هر دوی این تفاسری عدول بدون قرینه از معنای ظاهری آیه است. 
« دایته ادامه ایفنت»را به « هدایت کردن»بدون وجود قرینه  شودمیچطور  ،اوالً 

« ک»اب استفاده از ضمری  صراحتبهدر آیه خداوند  کهدرحالی ،معنا کرد؟ اثنیاً 
هدایت را به مسلماانن  توانمیرا خماطب قرار داده، چطور )ص( شخص پیامرب 

 ؟ابزگرداندجهادگر 

                               

 (. 380)مهان، ص  1
 (.66، ص 28)فخر رازی، ج  2
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تو را بر صراط  اند: یعًنگفته  بعضى»: نویسدمیطباطبایی ذیل این خبش از آیه 
 عضىكشاند. بهبشت مى سویبهمستقیم اثبت بدارد، صراطى كه سالك خود را 

اط مستقیم صر  سویبهاند، یعًن: تو را در تبلیغ احكام و اجراى حدود دیگر گفته
  1«.رهنمون شود

. کندیمطباطبایی دو تفسری برای این خبش از آیه بیان  شودمیکه دیده   طورمهان
مهان تفسری اول فخر رازی است، اما تفسری دومش تفسریی  درواقعتفسری اول او 
اهرگرااینه طوسی نیز بر مهنی سبیل  ظشیخ . کندمیکالم معنا   ظاهربهاست که آیه را 

ا یعنی تو را به راهی هدایت کند که هرگاه آن ر » :نویسدمیدر ذیل این خبش از آیه 
نیز تفسری مشاهبی از این  4و طربسی 3. طربی2«بپیمایی تو را به هبشت رهنمون شود

 .اندکردهخبش از آیه ارائه  
سی و طوسی، طرب شیخ منت، هرچند که از جانب  ظاهربهاین تفسری  وفادار 

صارفه،  یهقریندر غیاب هرگونه طباطبایی دور از انتظار است، تفسریی است که 
بر سبیل )ص(  پیامرب کندمیابید از خبش دوم آیه فهمید. تفسریی که تلوحياً اعالم 

 هدایت نبوده، و خداوند او را هدایت خواهد کرد.
 
 
 
 

                               

 (.385، ص 18 )طباطبایی )ب(، ج 1
 (.315، ص 9، ج طوسی) 2
 (.45، ص 26ج ، )ب( )طربی 3
 (.110، ص 23)طربسی، )ب(، ج  4
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 3 :نصر

 
َْمد  رَب  َك َو اْسَتْغف ْرُه إ نَُّه كاَن تَ وَّاابً.  َفَسب  ْح حب 

 پذیر است. پس به ستایش پروردگارت تسبیح گوى و از او آمرزش خبواه، كه او توبه
 

است که در آن خداوند به پیامرب  مواردینصر یکی دیگر از  یسوره 3 یآیه
، برخی مشابه مانند آایتهم . در اینجا دهدمی خواهیآمرزش)ص( دستور به 

قرار  م آیهمالک فهعصمت معتقد نیستند، معنای ظاهری را  یآموزهمفسرین که به 
. و برخی مفسران دیگر که 1داندمی؛ مانند بلخی، که استغفار را از ذنوب اندداده

کالمی عصمت هستند، برای پریاسنت پیامرب اسالم )ص( از اهتام    یآموزهقائل به 
 .اندزدهگناه، در أتویل این آیه دست به تفسریهای ظاهرگریز 

، بودهص( )اگرچه در اینجا خطاب به پیامرب  گویدمیطوسی ذیل این آیه شیخ 
 آموزشی ابشد برای امت)ص( اما مراد امت است؛ یعنی قرار است استغفار پیامرب 

 2استغفار بدانند. یشیوهات 
ه طوسی بدون ذکر شاهد و قرینشیخ ، اوالً نقد وارده بر این سخن آن است که 

واایت . اثنیاً، ر کندمیرا منظور نظر دارد عدول )ص( از معنای ظاهر آیه که پیامرب 
ب پیامرب )ص( خود را خماط دهدمیمتعددی در رابطه اب این آیه وارد شده که نشان 

نقل شده  مسعودبن . در رواایت از قول عایشه، ام سلمه و عبدهللا دانستهمیاین آیه 
پرسش واب و در ج کردمیبعد از نزول این آیه بسیار استغفار )ص( است که پیامرب 

                               

 (.905، ص 4)بلخی، ج  1
 (.425، ص 10، ج طوسی) 2
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وره خداوند به او چننی دستور داده و به س گویدمی از علت کثرت استغفار،عایشه 
  1.کندمینصر اشاره 

 چراکهت. در مقام تسبیح اس اینجاکه استغفار در   نویسدمیذیل این آیه طربسی 
استغفار گاهى در موقع اید معصیت و گناه است به آنچه مناىف اصرار به آن است »

 2«.خداى عز  و جل سویبهو گاهى بر صورت تسبیح و انقطاع 
، و ت دارداست موافق معروفهرچند که کالم طربسی اب آنچه در میان مردم 

د توجه ما ابی، اکنندمیتسبیح خداوند استغفار  منظوربهمردم در بسیاری مواقع 
 از معنای طلب آمرزش هتی نیست و وجههیچبهداشت که این استغفار مردم عادی 

فرد استغفار کننده مهواره آمرزش گناهانش را هم در نظر دارد، هرچند که ممکن است 
اب اعرتاف به گناهکاری قصد شکسنت نفس و تقرب به درگاه اهلی را داشته ابشد. 

اگر واقعًا منظور کسی از استغفار آمرزش گناه نباشد، بیان او از معنا هتی اساسًا 
گناهی   کهدرحالینیست؛ یعنی معنا ندارد که فرد استغفار کند  فهمقابلشده و 

 همآنند، خداوند را ستایش ای نیایش ک نوعیبه، و صرفاً خبواهد به این وسیله نداشته
ل ای ستایش خداوند وجود دارد. چننی فعلی مثدر شرایطی که اذکار فراوان دیگری بر 
، «خداای! مرا در سفر پیش رو سالمت بدار»آن است که کسی از خدا خبواهد 

ت خدا را در ر قد نااصالً قصد سفر نداشته ابشد و صرفاً خبواهد اب این بی آنکهحال
 فرد قتیو ستایش کند. آای چننی دعایی  یت شناخته و او رارمسبهحفاظت از بندگان 

 گونهاینا چننی دعایی ر  توانمی؟ آای معنادار خواهد بود سفر نداشته ابشد نیت اساساً 

                               

(. در صافی این پرسش از قول ام سلمه آمده است: )فیض  452، ص 20)ابوالفتوح رازی ، ج  1
 (.387، ص 5، ج )الف( کاشانی

 (.328، ص 27)طربسی )ب(، ج  2
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توجیه کرد که مقصود از آن نوعی پرستش و نیایش خداوند است؟ البته که اپسخ 
 منفی است.

که از   ، اب زمانیکندمی استغفاررأسًا اقدام به  ایبندهعالوه بر این، وقتی  
به آن امر شده ابشد بسیار متفاوت است. دلیلی ندارد که خداوند  وندجانب خدا

استغفار او را  یوسیلهبهخبواهد که )ص( موجود از پیامربش  هایتسبیحاز میان متام 
پذیری و توبه «إ نَُّه كاَن تَ وَّاابً » گویدمیآیه که  یادامهستایش کند. ضمن اینکه 

  که حبث آیه استغفار از گناه به معنای واقعی  ددهمی، نشان شودمیخداوند را ایدآور 
 کلمه است.

 واستغفره»ن است که: ای آیهمنظور  نویسدمیفیض کاشانی در تفسری این آیه 
 منایی ای به علت هضم نفس امت ترکوچکو به او استغفار منا ات نفس خود را  

  1«.خویش
برای آن  ایقرینهاین تفسری هم من عندی است و فیض کاشانی مبنا، شاهد ای 

 .نیست قبولقابلا . لذدهدمنیارائه 
ه دستورش داد كه از این به بعد ك: »نویسدمیدر تفسری این آیه طباطبایی 

كه محد   -و مجالش  -كه تسبیح او است   -فراغتت بیشرت است، به اید جالل خدا 
بپردازد، و معناى استغفار  -او است و نقص و حاجت خودش، كه استغفار است 

در مثل رسول خدا )ص( كه آمرزیده هست، درخواست ادامه مغفرت است، چون 
مثل احتیاج به حدوث مغفرت است، )دقت  بقاء عیناً  نظراز احتیاج به مغفرت 

 2«.تكمیل شكرگزارى است آن جناب یانحیهفرمایید(. و این استغفار از 

                               

 (. 586، ص 6)فیض کاشانی )ب(، ج  1
 (.653، ص 20ج )طباطبایی )ب(،  2
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استغفار به  -1: شودمیاز این کالم طباطبایی دو معنا برای استغفار استفاده 
به معنای  استغفار -2معنای اید کردن از نقص و حاجت بنده در برابر پروردگار، 

اشته و نگذ هاآنادامه مغفرت. از این دو کالم که طباطبایی متایز مشخصی میان 
که   دهدمنیتوضیح  طباطبایی، در مورد وجه اول، جدای از اینکه آوردمیپشت هم 

ًا بیان نقص و صرف تواندمی، ابید گفت چگونه استغفار این معنا را از کجا گرفته
هم  ابراز نقص و حاجت نوعیبه کندمیستغفار حاجت ابشد؟ البته کسی که ا

و  که نتوانسته از گناه ای خطا دور مباند،  کندمی، اما به نقص خود اعرتاف کندمی
. پس اعرتاف به نقص و بردمیحاجت خود برای خبشش را به نزد خداوند 
ودش . وجه دوم هم اهبام خگذردمیحاجتمندی در استغفار، از جمرای اعرتاف به گناه 

را دارد. معلوم نیست اینکه بگوییم استغفار طلب ادامه مغفرت است، چگونه معنای 
ی کار گناه  تنهانهمغفرت  یادامهطلب کردن  درواقع. کندمیرا از گناه جدا  استغفار
است   دارامهادآن است که گناهکاری فرایندی  یدهندهنشان، بلکه کندمنیرا رفع 

خداوند  ویدگمیآیه که  یادامهخبشایش هستیم. ضمناً  استمرارنیازمند که برای آن 
 .کندمیکه این آیه از چه چیزی صحبت   دهدمیپذیر است، نشان توبه

* 
نصر داللت بر   یسوره 3 یآیهچننی نتیجه گرفت که  توانمیاز بیاانت فوق، 

 آنه از ک  خواهدمیاجنام داده و خداوند از او )ص( ی دارد که پیامرب ای گناهان گناه
 استغفار کند.
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 آیات درجه دو

 

 
از  اانظر بر وقوع گناه ای خط هاآنآایت درجه دو، آایتی هستند که حمتوای 

 ، است.)ص( جانب فردی از پیامربان، غری از پیامرب اسالم
 

 47 :هود
 

َأُكْن م َن  َو تَ ْرمَحْين ْر يلب ه  ع ْلم  َو إ الَّ تَ ْغف   أَُعوُذ ب َك أَْن َأْسَئَلَك ما لَْیَس يلقاَل َرب   إ ّن   
ریَن.  اْْلاس 

 برم به تو اگر از سر انآگاهى چیزى خبواهم، و اگرگفت: اى پروردگار من، پناه مى
  كردگان خواهم بود.مرا نیامرزى و به من رمحت نیاورى از زاین

 
ن آیه خبشی از گفتگوی نوح )ع( اب خداوند، پس از وقوع طوفان است.  ای

 گفتگو چننی است: 
 َوْعَدَك اِْلَقُّ َو َو إ نَّ  م ْن أَْهلي نُوح  رَبَُّه َفقاَل َرب   إ نَّ اْبين (: َو اندى45-47)هود: 

ال ح  َفال أَْهل َك إ نَُّه َعَمل  َغرْیُ ص( قاَل ای نُوُح إ نَُّه لَْیَس م ْن 45أَْنَت َأْحَكُم اِْلاك منَی )
( قاَل َرب   إ ّن   أَُعوُذ 46َتْسَئْلن  ما لَْیَس َلَك ب ه  ع ْلم  إ ّن   أَع ُظَك َأْن َتُكوَن م َن اجْلاه لنَی )

ریَن. )َأُكْن م َن ا َو تَ ْرمَحْين ب ه  ع ْلم  َو إ الَّ تَ ْغف ْر يل ب َك أَْن َأْسَئَلَك ما لَْیَس يل  (47ْْلاس 
نوح پروردگارش را ندا داد: اى پروردگار من، پسرم از خاندان من بود و وعده تو حق 

( گفت: اى نوح، او از خاندان 45كنندگان تو هسىت. )است و نریومندترین حكم
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است انصاحل. از سر انآگاهى از من چیزى خمواه. بر حذر  را تو نیست، او عملى
ه برم ب( گفت: اى پروردگار من، پناه مى46دارم تو را كه از مردم اندان ابشى. )مى

تو اگر از سر انآگاهى چیزى خبواهم، و اگر مرا نیامرزى و به من رمحت نیاورى از 
 (47كردگان خواهم بود. )زاین

ننی از آیه چ توانمیو  کندمیرا به خداوند ایدآوری  نوح )ع( در اینجا فرزندش
 ییهآ فرزندش را جنات دهد، هرچند که ات خواهدمیاز خداوند  )ع(فهمید که نوح 

اده و دهشدار  )ع(نیست. سپس خداوند به نوح  درخواست بیان یک صراحتاً  45
 کندیمطلب خبشش  اواز  برده،پناه  نوح )ع( به خدا . آنگاهکندمیاو عتاب  اب

از زاینکاران خواهد بود.  شامل حالش نشودکه اگر خبشش خداوند   گویدمیو 
سری مقاتل تفدر  کهچنانآنمرتکب گناه شده ) )ع( که نوح  دهدمیسیاق آیه نشان 

 .بردمیشده به خدا پناه  اشنیز متوجه لغزش اوخود و  (1آمده بن سلیمان
م اهتا تفسری کنند که نوح )ع( از ایگونهبهاین آیه را  اندکردهمفسران تالش  

 :نویسدمیطوسی در ذیل این آیه شیخ مربا شود. گناه   ارتکاب
را از درخواسىت كه بدان علم نداشته هنى   )ع(نوح  خداوندمانعى ندارد كه »
اسىت نیز از چننی درخو  )ع(، و نوح ابشدچننی درخواسىت از او سر نزده  اگرچهكند 

پیغمرب  ه خداى سبحانکآن را اجنام نداده بود، چنان کهدرصورتیپناه بربد  خدا به
 -« َمُلكَ لَئ ْن َأْشرَْكَت لََیْحَبَطنَّ عَ : »گویدمیخود را از شرك هنى فرموده در آجنا كه 

 جایز وقوع شرك از پیغمرب اباینکه - شودمیاگر شرك بورزى حمققًا عمل تو تباه 
 واستدرخشرطیه فرموده است. و  طوربه اصطالحبهنیست )و او شرك نورزید( و 

و  عطورقطبهبود نه  خداوند به مصلحتدر مورد جنات فرزندش مشروط  )ع(نوح 

                               

 (.284، ص 2ج )بلخی،  1
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غریمشروط، و چون خداى تعاىل بیان فرمود كه مصلحت در جنات او نیست 
 )ع(گردید، و جواب خداوند مطابق مضمون درخواست نوح   برطرفدرخواست او 

 1«.بوده است
نوح )ع(  -1طوسی نسبت داد: شیخ به  توانمیاز بیان ابال، دو قول را 

 به او گفته است که ترپیشدرخواست انجبایی از خداوند نداشته، و خداوند 
 هم از اینکه چننی درخواستی اجنام دهد )ع(درخواست انجبایی نداشته ابشد. نوح 

درخواستش را مشروط به مصلحت خداوند کرده  )ع(نوح  -2؛ بردمیبه خدا پناه 
ت ، فرزندم را جناداندمیاگر مصلحت تو روا »است؛ انگار به خدا گفته ابشد 

 «. بده
یامرزى اگر مرا ن» گویدمی )ع(اینکه نوح طوسی آن است که، شیخ نقد کالم 

 )ع(که نوح   دهدمی، نشان «كردگان خواهم بودو به من رمحت نیاورى از زاین
 سؤالزاید  احتمالهبآیه، این گناه  یزمینهمرتکب گناه ای خطایی شده، که اب توجه به 

 حق فرزندش است. درانجبای او 
دخوارخضوع و خو  یاین را بر شیوه: »گویدمیدر ذیل این آیه  فیض کاشانی

 ؛نیست پذیرشقابل کاشانی  . این قول فیض2«کندمیخواهی بیان کردن و آرامش
 اگر مرا نیامرزى و به من رمحت نیاورى»زمینه و ظاهر آیه و بیان نوح )ع( که  زیرا

برای  ایقرینههم کاشانی داللت بر خضوع ندارد. فیض  « كردگان خواهم بوداز زاین
 .کندیمنتفسری خود ارائه 

                               

 (.72، ص 12ج ، طوسی) 1
 (.451، ص 2ج )فیض کاشانی )الف(،  2
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از  ع()در میان قوم نوح  ایعدهکه   گویدمیفخر رازی درابره این آیه چننی 
یکی  ()عانآگاه بود و پسر نوح  هاآننسبت به امیان  )ع(منافقان بودند و نوح 

 منمؤ در اجتهادش نسبت به  )ع(بود. به مهنی خاطر تنها خطای نوح  هاآناز 
بگوید   خواهدیمرازی بودن ای نبودن پسرش بوده است و نه بیشرت. به عبارتی فخر 

تار منافقان است، طور دیگری رف یکه پسرش در جرگه  دانستمیاگر  )ع(که نوح 
 1.کردمی

ین تفسری ا گویدمنی، به ما اوالً فخر رازی وارد است این است که  برنقدی که 
نکند، تنها  از آن محایت ایقرینه کهوقتی. تفسری ات کندمیرا بر چه مبنایی بیان 

 گریدیمممکن است. اثنیاً، استغفار به ذنب تعلق  هایحدسیک حدس از میان متام 
کار   که  دهدمی، نشان کندمیاز خداوند طلب مغفرت  نوعیبه )ع(و وقتی نوح 

او بیش از خطای در اجتهاد، و گناه بوده است. اثلثاً، حتی اگر فرض بگریمی که 
نوح )ع( دچار خطا در اجتهاد شده، معنایش این است که حداقل پیامربان از 

نشان  روشنیبهمهنی سوره  43و  42ارتکاب خطا مصون نیستند. رابعاً، آایت 
ار شدن در کشتی، کفرش را نشان اب عدم پذیرش سو  )ع(که پسر نوح   دهندمی

 داده است:
َمْعز ل   َنهُ َو كاَن ِفنُوح  اب ْ  َمْوج  َكاجلْ بال  َو اندى (: َو ه َي جَتْري هب  ْم ِف43و  42)هود: 

ُمين ( قاَل َسآوي إ ىل42ای ُبيَنَّ ارَْكْب َمَعنا َو ال َتُكْن َمَع اْلكاف ریَن ) َن م   َجَبل  یَ ْعص 
َم َو حاَل بَ ْیَنُهَما اْلَمْوُج َفكاَن م نَ اْلماء   َم اْلَیْوَم م ْن أَْمر  اّللَّ  إ الَّ َمْن َرح   قاَل ال عاص 

 (43اْلُمْغَرقنَی. )

                               

 (.359، ص 18)فخر رازی، ج  1
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 اىبرد. نوح پسرش را كه در گوشهكشىت آانن را در میان امواجى چون كوه مى
( گفت: من 42) ایستاده بود ندا داد: اى پسر، اب ما سوار شو و اب كافران مباش.

بر سر كوهى كه مرا از آب نگه دارد، جا خواهم گرفت. گفت: امروز هیچ 
اى از فرمان خدا نیست مگر كسى را كه بر او رحم آورد. انگهان موج نگهدارنده

 (43شدگان بود. )میان آن دو حایل گشت و او از غرق
 یهابرشکه   دهدمیتفسری مفصلی ارائه  47ات  45طباطبایی در ذیل آایت 

 : آورمیمیپرامهیت آن را در اینجا 
  ندارا  نوح پروردگار خود - نُوح  رَبَّهُ  َو اندى»و اگر در آیه شریفه آمده كه: » -1

و » و ای« نوح از پروردگار خود درخواست كرد - ل نوح ربهأو س» و نفرموده: «كرد
، براى این است كه نوح «نوح دعا كرد - و دعا نوح» و ای «نوح گفت - قال نوح

)ع( در آن ِلظه دچار اندوه شدیدى از هالكت فرزند خود بوده، و از این تعبری 
 العملکسعفهمیم كه آن جناب صداى خود را به استغاثه و دعا بلند كرده و این مى

 1«.از كسى كه دچار اندوه شدید ابشد امرى طبیعى است
  بعد از غرق شدن )ع(و دعاى نوح  ظاهرش این است كه این استغاثه هرچند» -2

طوفان بوده لیكن مقتضاى ظاهر حال این است كه استغاثه وى  فرونشسنتكفار و 
 2«.ابشد شدهواقعبعد از حائل شدن موج بنی او و فرزندش 

مسلم عامل به مقام خداى تعاىل و عارف به آن و بصری به  طوربهچننی كسى » -3
اب  ع()ظرف گفتگوىي كه نوح  هااین یموقف عبودیت خود بوده، عالوه بر مهه

اىل معموىل نبوده، بلكه ظرىف بوده كه آایت ربوبیت خداى تع پروردگارش داشته ظرف

                               

 )مهان(. 1
 )مهان(. 2
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و قهر و غضب اهلى به حد اكمل ظهور ایفته و متام دنیا و اهل دنیا در زیر آب 
اند، و از ساحت عظمت و كربایىي خداى تعاىل ندا شده كه: و غرق شده فرورفته

ستمكاران از رمحت من دور شوند. در چننی جوى چطور ممكن است نوح )ع( براى 
د كه او خواست دل خود را  دهپسرش دعا كند؟ و ادب عبودیت چگونه اجازه مى

ذا لدر میان بگذارد؟...  کندهپوستصریح و  طوربهكه مهان جنات فرزند است 
بینیم كه آن جناب رعایت ادب را منوده و سخن خود را در قالب سؤال و استفسار مى

 1«.از حقیقت امر بیان كرده
براى آن جناب كفر فرزند اثبت نشده بود، بلكه اهل آن جناب حىت مهنی » -4

 رخالفبمؤمن بودند، و اگر فرزند مذكور وى  ظاهربهفرزندش )البته غری از مهسرش( 
مسلم او را براى سوار شدن به كشىت  طوربهپنداشت كافر بود آنچه نوح )ع( مى

كرد، براى اینكه خود آن جناب منى خواند و چننی درخواسىت را از خداى تعاىلمنى
ان را بر روى رى از كافر ای  كفار را نفرین كرده و از خداى تعاىل خواسته بود كه دَ   قبالً 

 2«.زمنی زنده نگذارد
ى كرد داند هنصرف اینكه خداى تعاىل او را از تقاضاىي كه حقیقت آن را منى» -5

عملى  ه، ... براى اینكه هنى ازشود بر اینكه آن جناب چننی تقاضاىي كرددلیل منى
 3.«مرتكب شده ابشد قبالً مستلزم این نیست كه خماطب به هنى، آن عمل را 

                               

 )مهان(. 1
 )مهان(. 2
 (.354)مهان، ص  3
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ر یَن َو إ الَّ تَ ْغف ْر يل  َو تَ ْرمحَْ »-6 وح )ع( كه كالمى است از ن  -ين  َأُكْن م َن اْْلاس 
است   دیبیأتصورتش صورت توبه است وىل حقیقتش شكر در برابر نعمت تعلیم و 

 1«.كه خداى تعاىل به وى ارزاىن داشت
ع توبه تعبری شده علتش این است كه مهنی شكرگزارى رجو  صورتبهو اما اینكه » -7

آن این است كه از خداى تعاىل طلب  یالزمهبه خدا و پناه بردن به او است، و 
مغفرت و رمحت كند، یعًن آن عملى كه اگر انسان اجنام دهد گرفتار لغزش و سپس 

گردد بر آدمى بپوشاند، )چون مغفرت به معناى پوشاندن است( دچار هالكت مى
ششم این كتاب و نیز عنایت و رمحتش شامل حال آدمى گردد، و ما در اواخر جلد 

ل تنها به معناى انفرماىن خداى تعاىل نیست بلكه هر واب «ذنب» كه كلمهبیان كردمی  
آن عمل انفرماىن امر تشریعى خداى  هرچندو اثر بدى كه عمل آدمى داشته ابشد 

ه معناى آمرزش نیز تنها ب «مغفرت» درنتیجهشود، و تعاىل نباشد نیز ذنب گفته مى
پوششى  ه نیست بلكه هر سرت وو پوشاندن معصیت به معناى معروفش در نزد متشرع

سرت آاثر سوىي ابشد كه عمل صاحل انسان داشته  هرچنداهلى مغفرت اهلى است 
ابشد، و اگر خداى تعاىل آن اثر سوء را نپوشاند سعادت و آسودگى خاطر از آدمى 

 2«.شودسلب مى
 :مکنیمیرا بند به بند نقد  هاآنطباطبایی مدعیات مفصلی دارد، که 

 )ندا کرد( استفاده« اندی»در این آیه از لغت  گویدمیطباطبایی  1در بند 
رد(. )دعا ک« دعا»شده، و نه از لغاتی مثل سأل )درخواست کرد(، قال )گفت( ای 

 ، صرفًا صدایکه نوح )ع( پسرش را از دست داده  این یعنی در آن شرایط دشوار

                               

 (.358)مهان، ص  1
 )مهان(. 2
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که اتفاقاً   آن استبایی طباطنکته عجیب در این بیان  .کندمیخود را به ندا بلند 
م ْن  ين)َفقاَل َرب   إ نَّ ابْ  کندمیاستفاده « قال»این آیه راجع به نوح )ع( از لغت 

 (. أَْهلي
که   گویدیمرا حفظ کند،  تفسریشطباطبایی برای اینکه سازگاری  2در بند 

 :گویدمی 44 یآیهاست که  در حالیدر هنگام وقوع طوفان بوده. این  45 یآیه
و گفته شد: اى زمنی آب خود فروبر و اى آمسان ابزایست. آب فروشد و كار به »

اپاین آمد و كشىت بر كوه جودى قرار گرفت و ندا آمد كه اى لعنت ابد بر مردم 
که   که به کدام دلیل و نشانه ما جماز هستیم  دهدمنیتوضیح  طباطبایی«. ستمكاره

در زمان طوفان رخ داده است.  45 یآیهرا اندیده بگریمی و بگوییم که  44 یآیه
آن ، از قرینه یارائهبر داللت ظاهری این آایت، بدون  اذعانش ابوجودطباطبایی، 

 .کندمیعدول 
در » :گویدمیو بعد  دهدمیطباطبایی توضیحی از شرایط طوفان  3در بند 

چننی جوى چطور ممكن است نوح )ع( براى پسرش دعا كند؟ و ادب عبودیت 
 ورطبهدهد كه او خواست دل خود را كه مهان جنات فرزند است چگونه اجازه مى

ین ؟ طباطبایی اب توسل به ادب عبودیت، و ا«در میان بگذارد کندهپوستصریح و 
عتقد ، م«کردهمیرا رعایت نوح )ع( در هر حالی ادب عبودیت »فرض پنهان که 

تقاضای جنات فرزندش را  ونداز خدا نوح )ع( است که در آن شرایط ممکن نبوده
ع( یعنی اشکالی که این آایت متوجه نوح ) ؛دقیقاً موضع حبث ماست این بکند. اما

عبری تاو درخواست انجبایی از خداوند داشته و به  گویدمیآن است که  کندمی
 را زیر اپ گذاشته. حال طباطبایی بدون اینکه توضیح« ادب عبودیت» طباطبایی

بیشرتی بدهد، بر سبیل مصادره به مطلوب برای نشان دادن اینکه او اشتباه نکرده، 
ت عبودیت را رعای نوح )ع( مهواره ادب»که   شودمیسل نهان متو پبه این فرض 

 «. کردهمی
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بوده و ننوح )ع( کفر فرزندش اثبت بر که   شودمیطباطبایی مدعی  ،4در بند 
ی درست این کالم طباطبایی زمان ،اوالً . خواندمنیاگر اثبت شده بود او را به کشتی 

گرفته ابشیم که از نوح )ع( کار اشتباهی )مثل خواندن کافر   فرض پیشاست که از 
آن را  ندتوامنی؛ اما این ادعا حمل حبث ماست و طباطبایی زندمنیبه کشتی( سر 

ه در چند آیه کند کطباطبایی، مانند فخر رازی، توجه منیبگرید. اثنیاً،  فرضپیش
، فرزند نوح )ع( کفرش را آشکار کرده و دیگر جایی 43و  42 یآیهقبل، یعنی 

 برای برداشت اشتباه نوح )ع( وجود ندارد.
رابره دصرف اینکه نوح )ع( از کاری )یعنی تقاضا  گویدمی 5طباطبایی در بند 

 که آن کار را اجنام داده  دهدمنی( هنی شده، نشان داندمنیامری که حقیقت آن را 
 گفتیمن، اگر نوح )ع( بعد از هنی خداوند بودمی. این کالم طباطبایی درست است

ن نشان این بیا«. كردگان خواهم بوداگر مرا نیامرزى و به من رمحت نیاورى از زاین»
ه است ک عملیاجنام داده و هنی خداوند از  را کار اشتباهآن  که نوح )ع(   دهدمی
 .مرتکب شده است وی

اگر مرا نیامرزى و به من رمحت »کالم نوح که   گویدمی 6طباطبایی در بند 
اگرچه ظاهرش توبه است، اما حقیقتش شکر « كردگان خواهم بودنیاورى از زاین

تفسری  چننین کالم را ای قرینه کدامبر اساس   دهدمنیاست. طباطبایی توضیح 
رید، عمل اجنام نشده ممکن است مورد هنی قرار بگأتکید میکنیم . ضمن اینکه کندمی

نکه طباطبایی بر ای اذعانبعالوه  ؟واقع شودغفران  مولمشاما چگونه ممکن است 
 .ابشدیم توجهقابلظاهر کالم نوح توبه است، 

گزاری : شکر کندمیخود ارائه  دْلواهبه، طباطبایی معانی واژگان را 7در بند 
ر  ه شودمیپوشاندن، ذنب هم  شودمی هم نارجوع و پناه بردن خدا، غفر  شودمی

 یسوره 2 یکاری که اثر بدی داشته ابشد. طباطبایی نه در اینجا، نه در ذیل آیه
معنا  گونهاینرا « استغفار»و « ذنب»فتح، راجع به منبعی که اب استفاده از آن 
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. معنا کردن شکر به رجوع و پناه بردن به خدا هم کامالً به گویدمنی، چیزی کندمی
 زاریگسپاسواضح است، یعنی )در مقابل خدا( است؛ چون معنای شکر  من عندی

 از خداوند. 
* 

نشان دهند   انددهشتفاسری ابال آوردمی، مفسرین موفق ن یدرابرهاب توجه به آنچه 
هود، نوح )ع( دچار گناه ای خطایی نشده  یسوره 47 یآیهکه اب در نظر گرفنت 

ا ادعای ما . اماندکردهاست. اتفاقاً برخی از مفسرین وقوع خطا برای او را اثبت هم  
  توانیمبیان این آیه و استفاده از غفران در آن،  یبیش از آن است و اب توجه به حنوه

 ع( بیش از خطا، و گناه بوده است.گفت عمل نوح )
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 82 ء:شعرا
 

 یَ ْوَم الد  ین . َخطیَئيت َو الَّذي َأْطَمُع أَْن یَ ْغف َر يل
 دارم كه در روز قیامت خطامی را ببخشاید.امید مى کهآنو 

 
ف وص آانناین آیه خطاب ابراهیم )ع( است به مشرکان که خداوند را برای 

که   ندکمی، ابراهیم )ع( اعالم امیدواری شودمی، مهچنان که دیده اینجا. در کندمی
او را مورد غفران قرار دهد. در این آیه دو عبارت  یخداوند در روز قیامت خطیئه

« غفر» یهریشراجع به لغات از «. َخطیَئيت»، دوم «یَ ْغف َر يل»مهم وجود دارد: اول 
ن آیه اب نیز صحبت خواهیم کرد. ای« ئهخطی»بسیار صحبت کردمی و راجع به لغت 

اهی مرتکب گن )ع(که ابراهیم   رساندمیظاهر  برحسببه معنای این دو لغت،  توجه
 شان دهند.معنا را ن این از غریات  اندکرده؛ هرچند که برخی مفسرین تالش  شده است
معتقدند خطیئه در این آیه انظر بر انقطاع، یعنی سلب  2و طربسی 1طوسیشیخ 

شایش و نیازی به خب زندمنی؛ چراکه از پیامربان قبیحی سر است توجه از خداوند
تفسری دیگری هم برای این آیه وجود دارد، و آن این  گویدمیقیامت ندارند. طربسی 

ات هرکس در روز قیامت او را شفیع قرار  خواهدمیاز خداوند  )ع(است که ابراهیم 
ستور د)ص( فتح به پیامرب  یسورهدهد، آمرزیده شود؛ مانند آجنا که خداوند در 

 اما منظورش آمرزش گناهان امت است. دهدمیاستغفار 
سی و طربسی طو شیخ ، آن است که دندانمینقد این تفسری که خطیئه را انقطاع 

 )ع(منظور ابراهیم  گویدمیی که ری و نقد تفس کنندمنیبرای تفسریشان ارائه  ایقرینه
                               

 (.33، ص 8، ج طوسی) 1
 (.303، ص 7)طربسی )الف(، ج  2
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جود برای این تفسری و  ایقرینه ،اوالً خواهندگان بوده، آن است که شفاعت  شفاعت
فتح، خود حمل  یسوره 2 ی، یعنی آیهآن استشهاد شده به ای کهآیه ،ندارد، اثنیاً 

 آن پرداختیم. تر به تفصیل بهکه پیش  است حبث ما
علیم برای هضم نفس و ت )ع(جهت دعای ابراهیم  ،اوالً  گویدمیفیض کاشانی 

ای داشته ابشد )زخمشری نیز در این قول اب فیض  امت بوده است، نه اینکه خطیئه
هیم، نسبت د )ع(ابراهیم  به ایخطیئه(؛ اما اگر خبواهیم 1داستان استهمکاشانی 

 -1: 2شده استواقع  )ع(آن خطیئه ترک اوالیی است که در سه جا از ابراهیم 
 هابتبعد از شکسنت  -2 ؛کندمیتان خود را بیمار معرفی در ماجرای شکسنت ب

  )که البته فیض کندمیزن خود را خواهرش معرفی  -3 ؛بودکار بت بزرگ   گویدمی
 3ندار(.معتقد است این سومی وجهی کاشانی 

 ی دعایبر چه اساس کندمنیمشخص  وی، اوالً ابید گفت کاشانی در نقد فیض  
م معنای ه آنکهحال؛ کندمیرا به هضم نفس ای تعلیم امت تفسری  )ع(ابراهیم 

معنای   ، که به«خطیئه»از گناه( و هم  خواهیآمرزشغفران روشن است )که یعنی 
دروغ  گانههس این مواردکالم ابراهیم )ع( در اگر کسی بپذیرد که  . اثنیاً، گناه است

به فرمان  الً مثاگر در موضعی دروغ گفنت مذموم نباشد )ابید گفت ، آنگاه اندبوده
خدا ابشد( چننی دروغی اساساً قبحی ندارد و ترک اولی هم نیست. اما اگر دروغ 

                               

 (.319، ص 3ج )زخمشری )الف(،  1
ز این سه غری ادر فخر رازی نیز معتقد است که خطیئه در اینجا انظر بر ترک اولی است، اما  2

 (.513، ص 24. )فخر رازی، ج کندیمورد؛ چراکه این سه مورد را دروغ دانسته و از انبیاء رفع م
، )ب( ( و طربی )طربی269، ص 3(. بلخی )بلخی، ج 40، ص 4)فیض کاشانی )الف(، ج  3

. البته این دو حرفی دانندیرا انظر بر مهنی سه دروغ م )ع(ی ابراهیم ( نیز خطیئه53، ص 19ج 
 . زنندیها ترک اولی بوده مناز اینکه این دروغ
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واردی  مدر موضعی مذموم ابشد، دیگر ترکی اولی نبوده و گناهی آشکار است. لذا 
اه تلقی ، قاعداتً ابید از جانب او گنبردمیترک اولی انم  عنوانبهکاشانی که فیض  

 شوند، نه ترک اولی.
* 

ی فوق، و اب در نظر در آیه« َخطیَئيت» و« یَ ْغف رَ »اب توجه به کاربرد لغات 
 توان ابراهیم را مرتکب گناه دانست.داشت نقد تفاسری ابال، می
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 16و  15 :قصص

 

هذا م ْن شیَعت ه   حنی  َغْفَلة  م ْن أَْهل ها فَ َوَجَد فیها َرُجَلنْی  یَ ْقَتت الن   َو َدَخَل اْلَمدیَنَة َعلى
 فَ َقضى َو هذا م ْن َعُدو  ه  فَاْسَتغاثَُه الَّذي م ْن شیَعت ه  َعَلى الَّذي م ْن َعُدو  ه  فَ وََكزَُه ُموسى

( قاَل َرب   إ ّن   ظََلْمُت 15ْن َعَمل  الشَّْیطان  إ نَُّه َعُدوٌّ ُمض لٌّ ُمبنی  )َعَلْیه  قاَل هذا م  
 (16فَ َغَفَر لَُه إ نَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّحیُم. ) فَاْغف ْر يل نَ ْفسي

ین كنند. اخرب از مردم شهر به شهر داخل شد. دو تن را دید كه اب هم نزاع مىىب
از پریوانش بود بر ضد آن دیگر   کهآنیك از پریوانش بود و آن یك از دمشنانش. 

كه از دمشنانش بود از او ایرى خواست. موسى مشىت بر او نواخت و او را كشت.  
( گفت: 15كننده است. )دمشًن گمراهگفت: این كار شیطان بود. او به آشكارا 

اى پروردگار من، من به خود ستم كردم، مرا بیامرز. و خدایش بیامرزید. زیرا آمرزنده 
 (16و مهرابن است. )

 
این دو آیه راجع به موسی )ع( است. زمانی که وارد شهر شده و دو نفر را 

شده و  درگرییکی وارد داری از یطرف بهآنگاه  ،کنندمیکه اب یکدیگر نزاع   بیندمی
اول  .. در این آایت دو نکته مورد أتکید ماستکشدمیمشتی دیگری را  یضربهاب 

؛ دوم آنکه خطاب به خواندمی« عمل شیطان»را  آمدهپیشاینکه موسی )ع( امر 
 .کندمیخداوند خود را ظامل خوانده، طلب آمرزش 

هذا من » تفسری. وی در کندمیمطالبی را بیان  15 یآیهطوسی ذیل شیخ 
فرد مقتول است؛ یعنی عمل او « شیطان»که منظور از   گویدمی« عمل الشیطان

ز شیطان اطوسی برای این گفته آن است که در قرآن شیخ  یقرینهعمل شیطان بوده. 
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. 1شودمیمقتول هم در این آیه اب مهنی صفت اید از اید شده، و « عدو»اب صفت 
طان است؛ چراکه ضرورتی ندارد چون شی رمقیبیطوسی، تفسری شیخ این تفسری 

 ان عدو، یعنی مرد قبطیمه نادر قرآن عدو خوانده شده، در اینجا هم منظور از شیط
وسی ندارمی؛ طشیخ  تفسریما تفسری برتری هم برای مقابله اب  هرحالبهابشد. اما 

فاسری به مهنی ترتیب ت. شودمنیچراکه از معنای ظاهر آیه مطلب خاصی استخراج 
 .گذرمیمیرا هم اندیده گرفته و از این آیه « عمل شیطان»از  2دیگران

است که در آن موسی  16 یآیهقرار گرید،  موردتوجهاما خبشی که بیشرت ابید 
 برای طوسی چند تفسریشیخ . کندمیبه ظلم خود اعرتاف کرده، طلب آمرزش  )ع(

ن ظلم در . ایشدمیقبیح نبوده بلکه ابید دیرتر اجنام  قتل -1:دهدمیاین آیه ارائه 
در سنجش و موازنه، قتل  -2اثر تعجیل در قتل است. لذا کار او ترک اولی است؛ 

 (.هددمنیطوسی توضیح بیشرتی شیخ ابعث نقص در صواب موسی )ع( شد )
مهراه نیست.  هقرینشاهد و  یارائه، اب کندمیطوسی معرفی شیخ اولی که  تفسری

یخ شوجود ندارد. درابره وجه دوم، « غفران»لذا دلیلی برای عدول از معنای ظاهری 

                               

 (.136، ص 8 ، جطوسی) 1
خنست: منظور حضرت موسی )ع( : »کندیدو تفسری ارائه م« عمل شیطان»سید مرتضی برای  2

آن بوده است که آراسنت و زیبا جلوه دادن کار کشنت قبطی توسط من و ترک أتخری در اقدام به  
کشنت )ترک استحباب( و کمک من به سزاواری او برای جلب ثواب، کار شیطان بوده است. 

که خمالفت اب فرمان خداوند متعال و ایفنت استحقاق کشته شدن بوده است، از  دوم: کار مقتول،  
عمل »طربسی دو تفسری برای (. 123)علم اهلدی. ص «. کارهای شیطان و عمل آن ملعون است

كارى كه به   -2و گفت: این كار از شیطان بود كه مرا خبشم آورد؛  -1:کندیذکر م« شیطان
(. طربی اب استناد 382، ص 7 )الف(، ج شیطان بود. )طربسیسبب آن قتل واقع شد از عمل 

را حتریک موسی « عمل شیطان»، منظور از رسدیبه حدیثی که سندش به أبی بكر بن عبدهللا م
 (.30، ص 20 ، ج)ب( . )طربیداندی)ع( توسط شیطان، برای مداخله و درگریی در نزاع م
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 این رسدمی. اما آنچه به نظر دهدمنیطوسی توضیح دقیقی راجع به نقص صواب 
است که نقص صواب یعنی از بنی رفنت و تکفری برخی حسنات، که این اتفاق نه اب 

 شیخ  دومتفسری ما از برداشت طبق درنتیجه. دهدمی خطا، بلکه اب اجنام گناه رخ
 1طوسی موسی )ع( ابید مرتکب گناه شده ابشد.

انقطاع از خدا  -1: کندمیسه وجه ذکر « ظلمت نفسی»فخر رازی برای 
چون آن ملعون را کشتم، فرعون مرا  -3 ،ترک اولی -2 ،توجه از خدا( سلب)یعنی 

 2خواهد کشت.
در اینجا هیچ دلیل و شاهدی برای اینکه تفسریش پذیرفته شود ارائه رازی فخر 

 اول او، یعنی انقطاع از خدا، معلوم نیست که در چننی ری. ضمن اینکه تفسدهدمنی
پذیرفته  جهتازاینداشته ابشد. تفسری دوم هم  تواندمیداستانی چه جایگاه و وجهی 

 ؛درست ابشد ندتوامنیسری سوم هم . تفنسبتی اب غفران نداردنیست، که ترک اولی 
اگر منظورش از ظلم، خود را در معرض آسیب فرعون قرار دادن ابشد، معلوم  زیرا

 .کندمینیست که چرا از خداوند طلب غفران 
که اما اگر داللت این آیه را بر صدور معصیت   گویدمیدر ادامه رازی فخر 

 . 3بدانیم، ابید گفت این اتفاق پیش از نبوت موسی )ع( رخ داده است
: کندبه دو وجه اشاره می« ظلمت نفسی»معنای  توضیحابوالفتوح رازی در 

نقصان حظ خود از ثواب، به خاطر تعجیل در قتل قبطی.  -2انقطاع از خدا،  -1

                               

 (.137، ص 8 ، جطوسی) 1
 (.585، ص 24)فخر رازی، ج  2
 (.586، ص 24)فخر رازی، ج  3
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رود به خود را اب و »که   کندمیمعنا  طوراینرا « ظلمت نفسی»فیض کاشانی نیز 
 1«.این شهر در بد موقعیتی قرار دادم

راجع به وجه اول ابوالفتوح در توضیح قول فخر رازی سخن گفتیم. اما وجه دوم 
و  شدهرائها دلیلو تفسری فیض کاشانی هم مانند قول به انقطاع، بدون شاهد و  وی
دور  این اقوال هرچند گناه را از موسی )ع( ی. ضمن اینکه هر سهندرفتنی نیستپذی
ار انقطاع، نقصان ثواب، ای قر  چراکه؛ دهندمی، اما خطایی را به او نسبت کنندمی

 دادن خود در موقعیت اندرست، مهه از مصادیق خطا هستند.
که   کندمیاعرتاف  16 یآیهکه موسی )ع( در   گویدمی املیزانطباطبایی در 

اْغف ْر فَ »به نفس خود ستم کرده، چون خود را در خطر انداخته است. و منظورش از 
این نیست که خداوند از سر گناهش بگذرد، بلکه منظورش آن است که خداوند « يل  

او را از  و کردهاثر عمل او )که در معرض خطر فرعون قرار گرفنت است( را خنثی  
 2خالص خبشد.عواقب وخیم کار 

 یآیهذیل  بالً قکه   طورمهانتفسری طباطبایی وارد است. طباطبایی،  برچند نقد 
. گریدیمرا به معنای از بنی بردن اثرات سوء « غفران»سوره فتح اجنام داده بود،  2

؛ کندمنیتخراج این معنا به منبع خود برای اس ایاشارهاما در اینجا هم مثل آجنا، 
نشان دادمی که معنای غفران اب ذنب نسبت دارد. عالوه بر این،  ترپیشما  آنکهحال

فرعونیان  جنات ایفنت از« فَاْغف ْر يل  »چه ضرورتی دارد که اگر منظور موسی )ع( از 
 راحتیبهبوده، قرآن این معنا را اب چننی عبارت مشکوکی بیان کند؟ خداوند 

کند،   )یعنی مرا جنات خبش( استفاده« جننی»مثل  لغتیدر این داستان از  توانستمی

                               

 (.84، ص 4 ج ،)الف( )فیض کاشانی 1
 (.19، ص 16 )طباطبایی )الف(، ج 2
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 یسورهمهنی  21 یآیهچنانکه در  ؛ای اجیاد نشود، هم شبهابشدات هم رساتر 
 شعراء، یسوره 1694و  1183 آایت و 2حترمی یسوره 11 یآیهدر  و ،1قصص

 استفاده شده است.« جننی»برای طلب استخالص از تعبری 
* 

این مطلب را برداشت کرد که موسی )ع( کار  توانمیاز آنچه ات اینجا آمد، 
از خداوند طلب  ،جنام این کار خود را ظامل خواندهانروایی اجنام داده و به خاطر ا

گناه ای خطا ابشد. خطا بودن فعل او حداقل   تواندمی. حال این کار کندمیآمرزش 
 واندهخگفت؛ اما اب توجه به اینکه موسی )ع( خود را ظامل   توانمیچیزی است که 

 )اب توجه به معنایی که برای غفران شناسایی کردمی کندمیو از خداوند طلب غفران 
ه است. گفت که عمل موسی )ع( گناه بود  توانمیو گفتیم که اب ذنب نسبت دارد(، 

ز نبوت، امربان پیش اعصمت پی ابید بیان داشت که -اب توجه به این آیه  -لذا 
 امری ضروری نیست.

 
 
 

 

 

                               

ْنها خائ فاً َیرَتَقَُّب قاَل َرب    1  م َن اْلَقْوم  الظَّال منَی. َنجِّينَفَخرََج م 
 م نْ  َنجِّينْنَدَك بَ ْیتاً ِف  اجْلَنَّة  َو ع   َو َضَرَب اّللَُّ َمَثاًل ل لَّذیَن آَمُنوا اْمرََأَت ف ْرَعْوَن إ ْذ قاَلْت َرب   اْبن  يل 2

 .م َن اْلَقْوم  الظَّال منی ف ْرَعْوَن َو َعَمل ه  َو جَن  ين
 .َو َمْن َمع َي م َن اْلُمْؤم ننی ينَنجِّ َو بَ ْیَنُهْم فَ ْتحاً َو  فَافْ َتْح بَ ْیين 3
 .مم َّا یَ ْعَمُلون َو أَْهلي َنجِّينَرب    4
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 24 :ص

 

ه  َو إ نَّ َكثریاً م َن اْْلَُلطاء  لَ  قاَل َلَقْد ظََلَمَك ب ُسؤال  نَ ْعَجت َك إ ىل  بَ ْعُضُهْم َعلى َیْبغين عاج 
ات  َو قَلیل  ما ُهْم َو َظنَّ داُوُد  ا فَ َتنَّاُه فَاْسَتْغَفَر أَ بَ ْعض  إ الَّ الَّذیَن آَمُنوا َو َعم ُلوا الصَّاِل  منَّ

 َربَُّه َو َخرَّ راك عاً َو أانَب.
ر تو خویش بیفزاید ب هایمیشخواهد ات به داود گفت: او كه میش تو را از تو مى

ه  اند و كارهاى شایستكند. و بسیارى از شریكان جز كساىن كه امیان آوردهستم مى
كنند. و داود دانست كه یكدیگر ستم مى بر - و اینان نیز اندك هستند - اندكرده

 امی. پس از پروردگارش آمرزش خواست و به ركوع درافتاد و توبه كرد.او را آزموده
 

را مورد آزمایش  )ع(داستانی است که در آن خداوند داود به این آیه راجع 
ه و ب نشدهاز این آزمون سربلند خارج  )ع(، و بنابر ظاهر آیه، داود دهدمیقرار 

 د:ن. آایت پیشنی چننی میگویکندمیمهنی خاطر از خداوند طلب آمرزش 
 إ ْذ َدَخُلوا َعلى (21َو َهْل أاتَك نَ َبُأ اْلَْْصم  إ ْذ َتَسوَُّروا اْلم ْحراَب )(: 22و  21)ص: 

ْنُهْم قاُلوا ال خَتَْف َخْصمان  بَغى ِْلَق   َو ض  بَ عْ  بَ ْعُضنا َعلى داُوَد فَ َفز َع م  فَاْحُكْم بَ ْیَننا اب 
راط  ) ال ُتْشط ْط َو اْهد ان إ ىل  (22َسواء  الص  

( بر داود 21كه از دیوار قصر ابال رفتند؟ )  آنگاهاى آای خرب آن مدعیان را شنیده
ترسید. گفتند: مرتس، ما دو مدعى هستیم كه یكى بر  هاآنداخل شدند. داود از 

ن ما به حق داورى كن و اپى از عدالت بریون منه و ما دیگرى ستم كرده است. میا
 (22را به راه راست هدایت كن. )

 شدهزدهخمتلفی  هایحرف )ع(نزول این آیه، و علت استغفار داود  شأندر 
. کنیمیمصرفاً به کالم مفسرین بسنده  ،، که در اینجا از آوردن آن پرهیز کردهاست
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، و کندمیاستغفار  24 یآیهدر  )ع(است که داود  اینآنچه مشخص است 
 که استغفار او را پذیرفته:   کندمیاعالم  25 یآیهخداوند در 

.  َلزُْلفىفَ َغَفْران َلُه ذل َك َو إ نَّ َلُه ع ْنَدان(: 25)ص:   َو ُحْسَن َمآب 
 ما تقرب است و ابزگشىت نیكو.ما این خطایش را خبشیدمی. او را به درگاه 

. مهچننی طربی در 1کندمیفهم  )ع(را انظر بر ذنب داود  24 یآیهبلخی  
استفاده  «خطیئه»و « ذنب»از لغات  هاآنکه در   آوردمیتوضیح این آیه، احادیثی 

  2شده است.
 :نویسدمیطربسی ذیل این آیه و نظر قائلنی عصمت راجع به آن 

خضوع براى  و بر اساس پیوسنت به خداوند )ع(اند: استغفار داود برخى گفته»
 ... اینجود در مقابل خداوند بوده است،او و اظهار ذلت و خوارى اب عبادت و س

 3«.دانندپیامربان را از مهه گناه منزه مى که ناسخن كسى است از امامیه و غری ایش
د پیوسنت به خدا مستلزم این است که فر  ،اوالً نقد کالم طربسی آن است که 

شد )دچار انقطاع شده ابشد( که این خود گناه ای خطا از خداوند بریده اب ترپیش
که ) اراز استغف تریمناسببرای اعالم خضوع در برابر خداوند الفاظ  ،است. اثنیاً 

 ضمن اینکه جمدداً کالم طربسی وجود دارد. (ناه استمعنای آن طلب آمرزش برای گ
فسری تکه   استکالمی، و نه معنای ظاهری آیه،   هایفرضپیشکه   دهدمینشان 

 .دهندمیتنزیهی از این قسم آایت را شکل 
 :کندمیفخر رازی برای این آیه چند وجه ذکر 

                               

 (.641، ص 3ج )بلخی،  1
 (.96و  94، 92، ص 23ج ، )ب( )طربی 2
 (.89، ص 21ج )طربسی )ب(،  3
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را دارند ش قصد قتل هاآناندیشید که  )ع(چون آن دو به او وارد شدند، داود  -1
ن را خبشید، و به ای هاآنصاحب قدرت بود  ابوجوداینکهترسید. اما  ایشانو از 

 طلب خبشش کرد. وند دلیل دچار عجب شد. آنگاه از خدا
مهت گماشت، سپس اب خود گفت دلیل قاطعی برای اینکه  1شاید او به آزار قوم -2
را خبشید، و از آن استغفار   هاآنقصد شر داشته ابشند وجود ندارد. پس  هاآن

 2کرد.
شفاعت و اب درخواست قوم از او از خدا طلب خبشش  منظوربه )ع(اود د -3

 3.کندمی
ظ قرآن که چون لف  گویدمیدر دفاع از این تفاسری احتمالی، چننی  رازی فخر

احتمالی   راه را برای این تفاسری توانمی، کندمنیداللت  )ع(قطعاً بر گناهکاری داود 
َو ُحْسَن  َو إ نَّ َلهُ ع ْنَدان َلزُْلفى» گویدمیکه   25 یآیهگشوده دید. آنگاه، اب توجه به 

داود  یدگو میاز وجهی هستند که  ترحمتملاین وجوه احتمالی  نویسدمی، 4«َمآب
 سزاوار کسی است که عمر ایخامتهچراکه چننی  ؛مرتکب گناه شده است )ع(

خود را در خدمت و طاعت خداوند گذرانده، نه کسی که جرمی از او سرزده 
 5است.

                               

از ایشان اید شده، و « خصم»هستند که در قرآن اب عنوان  ییهاآن« قوم»ظاهرًا منظور از  1
 .بیش از دو نفر هستند« َتَسوَُّروا» یواسطهبه
 در اینجا، تصمیمی است که بر آزار دادن قوم گرفته بود. )ع(ظاهراً دلیل استغفار داود  2 
 (.385، ص 26ج )فخر رازی،  3
 «.نیكواو را به درگاه ما تقرب است و ابزگشىت » 4
 )مهان(. 5
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ه کسی مانند ک  میپنداردوی چننی  بر کالم فخر رازی آن است که گوای هنقد وارد
چننی  کهدرحالی، افتدمیمقربی ابشد، اب یک گناه از قرابت  یاگر بنده )ع(داود 

 به هستند؛ کما اینکه در دید قائلنی مجعقابلمقرب بودن و ارتکاب گناه  نیست.
عصمت بسیاری از بندگان خدا، در زمره مقربنی بوده، اما معصوم نیستند؛ یعنی 

  گویدمیطه،  121 یهم در تفسری آیهرازی . خود فخر اندشدهمرتکب گناه  نوعیبه
. پس در اینجا هم دلیلی ندارد فکر کنیم  1را عاصی نکرد )ع(که یک عصیان آدم 

 به گناه و مقرب بودن او تناقضی در کار است. )ع(که میان ارتکاب داود 
ت. فیض کاشانی اس صافیالدیگر برای این آیه، تفسری  ذکرقابلتفاسری  ازمجله

در ضمن تفسریش برای این آیه، حدیثی از علی بن موسی )امام هشتم شیعیان( نقل 
 )به این داستان کردهو مهسر اورای را رد   )ع(، که در آن وی داستان داود کندمی

 ]داود 2خطیئهپس » دسپر می(، آنگاه در اپسخ کسی که شودمیدر ادامه اشاره 
 .شقضاوت کردن طرفهیکو  )ع(قضاوت داود  یحنوه گویدمی« [ چه بود؟)ع(

از لفظ  )ع(آنچه در این تفسری مهم است، آن است که برای عمل داود 
ین . اب اه در لغت به معنای خطای عمدی استاستفاده شده. خطیئ« خطیئه»

حال اگر کالم  .3دهدچراکه از سر عمد رخ میآن را گناه دانست،  توانمی حساب

                               

 (.109، ص 22ج )فخر رازی،  1
 أتکید از ماست. 2
. در این استخراج استدلیل دیگر، برای اینکه خطیئه نوعی گناه است، از مهنی حدیث قابل 3

دور  ع()نسبت دادن کواتهی در مناز، فحشا و قتل را از داود  علی بن موسیحدیث پس از آنکه 
« خطیئه»که   دیآی؟ از این برم«او چه بود یپس خطیئه» پرسدیکننده م، شخص سؤالکندیم

، که هر سه از گناهان هستند، نه ابشدیانظر به اموری از جنس کواتهی در مناز، فحشا و قتل م
 از جنس خطاهای سهوی.  
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علی بن موسی که در تفسریی شیعی نقل شده است را دقیق بدانیم، کالم او انظر 
اب  در ارتباط )ع(است؛ هرچند که وی گناه بزرگ داود  )ع(بر گناهکاری داود 

 . کندمیمهسر اورای را رد 
 احتمال ات کندمی، ذیل تفسری این آایت، دو ادعا مطرح املیزانطباطبایی در 

 چننی است: ویی هادور کند. ادعا )ع(وقوع گناه را از داود 
وارد شده از ابالی دیوار بر او  )ع(اب توجه به اینکه دو نفری که بر داود  -1

بوده و طبیعی ن ایحادثهورود طبیعی نیست، لذا حادثه  ی، و این حنوهانددرآمده
ید اب بودمیچون اگر این رخداد طبیعى  رخ داده است؛ )ع(برای داود  1نوعی متثل

د، شدناند و ای ملك، از راه طبیعى بر داوود وارد مىآن اشخاص كه ای انسان بوده
 2نه از راه دیوار.

را ابید شرطیه )=فرضی( در نظر گرفت. به این شکل که مراد  )ع(کالم داود   -2
الم تو ک  اگر»این بوده که به فرد شاکی )=صاحب یک میش( بگوید  )ع( داود

ن دلیلی که طباطبایی برای شرطیه بودن ای«. درست ابشد، آنگاه حکم چنان است
 كنند بر اینكه انبیاء )ع( به عصمتعقل و نقل حكم مى»است:  این آوردمیعبارت 

 3«.خداىي معصوم از گناه و خطا هستند. چه گناه بزرگ و چه كوچك
 نقد این دو تفسری طباطبایی چننی است: 

رخ  خوبی برای اینکه داستان در ظرفی بریون از عامل واقع یقرینه طباطباییالف: -1
ریطبیعی غ ینشانه. اینکه گفته شود از دیوار وارد شدن دو فرد کندمنیداده ارائه 

                               

متثل یک اصطالح ختصصی است که در اینجا دقیقًا مشخص نیست طباطبایی آن را در چه  1
 رده است.معنایی به کار ب

 (.294، ص 17)طباطبایی )ب(، ج  2
 (.296، ص )مهان 3



 89/  دو: آیات درجه ی عصمتدالیل نقلی در نفی آموزه
 

 

در آن زمان وارد شدن از راه  دانیممنیچراکه ما  ؛بودن ماجرا است، حمل حبث است
 یجع به حنوههست که را ایآیهدیوار حتماً غریطبیعی بوده ای نه. کمااینکه در قرآن 

که امروز برای ما غریطبیعی است، اما از سیاق منت   کندمیصحبت  هاخانهورود به 
 : است که در زمان خودش رایج و طبیعی بوده  شودمیاستفاده 
َّ َمن  اتَّقى(: 189)بقره:  َْن أَتُْتوا اْلُبُیوَت م ْن ُظُهور ها َو لك نَّ اْلرب  ُّ ِب  َو أْتُوا  لَْیَس اْلرب 

َ َلَعلَُّكْم تُ ْفل ُحوَن.  ا َو ات َُّقوا اّللَّ  اْلُبُیوَت م ْن أَْبواهب 
از  ها وارد شوید، بلكه نیكى تقوا پیشه كردن ونیكى آن نیست كه از پشت به خانه

 .و از خدا برتسید ات رستگار شوید نه وارد شدن است،در به خا
 برای اینکه داستان از جنس متثل است، قوی نیست. طباطباییلذا دلیل 

 دلیل حمکمی بر اینکه این داستان نوعی متثل بوده ارائه طباطبایی تنهانهب: -1
رخ  داستان در ظرف واقع دهدمیدر قرآن هست که نشان  ایقرینه، بلکه کندمنی

، و خدا کندمیاز عملش استغفار  )ع(ن است که داود ای قرینهداده است. آن 
 :پذیردمیاستغفار او را 

 ...فَ َغَفْران َلُه ذل ك(: 25)ص: 
 ...ما این خطایش را خبشیدمی

هر اود )ع( درا بپذیرمی که فعل انصواب و استغفار  طباطباییحتی اگر حرف 
ه اب توجه به اینک :نقد بر کالم وی وارد است، این اندرخ دادهدو در عامل متثل 

خطایی  درنتیجهو  1عامل متثل مانند عامل خواب، عامل تکلیف نیست گویدمی طباطبایی
در حاق امر سر نزده، معنایی ندارد که خداوند به چننی استغفاری  )ع(از داود 

 اپسخ داده و فرد را بیامرزد. 

                               

 (.295، ص 17ج )طباطبایی )ب(،  1
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، دهدیمبه دالیل عقلی و نقلی ارجاع  )ع(اینکه طباطبایی برای رد اهتام از داود  -2
؛ بردیمحبث عقلی و نقلی عصمت  یحبث را از موضع فعلی خارج کرده و به حوزه

رائه کردمی. اگر ا هرکدامآن را به حبث گذاشتیم و دالیلی برای رد  ترپیشکه   مواضعی
دالیل ما برای رد دالیلی عقلی و نقلی قائلنی به عصمت کافی دانسته شود، آنگاه 

 حرف طباطبایی در اینجا مردود است.
 ماجرای اورای

َشام  َعن  َأِب  َعن  اْبن  َأِب  ُعَمرْی  َعْن ه  »قمی در تفسری این آیه، حدیثی را اب سند 
این  .کندمیو مهسر اورای را تعریف  )ع(ستان داود که دا  آوردمی« الصَّاد ق  )ع(

؛ داستانی که شدهدادهابشد که به یک پیامرب نسبت  داستانی برانگیزترینچالششاید 
 انددهکر . بسیاری از مفسرین تالش  شودمیدچار گناهی عظیم  )ع(طبق آن داود 

ه یکی ، صرفاً به این خاطر کآورمیمیاین داستان را انمعترب بدانند. ما در اینجا آن را 
 ضمن روایتی از امام ششم شیعیان آن را نقل کرده است: امامیهاز بزرگان 

ل عجیبی داخ یپرندهکه انگهان در حمراب مشغول مناز بود   )ع(ابری داود 
 رودمیدنبال پرنده  شود ومیاز مناز غافل  )ع(. داود کندمیب نظر او را جل ،شده

 یخانهو  ع()داود  حمل نادیواری که می یلبهبر  ،ات آن را بگرید. پرنده پرواز کرده
د. زن ات پرنده را بگری  رودمیاز دیوار ابال  )ع(. داود نشیندمی ،بود اورای بن حنان
، موهایش را حائل بیندمیرا  )ع(داود  یهیسا وقتیبوده، و  شستشواورای مشغول 

. آنگاه به حمراب شودمیمفتون او  زن اورای)ع( اب دیدن . داود دهدمیخود قرار 
، اورای را اجنام دهد خواستمیدر جنگی که سپاه او ات  نویسدمی یاانمهابزگشته و 

 ع()، دو فرشته بر داود ازآنپس. شودمیدر صف مقدم قرار دهند و اورای کشته 
نه میش و دیگری  99که ما دو برادرمی و یکی   کنندمیو طرح دعوا  شوندمیوارد 

  ودشمیآن یکی را هم بگرید. گفته  خواهدمیمیش  99میش دارد، و صاحب  1
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خود پی برده،  1به گناه )ع(زن داشت. پس داود  99در این هنگام  )ع(که داود 
 و بر مزار اورای برود گویدمی. خداوند به او گذراندمیچهل روز در سجده به زاری 

 و وردخبرمیبه پیامربی به انم حزقیل  )ع(از او طلب آمرزش کند. در راه، داود 
 2.خواندمی« مذنب»و « نبی خاطی»حزقیل او را 

* 
ه دلیل قاطعی )ک اب توجه به تفاسری ابال و نقد آهنا، بدون در نظر داشت داستان اورای

گناهی   داود )ع( دچاربرای پذیرش آن وجود ندارد(، میتوان چننی نتیجه گرفت که 
 شده است که خداوند آن را مورد غفران قرار میدهد.

 
 
 

 

 

 

 

 

                               

 خطیئه. 1
 (.230، ص 2)قمی، ج  2
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 آیات درجه سه
 

ناهکاری ای دال بر گ تنهاییبهآیه  خود درجه سه آایتی هستند که حمتوایآایت 
 أنن )مثل شآخارج از منت قر خطاکاری فردی از پیامربان نیست؛ اما مراجعه به 

  رخ داده است. هاآنکه گناه ای خطایی از جانب فردی از   رساندمی (هانزول
امون تعدادی دیگر پری تعدادی از آایت این خبش راجع به پیامرب اسالم )ص( و 

 سبب نزوهلا ای رواایتی که پریامون آایت انظر بر شخص پیامرب سایر انبیاء هستند.
یک واقعیت اترخیی در روشنگری داللت آایت  یبه مثابه اسالم )ص( بیان شده

اما شأن نزوهلا راجع به آایت انظر بر سایر پیامربان، که خربشان  ؛کنندایفای نقش می
فرض قابل ، تنها اب این پیشاست و اتبعنی از پیامرب به ما رسیده ی صحابهاب واسطه

ذیری اتصال به وحی ای نقصان انپ یپیامرب اسالم )ص( )به واسطه کالماند که  پذیرش
ویل را مالک أت کالم پیامرب اسالم )ص(. لذا میتوان  استعلم وی( مورد وثوق کامل 

ش خب ع به سایر پیامربان در اینفرض حبث ما راجآایت قرار داد. اب توجه به این پیش
 .داردی جدلی غهصب

 
 

 29 :اسراء
 

 .َد َمُلوماً حَمُْسوراً ُعُنق َك َو ال تَ ْبُسْطها ُكلَّ اْلَبْسط  فَ َتْقعُ  َو ال جَتَْعْل یََدَك َمْغُلوَلًة إ ىل
گشاى كه ب ابرهیکنه دست خویش از روى خست به گردن ببند و نه به سخاوت 

 خورده بنشیًن.زده و حسرتدر هر دو حال مالمت
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. سبب اول کنددو سبب برای نزول این آیه ذکر می اسباب النزول واحدی در

. خواهدمی: غالمی نزد رسول خدا )ص( آمد و گفت مادرم از مشا چیزی گویدمی
ت پریاهنت اسبه او فرمود در حال حاضر چیزی ندارم. گفت مادرم گفته )ص(  پیامرب

مبادرت به این کار کرد، و خود برهنه در خانه ماند، )ص(  پیامربمن بپوشان.  ررا ب
: گویدمی، رسدمیو این آیه انزل شد. سبب دوم که سندش به جابر بن عبدهللا 

پیامرب )ص( میان اصحابش نشسته بود. کودکی نزد او آمد و گفت مادرم زمانی  ابری
ود. پیامرب چیزی جز پریاهنش نب)ص( بر تو زرهی پوشانیده بود. در آن زمان اب پیامرب 

گفت وقتی دیگر بیا که شاید متاعی برای اعطاء داشته ابشم. کودک نزد )ص(  
و بگو این پریاهن را مادرم بر ت( )صمادرش ابزگشت و مادرش گفت به رسول خدا 

 به خانه رسید ابر دیگر کودک بر او وارد شد. پیامرب)ص( پوشانده. وقتی پیامرب 
پریاهنش را درآورده، به او داد و خود عراین در خانه نشست. پس بالل اذان  )ص( 

نزد پیامرب  هاآنبریون نیامد. صحابه نگران شدند، و یکی از )ص( گفت ولی پیامرب 
  1فت و او را عراین ایفت. آنگاه این آیه انزل شد.ر 

ینکه ؛ اکنندمیاین دو سبب نزول، اب اندکی تفاوت ماجرای واحدی را روایت 
ه و خود عراین در خان دهدمیدر مقابل درخواست سائلی، پریاهنش را )ص( پیامرب 

. این ماجرا، سبب نزول مشهور این آیه کندمیرا انزل  یآیهو خداوند این  ماندمی
، 3، عیاشی2، قمیازمجله. اندکردهواحدی نیز آن را نقل   غری ازاست و افراد دیگری 

                               

 (.294)واحدی، ص  1
 (.18، ص 2ج )قمی،  2
 (.289، ص 2ج )عیاشی،  3
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ا عالوه بر این، سبب نزول دیگری ر کاشانی . البته فیض  2و فیض کاشانی 1زخمشری
 ییهازمان گویدمی به نقل از امام ششم شیعیان. این سبب دوم، کندمیهم ذکر 

، ات کردیماز طال بود، و او مهه آن را انفاق  ییهاسهیک)ص(  بود که در کنار پیامرب 
، چیزی برای انفاق کردن کردمیزمانی که وقتی شخص دیگری به او مراجعه 

. این سبب را 3نداشت. پس اب این آیه خداوند کیفیت انفاق را به او گوشزد کرد
 4سیوطی نیز نقل کرده است.

 توانمی، دکنمیاب توجه به کثرت قائلنی به سبب نزولی که واحدی مطرح 
پذیرفت که سبب نزول این آیه مهان داستان انفاق لباس است. اگر چننی چیزی را 
بپذیرمی )ای حتی اگر در این پذیرش بر خطا ابشیم، و سبب نزول اصلی آن ابشد که 

پیامرب  دشو می(، آنگاه دیده ای هر سبب مشابه دیگر کندمیفیض کاشانی نقل 
خداوند نبوده، و خداوند برای ارشاد پیامرب  موردپسندکاری را اجنام داده که )ص(  
)ص( یامرب پگفت که   توانمنیاین آیه را انزل کرده است. مطمئناً در این ماجرا )ص( 

 ه نظربمانی از فرامنی خدا را نقض نکرده است. اما مرتکب گناه شده، چراکه فر 
در  که رضای خداوند  دست به کاری زدهکه مرتکب خطا شده ابشد؛ چون   رسدمی

 .کندمیفوق را انزل  یآیه، آن، و خداوند برای ممانعت از تکرار آن نبوده
در  دپژوهشمور آن است که مفسران برخالف بیشرت مواضع  توجهجالب ینکته

. لذا اب اندامدهیبرنآمیز خداوند توجیه این آیه و تفسری بیان توبیخ درصدداین حتقیق، 

                               

 (.662، ص 2ج )زخمشری )الف(،  1
 (.189، ص 3ج ، )الف( )فیض کاشانی 2
 )مهان(. 3
 (.160)سیوطی، ص  4
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، ص() این آیه را نشانی بر خطاکاری پیامرب توانمیچالشی کمرت از سایر آایت، 
 دانست.
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 24و  23 :کهف

 

ُ َو اذُْكْر رَبََّك إ ذا23ء  إ ّن   فاع ل  ذل َك َغداً )َو ال تَ ُقوَلنَّ ل َشيْ  سیَت نَ  ( إ الَّ أَْن َیشاَء اّللَّ
َقْ َرَب م ْن هذا َرَشداً ) َو ُقْل َعسى  (24أَْن یَ ْهد یَن  َرِب   ْل 

( مگر خداوند خبواهد. و چون فراموش كًن، 23كنم، )هرگز مگوى: فردا چننی مى
ایت كند. ترین راه هدآر و بگو: شاید پروردگار من مرا از نزدیك پروردگارت را به اید

(24) 
 

 ؤالسمشرکان مکه اب کمک یهوداین چند ابری سبب نزول این آیه آن است که 
به )ص(  . پیامربپرسیدند، راجع به اصحاب کهف، ذوالقرننی و روح، )ص( از پیامرب

آنگاه به انتظار  ؛نگفتکه فردا بیایید ات به مشا اپسخ دهم و انشاهللا   گفتایشان  
در مقابل مشرکان )ص( و پیامرب  شدقطع  1، اما وحی برای چهل روزنشستوحی 

تور انشاهللا  دس)ص( که به پیامرب   شدانزل  ت فوق. در این موقع آایافتاد سختیبه
 2.دهدمیگفنت 

                               

 (.151، ص 15، ج )ب( )طربی. داندیطربی قطع وحی را اپنزده روز م 1
تقریبًا میان مفسران بر سر این سبب نزول امجاع وجود دارد. ازمجله مفسرینی که این سبب را  2

(، 34، ص 2ج (، )قمی، 581، ص 2ج : )بلخی، توان به این افراد اشاره کردمیاند آورده
، ص 21(، )فخر رازی، ج 151، ص 15، ج )ب( )طربی ،(715، ص 2)زخمشری )الف(، ج 

ج : )عیاشی، کندینقل م طالبیعیاشی این سبب را به نقل از حدیثی از علی ابن اب (.450
ی(. فیض کاشانی این سبب را به نقل از جعفر بن حممد )امام ششم شیعیان( نقل م324، ص 2

 (. 238، ص 3، ج )الف( کاشانی: )فیض  کند
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که   است این، شودمیاول از این آیه و سبب نزول آن فهمیده  یوهلهآنچه در 
ات  دهدیمفعل اشتباهی اجنام داده و خداوند عالوه بر اینکه به او تذکر )ص( پیامرب 

 .کندافمی سختیبهرا  ویآن را تکرار نکند، او را جمازات کرده و اب قطع وحی 
ص( )ترک مندوب از جانب پیامرب  یواسطهبهرا  آایتاین  نزولابوالفتوح رازی 

ت ابشد؛ درس تواندمنی)ص( اما قول به ترک مندوب بودن فعل پیامرب  .1دانسته است
امرب پی ایترک مندوب بر  اب فرض جواز همآنچراکه خداوند برای ترک مندوب )

کار   2ات جایی که به تعبری زخمشری سازدیمنرسولش را در برابر مشرکان رسوا ( ()ص
 برسد.)ص( به تکذیب پیامرب 

بر سر سبب نزولش امجاع داشته، و عمداتً هم تالشی این داستان که مفسران 
طایی است  خ یدهندهنشانبرداشته شود، )ص( ات به حنوی اهتام از پیامرب  اندکردهن

ا ات دیگر خطایش ر  دهدمی، و خداوند هم به او تذکر سرزده)ص( که از پیامرب 
 .کندمیآن خطا تنبیه  یواسطهبهتکرار نکند، و هم او را 

 
 
 
 
 

 

 

                               

 (.337، ص 12ج )ابوالفتوح رازی،  1
 (.715، ص 2)زخمشری )الف(، ج  2
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 1 :عبس

 
 .َعَبَس َو تَ َوىلَّ 

 ى را ترش كرد و سر برگردانید.رو 
 

زرگان بچند تن از اب )ص( اسالم سبب نزول مشهور این آیه آن است که پیامرب 
بینایی نزد اندر این هنگام  مشغول گفتگو بود که هاآنامید اسالم آوردن  همشرکنی ب

چهره ص( ). پیامرب کندمی سؤالمتوجه شرایط ابشد از وی مکرراً  آنکهبیه و او آمد
 یآیه. چند 1شودمی. آنگاه این آایت انزل گرداندبرمیو روی از او  هدرهم کشید

 ابتدایی این سوره چننی است:
 (3)َو ما یُْدریَك َلَعلَُّه یَ زَّكَّى  (2) َءُه اْْلَْعمىآجنا( 1َعَبَس َو تَ َوىلَّ )(: 1-6)عبس: 

 (6َفأَْنَت َلُه َتَصدَّى ) (5) أَمَّا َمن  اْسَتْغًن (4) أَْو یَذَّكَُّر فَ َتْنَفَعُه الذ  ْكرى
و تو چه  (2چون آن انبینا به نزدش آمد. ) (1وى را ترش كرد و سر برگردانید. )ر 

اما  (4ای پند گرید و پند تو سودمندش افتد. ) (3داىن، شاید كه او اپكیزه شود، )
 (6كًن. )تو روى خود بدو مى (5او توانگر است، ) کهآن

انپسندی چننی رفتاری، حتی اگر از جانب خداوند نکوهش نشده بود، آشکار 
است. اما خداوند در اینجا کسی که از انبینا روی برگردانده را مورد عتاب قرار 

ب این ابات مشخص شود که کار قبیحی اجنام گرفته است. افراد زایدی در  دهدمی
، ابن ، ضحاك، قتادةابن عباس ازمجلهپیامرب )ص( است.  آن که منظور  اندگفتهآیه  

بلخی )صاحب تفسری . مهچننی از میان مفسران، 2اندکردهزید چننی دیدگاهی را بیان  

                               

 (.471)واحدی، ص  1
 (.32، ص 30ج ، )ب( )طربی 2
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معتقدند که  4و طربی 3، زخمشری(معانی القرآن)صاحب  2، فراء1(مقاتل بن سلیمان
است. حتی فخر رازی که معتقد به عصمت )ص( روی سخن این آیه اب پیامرب 

ر ترش کرد و س یمفسران امجاع دارند بر اینکه کسی که رو : »گویدمیاست، 
، طربسی حدیث زیر هااینعالوه بر  .5«برگردانید، رسول علیه الصالة و السالم است

 :کندمیرا از امام ششم شیعیان نقل 
بن ام  عبدهللا]پیامرب[ الم روایت شده كه هر وقت از حضرت صادق علیه الس»

رگز خدا قسم كه دیگر ه به خداآفرین، آفرین بر تو. نه  گفتمی دیدمیمكتوم را 
و مهرابىن منود كه او از حیا و  حمبت به او قدرآنتو سرزنش نكند و  درابرهمرا 

 6«.منودمی یخوددار اّلل  علیه و آله  صلیخجالت از حضور در جملس پیغمرب 
یعتًا تالش است، طب هه اینکه پیامرب )ص( منظور این آیفراگریی قول ب ابوجود

ه طرف حساب این کبگویند   اتمفسرانی که قائل به عصمت انبیاء هستند، این بوده 
شیخ . در این آیه گناه نبوده است مورداشارهپیامرب )ص( نیست، ای اینکه فعل  آیه

َو إ نََّك »پیامربی که خداوند در قرآن راجع به او گفته  گویدمی التبیانطوسی در 
چطور  8«َو َلْو ُكْنَت َفظاا َغل یَظ اْلَقْلب  اَلنْ َفضُّوا م ْن َحْول كَ » و 7«ُخُلق  َعظیم   َلَعلى

                               

 (.589، ص 4ج )بلخی،  1
 (.235، ص 3ج )فراء،  2
 (.700، ص 4ج ، )الف( )زخمشری 3
 (.32، ص 30ج ، )ب( )طربی 4
 (.53، ص 31ج )فخر رازی،  5
 (.130، ص 26)طربسی )ب(، ج  6
 .(: و تو راست ُخلقى عظیم4)قلم:  7
 شدن.بودى از گرد تو پراكنده مىدل مى(: اگر تندخو و سخت159عمران: )آل 8
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زند و ممکن است خماطب این آیه ابشد؟ ابوالفتوح رازی نیز مشابه مهنی حرف را می
 کبه نزدیروایت كردند كه این عبوس و اعراض از مردى بود اموى كه » گویدمی

ز آمد، او خویشنت را فراهم گرفت به تقز   آجنارسول حاضر بود. چون این مرد انبینا 
و ترف ع و روى ترش بكرد و روى بگردانید، خداى تعاىل در حق  او این آایت فرستاد 

است از قول او ل لداللة القرءان و تواتر اخبار على  ترکینزدو این قول به صواب 
 1«.خالفه

 ییهآابید گفت حمتوای این آیه منطقاً منافاتی اب دو طوسی شیخ در نقد کالم 
« ا م ْن َحْول كَ َو َلْو ُكْنَت َفظاا َغل یَظ اْلَقْلب  اَلنْ َفضُّو » و« ُخُلق  َعظیم   نََّك َلَعلىَو إ  »

 ایِلظهخلق و اب مراعاتی ابشد، اما در انسان بسیار خوش دتوانمیندارد؛ کسی 
س رفتار انصوابی داشته ابشد. پ ابزگشته،خاص، به دلیلی، از اخالق غالب خود 

ص( ) پیامربگفت چون خداوند در دو موضع از قرآن از حسن خلق   توانمنیالزاماً 
تعریف کرده، او را از هرگونه قبح خلق مربا اعالم کرده است. عالوه بر این، در مورد 

مراد این آیه ص( )پیامرب  گویدمیقولی که  ،اوالً  کندمیروایتی که ابوالفتوح مطرح 
ز آن دفاع ا ابوالفتوحقول رقیب که  کهدرحالیاست، قائلنی مشخص و مهمی دارد، 

در تفسریش  کندمیتواتری که ابوالفتوح از آن اید  ،قائل مشخصی ندارد. اثنیاً  کندمی
 ذکر نشده، و به مهنی مناسبت به ِلاظ معرفتی ضرورتی برای پذیرش آن وجود ندارد.

ه پیامرب که این آایت راجع ب  کندمیاگرچه اب دالیلی رد  ،جممع البیانطربسی در 
شد، اب)ص( پیامرب  انظر بر عملین آایت در فرض اینکه ا گویدمیابشد، )ص( 

 یهرهچعبوسی و انبساط برای انبینا تفاوتی ندارد؛ چراکه انبینا متوجه تغیری حالت 
فسری  تهم در رازی ، لذا پیامرب )ص( دچار خطایی نشده است. فخر شودمنیخماطب 

                               

 (.148، ص 20ج )ابوالفتوح رازی،  1
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، اما در بعید است)ص( اگرچه نسبت دادن این داستان به پیامرب  گویدمی کبری
 صورت انتساب ابید آن را محل بر ترک افضل کرد. 

ره ، اگرچه انبینا شخصاً متوجه تغیری چهاوالً در نقد این دو قول خواهیم گفت 
 حضاردر نظر سایر  اوحتقری  یهیماپیامرب )ص(  ی، اما تغیری چهرهشودمنیخماطب 

کسی که دچار ضعف جسمی و ضعف اقتصادی است   در کهاینشده است. اثنیاً، 
ُكْم ع ْنَد اّللَّ  إ نَّ َأْكَرمَ » گویدمیقرآنی که  هایآموزهبه دیده حتقری نگاه کنیم، اب 

از گناهان قلبی ابشد. راجع به ترک افضل هم  بساچهسازگار نیست، و  1«أَْتقاُكمْ 
ابید گفت چطور ممکن است هر فعل انصوابی که در قرآن به پیامرب )ص( نسبت 

می کال  یاست را محل بر ترک افضل کرد؟ آای جز این است که آموزه شدهداده
؟ چطور ممکن است روبرگرداندن از یک انسان کندمیعصمت ما را وادار به این کار 

ماجرا  یصحنهاز تصویر  کهچنانآنظاهر به خاطر فقرش، و  حسببه همآن، فقری
، حتقری کردن او در مجع، ترک افضل ابشد؟ کسی که آشنایی ولو سطحی اب آیدبرمی
طا، که چننی فعلی نه ترک افضل، نه خ  داندمیاخالقی اسالم داشته ابشد  هایآموزه

( ابشد. از خود پیامرب )ص سرزده خواهدمیکه بلکه گناه است؛ حال از هر کس  
  را خبواهد ای او را به خاطر فقر ای مؤمنیهر کس ذلت : »گویدمیحدیث است که 

حتقری کند، خداوند او را در قیامت بدانم کرده، آنگاه مفتضحش  اشییداراکمی 
 2«.سازدمی

                               

 .ترین مشا نزد خدا، پرهیزگارترین مشاستگرامى  نهی(: هرآ13)حجرات:  1
ُ یَ ْوَم اْلق َیاَمة  مُثَّ ی َ  َمن  اْسَتَذلَ » 2 ناً أَْو َحقََّرُه ل َفْقر ه  أَْو ق لَّة  َذات  َید ه  َشَهَرُه اّللَّ این حدیث «. ْفَضُحهُ ُمْؤم 

(. مهچننی مشابه مهنی 33، ص 2، ج هیاببو در منابع خمتلف ذکر شده است؛ ازمجله ن. ک: )ابن
 َحقَّرَُه ُمْؤم ناً وَ  نقل شده است: َو َمن  اْسَتَذلَ  (ششم شیعیان ماام)حدیث از قول جعفر بن حممد 

. )کلینی، ج  ُ یَ ْوَم اْلق یَاَمة  َعَلى ُرُءوس  اْلَْاَلئ ق   (.353، ص 2ل ق لَّة  َذات  َید ه  َو ل َفْقر ه  َشَهَرُه اّللَّ
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 :گویدمیدقت کنیم که  6ات  3، اگر یک ابر دیگر به آایت هااینعالوه بر 
ای پند گرید و پند تو سودمندش افتد  (3و تو چه داىن، شاید كه او اپكیزه شود )»
 «.(6كًن )تو روى خود بدو مى (5او توانگر است ) کهآناما  (4)
که خماطب آیه پیامرب اسالم )ص( است. چطور ممکن است    شودمیمعلوم  وضوحبه

ابشد، آنگاه خداوند در ادامه  سرزدهاز شخص دیگری « عبس و تولی»که فعل 
 ؟ «کنیمیروی خود بدو  تواما آن که او توانگر است، »بگوید 

* 
 ترتملحمآنچه در اینجا آمد، اینکه پیامرب )ص( خماطب این آیه ابشد،  اب توجه به

 .تاز هر قول دیگری اس
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 عصمت یآموزهنفی  در تاریخی شواهد

 
 

ات  م کردخواهیفصل از حتقیق حاضر، اب رجوع به منابع اترخیی سعی  در این
مد گفت حم  توانمیکه قرار دهیم. ازآجنایی موردبررسیعصمت را  یآموزهصحت 

تنها پیامربی است که از زندگی او اطالعات مفصلی بریون از منت مقدس )ص( 
عصمت در منت اسالم شکل   یآموزهموجود است، و مهچننی به این خاطر که 

. الزم کنیممیصر منح)ص( گرفته، حتقیق این فصل را به اتریخ زندگی پیامرب اسالم 
 نی هم هست.قابل تسری به متامی انبیاء پیش آمدهدستبهنیست که نتایج  توضیحبه 

 هللاسریت حممد رسول و 1واقدی ینوشته مغازیبر اساس  اوالً مطالب این فصل 
تب اتریخ ک  ترینمهمو  ترینقدمیی. این دو کتاب اندشدهتنظیم  2ابن هشام ینوشته

 اتریخ طربی و 3ابن سعد ینوشته طبقات کربیاسالم هستند. عالوه بر این دو، 
. اندرفتهقرارگ موردتوجهدو اثر برجسته در اتریخ اسالم  عنوانبههم  4طربی ینوشته

                               

 هجری. 207وفات  1
 هجری. 213وفات  2
 هجری. 230وفات  3
 هجری. 310: وفات مؤلف 4
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 ینوشته یاتریخ یعقوب، یعنی یاین چهار کتاب، به دو منبع متقدم شیع فراتر از
؛ اما این دو  3ه استنیز مراجعه شد 2مسعودی ینوشته مروج الذهبو  1یعقوبی

                               

 هجری. 284وفات  1
 هجری. 346وفات  2
اوست و از  یابن هشام ابزخوانی سریه یالبته برخی به شیعه بودن ابن اسحاق هم، که سریه 3

مرزابنی گوید که حممد بن : »سدینو یاند. برای مثال ایقوت ممنابع طربی هم هست، معتقد شده
یو علی را بر عثمان مقدم م کردندیاظهار تشیع ماسحاق و حسن بن ضمره و ابراهیم بن حممد 

و قدری بود. امحد بن  کردی. نیز شاذکونی گوید: حممد بن اسحاق بن یسار اظهار تشیع مداشتند
یونس گوید: اصحاب مغازی چون ابن اسحاق و ابومعشر و حيی بن سعید اموی و غری ایشان و 

سید  نیز(. 1046)ایقوت، ص «. بودنداصحاب تفسری چون سدی و کلبی و غری ایشان شیعی 
سیوطی صرفاً به این خاطر که حممد بن اسحق از شیعیان »: دیگو یحسن صدر در قول مشاهبی م

 االسالمخیعدول کرده است. این در حالی است که حافظ ش یسینو هری بود از قول به تقدم او در س
ر الشیهد ]اثنی[ در حاشیه بر اْلالصه و غری آن، ب نیالدنیابن حجر در التقریب و شیخ شیعه ز 

 (.233)صدر، ص«. اندتشیع ابن اسحق تصریح کرده
یم هابر نیمهچننی واقدی مورد ارجاع هر دو گروه سنی و شیعه بوده است. مهدوی دامغانی درا

 و آراء و اخبار واقدی در مورد مغازی رسول خدا )ص( مورد استناد هر دو گروه شیعه: »دیگو 
سنی قرار گرفته است، هرچند در مورد مذهب واقدی بسیار گفتگو شده است. بدون اینکه در 

که اخبار واقدی به مهان اندازه که   کنمیاینجا اصراری به اثبات مذهب او داشته ابشم، عرض م
. «در کتب اهل سنت مورداستفاده قرار گرفته در کتب شیعه هم از مراجع و منابع مشرده شده است

: سدینو یدر استفاده بردن مسعودی از واقدی ممهدوی دامغانی، ص دوازده(. مهچننی )
«. تگفتار او استناد کرده اسبه  مسعودی.... در مروج الذهب از کتب واقدی استفاده برده و »

 )مهدوی دامغانی، ص دوازده(. 
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 صاراختبهرا )ص( ، اتریخ حیات پیامرب مؤلفانکتاب بنابر اهداف نگارشی 
، به شکلی که یعقوبی حدود صد و پنجاه صفحه، و مسعودی کمرت از اندنگاشته

 هاآنارش ؛ به مهنی سبب نگانددادهاختصاص )ص( اپنزده صفحه را به حیات پیامرب 
جز  -تًا آمده، و طبیع اصلی این فصلفاقد جزئیاتی است که در منابع چهارگانه 

 .نبودند استفادهقابلبرای حتقیق حاضر  - اتریخ یعقوبییک مورد در 
  خط فارق قاطعی میان توانمنیذکر این نکته هم ضروری است که اگرچه 

رخیی ات شأن مه ،مکتوابتبسیاری از حدیثی کشید و  هایگزارهاترخیی و   یهاگزاره
  انیمخو میاترخیی  جهتازایندر این فصل خود را حدیثی، ما کار  شأن همدارند و 

تبی هستند  کتب اترخیی هم ک  ؛أخذ به کتب اترخیی منحصر شده استم به ِلاظکه 
  .اندایفتهکه به این عنوان پذیرش عام 

* 
، و کرشدهذ که در اتریخ   پردازمیمی وقایعاز در این فصل، ما به ذکر دو گونه 

ل مواردی او  یاز خطا )ای گناه( هستند. دسته)ص( انقض اصل معصوم بودن پیامرب 
عنوان خود، در نظر صحابه به یزمانهدر )ص( پیامرب اسالم  دهدمیاست که نشان 

شده. موارد خمالفت ای اعرتاض اصحاب پیامرب انسانی عاری از خطا شناخته منی
د خدا خو )ص( این است که نه پیامرب  یدهنده، نشانوینسبت به عمل )ص( 

ص( )اند؛ چراکه اگر پیامرب دیدهادعای عصمت داشته، نه اصحاب او را چننی می
 تمالً حمادعای عصمت کرده بود،  کردندمینزد اصحابی که به فرمان او جانبازی 

 آوردند. د میاصحاب او را معصوم دانسته و سر به متابعت حمض او فرو 

                               

موضع ضد شیعی داشنت از این منابع، نیازی به  یاب توجه به این شواهد، و دور بودن شبهه
، منابع شیعی الذکرفوق یجمزا به کتب اترخیی شیعه نبود؛ اما برای دوری کردن از شبهه یمراجعه

 نیز موردتوجه قرار گرفتند.
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، جدای از اینکه )ص( پیامرب اسالم لغزشکه   هستنددوم مواردی  یدسته
حت است، به شکلی که اگر صاند، آشکار اصحاب چه واکنشی نسبت به او داشته

)ای گناه( را  سوی خطابه)ص( از وقایع پذیرفته شود، ابید لغزیدن پیامرب  این دست
 هم پذیرا بود.

ری از ، و اگرچه بسیاشوندمیدر ادامه، این وقایع به ترتیب اترخیشان آورده 
. کنیمیماز یک منبع اکتفا  هاآن نقلاند، ما به در بیش از یک منبع ذکرشده هاآن

عجیب نیست که بیشرت این وقایع مربوط به دوران پس از هجرت به مدینه هستند؛ 
ان پیداکرده اصحاب فراو )ص( ، پیامرب الگرفتهابدر این دوره است که کار اسالم  زیرا

 - بردمیشدن را ابال که امکان خطا و مورد اعرتاض واقع  - یری گمیتصمو در مقام 
 . گریدمیقرار 

 ندیآیمرخدادهایی که در ادامه  یمهه حتی اگرذکر این نکته هم الزم است که 
توسل ، هااغراق هبدر بسیاری از موارد  ینگار خیاتر  چراکهابشند ) نیفتادهواقعاً اتفاق 

که متام   (، اما بعید استاستحقیقت آمیخته  به اقوال ضعیف و سایر موارد حتریف  
 حتقیق. لذا اتفاق نیفتاده ابشند هاآنکدام از بوده و هیچ نگارانخیاتر این وقایع جعل 

 عصمت است. یآموزهدر بررسی اعتبار  ییاعتناقابلاترخیی روش 
به یک ص( )مهچننی داللت متام این وقایع به اجنام خطا )گناه( از جانب پیامرب 

قوتی   و برخی اب دهندمیبیشرتی این مطلب را نشان  قوت اباندازه نیست؛ برخی 
 کمرت. 

* 
که داللت بر عدم عصمت اسالم  )ص( در ادامه رویدادهایی از حیات پیامرب 

 :شودمیذکر  دایشان دار 
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به انم  دری گیدرمجاهلیت، جنگی  یو در دوره)ص( در زمان جوانی پیامرب  -1
ص( ). بعدها پیامرب کندمیهم در آن شرکت )ص( که پیامرب « جنگ فجار»

: سدنویمی. ابن سعد داردمیرا اعالم از شرکت کردن در این جنگ پشیمانی خود 
 در خود یعموها مهراه من فرمودیم فجار جنگ از کردن اید ضمن )ص( پیامرب»

 هم را مهان که داشتممی دوست چقدر و انداختم هم تری چند و داشتم شرکت آن
 که بود سال بیست جنگ این حضور در )ص( هنگام پیامرب بودم. سن نداده اجنام

 1«.است افتاده اتفاق لیالفعام از پس بیستم سال در آن
ص( )در موارد فراوانی که در کتب اتریخ آمده، کسانی که به هر دلیلی پیامرب  -2

ی شخص اپدرمیان یواسطهرا داشته )مثل برخی از یهود ای کفار(، به هاآن قصد کشنت
زرْگ منافق به اصرار عبدهللا بن ابی )ب توانمیاند. ازمجله این موارد اثلثی خبشیده شده

از )ص( یامرب اصرار او پ یواسطهی قَیُنقاع اشاره کرد که بهمدینه( در حق یهوداین بن
صحبت   اهآنپس چون عبدهللا بن ابی درابره : »نویسدمیگذشت. واقدی   هاآنخون 

را از کشنت رها ساخت و دستور فرمود که از مدینه بریونشان   هاآنکرد، پیامرب )ص( 
مورد دیگر معاویه بن مغریه بن ابی العاص، از مشرکان است که به خانه  .2«کنند

درمانی عثمان اپ یواسطهبه)ص( و پیامرب  بردمیعثمان بن عفان )خلیفه سوم( پناه 
مهچننی  .3ات از مدینه خارج شود دهدمیاز خون او گذشته و به او سه روز مهلت 

دان این ات مر  دهدمیایی دستور پس از شکست بنی قریظه، طی ماجر )ص( پیامرب 
قبیله مجلگی اعدام شوند، اما رفاعه بن مسوئیل را اب وساطت سلمی دخرت قیس، که 

                               

 (.123، ص 1)ابن سعد، ج  1
 (.128)مهان، ص  2
 (.244)مهان، ص  3
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نیز در مهنی جنگ زبری بن ابطا را به خاطر اپدرمیانی  .1خبشدمیبود،  ویهای از خاله
 2.کندمیاثبت بن قیس از مرگ معاف 

شام، به حارث بن ه ربیعه خمزومی ومورد دیگر خبشیدن جان عبدهللا بن ابی 
را عفو  هاآناست که در فتح مکه )ص( هانی، دخرتعموی پیامرب  خاطر وساطت ام

 3.کندمی
ابی جهل، از ترین مورد خبشش، گذشنت از جان عکرمه بن اما شاید خاص

عکرمه  .فتح مکه از بیم جانش به مین گرخیتمکه است که بعد از  بزرگان مشرکنی
ه دستور داده بود که از عفو عمومی فتح مک)ص( که پیامرب   بودازمجله ده نفری 

خواهی امان یاسطهو بهعکرمه را )ص( مستثنا هستند و حتماً ابید کشته شوند. پیامرب 
که عفو کرد و عکرمه به م ه بودحکیم، که در فتح مکه مسلمان شد مهسرش، ام

 4ابزگشت و مسلمان شد.
توجه دیگر، امان ایفنت عبدهللا بن ابی سرح است. او از کاتبان وحی بمورد جال

ر میان در روز فتح مکه انم او را د)ص( بود که مرتد شد و به مکه گرخیت. پیامرب 
ده نفری که ابید کشته شوند آورد. عبدهللا برادر شریی عثمان بن عفان بود و پس از 

. واقدی شرح آورد)ص( طت نزد پیامرب مهراه خود برای وسا فتح مکه عثمان او را
 :نویسدمیاین ماجرا را چننی 

کرد و گفت: ای رسول خدا، مادر عبدهللا مرا در )ص(  عثمان رو به پیامرب »
و او  دادمیو شری خود را به من  بردمیآنکه او را پیاده راه و حال گرفتمیآغوش 

                               

 (.389)مهان، ص  1
 (.392)مهان، ص  2
 (.635)مهان، ص  3
 (.650)مهان، ص  4
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ورزید و او را رها کرده بود، استدعا دارم او را را از شری گرفته بود، و به من مهر می
روی خود را از عثمان برگرداند و عثمان از جانب دیگر )ص( به من ببخشید. پیامرب 

ابزهم روی خود را )ص( آمد و سخن خود را بر آن حضرت تکرار کرد. پیامرب 
او را ص( )و گردن عبدهللا را بزند، چون پیامرب  برگرداند و منتظر بود مردی برخیزد

خت س هم ناکه دیدند کسی چنان اقدامی نکرد و عثمامان نداده بودند. اما وقتی
بوسید افتاده و سر آن حضرت را می)ص( ورزید و به دست و اپی پیامرب اصرار می

 فرمای، فرمود:: ای رسول خدا پدر و مادرم فدای تو گردند اب او مدارا گفتمیو 
 1«.بسیار خوب

. بعدازآنکه سپاه اسالم در این جنگ دهدمیمورد دیگر، در جنگ اب هوازن رخ 
ه اگر به او ک  گویدمیدر مورد یکی از کفار به انم جباد )ص( ، پیامرب شودمیپریوز 
ا کشته، ؛ او مرد مسلمانی ر که بگریزد. جباد جرم بزرگی داشت  ایفتید، مبادا دست
شیماء،  مسلماانن جباد را دستگری کرده، مهراه اب قطعه کرده، سپس سوزانده بود.قطعه

ها کرده شیماء را ر )ص( آورند. پیامرب می)ص( ، نزد پیامرب )ص( خواهر شریی پیامرب
 2.کندمیو اب اپدرمیانی او، جباد را نیز آزاد 

م ان دو حکمی)ص( آن است که پیامرب  آیدمیای که در اینجا پیش مسئله
ای بسیار مهم، یعنی جان هم حکم درابره مسئلهمتضاد حرکت کرده است، آن

عدام ااند و عدالت در مورد ایشان . اگر هرکدام از این افراد سزاوار مرگ بودههاانسان
اند، را خبشیده است؛ و اگر سزاوار مرگ نبوده هاآن، چرا به خاطر دیگری جان بوده

ت  آن اس رسدمیداده است؟ آنچه در اینجا به نظر  هاآنچرا خنست حکم به اعدام 

                               

 (.654)مهان، ص  1
 (.697)مهان، ص  2
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بارتی اندرست، ای به ع)ص( که صدور یکی از این دو حکم متضاد از جانب پیامرب 
 بوده است.)ای گناه( خطا 

دستور فرود سپاه اسالم در مکانی در )ص( بدر، پیامرب  یدر هنگام غزوه -3
وی سپاه که ارد  دهدمی. یکی از ایران به او پیشنهاد دهدمیهای بدر را نزدیکی چاه

قبول ص( )ها را بر قریش ببندند و پیامرب را در جای دیگری بزند ات بتوانند راه چاه
 . شرح ماجرا چننی است:کندمی

 یگاهی است کهجا اینا، آای حباب بن منذر بن مجوح گفت: ای رسول خد»
ر رومی، ای تای پس ترپیشاز آن  توانیممنیخداوند متعال به تو منااینده است و ما 

اندیشید؟ فرمود:  ابید نظر داد و به جنگ و چارهکه ]میدان جنگ است و[ میاین
سول اندیشی کرد. عرض کرد: ای ر ابید نظر داد و به جنگ اندیشید و چارهبلکه می

ترین آب سوی نزدیک)ص( اینجا جایگاه مناسبی نیست، مردم را برانگیز ات به خدا
به دمشن رومی و آجنا اردو زنیم... که ما برای نوشیدن آب خواهیم داشت و آانن 

 نارسول خدا )ص( و ایر «. نیک نظری دادی»ندراند. رسول خدا )ص( فرمود: 
رود ه به دمشن رفتند و آجنا فترین چاسوی نزدیکراهش از جای برخاستند و بهمه

 1«.آمدند
پیامرب  رأیمیان )ص( : اول آنکه ایران پیامرب دهدمیاین ماجرا دو نکته را نشان 

رسولش را  رأیاند، و حکم خدا را مطلق، اما و حکم خدا تفاوت قائل بوده)ص( 
اند که تهپنداشچننی منی)ص( اند. یعنی مسلماانن زمان پیامرب دانستهپذیر میخلل
)ص( امرب پی رأیرو بعضًا اب ممکن نیست که خطا ابشد، و ازاین)ص( پیامرب  رأی

 اند. کردهخمالفت می

                               

 (.228، ص 2)ابن هشام، ج  1
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او  رأی دیگری از رأیکه   پذیردمیهم )ص( نکته دوم آن است که خود پیامرب 
اندیشیده می ودخحتماً اب )ص( خودش خطا است؛ زیرا پیامرب  رأی، و به عبارتی هبرت

تفاوتی »ه کبر این تصور بوده  ، ای الاقل «جایگاه خنست اردو هبرتین جایگاه است»
، و این هر دو حکم ابطل بوده است. «میان آن موضع و سایر مواضع دیگر نیست

 یهاجلیشی موضع اولییت سوقموقع بهدر قضاوتش راجع )ص( لذا خطای پیامرب 
 اردو، اندرست بوده است.

واسته، از کسی مشورت خن)ص( مهچننی ابید توجه کرد که در این ماجرا پیامرب 
مسلماانن  مطرح شده است؛ بلکه)ص( واسطه اذن خود پیامرب ها بهات بگوییم خمالفت

امرب اگر پی . حال آنکهانددیدهخود منی رأیدر آن زمان دلیلی برای ابراز نکردن 
 کردند.او خمالفت منی رأیانن اب خود را معصوم خوانده بود، مسلما)ص( 

 برداشته،دست به دعا )ص( پیامرب  شودمیکه جنگ بدر آغاز هنگامی -4
و  شودیمخداوندا[ اگر این گروه بر من پریوز شوند شرک و کفر پریوز : »]گویدمی

ای رسول : »دگویمی)ص( آنگاه ابن رواحه به پیامرب «. ماندمنیدینی برای تو اپیدار 
م، ای کنخدا! هرچند تو به لطف و مرمحت خدا داانتر از آن هستی که من اشاره

تر و شکومهندتر از آن است که از او وفای به بگومی خداوند بزرگ خواهممیولی 
 2«.را خبواهی 1عهدش

از خطا  را فردی عاری)ص( تنها پیامرب که صحابه نه  بینیممیدر اینجا جمددًا 
صوصاً بینند. این ماجرا خمنی ایشان، بلکه مانعی هم برای تذکر دادن به دانندمنی

 أیر جهت امهیت دارد که برعکس بسیاری از موارد که اصحاب رأیی خالف ازآن
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، در مورد امور زمینی مانند جنگ و غریه نیست؛ بلکه کنندمیاظهار )ص( پیامرب 
م پیامرب ه وندی بنده اب خداهابن رواحه در مورد امری معنوی، یعنی چگونگی مواجه

 .دهدمیرا جایزاْلطا دانسته و به او تذکر )ص( 
معصوم  نسبت به)ص( روشنی دیدگاه مردم زمان پیامرب بعدی که به یواقعه -5

اب مسلمان در )ص( ، ماجرای مشورت پیامرب کندمیبودن ایشان از خطا را روشن 
به )ص(  ، پیامربشودمیکه سپاه قریش به مدینه نزدیک جنگ احد است. هنگامی

 آنای از  در شهر مبانند دمشنکه برای مقابله اب سپاه   پردازدمیمشورت اب مسلماانن 
 ایای دیگر موافق در شهر ماندن بوده، و عدهو عده)ص( خارج شوند. پیامرب 

بودند، معتقد به  هاآنو سعد بن عباده هم میان  1لبدیگر، که محزه بن عبداملط
 غالب شده و سپاه اسالم)ص( پیامرب  رأیآانن بر  رأیخارج شدن از شهر. هنایتاً 

 2.شودمیدر خارج شهر اب سپاه قریش مواجه 
رب که اصحاب پیام  دهدمیخوبی نشان این ماجرا، مانند چند ماجرای مشابه، به

 - هنادندترین مسلماانن بودند  و به فرمان او جان در کف میکه خالص  -)ص( 
. اندکردهممکن ندیده، و اب آن خمالفت می رأیترین را صحیح)ص(  پیامرب رأیبعضاً 

یگران پنداشته و اب دمنی رأیترین را صحیح خود رأیهم )ص( مهچننی، خود پیامرب 
صرفاً ص( )اند که مشورت پیامرب است. هرچند برخی گفته کردهمیدر امور مشورت 

از جهت تعلیم اصحاب به امر مشورت بوده، اما چننی مدعایی نیازمند اثبات است. 
 رأی، و به دهکر میگریی مشورت قصد تصمیمبه)ص( ظاهر کار این است که پیامرب 

که اب   موضوعی در)ص( است. بسیار بعید است که پیامرب  دادهمیمشاوران تن هم 
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ام مشورت کردن، اقد مرتبط بوده، صرفاً برای آموزش  آن زمان جان اندک مسلماانن 
 خمالفنی را بپذیرد.  رأیبه مهفکری کرده و هنایتاً هم 

ابتدا خیمه خود را در حملی قرار )ص( بنی نظری، پیامرب  یحماصرهدر جراین  -6
اندازد که که در تریرس دمشن قرار دارد. یکی از تریاندازان ماهر یهود تریی می  دهدمی

جای خیمه خود را عوض و از تریرس )ص( . سپس پیامرب کندمیبه خیمه اصابت 
 1.کندمیخارج 

در تشخیص جای مناسب برای براپ کردن خیمه )ص( در این ماجرا، پیامرب 
را  خیمه یو و اینکه  دهدمیدچار خطا شده، و خیمه خود را در تریرس دمشن قرار 

 هنیز خطا بودن حمل براپیی خیمه را پذیرفت اوکه خود   دهدمی، نشان کندمیجاجبا 
 است.

. ددهمیحادثه دیگر، در سال ششم هجرت و ضمن غزوه بنی املصطلق رخ  -7
گو اب قضاوت اشتباه، کسی را که راست گفته، دروغ)ص( در این حادثه پیامرب 

 :نویسدمی. طربی کندمیخطاب 
زید بن ارقم گوید: اب عمومی به غزا بریون شدمی و شنیدم که عبدهللا بن ابی بن »

ه ببرای کسانی که مهراه پیمرب هستند خرج مکنید. : »گفتمیسلول به ایران خود 
و این « کندیمتر را بریون که عزیزتر است ذلیل  اگر سوی مدینه ابزگشتیم آن خدا

سخن را به عموی خویش گفتم و او به پیمرب خدا گفت که مرا خبواست و من آن 
سخنان را اب وی بگفتم و کس پیش عبدهللا و ایران او فرستاد و سوگند خوردند که 

 و او را تصدیق کرد و هرگز چنان غمنیزن خواند اند و پیمرب مرا دروغچننی نگفته
مرب تو را خواستی که پیمهنی را می»نشده بودم و در خیمه نشستیم و عمومی گفت: 
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؟ و چون اذا جاءک املنافقون انزل شد پیمرب مرا «زن مشارد و از تو بیزار شوددروغ
 1«.ای زید خدا تو را تصدیق کرد»پیش خواند و آیه را خبواند و گفت: 

هم این است  م ینکتهتوضیح است. اما  ازنیبیدر این حادثه )ص( یامرب لغزش پ
ه، و بیش از خطایی ساده بود)ص( گفت کار پیامرب   توانمیکه درابره این ماجرا 

 است. سرزده ویگناهی از جنس هتمت از   درواقع
ست که وقایعی ا ترینمهممورد دیگری که از آن صحبت خواهیم کرد، یکی از  -8

به ایشان است. در زمان جنگ خندق وقتی )ص( دهنده نگاه اصحاب پیامرب نشان
مشن ات اب یکی از قبایل د گریدمیتصمیم )ص( ، پیامرب شودمیحماصره طوالنی 

را  . ابن هشام این واقعهگریدمنیای امضا کند، اما موردقبول اصحاب قرار انمهصلح
 :دهدمیچننی شرح 

وم حمصول سخدا )ص(... ]به رهربان بنی غطفان[ پیام فرستاد که یکرسول »
 آن راه خویش ابزگردند و ابمه ناکه اب غطفانیشرط آنمدینه را به آانن بدهد به

حضرت و ایرانش کاری نداشته ابشند و میان آانن پیمان صلح برقرار گردد. کار به 
را امضا  عنوان گواه آنکسی بهآجنا اجنامید که حتی سندی هم نوشتند، ولی هنوز  

قتی رسول ابره گفتگو شده بود. اما و نکرده بود و صلح قطعی نشده بود و تنها دراین
این کار را به اجنام رساند، کسی را به دنبال سعد بن معاذ و  خواستمیخدا )ص( 

ا خواست ابره مشورت آانن ر سعد بن عباده فرستاد و قضیه را به آانن گفت و دراین
و آانن عرض کردند: ای رسول خدا، هر کاری که مشا دوست بدارید ما مهان را اجنام 

  ت و ما ابید قطعاً به این فرمان، اما آای خداوند به تو چننی فرمان داده اسدهیممی
خواهی این کار را به خاطر ما اجنام دهی؟ آن حضرت فرمود: که میگردن هنیم ای این
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که من این   داندمیدهم، خدا حق آن است که این کار را به خاطر مشا اجنام می
یک  ود را از تری خ خواهندمیها ام که دیدم متامی عربتصمیم را تنها برای آن گرفته

استم اب خو اند. من میکمان سوی مشا نشانه روند و از هر سوی بر مشا سخت گرفته
ای که شده است شکوه و شوکت آانن را در هم شکنم. سعد بن معاذ هر شیوه

پرست بودمی و ازاین مشرک و بتعرض کرد: ای رسول خدا، ما و این قوم پیش
تی یک توانستند از حمصول مدینه حیشناختیم و آانن منپرستیدمی و منیخداوند را منی

عنوان مهمانی و ای پس از معامله خبورند، آای اکنون که خداوند عدد خرما را جز به
ما را به اسالم گرامی داشته و به آینی خود رهنمون شده و ما را به وجود مبارک مشا 

ه ما را کو اسالم عزت خبشیده است، امواملان را به آانن بدهیم! سوگند به خداوند  
خداوند در  کهات این دهیممنیبه این کار نیازی نیست و جز مششری به آانن چیزی 

میان ما و آانن داوری کند. رسول خدا )ص( فرمود: پس این سند در اختیار توست، 
اش هر طور که صالح میدانی عمل کن. سعد بن معاذ آن سند را برداشت و نوشته

  1«. ما کار دشواری را در پیش دارندرا زدود، سپس گفت: در مبارزه اب
ش از . در روایت او، پیکندمیواقدی این ماجرا را اب کمی جزئیات بیشرت نقل 

 بردیمآنکه سعد بن معاذ گفتگویی داشته ابشد، اسید بن حضری قول مشاهبی به کار 
ی به دستور وح کنیدمیای رسول خدا! اگر آنچه : »گویدمی)ص( و به پیامرب 

 2«.دهیمیمن هاآناین است به خدا جز مششری چیزی به  است اجنام دهید، و اگر غریاز
ص( )پیامرب  رأیاین ماجرا )خصوصاً روایت واقدی که دو تن از صحابه میان 

که مسلماانن میان   دهدمیخوبی نشان به ،اوالً ( شوندمیو حکم خدا فرق قائل 
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ریقابل را غ)ص( پیامرب  رأیتفاوت قائل بوده، و )ص( پیامرب  رأیحکم خداوند و 
تی نظر خود ، و حکردهمیاو خمالفت  رأیراحتی اب به ،اند. اثنیاً دانستهوچرا منیچون

اند؛ اند، که البته در مورد این پیمان خاص حق هم داشتهدانستهاو می رأیرا هبرت از 
فت و ای خامته( 1)شش نفرچراکه جنگ خندق اب تلفات اندکی برای مسلماانن 

 گفت هزینه آن کمرت از هزینه پرداخت ثلث حمصول مدینه به دمشن متام شد.  توانمی
شاید کسی در این مورد )و سایر موارد مشابه( بگوید خمالفت مسلماانن، یعنی 

ر اپسخ بوده. د هاآن، از ضعف امیان )ص( سعد بن معاذ و سعد بن عباده، اب پیامرب
بودند  )ص( رب ترین ایران پیامابید گفت که سعد بن معاذ و سعد بن عباده از برجسته

را داشته ابشد، هم ایشان )ص( اپس حرمت پیامرب  خواستمیکه اگر کسی 
ص( ). سعد بن معاذ در مهنی جنگ خندق به شهادت رسیده و پیامرب بودندمی

 :نویسدمی. ابن هشام شرح درگذشت او را چننی کندمیجتلیل فروانی از او 
ای ، جربییل )ع( که عمامهابزستاندندوقتی در دل شب جان سعد بن معاذ را »

از دیبا بر سر داشت، به نزد من آمد و گفت: ای حممد، این می ت چه کسی بود که 
ن درهای آمسان را برای او گشودند و عرش برای او لرزید؟... رسول خدا )ص( شتااب

سلیم  آفرین تسوی سعد شتافت و دید که او جان به جهاناز جای برخاست و به
 کرده است.

ی او را بر دوش خود برداشتند، ... سعد مردی تنومند بود، اما وقتی مردم جنازه
احساس کردند سبک است. یکی از منافقان گفت: سوگند به خداوند او تنومند 

امی. این خرب به رسول خدا ر از او محل نکردهتای را سبکبود، اما ما هیچ جنازه
ه . سوگند به ذاتی ککردندمی)ص( رسید و فرمود: او را جز مشا هم کسانی محل 
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جان من در دست قدرت اوست، فرشتگان اب شادمانی به پیشواز روح سعد آمدند 
 1«.و عرش هبر او از جای جنبید

را در خود میفشرد.  گانقرب مه»در ابب فشار قرب گفت: )ص( مهچننی پیامرب 
. عالوه بر 2«اگر یک نفر از فشردن و تنگی قرب رهایی ایبد او سعد بن معاذ است

او را در ماجرای بنی قریظه، که بعد از جنگ خندق واقع شد )و )ص( این، پیامرب 
 3اندکی پس از آن سعد در اثر زخم تری درگذشت( حکم قرار داد.

پروردگارا : »است گفتهدعای خری کرده و  )ص( در مورد سعد بن عباده هم پیامرب 
سعد »و نیز گفته است:  4«بر سعد و خاندان سعد رمحت فرست و مهرابنی فرمای

 5«.بن عباده مرد بسیار خوبی است
؛ کنندمنی خمالفت)ص( کسانی اب چننی فضایلی از سر سستی امیان اب پیامرب 

در  تواندیمبینند مانند خود که را انسانی می)ص( که پیامرب   بلکه علت آن است
بیان ( )صپیامرب  رأیقضاوتش دچار خطا و لغزش شود. پس نظر خود را مستقل از 

 .کنندمی
: گویدیمبه اپی حصار ایشان رفته، )ص( در آغاز جنگ علیه بنی قریظه، پیامرب  -9
ها، خدا اب مشا بکند و  ها و خوککنندگان طاغوت، ای روهای میمونای پرستش»
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. آنگاه «ایای ابوالقاسم، تو که انسزاگو نبوده: »دهندمییهوداین اپسخ «. کرد
  1.گرددابزمیشرم کرده، )ص( پیامرب 

هوداین و چون ی ابزکردهزابن به دشنام )ص( که پیامرب   شودمیدر اینجا دیده 
 .کندمی، احساس شرم شوندمیرا ایدآور  اوخالف عادت بودن دشنام دادن توسط 

 که آن کار گناه ای خطا ابشد، و  کندمیقاعداتً انسان وقتی از کاری احساس شرم 
 .مرتکب شده، گناه ای خطایی است که او )ص( دشنام دادن پیامرب

 ای از مشرکنی را به اسارتدر سریه زید بن حارثه به عیص، مسلماانن عده -10
آورند. یکی از این اسرا مغریه بن معاویه است. و اب خود به مدینه می گریندمی

 چننی است: گریدمیماجرایی که حول فرار این شخص شکل 
دند: و ذکوان خدمتگزار عایشه از قول عایشه نقل کرد: پیامرب )ص( به او فرم»

مواظب این اسری ابش! و از خانه بریون رفتند. عایشه گوید: من اب زنی سرگرم گفتگو 
رگشتند و مغریه ب)ص( شدم و مغریه فرار کرده بود، بدون اینکه من متوجه شوم. پیامرب 

را ندیدند، پرسیدند: اسری کجاست؟ گفتم به خدا نفهمیدم، مهنی االن اینجا بود و 
فرمودند: خدا دستت را قطع کند! سپس از خانه )ص( پیامرب من از او غافل شدم. 

بریون رفتند و مردم را صدا زدند و مردم به سراغ مغریه رفتند و او را در صورین گرفتند 
 و ابزآوردند.

مالیدم. پیش من آمدند، و من دست خود را می)ص( عایشه گوید: پیامرب 
. شودمی کنم ببینم دستم چگونه قطعنگاه   خواهممی؟ گفتم: شودمیفرمود: تو را چه 

های خود تقبله ایستاد و دسروبه)ص( مگر مشا چننی نفرین نکردی؟ گوید: پیامرب 
گاه   شوم ورا برافراشت، و عرض کرد: پروردگارا من هم انسامن، گاه خشمگنی می

                               

 (.411، ص 1)یعقوبی، ج  1
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خورم، مهچنان که هر بشری چننی است، خداای من هر مرد ای زن مؤمنی را  اندوه می
 1«.نفرین کردم، نفرین مرا بر او رمحت قرار دهکه 

 حیتسپارد که صالاسری را به دست کسی می )ص( پیامرب ،اوالً در این واقعه 
ایشه، در دعایش برای دفع نفرین از ع)ص( کالم پیامرب نگهداری از او را ندارد؛ اثنیاً،

ه شوم و گاه اندو پروردگارا من هم انسامن، گاه خشمگنی می» گویدمیو اینکه 
رینی  که وی از نف  دهدمیآشکارا نشان « خورم، مهچنان که هر بشری چننی استمی

،  داندیمخشم و اندوه  یکه در حق عایشه کرده پشیمان است و آن را انشی از غلبه
ذیرش این عایشه، و پ در نفرین)ص( که این مطلب داللت بر خطا بودن فعل پیامرب 

 دارد.)ص(  پیامربخطا از جانب خود 
انتظار حاب اصکه   ایگونهبهدر ماجرای صلح حدیبیه، به دلیل آنکه شرایط  -11

رده بود خداوند که اعالم ک)ص(  پیامرب  یگفتهداشتند پیش نرفت و نتوانستند طبق  
، انمهصلح، و نیز به خاطر ادبیات منت 2گشودن مکه را داده وارد مکه شوند  یوعده

ات  دشاحتمااًل مهنی انرضایتی موجب . آیدمیانرضایتی در میان اصحاب پدید 
لماانن از دستور از مس یکهیچ داددستور به قرابنی و تقصری )ص( پیامرب  کههنگامی

 : نویسدمی ابرهدرایناو اطاعت نکند. واقدی 
 فراغت ایفت و سهیل بن عمرو و ایرانش انمهصلحگویند چون پیامرب )ص( از »

خود را بکشید و سرهایتان را  یهایقرابنرفتند، به اصحاب خود فرمود: برخیزید 

                               

 (.419)مهان، ص  1
سول خدا، ای ر »پرسیدند: )ص( بعد از اعرتاض اصحاب به عدم حتقق ورود به مکه، از پیامرب  2

امرب وارد مسجداِلرام خواهی شد و کلید کعبه را خواهی گرفت...؟ پی یزودمگر نگفته بودی که به
 یزودبه : مشا)ص( فرمود: آای گفتم که در این سفراتن؟ عمر گفت: نه. رسول خدا )ص( فرمود

 (.463)واقدی، ص «. وارد مسجداِلرام خواهید شد و من کلید کعبه را خواهم گرفت
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برتاشید! ولی هیچ کس فرمان را اجابت نکرد. پیامرب )ص(، این دستور را سه مرتبه 
 ام یمهیخه ب دستور را اجرا نکرد. پیامرب )ص( تکرار فرمود ولی حتی یک نفر هم

شمگنی سخت خ کهدرحالیسلمه مهسر خود که در این سفر مهراهش بود برگشت و 
؟ چرا شودمیسلمه چند ابر گفت: ای رسول خدا مشا را چه  بود، دراز کشید. ام

یرابنق؟ فرمود: جای شگفتی است! من چند ابر به مردم گفتم دیدهیمناپسخ مرا 
خود را بکشید و سرهایتان را برتاشید و از احرام خارج شوید، ولی هیچ کس  یها

 صورمت بهو  دندیشنیمگفتار مرا   کهدرحالیاز ایشان اطاعت نکرد و اپسخ هم نداد، 
 1«.کردندمینگاه 

در  توجهقابل. نکته اندکرده( نیز نقل  ه)عامل شیع 3و قمی 2این حکایت را طربی
بنی ، در مجع خماططالبابیعلی بن  خصوصبه، اصحاب ترینمهماین ماجرا حضور 

د بزرگان حتی نز )ص( که اعتبار پیامرب   دهدمیاست و این ماجرا نشان )ص( پیامرب 
  بوده است.ن مطلقصحابه نیز 

در جراین فتح خیرب، پوست شرتی حاوی زیورآالت به دست مسلماانن  -12
 :نویسدمیابره افتد. واقدی از قول کسی دراینمی

چون آن را آوردند دیدمی مقدار زایدی دستبند، خلخال، ابزوبند و گردنبند طال »
  های مینی طالکاری شده در آن بود.و چند رشته زمرد و گوهر و انگشرتی از سنگ

بندی از مروارید هم بود که پیامرب )ص( آن را به یکی از خویشاوندان خود گردن
خبشیدند که عایشه ای یکی از دخرتان آن حضرت بود. آن خامن گردنبند را برداشت 

انن تقسیم  ز و هنوز ساعتی نگذشته بود که آن را فروخت و میان مستمندان و بیوه

                               

 (.466)واقدی، ص  1
 (.1125، ص 3، ج )الف( )طربی 2
 (.310، ص 2ج  )قمی، 3
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دنبند را خریده بود. چون شب الشحم هم یک دانه از گوهرهای آن گر  کرد. ابو
دم فرارسید، پیامرب )ص( از شدت فکر در مورد این گلوبند نتوانست خبوابد، و سپیده

به سراغ عایشه رفتند، اباینکه آن شب نوبت عایشه نبود؛ ای پیش دخرت خود رفته و 
فرمودند: آن گردنبند را پس بده که نه مرا و نه تو را بر آن حقی است. آن ابنو به 
رسول خدا )ص( خرب داد که چه کرده است و آن حضرت خدا را ثنا گفت و 

 1«.برگشت
ام دست به فعلی زده که خود از اجن)ص( که پیامرب   شودمیدر این واقعه دیده 

ی خود، برای اصالح  کرده)ص( . این پشیمانی، و تالش پیامرب شودمیآن پشیمان 
انحق در  که این فعل تصرف. ازآجنایی)ص( ای است بر انروا بودن فعل پیامربنشانه

نه مرا و نه تو را بر آن حقی » گویدمی)ص( اموال است، چنانکه خود پیامرب 
 بوده است. وی، این فعل نه خطا، بلکه گناهی از جانب «است
که مهراه سپاه بوده، ماجرایی که میان او در جنگ حننی، یکی از مسلماانن  -13

 :کندمیرا چننی تعریف  آیدمیپیش )ص( و پیامرب 
 شرت و داشتم خشن اپپوشی و سپردممی پیمرب راه یهپلو  خویش شرت بر من»

 اتزاینه او و آورد درد و خورد پیمرب یاپ به اپپوشم کنار و برخورد پیمرب شرت به من
 پیمرب بعد روز برفتم. من برو و کنار ،یآورد بدرد مرا یگفت: اپ و زد من یبه اپ

 رفتم او پیش و است زمحت دیروز یبرا این به خدا گفتم خویش اب و خواست مرا
 به اتزاینه من و یآورد درد به مرا یاپ گفت: دیروز پیمرب اما بودم تعرض منتظر و

                               

 (.513)مهان، ص  1
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 هشتاد اتزاینه آن مقابل در و کنم تالفی آن را که خواستم ترا اکنون زدم تو یاپ
 1«.داد من به گوسفند

ه او رسیده تنها بزرگوارانه از کنار رجنی که بنه)ص( که پیامرب   بینیممیدر اینجا 
از ص( ). انحق بودن این عمل پیامرب دهدمیانحق آن را اپسخ گذرد، بلکه بهمنی

ن شخص به آتالفی کار خود هشتاد گوسفند  بهکه روز بعد   شودمیآجنا معلوم 
این ماجرا  انحق بوده، آنگاهدر این عمل )ص( . اگر بپذیرمی که واکنش پیامرب دهدمی

کاب گناهی ارت یدهنده، بلکه نشان)ص( وقوع خطا از انحیه پیامرب یدهندهنه نشان
 از جانب اوست.

* 
د هر مانن -در مواردی )ص( ، پیامرب دهندمیهای فوق نشان که منونه  طورمهان

شده است. الزم به تکرار است که دچار خطا )و بعضًا گناه(  - یانسان دیگر 
این  تککه واثقت تک  شودمیهرچند بُعد زمان میان ما و صدر اسالم مانع از این 

گفت بسیار دور از ذهن است که   توانمیرا اب اطمینان أتیید کنیم، اما  اخبار
 توانیمکدام از این وقایع حقیقت اترخیی نبوده و تنها جعل مورخان ابشند. لذا، هیچ

 دی از خطا )گناه( از جانب پیامربوقایع فوق را به حنو کلی، انظر بر وقوع موار 
، قلمداد کرد.اوآن انقض عصمت  تبعبه، و )ص( اسالم

                               

: کندی(. این ماجرا را واقدی بعد از جنگ طائف ذکر م1216، ص 3، ج )الف( )طربی 1
 (.715ص  )واقدی،
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 گیرینتیجه

 

 
  است: استخراجقابلشد، چند نتیجه  بیان در فصول گذشتهاز آنچه 

مت آنچه قائلنی به عص برخالف)ص(،  پیامرب اسالم هاآنانبیاء )ع( و در رأس  -1
 ه نظرب این حتقیقدر  شدهارائه. این امر بنا بر شواهد اندبودهمعصوم ن ابور دارند

ین ، خوب است به ااندشده. اما اگر هنوز هستند کسانی که قانع نرسدمیروشن 
انبیاء معصوم نبودند و خداوند  1فرضاً پیش خود اپسخ بدهند که اگر  سؤال

؟ بودندمینه چگو  آوردمیبه این امر اشاره کند، آایتی که  نوعیبهدر قرآن  خواستمی
 :گویدمی)ص(  پیامرب اسالماز این ممکن است که خداوند به  ترحیصر  ایآیهآای 

 ؟!«از گناه خود و از گناه مردان و زانن مؤمن آمرزش خبواه»
زم به دوم برومی، ال یخنست است. اما پیش از آنکه سراغ نتیجه یاین نتیجه

در مقدمه آوردمی، مقتضای معصوم نبودن انبیاء هتک ساحت  مهچنان کهذکر است، 
ی که در اعل  شوندمیدانسته  هاییانسانچنان مه ناواالمقامدس آانن نیست. آن مق

، قرار داشته و وجودشان واسطهیتعالیابر هستی، خداوند  سرمنشأقرابت اب  یدرجه

                               

اب توجه به نگاه قائلنی به عصمت به مسئله؛ وگرنه معصوم نبودن در نزد ما بیش از یک « فرضاً » 1
 است.« واقع»و امری « فرض»
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، تصدیق شأن واالی حالاباینبوده است.  هاانسانی برکت هدایت برای سایر 
دین  ، و پریوی از آانن در امرنبوده مستلزم تصدیق عصمت آانن وجههیچبهانبیاء 

هرگز نیازمند مربا دانستنشان از گناه و خطا نیست. برای متابعت از انبیاء در امر 
صله از گناه و خطا فا اندبودهدین تنها الزم است بدانیم که ایشان در آنچه مأمور 

ظ . ابور ما به چننی حفاندرساندهما کم و کاستی به   چیهیبداشته و پیام خداوند را 
 : شودمیامانتی از این آایت قرآن گرفته 

م ْن  إ الَّ َمن  اْرَتضى (26َغْیب ه  َأَحدًا ) (: عامل ُ اْلَغْیب  َفال یُْظه ُر َعلى26-28: )جن
ل َیْعَلَم أَْن َقْد أَبْ َلُغوا ر ساالت  ( 27َرُسول  فَإ نَُّه َیْسُلُك م ْن َبنْی  یََدْیه  َو م ْن َخْلف ه  َرَصداً )

ا َلَدْیه ْم َو َأْحصى  (28ء  َعَدداً )ُكلَّ َشيْ   َرهب   ْم َو َأحاَط مب 
مگر بر  (26سازد، )او داانى غیب است و غیب خود را بر هیچ كس آشكار منى

آن پیامربى كه از او خشنود ابشد كه براى نگهباىن از او پیش روى و پشت سرش 
د و انپروردگارشان را رسانیده هایپیام هاآنات بداند كه  (27گمارد، )هباىن مىنگ

را به عدد مشار كرده است.  چیزمههاحاطه دارد و  هاستآنخدا به آنچه در نزد 
(28) 

ْلَیمنی  )44(: َو َلْو تَ َقوََّل َعلَْینا بَ ْعَض اْْلَقاویل  )44-46: )حاقه ْنُه اب  ( 45( َْلََخْذان م 
ْنُه اْلَوتنَی )  1(46مُثَّ َلَقطَْعنا م 

                               

، کنندیشده معرفی معالوه بر این آایت که مستقیمًا رسول را در انتقال پیام خداوند حفاظت 1
حبثی از رسول به میان آورند. این  آنکهی، بدهندیآایتی نیز هستند که حمفوظ بودن قرآن را نشان م

 طور غریمستقیم شاهدی بر عصمت پیامربان در تلقی و تبلیغ هستند. ازمجله:دسته از آایت هم به
 (: ال ََيْتیه  اْلباط ُل م ْن َبنْی  َیَدْیه  َو ال م ْن َخْلف ه  تَ ْنزیل  م ْن َحكیم  مَحید .42)فصلت: 

 ستودىن و حكیم خداوندى جانب از شده انزل .پس از نه و ایبد راه بدو ابطل روى پیش از نه
 .است
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، گرفتیم( اب قدرت او را فرومى44بست، )اى سخنان را به افرتا بر ما مىاگر پیامرب اپره
 1(46كردمی، )( سپس رگ دلش را اپره مى45)

و  پیامربان در مورد خاص درایفت یدار امانتپس ابید توجه داشت که تصدیق 
 .هازمینه یدر متام هاآنابالغ وحی، متفاوت است از عصمت عام 

لکه مواردی از ب ،جایز بوده)ص( اگر بپذیرمی که گناه و خطا برای پیامرب اسالم  -2
. کنار  ودخنواهد بلزوم تبعیت از سنت نبوی پذیرفتنی  یآموزهآن رخ داده است، 

نکه ای همآندارد،  پرامهیتی یعقاید اسالمی نتیجه یمنظومهگذاشنت سنت نبوی از 
ترین مباحث علوم اسالمی که و یکی از پرچالش رفتهحجیت احادیث از میان 

 شناسایی داللت معنایی آن ،واثقتأتیید شناسایی واثقت احادیث و در صورت 
ه و دزیر ابر مناقشات حدیثی آزاد ش . به عبارتی جسم دین ازرودمی، کنار است

 ادامه دهد. ابرانه به حیات خویشسبک تواندمی
اشنت ، و اگر کنار گذبودهاگر نفی عصمت به معنای کنار گذاشنت احادیث  -3

 یموزهآدیگری نیز از نفی  ینتیجهشدن دین ابشد،  حجمکم  یمنزلهبهاحادیث 
 همفقابلو  حجمکمدین اسالم به دینی   کهاینعصمت حاصل خواهد شد، و آن 

. در شرایط فعلی، به هر مذهبی از اسالم که تعلق شودمیبرای عموم مردم تبدیل 
که   ودشابید  مصروف آموزش دین بسیاری   هایسال ،داشته ابشیم، برای فهم دین

                               

 .(: إ انَّ حَنُْن نَ زَّْلَنا الذ  ْكَر َو إ انَّ َلُه َِلاف ُظون9)حجر: 
 امی و خود نگهبانش هستیم.ما قرآن را خود انزل كرده

 یهازشبودن آن از لغحبث بر سر اینکه آای ما جماز هستیم که برای حقانیت قرآن و حمفوظ  1
به خود قرآن استناد کنیم ای خری، حبثی است مفصل و خارج از جمال رساله )ص( اسالم پیامرب 

حاضر. هرچند که درهرصورت، اپسخ ما به سؤال فوق أتثریی در اصل حبث ما ندارد. زیرا خماطب 
 حقانیت قرآن را پذیرفته است. ترشیما پ
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ابشد  مؤمناما اگر تنها . بداییماختصاص  احادیث بررسیبه از آن  ایعمدهخبش 
  هرکسیو  هبرداشتکمرتی در   یزمان و هزینه مراتببهور و تفحص در قرآن و قرآن، غ

 دیری راگفی وقت، دین را به حنو جامعی اب صرف مقدار  تواندمیکه جوایی دین ابشد، 
 دین نربد. انو دیگر احتیاج به نزد عامل

بر مکتب شیعه انگاشته شود. اما ابید  یاهیردشاید در نگاه اول کتاب حاضر  -4
برای هر دو  یاننسبتاً یکس قیق، اگر موفق بوده ابشد، نتایجتوجه داشت که این حت

 نیتر یاساس؛ زیرا یکی از در بر دارداسالم، یعنی تسنن و تشیع  یعمده مذهب
مذاهب توسل به سنت نبوی است )که نزد شیعیان سنت ائمه دوی این  اصول هر

لزوم تبعیت از سنت نبوی،  یآموزهعصمت و  یآموزه( و شودمیامتداد آن تلقی 
. شودیممهبسته هستند که قبول ای رد یکی منجر به قبول ای رد دیگری  یدو آموزه

و این  دشو میلذا اگر عصمت نبوی را کنار بگذارمی، سنت او نیز از واثقت خارج 
 است که به یک میزان اب اصول تسنن و تشیع در ختالف است.  یاجهینت

مثابههبعصمت را اهل سنت  یعمدهگفته شود که در اتریخ تسنن، اما شاید  
؛ لذا عصمت جزو اساس مذهب اندپذیرفتهنکالمی برای مذهب خود   اییهاپ ی

شود. اپسخ  بر پیکر آن وارد ایخدشهحاضر  حتقیقتسنن نیست ات اب فرض توفیق 
سنی مذهب متوجه انسازگاری  یمطمئنًا متکلمنی عمدهکه آن است   مالحظهاین 

 قبولدون سنت نبوی را ب توانمنیاین انسازگاری که  :اندبودهموجود در اندیشه خود ن
اینکه وضعیت اترخیی تسنن چگونه بوده مالک قضاوت عصمت پذیرفت. لذا، 

بررسی عقالنی نتایج اصول مذهب تسنن است. اگر تسنن  ،نیست؛ مالک اصلی
)ص( رب چننی ابوری عصمت پیام یبه لزوم تبعیت از سنت نبوی ابور دارد، نتیجه

نت زوم تبعیت از سل یآموزهعصمت به ابطال  یآموزهو برعکس. لذا ابطال  است
 .اجنامدیمنبوی 
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و مذهب ر دحاضر عبور از ه حتقیقایج یکی دیگر از نت اب توجه به این مطالب،
الم اس تواندمیاسالم، یعنی تسنن و تشیع است. جانشنی این دو اما،  یبرجسته

فقهی  وشاکله بندی کالمی حمض و عاری از قید این دو مذهب ابشد. اسالمی که 
 یوزهحازمند حتقیقی اساسی و مستقل است، که این بر عهده حمققنی آن خود نی

 مطالعات اسالمی است.
هیداعسی اب حاضر ابشد. ک حتقیق ینتیجه ترینمهمحبث شاید  پنجم ینتیجه -5
و مدعی  دگذار میپیامربی برخاسته و کتابی اب عنوان قرآن را پیش روی خلق  ی

 راست ای است که این کتاب از انحیه خالق هستی به او رسیده است. این فرد
ر ای جمنون، شاع)ص( که حممد اگر کسی مدعی ابشد   است. گودروغ، ای گویدمی

روی وی  حتقیق ما این پرسش پیش ینتیجهدر آنگاه بوده است،  بردارکاله  یاانبغه
اینده خالق خود را من دروغبهو  داردچرا کسی که قصد فریب مردم را که   گریدمیقرار 

 د متعددموار کالم خدا است، در   گویدمی، ابید در کتابی که کندمیجهان معرفی 
خود را در مظان اهتام قرار دهد؟ آای چننی فعلی از جانب هیچ انسان عاقلی که 
مدعی  کذابی ابشد پذیرفتنی و ممکن است؟ اپسخ ما البته منفی است. عباراتی در 

ه نشان نریومند است ک اینشانه، کندمیقرآن که حممد )ص( را متهم به گناه ای خطا 
لکه از جایی دیگر به دست او رسیده است. قرآن کالم حممد )ص( نیست، ب دهدمی

چ ، هیابشدذهن خود او  یوپرداختهساختهاگر حممد )ص( مدعی دروغنی و قرآن 
او به خود  یهایزناهتام گرتوجیهوجود ندارد که  یاشدهشناختهمعقول و  یزهیانگ

 در کتاب جمعولش ابشد. 
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معتقد ابشد که این  - 1گویدمیابوالقاسم اپینده  کهچنانآن -شاید کسی 
ده آایت بررسیده در این حتقیق را محل بر ترک اولی کنیم هم برآور  کهدرصورتیدلیل، 

گفت هیچ انسان کذاب عاقلی، در کتاب جعلی خود، خویش   توانمی. یعنی شودمی
 لی. البته این حرف درست است، اما، ولو برای ترک او دهدمنیرا مورد عتاب قرار 

د که اساساً حدس ز  قوت اب توانمیاز حتقیق حاضر  ،ً اوالداشت که ه توجه داشتابید 
. هستند کالمی  یهابرساخته (مفهوم عصمت مهچنان که)مفاهیمی مانند ترک اولی 

گناه )خطا(   به میزانی که بنی ترک اولی و اجناماصالت مفهوم ترک اولی،  برفرض ،اثنیاً 
استدالل  و به نفع اسالم، ترک اولی موجببهفاصله هست، بنی استدالل از عتاب 

یعنی اگر   .وجود داردفاصله  نیز به نفع اسالم اجنام گناه )خطا( موجببهعتاب از 
کسی در کتاب خود، خویش را گناهکار معرفی کند، احتمال جمعول بودن مدعای 

کمرت است از کسی که در کتاب خود، خویش را مرتکب ترک اولی   مراتببهاو 
 که در نظرشان ترک اولی تکدری در ساحت  ییهاآن از منظر ویژهبه ؛دکنمیمعرفی 

 .دیمنایمنقدسی پیامربان 
در این  رداشارهمو که برای تفسری آایت   ییهاتالشاب توجه به این نکته، متام 

ناه و خطا ، از اهتام گ)ص( پیامرب اسالم ازمجلهحتقیق در راستای مربا ساخنت انبیاء، 
اسالم  و دین ویابرز بر حقانیت  اینشانه، به قیمت از دست دادن گریدصورت می

عنی برساخته و کالمی، ی ایآموزهمدافعنی عصمت برای حفظ  درواقع. شودمیمتام 
عصمت، که نقشی فرعی در دین دارد، خود را از سالحی قاطع در اثبات  یآموزه

شنود خ خویشن فعل ، و جالب آن است که از ایکنندمیحقانیت دین اسالم خلع 
 هستند.  نیز

                               

 (.28)اپینده، ص  1
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ک برای برآوردن اقراض کالمی و ایدئولوژی کنندمیسخن را اب کسانی که سعی 
 :برمیمیخود قرآن را تفسری وارونه کنند، اب این کالم خداوند به اپاین 

َن اْلَبی  نات  َو اهْلُدى159)بقره:  بَ ْعد  ما بَ یَّنَّاهُ ل لنَّاس  ْن م   (: إ نَّ الَّذیَن َیْكُتُموَن ما أَنْ زَْلنا م 
ُ َو یَ ْلَعُنُهُم الالَّع ُنوَن. ( إ الَّ الَّذیَن اتبُوا َو َأْصَلُحوا َو 159) ِف  اْلك تاب  أُولئ َك یَ ْلَعُنُهُم اّللَّ
 (160بَ یَُّنوا فَُأولئ َك أَتُوُب َعَلْیه ْم َو أاََن التَّوَّاُب الرَّحیُم )

كننده ما را، پس از آنكه در كتاب براى مردم كساىن را كه دالیل روشن و هدایت
نندگان. كو هم دیگر لعنت کندمیكنند هم خدا لعنت امی، كتمان مىبیانشان كرده

كه توبه كردند و به صالح آمدند و آنچه پنهان داشته بودند   هاآن( مگر 159)
 (160پذیر و مهرابمن. )و من توبه پذیرمشان را مىآشكار ساختند، كه توبه

 
و آخر دعواان أن اِلمد ّلل  رب العاملنی

http://www.1borhan1.parsiblog.com/Feeds/4570818/
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