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Abstract 
Commentators and researchers of the Holy Quran have long studied infallibility as an 

important theological subject. The attribution of "sin and asking pardon of God" to the Holy 

Prophet of Islam which is mentioned in several verses of the Holy Quran is related to his 

infallibility. The present paper seeks to compare and criticize the views of Ayatollah Ma'refat, 

as a representative of Imamiyyah exegetic school, and Fakhr Razi, as a representative of 

Ash'arite exegetic school, in this regard. The findings show that Ayatollah Ma'refat argues for 

Holy Prophet's infallibility during all his life, and regards "sin" a social sin, and "asking 

pardon of God" by Holy Prophets as his need for growth, perfection, and enjoying divine 

help, while Fakhr Razi, in his analysis, relates infallibility of Holy Prophet to the time after 

his prophecy and sin to the time before it. The paper regards such cases as believers' sin, 

avoidance of the better deed, and permissible minor sin as the some possible answers.  
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نظر از  در قرآن)ص( اکرم امبريپ« استغفار»و « ذنب» یتطبيق یبررس
 یمعرفت و فخررازآیت الله 

 1 ینوروز یمجتب

 2پور یعل ریام

 (12/5/16تاریخ پذیرش:  ؛91/91/15)تاریخ دریافت:  

 دهیچک
از یکای . اسات پژرهاا  بارد ماردد ورهاه مراارا  ر نار   رباازیاست که از د  یاز مباحث مهم کالم یکیعصمت 

از  یمتعادد اتیاکه دد   استبه    حضرت « ذنب ر استغراد»، انتااب )ص(اسالم یامبرگرامیمربرط به عصمِت پ مباحث
یکای باه نمایگادگی مکتاب وراایری  ی،داز الله معرفت ر فخر تینرشتاد ددصدد است وا  داء   نی. امالحظه می شردنر   

اللاه معرفات  تیا  ،دهادیهاا نااا  ما ی. بردسامقایاه ر نقاد کگاددا  امامیه ر دیگری به نمایگدگی مکتب ورایری اشاعر 
 ازیادا ن )ص(امبریر إستغراد پ یدا گگا  اهتماع «ذنب»ر  )ص( ثابت می کگداکرم امبریپ یومام دردا  زندگ یعصمت دا برا

دردا  بعاد از باه خرد عصامت دا  لیدد وحل یاّما فخر داز ؛داندیم یاله یاز امدادها یر بهر  مگد یبه دشد ر بالگدگ اا یا
ر گگاا   یوار  عماِل ارلا ن،یچار  گگاا  ما مگ ماراددی مربرط می شمادد. دد این نرشتاداز نبّرت  شیذنب دا به پر  نبّرت
 .د  استدد پاسخ از رهر  محتمل بر شمرد  ش زیها ۀر یصغ

 
 )ص(، معرفت، فخردازیامبریاستغراد، عصمت، پ ذنب، :گانواژدیکل
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 مقدمه. 1
 بحث مورد  یباز در نزد دانشمندان اسالمریکه از د  موضوعاتی نیتر یو اساس نیتر از مهم

؛ رودیبه شمار مث یاعتقاد یبناریز عصمت پیامبران، است. )ع( بوده اءیقرار گرفته، عصمت انب
 .  شودیم یاله امیپ افتیدر در  امبرانیمردم و ُحسن اعتماد آنها به پ نانیباع  اطم ،چون

 ژهیثبثه و  ،امبرانیثعصثمت پبرخی با تمسک بثه آنهثا وجود دارد که  میدر قرآن کر  یاتیآ
 ادی« موهم عدم عصمت اتیآ»به  اتیآ نیکه از ا مورد تردید قرار می دهندرا )ص( اکرم امبریپ

 .)ص( از آن جمله استرسول خدابه « استغفار»و « ذنب»می شود که آیات حاوی انتساب 
، آیات حاوی چنین انتسابی از دیدگاه دو مفسر بررسثی مثی شثود و تث  یر پژوهش نیادر 

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

 پیامبر)ص(عصمت مبانی دو مفسر در زمینۀ . 2
نظر به این که مبنای کالمی آیت اللثه معرفثت بثه نماینثدگی از امامیثه از مبنثای کالمثی 
فخررازی به نمایندگی از اشاعره فثر  دارد و ایثن تفثاوت مبنثا در تفسثیر آن دو در آیثات مثورد 
بح  ت  یرگذار است، شایسته می نماید که نخست، به مبنثای کالمثی هریثک مثروی  ثورت 

 بگیرد.

مبرانخر رازفمبنای . 1. 2  ی در زمینۀ عصمت پیا
متکلمان اشعری از جمله فخررازی در زمینۀ عصثمت انبیثاء و از جملثه عصثمت پیثامبر 

 ایث رهیثکب انیم یاست و فرق زیقبل و بعد از نبّوتشان جا امبرانیپ یگناه برا ،معتقدند اسالم)ص(
بثه عصثمت در قبثل از نبثّوت خثود  یازیثن )ص(امبریثن باورنثد کثه پیث. آنها بثر اندارد رهی غ

 یاعتقثثاد نیچنثث یدارا زیثث ( ن606)ت ی(. فخثثر راز991-911 ، ص9191،ینثثدارد)تفتازان
انجثام  رهیثکب اهبثه عمثد گنث امبرانیپ ،(. او معتقد است111، ص8 ،ج9110،یاست)فخر راز

ر هثم د یعمثد رهیشوند و در مثورد گنثاه  ثغببه سهو مرتکب آن  ،اّما ممکن است ؛دهندینم
 ثدور گنثاه  در اءیانب ،کندیم انیب رشیدر تفس نیچنهم یدارد. و ینظر نیچن زیزمان نبّوت ن
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بثثا آنهثثا ندارنثثد  یتفثثاوت جهثثت نیثثهسثثتند و از ا یبثثه سثثهو ماننثثد مثثردم عثثاد رهی ثثغ
افعثال بثرادران حتثرت ی، ا دهیثعق نیبثر چنث ی(. استدالل و119، ص19،ج9110،ی)فخرراز

معتقثثد  ی. رازبودنثثد اءیثثانب از )ع(وسثث یبثثرادران حتثثرت اسثثت. بثثه بثثاور او  )ع(وسثث ی
 دیثتوبه نمابعد و  ، گناه کبیره ای انجام دهداز نبّوت شینادر پ یطیدر شراپیامبری اگر »است:

از  شیاّمثا اگثر پث، اشثکالی در نبثوت او پدیثد نمثی آورد؛ ردیمردمان قرار گ رشیمورد پذآن و 
 نبثثثوت او مخثثثدوش مثثثی شثثثود باشثثثد،شثثثهرت یافتثثثه انجثثثام گناهثثثان  سثثثببنبثثثّوت بثثثه 

  (.156، ص9،ج9110،ی)فخرراز
 تثوانیمث یرا زمثان شانیا ،سدینو یخود م ریدر تفس)ص( اسالم یامبرگرامیدر مورد پ یو

باشثد و آن را در  تیاز معصث زیثاو بثه اطاعثت و پره یمعصوم از خطا دانست که خداوند داعث
رو  نیثکنثد؛ از ا یاز گنثاه دور یداعث نیثا ر ا ثرکثه بث ؛ طوریکرده باشد نهینهاد  شانیوجود ا

معصثوم  شثانیگفثت کثه ا تثوانیو آن زمثان مث کندیعمل م یداع نیبر اساس هم)ص( امبریپ
 (.191ص ،8ج  ،9110 ،یاست)فخر راز

مثرج  نخواهثد  ی دور آن گنثاه بثر داعث ، ادر شود یگناه از پیامبری اگربه باور او، 
مرج  را در فعل و عمثل او قثرار نثداده  ید از ابتدا داعندارد و خداون یاریاخت اوچرا که  ؛بود

او  .نیسثتگنثاه  ابمجبثور بثه ارتکثاست؛ اما مجبور به اطاعت  یامبریپهر رو  نیاست؛ از هم
، 8 ، ج9110 ،ی)فخثثر راز دانثثدیجبثثر مثث یآن را نثثوع قثثتیاجبثثار و حق یعصثثمت را نثثوع

 (.191ص
 انامبر یپ یاز نبّوت را برا شیپ رهیاست که گناه کب یاز جمله مفسران اهل سنت یراز فخر

. کنثدیمث استناد )ع(وس یخود به افعال برادران حترت  مدعای دییت  یبرا یو .داندیم زیجا
دانسثته و آن را منحصثر بثه  یمولثو  یاند، امثر دهکر  انیعصمت را طبق آنچه اسالفشان ب یراز

 یو لیثو دل دانثدیخثارج مث اتیثرا از مثدلول آاز نبّوت  شیاّما عصمت پ ؛داندیزمان نبّوت م
إنشثثرا   ۀفثت  و سثثور  ۀسثثور 1 اتیثثآ ،از نبثّوت شیپثثپیثامبر اسثثالم)ص( عثثدم عصثثمت  یبثرا

 (.156، ص9 ، ج9110،یز)فخررااست
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مبران مبنای آیت الله معرفت دربارۀ عصمت. 2. 2  پیا
شثخ  از گنثاه  ،شثودیکه باعث  مث داندیم یدرون یالله معرفت عصمت را حالت تیآ

و  کنثدیمث یداریثپا یدیثدر مقابل هثر پل یحالت درون نی. اباز ایستدد و از ارتکاب نک یدور
و  زییثتم ،شثودیو آزار شثود. عصثمت باعث  مث تّیثاو دچثار اذ  یثرو  لط ،دهدیاجازه نم

 (. 15، ص9988آسان گردد )معرفت، ی معصومحسن و قب  برا کیتفک
. آوردیبه دست م یاست که شخ  به  ورت اکتساب یحالت درون کی صمتع ۀملک
 یبثا هثوا ۀمجاهثدت، تثداوم و مبثارز  وو آن تنها با کوشثش  ردندا یاجبار ۀجنبهرگز عصمت 

؛ چنثثان کثثه خداونثثد (15،ص9988)معرفت،دیثثآیانسثثان بثثه دسثثت مثث ینفثثد در طثثول زنثثدگ
ذ ا َ »: دیفرمایم ُي لا ِا َن َّ ذوي

ِي ا ذه َلَ  وا يي
ذوا ََ ََ اه ن ِي ذ

اََو الَّ ذ ي ني
سي َا ذَ  الي ََ ََ َل ذ نَّ ال َّ و ؛ (61)عنکبثوت/  ه َو إي

نماییم و در حقیقثت، خثدا اند، به یقین راههای خود را بر آنان میکسانی که در راه ما کوشیده
اَّ اذه َلذ  »یا می فرماید:  «با نیکوکاران است نذهني إي

ني ي
ي

َس ليْل ني َلاي
َ
و اینکثه بثرای ؛ (91) نجثم/ َو أ

 «.تالش او نیست انسان جز حا ل
ذ و َو أوههَذه َيارهذه  ا » ی)ع( فرمود:امام حسن عسکر ََ الل ا سٍَو أيَضذ ََ َوَاَو َق َب اا إّن ال 

 افثت،یهثا عقثل نیاتر یثو مه نیتثر را کامثل )ص(غمبری( پیباطن تیخداوندعقل)شخص ؛لي ّ َ تَ
 (102-106 ،ص9101 ،ی.)مجلس«انتخاب کرد بّوتن یرا برا شانیگاه اآن

عصثمت از زمثان توّلثد آیت الله معرفت، مانند دیگر علمای امامیه، بر این نظر است کثه 
از بعثثت  شیقا ثعه در خصثوص دوران پث ۀدر خطبث ی)ع(علث حترتبوده است.  اءیانب یبرا

گرفتنثد،  ریرا از شث )ص(امبریکه پ یاهمان لحظه از: »...دهدیم  یگونه توض نیا )ص(امبریپ
کرد تا شب و روز او را به راه  )ص(امبریپ تی( را م مور تربلیخود)جبرئ ۀفرشت نیخداوند بزرگتر 

 (.111 ، ص106یالرض  یشر «.)کند ییراهنما کویو اخال  ن یو راست یبزرگوار یها
 مثدعای یو بثرا یکسان مثی دانثدرا قبل و بعد از نبّوت  )ص(امبریپ تعصم یعالمه حلّ 

ني »: دیفرمایکه مستناد می کند ا این آیه خود به
َ
ذ ا أ َ َ ذٍف َيَهَ اَّ ا  ني

ذ ب ُي يهلي
ُا ََ ني اذه  ا إي

ََ آَا ا ن ِي
ه الَّ َِ نُّ

َ
نه أ

سا ا َه    ي
صي َجِهَلٍة َيها اًه ني  ا َق ي

ا ا صي
اَ تا اي ِي ُي نذه

ها اید، ای کسانی که ایمان آورده (؛6)حجرات/ اه َيَ  ي
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وهثی را آسثیب برسثانید و مبادا به نثادانی گر  ؛اگر فاسقی برایتان خبری آورد، نیك وارسی کنید
 «.  اید پشیمان شوید]بعد،[ از آنچه کرده

قبثول اسثت و گفتثار  رقابلیغ انیگفتارش به محض ب یهر فاسق ،کندیم  یتصر  هیآ نیا
 رهیثکب ایث رهی غ اهانمرتکب گن یامبریاگر پ نیبنابراباشد؛ است که فاسق ن رشیمورد پذ یکس

 شثانیباعث  تنفثر مثردم از ا شثانیو فسثق ا آورنثدینمث یرو اودل هثا و قلثوب بثه  گرید  ،شود
   (.925ش، ص9965،ی.)حلّ دو شیم

َحاي ذه »: دیثفرمایمثی)ع( حترت موس ۀخداوند متعال دربار  میدر قرآن کر  نیچنهم وي
َ
َو أ

ل  مِّ اا ل  إي
ا
ي َو ا تَ  أ ُِّ َو ا َتاذهيي ذَا

ي الي َي يي ا لي
لي
َ
َي َيا تي َهَ اي

في ذا ري َي َيفي ا ضي ي
 ي
َ
ني أ
َ
ذوي َو أ َلاي و ا إي

ُِّ ذه َ ا نَّ ذي إي َزني
سي

اَ َل ي ري َا ََ الي   ا اي
او را شیر ده و چون بر او "و به مادر موسی وحی کردیم که: ؛ (2)قص / اههي ا

گثردانیم و از او را بثه تثو بثازمی ااو را در نیل بینداز، و مترس و اندوه مدار که مث ،بیمناك شدی
 .  "«دهیم[ پیمبرانش قرار میۀ]زمر 

سثوء  امبرانیثاگثر پ رایثز  ؛اسثت یالزم و ضرور یامر امبرانیپ یعصمت برا یرو نیااز 
خثود را  تّیثموقع ،داده باشثند انجام  یخود را با اعمال ناپسند و قب ۀسابقه داشته باشند و گذشت

خواهثد  جثادیو سوء ظن در دل افثراد ا ینوع بدگمان کیدر دل مردم متزلزل خواهند ساخت و 
 (.  8، ص9981یشد.)نعمان

 قرآن اتیدر آ« استغفار» و « ذنب»مفهوم مقایسۀ تفسیر دو مفسر دربارۀ . 3
 یدر آنها به کار رفتثه و حثاک« استغفار»و « ذنب» ۀکه واژ  ی بررسی می گردداتیآاینک 

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

 از نگاه دو مفسرفتح  ۀسور 2 یۀآداللت  یبررس. 1. 3
َا » است: چنین فت  ۀاز سور  1 یۀآمتن  َهذ ََ َُّ ني ي َر َو نذهي

رَّ
َ
ک َو اه َتا  ي

َي َذني َم اي َا اهَتَلوَّ
َرَلک ال َّ في اغي لي

اَهً  ذَهلي ني راطًه اا نک صي وي
ِي  راتا خداوند از گناه گذشته و آینده تو درگذرد و نعمت خثود ؛ َهَ اک َو ن

 «.ر تو تمام گرداند و تو را به راهی راست هدایت کندب
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عثدم عصثمت  انیمورد استناد مثّدع اتیآ نیتر مزبور از مهم یۀطور که گفته شد، آ همان
قبثل و بعثد )ص( امبریاست که پ نیمطر  شده، ا هیآ نیا ۀکه دربار  ی. شبهه ا)ص( استامبریپ

ه دیآنهثا را بخشث ۀشده و خداوند متعال همث یو تا هنگام فت  مّکه مرتکب گناه هیآ نیاز نزول ا
وجثود طلثب  )ص(امبریثشثخ  پاز سثوی ارتکاب گناه  ۀنشان ،است معتقد ی. فخر رازاست

از خداونثد بثه  یشخ  زمثان: »سدینو یاو م در طول شبانه روز است. شانیمغفرت و استغفار ا
 نیث، اایشثان غفاراسثت جهیدر نت ؛شده باشد یکه مرتکب گناه پردازدیطلب استغفار و آمرزش م

 (. 65ص ،18ج  ،9110،یفخرراز«.)است مرتکب گناه شده شانیرا به همراه دارد که ا امیپ
گنثاه و  ی  آن بثه معثان جیثرا یدر معنا« ذنب» ۀواژ  ،هیدر آ ،الله معرفت معتقد است تیآ

و شث ن نثزول آن  هیثآ ا یبرداشت حا ل از توّجه به س نیو ا ستیپروردگار ن تیو معص انیعص
 کیث مثابثۀبثه  )ص(امبریثو پ اسثت یگناه اجتمثاع ایگناه مطر  شده به معن هیآ نیاست. در ا

 یبخشثد و ارزش هثا ییپثو  و باطثل رهثا یزهثاینمثوده بثود تثا جامعثه را از چ رُمصل ، ظهو 
بثا  یکنثد. هثر مصثلح آشکار ،داشت ازیرا که تا آن روز مطر  نبود و جثامعه به آن ن یاجتماع

 مندرا در منظثر مشثرکان ارزشث چثهو آن کنثدیم جادیدر ارزش ها ا ییها ینهتت خود دگرگون
 امبری.پدیثنما یمعّرفث ارزشثمند آن زمان بی ارزش بثوده اسثت،که تا آنچه را و  یارزش یب، بوده
 متوجثه سثاختبرد و آنها را  نیاز ب ،بود مندتا آن زمان در نظر مشرکان ارزش)ص( آنچه را اکرم

مخالفثت آن حتثرت بثا مثورد بحث ،  یثۀدر آ« ذنب»لذا مراد از ؛ دنبر یبه سر ماشتباه ه در ک
و آنها  رفتیبه شمار م یآنها گناه بزرگ بود که از منظر نیرفتار و عادت و اخال  کفار و مشرک

سخت بثود )ص( اسالم یامبرگرامیپ یحرکت برا نی. ادانستندیرا مستحق عقوبت م )ص(امبریپ
که منجر به فثت  مّکثه شثد( را  هیبیحرکت شد و فت ) ل  حد نیساز ا نهیخداوند زم هک نیتا ا
بثه اسثالم  نیرا گرفثت و مشثرک شیقثر  یثۀشثوکت و بن لهیوسث نیثو بثا ا دیثگردان شانیا بینص

آن حتثرت  هو در استناد گناه نسبت بمی کند  انیحق را ب )ص(امبریبردند که پ یو پ گرویدند
 (.915-919، ص9921)معرفت، دچار اشتباه شده بودند.
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َر »ۀ جمل رَّ
َ
ک َو اه َتذا  ي

َي َذني َم اي َا اه َتَلوَّ
َر َلک ال َّ في اغي خثود )ص( امبریثپکثه خاص  یبه گناه «لي

ناپسثند  یاز نظثر اجتمثاعبه فعلی داللت دارد که ندارد؛ بلکه داللت شده باشند، آن را مرتکب 
منظثثور از گناهثثان بثثه تعبیثثر عالمثثه طباطبثثایی  (916، ص9921 )معرفثثت، .شثثودیمحسثثوب مثث

 نثدهیآ انو گناهث آوردیبه وجود مث شیقر  یبود که برا)ص( امبریتبعات و آ ار دعوت پ ،گذشته
غفثرت معنای این که خدا آن را مورد مشد و  ختهیر  شیکه بعد از هجرت از قر  ییهاخون یعنی

 ،9921 ،یی.)طباطباپوشثاند شیقثر  یثۀبن  یبا تتع ها راآن خون خداوندقرار داد، آن است که 
 (.  989-980، ص98ج

در آن  یکسثمّکثه،  نیاز نظر مشثرک»است که فرمود: )ع( نقل از امام رضا هیآ نیا ۀدربار 
تثا قبثل از بعثثت آن  نیمشثرک رایثنبثود؛ ز )ص( روزگار، گناهکارتر و خطاکارتر از رسثول خثدا

 و شثعاربثه خثدای یگانثه  )ص(امبریثدعثوت پلذا و  پرستندیو شصت بت را م صدیحترت س
 کیثفقث   یفثرد ،امکثان دارد چطور هبود ک بیعجآنان گران آمد و بر بر آنان « إالالله الإله»

 د؛یثگو ینمث یگثرید  زیجز إفترا و دروغ چ)ص( امبریباور بودند که پ نیبر ا انخدا را بپرستد؟آن
از کرد تا آنچه را که در تفّکثر آنهثا قبثل و بعثد  شانیا بیلذا خداوند عّز و جّل فت  مّکه را نص

نتوانستند هنگام دعثوت مثردم  گرید  ،رو نیببرد؛ از ا نیاز ب ،پنداشتندیم ناهگ د،یدعوت به توح
ش، 9921 ؛ معرفثثت،960، ص9ج  ،9928 ه،یثث)ابثثن بابو  .رنثثدیبگ رادیثثا شثثانیاز ا دیثثبثثه توح

 (.912ص

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

ني ذه » :دیفرمایم هیآ ي
ْي ذيِّ َو ا َ ِّي

هلي ذَو ني نِّ ذوي َ  َي َس  ني
ْي َو َو َلذ ِّ  ي

ني َِ ري لي في َهغي  َو الي
َي َح ٌّ

َو ال َّ نَّ َوهي ري إي  ي
 ؛َيهصي

گناهت آمرزش بخواه و بثه سثپاس پروردگثارت،  خدا حّق است و برای ۀکه وعد نپد  بر ک
 «.شامگاهان و بامدادان ستایشگر باش

سثرزده  یکثه از فثرد خطثا و گنثاه شودیانجام م یاستغفار زمان ،معتقد استی راز فخر
ذي »که حتثرت فرمثود:  کندیاستناد م )ص(امبریاز پ یثیبه حد ،باور نیات یید  یباشد. او برا نِّ إي
را ال َّ  في َهغي لي

َ
ََ َاذرَّ ً ََل ا َ ذةي َلذ ي ي اي

مي َو ال َّ
َاذ ي ذي الي  يي

بثه  انیثب نیث( ا989، ص60ج  ،9109 ،ی)مجلسث« ََ
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 یو شخصث یدر افعال فثرد رهیمرتکب گناه  غ )ص(امبریاست که پ نیا ۀ راحت نشان دهند
شاهد حمثل بثر تواضثع آیثه ای  قابل حمل است. زیتواضع ن ای یترک عمل  اولست. البته شده ا

ََ »در پثثی مثثی آیثثد:اسثثت کثثه  ذذ ََّ اي ذذ َن
َي ذذه َلَ  ا َح ذذري َل ذذه َو َتري في ُي َتغي ني َلذذ َنذذ ه َو إي

فا ني
َ
َي ذذه أ نَّ ذذه َمَ  قذذها َ 

نَ ري اهلي
گفتند: پروردگارا، ما بر خویشتن ستم کردیم، و اگر بر مثا نبخشثایی ؛ (19)اعراف/«الي

 «.  و به ما رحم نکنی، مسلمًا از زیانکاران خواهیم بود
را »؛ این چنین: نهفته است یریدر کالم تقد ،گفت توانیمنیز  هرگثاه  ؛إذا أذن ت َيهلذَهغفي
ََ » :دیفرمایکه منظیر آن این آیه است «. کناز خداوند طلب آمرزش  ی،گناه کرد ن ِي ذ

ذه الَّ َِ نُّ
َ
نه أ

َنًة َنصا حًه َهن  َي َت ي
َل  ال َّ  ا إي

ُي َلاِّ  آَا ا ا تا نا َر َه ي ا َ فِّ ني نا
َ
ُي أ نُّ ا َي َ  ذ ِ اي ذري

ذهٍ  َتجي ُي َا َّ َ  ا ري
ذوي ُي َو نا ئهتي ا

ِه  ني
َ ه اَلي َِ هي

ای راسثتین کنیثد، اید، به درگاه خثدا توبثهای کسانی که ایمان آورده ؛(8/می)تحر َتسي
[ امید است که پروردگارتان بدیهایتان را از شما بزداید و شما را به باغهایی کثه از زیثر ]درختثان

 «.  رآوردآن جویبارها روان است د
آمده اسثت تثا راه را  )ص(امبریپ .مؤمنان گناهکارندهمۀ که  ستین نیمنظور ا در این آیه

 (991 ، ص9101 ،ی.)فخر رازندیاگر مؤمنان گناه کنند، توبه نما کهبر مردم نشان دهد 
خداوند متعال  است.عموم مسلمانان  یبرا یدستور هیآ نیا ،الله معرفت معتقد است تیآ

 تگناهان استغفار کننثد و اسثتغفار واجثب و عبثاد ۀاز هم ،دهدیبندگان خود دستور م ۀبه هم
ََ   نه اهَ  »متعال از باب  یدر واقع دستور خدا .است دسثتور را  نیثاسثت. ا« إّنهَک أه   وال

 یمعّرفث یکامثل انسثان یکه به عنوان الگو  شانیمردم از ا ۀتا هم دهدیم)ص( امبراکرمیابتدا به پ
دسثتور  هیثآ نیثدر ا نیچنکنند. هم یزیر  یآن پ یخود بر مبنا یو زندگ بگیرندد، درس شده ان

هثم  گثرانید  یطلثب اسثتغفار بثرا وشما زودتثر بثه اجابثت برسثد  یدعا که نیا یبرا دهد،یم
بثه بنثده عنایثت خداونثد  ،شثودیعمل باع  م نیکه ا دیخود استغفار کن ، ورت گرفته باشد

وجود دارد کثه در نگثاه اّول و برحسثب ظثاهر  میقرآن کر  رد یاریبس یخطاب ها جلب شود.
. اّما در واقع عموم مسلمانان مورد خطثاب هسثتند ؛است)ص( امبریآن شخ  پ یمخاطب ا ل
و احسثان  یکثینخطثاب بثه پیثامبر)ص( عنکبثوت خداونثد  ۀإسراء، سثور  ۀدر سور برای مثال، 
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 ودخث نیوالثد یکثودک امیّ در ا)ص( امبریپکه  و حال آن کندینسبت به پدر و مادر را سفارش م
، 9921 . )معرفت،تلقی می شود نیمسلم عیحکم خطاب به جم نیلذا ا بودند؛را از دست داده 

 ( 911ص
اسثت؛ چثرا کثه شثر   یبنثدگ ۀفیکردن در انجام وظ یکوتاهعبارت از  یاله اءیاولگناه 

 افثت،یرا در  شیخثو  یخثدا یآن است که انسان به همثان انثدازه کثه عظمثت و بزرگث یبندگ
مثن  ،ادعا کند تواندینم گرید  یردف نیچن آورد. یرا به جا یمعادل آن حق بندگ ،است ستهیشا

او بثه  یخثود را در برابثر شثکر نعمثت هثا ۀفیام و وظ دهیرس شیخو  یاز خدا یبه درک کامل
 (.911ص ،9921آورده ام. )معرفت، یجا

 نیکثه جثزء مخلصث یبودنثد و کسث نیجزء مخلص امبرانیپ م،یقرآن کر  اتیآ یبرخ طبق
 یگثرید  ایگنثاه را بثه معنث دیثگونه مثوارد با نیدر ا ی،رو نیاز ا؛ شودیمرتکب گناه نم ،باشد

حثل و فصثل  دن،یخوردن و آشثام ،خود را در امور روزانه مثل یغفلت ها امبرانیحمل کرد. پ
 امبریثاسثاس پ نیبثرهم. کنندیاستغفارماز آن د و نآور می و...گناه به حساب  یمسائل اجتماع

ََ :»دیفرمایم)ص( اکرم نا ري
لَّ ََ َئه ا الا َرا ي َلاِّ

ني
َ
 (.15ص  ،9109،یاالربل«) َحَنَ ه ا اَل

 محّمد ۀسور 11 یۀمدلول آ ی. بررس3. 3
 ۀسثور  91 یثۀآ ،دهثد)ص( را مورد سئوال قرار میاکرم  امبریعصمت پآیه ای که  نیسوم 
ََ َو »آمثده اسثت: آنجا کثه  .استمحمد  ا اي ي

ذني َا َو َو لي ي  ي
ني َِ ذ ري لي في ذَهغي َا َو الي ذ

اَّ ال َّ  إي
ََ لذ  ا إي

َا ذ نَّ
َ
ُي أ  َ َيذههي

ُ ُا ُي َو َاثي ا َ  ا َهَل َّ ُا اا  َ َا َن ي اي ه ي َو ال َّ
ني َا پد بدان که هیچ معبودی جز خدا نیست و بثرای گنثاه ؛ الي

[ و خداست که فرجام و نخویش آمرزش جوی و برای مردان و زنان با ایمان ]طلب مغفرت ک
 «.داندمآل  ]هر یك از[ شما را می

َو » عبارت لیدر ذ یراز فخر  ي
ني َِ ري لي في َهغي  نیو از بث کنثدیآن چند وجه ذکثر مث یبرا« َو الي

اسثت کثه مثراد  نیا و آن دهدیم  یترج گریوجه را بر دو مورد د  کیوجوه به نظر خودش  نیا
طلب  یبه معن هیآ نی. استغفار در ااستکردن از عمل بد  یو دور کیعمل ن افتنی قیتوفاز آن 
: سثدینو یمث ینفثد نگثه دارد. فخثر راز یها یها را بپوشاند و او را از زشت یکه زشت یآمرزش

همثراه مثردم و  یاحوال خود همراه خدا بود، گثاه در یسه گونه بود: گاه)ص( امبریاحوال پ»
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 شیسثتا ،که همراه با خداوند بود یاّما هنگام؛ دکر یم یسپر گرید  یزهایرا هم همراه چ یاوقات
فخثر .«)کثردیآنهثا اسثتغفار مث یهمراه مثردم بثرا کهیو هنگام آوردیم یرا به جا کتای یخدا
 (.51ص ،18 ، ج9110،یراز

 ینثوع عمثل عبثاد کو یث دارد یعمثوم ۀجنبث ، اسثتغفاراللثه معرفثت تیثآ دگاهید  طبق
و پیثامبر)ص( از بثاب ایثن کثه مسثلمانان از او الگثو بگیرنثد، بثرای مؤمنثان  شودیمحسوب م

 (.911، ص9921)معرفت، استغفار کرده است.

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

 یریموجب تفاوت در آراء تفسث ،یکالم یاز مبان یدو مفسر در بعت نی. اختالف نظر ا9
، اتیثآ ا یبه توجه و عدم توجه به سث توانیموارد م نیاز جمله ا شده است. اتیو فهم آنها از آ

 متشابه اشاره کرد. اتیآ ریمحکم در تفس اتیتوجه به نقش آ یعنی آیات قبل و بعد و نیز
مثوهم عثدم  اتیثو آ داردیروا مث اءیثبعد از نبّوت انب یعصمت را فق  برا ی. فخر راز1

از نبثّوت  شیبثه گنثاه پث ،به کار رفته اسثت« ذنب و استغفار» یکه در آنها واژه هارا عصمت 
و گنثاه  یترک عمل  اولث ن،یاز جمله گناه مؤمن وجوهی یحال باز هم و نی. با امربو  می داند

 .  کندیرا ذکر م هر ی غ
 )ص(امبریپ یعصمت را چه قبل و بعد از نبّوت برا عهیش دگاهیالله معرفت طبق د  تی. آ9

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

بلکثه  م؛یر یثبگ انیعصث یبثه معنث شهیگناه را هم دیما نبا ،معرفت معتقد است اللهتی. آ1
 یالهث اءیثمورد مربو  به اول نیاست که ا یبندگ  یکردن در انجام وظا یکوتاه یبه معن یگاه

مند شثود، بهره یدر هر زمان یاله یاز امدادها که نیبه خاطر ا )ص(امبریپ یرو نی. از اشودیم
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