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  ا تالزم؟یعصمت و استغفار؛ تعاند، تالئم 
  *نیرکدرضا شایحم

  دهيكچ
 يمياست و بخش حجي نيد ديعقاقلمرو ار مهم در يامبران و امامان از مسائل بسيعصمت پ

ن حال در دعاها و يرا به خود اختصاص داده است. در ع يو معارف اسالم ينيات دياز ادب
به خود نسبت گناه داده ايشان خوريم كه  برمي ييبه فرازها و امامان امبريپ يها مناجات

ـ  يليدلرا  لهئن مسياعصمت، اند. منكران  و از پيشگاه ربوبي خواستار آمرزش شده  يبر نف
ـ نسـبت ا آنيم تـا  ن مقاله بر يااند. در  كردهقلمداد  عصمت امامان ـ ن رفتـار پ ي و  امبري

ـ  ياوكه با معناكيم و روشن سازبازكاويم عصمت را با  امامان  يتوبه و استغفار و بررس
عصـمت و اسـتغفار    يانگـار  يمناف يبرا يا براي توبه و استغفار، هيچ زمينه وجوه مختلف

از توبـه و   يتـوان وجـوه   يامل برقرار است. افزون بر آن مك ين آنها سازگاريست و بين
  ه بر تالزم عصمت و استغفار داللت دارد.كتالئم، بلتنها  ه نهكاستغفار را در نظر گرفت 

  .تغفار، تالئم، تعاند، تالزم، دفععصمت، توبه، اسها:  كليدواژه
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  مقدمه
لمـان از  کان و امامـان اسـت. مت  امبریـ ، عصـمت پ ینـ ید دیعقاقلمرو از مسائل مهم در  یکی

را رقم زده و بر لـزوم   يا پردامنه يها له و گستره و مراتب آن بحثئن مسیادربارة زمان دیر
 و امامان امبریپ يها دعاها و مناجاتاما  1؛اند ردهکعصمت آنان از گناه و خطا استدالل 

را  مسـئله ن ینده از اقرار و اعتراف به گناه و توبه و استغفار از آن است. منکران عصمت اکآ
ن عصمت و یب يانگار یتنافار، کن انیابنیادین فرض  شیپ 2اند. عصمت انگاشته یبر نف یلیدل

متـون بـه چشـم    الي  البـه خته در یجسته گرال، کبه این اش ییها توبه و استغفار است. پاسخ
د و یـ جد يهـا  افتن پاسـخ یـ ، مسـئله ن یا يبعدرد. در عین حال بررسی جامع و چندخو یم

 يرا فـرارو  يپربـارتر  ۀجـ یو نتافزایـد   مـی ن بحـث  یـ ا ين بـر غنـا  یشیپ يها ن پاسخییبازتب
جهـت،  خداونـد از چنـد    ياریـ م تـا بـه   ین مقاله برآنیدهد. در ا ید قرار مینوپد يها چالش

و  ه توبـه کـ م یم و روشـن سـاز  یاوکـ را با عصمت باز و امامان امبرین رفتار پینسبت ا
 .1از: نـد  ا رد عبـارت یگ ین مقاله از آن بهره میه اک ییها استغفار نافی عصمت نیستند. سویه

ان اسالم در دعاها یشوایآنچه پ ياوکمعنا. 2 ؛تغفار، مراتب گناه و...ه، استوب يمعنا یبازشناس
 يسـازگار گوناگون وجوه  یبررس .3سنجی آنان؛  ند، از طریق شخصیتا به خود نسبت داده

تنهـا بـر    نـه کنـیم کـه   از توبـه و اسـتغفار اشـاره     یبـه وجـوه  نیز توبه، استغفار و عصمت. 
  ند.داللت دارتالزم عصمت و استغفار بل به ، سازگاري

غالـب اسـت. افـزون بـر آن      ینگـاه عرفـان   ين پژوهش تا حـد یدر اخور بیان آنکه در
 ین عرفـان یـی ه و تبیـ توجایـم   ایـم و کوشـیده   کردهامت  ياستغفار برا ةبه انگار ژهیو یتوجه

  دهیم.ارائه باره  ینرا در ا ینینو

  يشناس مفهوم
  عصمت

آمـده  ردن کـ بازداشتن یا محافظـت   ،منع کردن ي، به معنا»عصم« ةدر لغت از ماد» عصمت«
، یـن واژه ا يکاربردهـا  3».مالزمـه امساك ومنـع و  یعصم اصل واحد صحیح یدل عل«است: 
ـ امـور ناپسـند و نـاگوار دار   و  داللت بر محافظت و ممانعـت از شـر  اغلب  نیـز   برخـی  4.دن

ـ  گرفته» ابزار مصونیت«و » بازداشتن ۀوسیل«عصمت را به معناي  مثـال اگـر بـراي     يرااند. ب
گوینـد  یابد،  مینجات و یرد گبطناب را چنانچه او  فکنیم،انجات غریق طنابی به درون آب 
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موا بِحبـلِ  « ۀشـریف  ۀ، آیـ از مفسـران  یبرخـ بود. » عصمت«این طناب براي او ه ک اعتَصـاهللاِ  و
 مان الهـی را انـد؛ یعنـی ریسـ    را به همین معنا تفسیرکرده )103 :عمران آل( »جمیعاً والتَفرّقوا

عصـمت  ا تقـو «چنین نقـل شـده اسـت:    ز ین نامؤمناز امیر 5خویش قرار دهید.» صمتع«
 الـف)  :اسـت تـه  کندو  ةبردارنـد درعصمت ي معنا نیا 6».تو در زندگانی است )ةدارند هانگ(

ابـزار  از شـونده   حفاظـت  ةاسـتفاد از طریق ارائۀ ابـزار حفـاظتی الزم، ب)   دیگري به کمک 
  اختیار خود.به شده  ئهارا

است ] پروردگار یۀاز ناح[ی عصمت لطف«آمده است: ز ینعصمت  یدر تعریف اصطالح
باشـد   يرا اگـر جبـر  ی؛ زيدارد، اما نه به صورت جبر یاز خطا بازمرا شامل شود ه که هر ک

  7.»بر نخواهد داشتدر یمعصوم پاداش يبرا
راسخ  یصفتیعنی ( ینفسان يا عصمت ملکه اند: ی متکلمان گفتهبرخمشهور و لسوفان یف
را از او آن چنـد قـدرت انجـام    هر ؛دارد یمب گنـاه بـاز  ارتکاز ااست که انسان را  دار)یو پا

از یـ نهـم   یالهبه امداد اما  ،است یعصمت مستند به اختیار آدماساس  نیبرا 8کند. سلب نمی
  ست.یر نیپذ بدون آن تحققو دارد 

  تـوبه
بازگشت از گنـاه  ن واژه یا یۀما . در بنتوجه و التفات است ،بازگشت ايبه معندر لغت توبه 

ه به خدا را که همراه بـا اعتـراف بـه    گونه بازگشت و توجهرواژة مزبور، بلکه ست، ینهفته ن
توبـه بـه لحـاظ     نیبنـابرا  .گیـرد  مـی دربربندگی اسـت،   آوردن حق يناتوانی خود از به جا

  ندارد.فاعل داللتی بر گناهکار بودن یی، معنا

  ـغفاراست
و  يچیـز  يرو یافکنـ  پـرده  ياغفر در لغت به معنشده است.  مشتق» غفر« ةغفار از مادـاست

  اصـل معنـاي  « ه اسـت: آمـد التهـذیب  بـه نقـل از    التحقیقدر کردن است. پنهان پوشاندن و 
  پوشـاند  یسـر را مـ  ؛ زیـرا  انـد  مغْفَر گفتـه نیز کاله را  9»پوشاندن و پرده انداختن است.، غفر
  بخشـیدن و آمرزیـدن و امثـال آنهـا     يادر اصـل بـه معنـ    ن غفـر یند. بنابراک یمحافظت مو 

 ين معنـا شـواهد  یااز باب مجاز و استعاره است. ، رود یبه کار م یاگر در این معان و نیست
رَ       : «فرمایـد  میخداوند نمونه  يز در قرآن دارد. براین غْفـیبِینـاً لفَتْحـاً م نـا لَـکا فَتَح   »لَـک إِنـَّ
 امبریـ پ يپوشش بـرا  یجاد نوعیا، علت پیروز گرداندن پیامبر، هدر این آی). 2و1 :فتح(
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سبب دفع شـر کـافران و تـأمین امنیـت     ست توان یشده مي یادپیروز رایز؛ قلمداد شده است
  10.شود پیامبر

  فرماید: یم یدر روایت امام رضا
تـر از او نبـود؛    و گناهش عظـیم کس گناهکارتر از رسول خدا  در نظر مشرکان عرب، هیچ

و مـردم را بـه    انـداخت  یآنها را از خدای ۀهم بت داشتند و پیامبر 360اینکه آنها  يبرا
آیـا آن  :] و گفتنـد [ خواند. این در نظر آنها بسیار سنگین و عظیم بودتوحید و اخالص فرا

مردم بـه راه  تحریک  يبزرگانشان برا. ر استآو شگفتبسیار این  ؟کرده یهمه خدا را یک
را  يما چنین چیـز . است مهم يا افتادند که برخیزید و از خدایان دفاع کنید که این وظیفه

  )7-5ص: ت. (ساخته نیسخود یایم! این جز سخن نشنیده یدر هیچ کیش
ا فَتَحنـا لَـک    «پیامبرش فتح کرد، فرمـود:   ي، مکه را براسبحان يخدا یبر این اساس وقت إِنـَّ

چنـین  نیاینـد و  صدد آزارت برت کردیم تا دیگر دراین فتح آشکار را برای ییعن؛ »فَتْحاً مبِیناً
کـه   یاز مکه فـرار کردنـد و کسـان    یمسلمان شدند و برخ يا از فتح مکه، عدهپس نیز شد. 
. پـس  )چند در ظاهر(هر انکار توحید نداشتند و با دعوت مردم آن را پذیرفتندتوان ماندند، 

دیگـر   یکه رسول خدا نزد مشرکان مکـه داشـت، بخشـیده شـد؛ یعنـ      یگناهان ،با فتح مکه
  11نتوانستند دست از پا خطا کنند.

 ،طلب پوشـاندن  يقت به معنایدر حقاستغفار ه کشود  یآنچه گذشت روشن م بر اساس
خـود   يخود ز بهیچند آن چ؛ هراستیزي بردن تبعات و آثار نامطلوب چ بینو از  کردن پنهان

  .داوند نباشدخ یگناه و نافرمان

  راز استغفار معصومان
  توجه است:درخور ته کدو ن و امامان امبریم و علل استغفار پکح یش از بررسیپ

ی اثبـات  در پـ نه نون کن ایاست. بنابراشده اثبات  یقطعراه ادلۀ عصمت از  ۀ) مسئلالف
و  امبریـ صـادره از پ  ينسـبت آن بـا توبـه و اسـتغفارها     ياوکـ بازدنبـال   بهه ک، بلعصمت

آن ذوات مقـدس   يا انتساب گناه به خود از سـو یه آکبدانیم م یخواه یو مهستیم  امامان
  ؛ه تالزم داردکو بل يا با آن سازگاریعصمت است،  یو توبه و استغفار آنان ناف

هرگونـه راه  ی آن بزرگـواران، مسـدودکنندة   و رفتارشناسـ  یشناس تیشخص کش ) بیب
در دعاهـا و  ایشـان  ه کـ اسـت   یوب و نواقصـ یخطاها، ع(به معناي ظاهري و عرفی) حمل 

نیـز در میـان   قـاطع عصـمت    ۀاگر ادل یگر حتید عبارت . بهاند ها به خود نسبت داده مناجات
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فهمیـدنی   يافـراد عـاد  هماننـد سـخنان   ، هرگز یبزرگ اله ياین سخنان از آن اولی، اندنبود
همگان و مورد اعتراف دوست و دشـمن   ت و رفتار آنان مشهودیست؛ و با آنچه از شخصین

د و بـا  یاز خروار است بنگر يا ه نمونهکن فرازها را یمثال ا يبرادارد. ار کاست، تعارض آش
  د:ینکسه یمقایزان مألوف و مشهور است، ها و اوصاف آن عز یژگیآنچه از و

  12».یءأنا المسیاد وأنا البخیل. أنت الغافر وأنت الجو« :امبریپ
   ند:ک ین با خدا نجوا میچن طالب یاب بن یعل حضرت انیامام متق

ـذَّت ذُنُــوبِی إِلَهِــی بـ دـو   واعتَلَــت  الطـَّ
  

  کــفْح صــنْ و ــلُّ ذَنْبِــی ع أَج و ــع   13أَرفَ
  

  ي صباح آمده است:در دعا
 یومعصیت قلیل یطاعت و غالب یوهوائ مغلوب یوعقل معیوب یونفس محجوب یقلب یاله

ـ  ویـا  العیوب ستّار یا یحیلت فکیف بالذّنوب مقرّ یولسان کثیر  کاشـف  ویـا  الغیـوب  امعلّ
 یـا  برحمتـک  غفّـار  یـا  غفّار یا غفّار یا محمد وآل محمد بحرمۀ کلّها یذنوب اغفر الکروب

  14.الرّاحمین ارحم
  :کند یم خدا عرض پیشگاه به سجاد امام

 سبقت خطا هر به و دارد یوام ها بدي به بسیار مرا که ینفس از کنم یم شکایت تو به! خدایا
...  .افکنـد  یم تو غضب و خشم معرض در مرا و ورزد یم حرص تو معصیت به و گیرد یم
 تو با! پروردگارا. است شده گنگ گناه بسیاري از که یزبان به خوانم یم را تو !من يآقا يا

 يا...  .است درافتاده هالکت يواد به خطا و جرم فراوانیِ از که یدل با کنم یم نیاز و راز
 گناهـان  پروردگـارا . شوم یم بیمناك سخت ،نگرم یم خود گناهان به که گاه آن !من يموال

 به که ندارم يعذر دیگر. است بسته معذرت عرض از مرا زبان و شده چیره من بر شمار یب
  .طلبم پوزش خود ةکرد از و بازگویم را آن که نمانده برایم يا بهانه و آورم تو پیشگاه

ـ  بـا   یچ تناسـب یاربسـت متعـارف هـ   کدر یدتر، مشـابه و شـد   ۀآنچه گفته آمد و صدها نمون
هـا و   ن توبـه یـ اکننـد. پـس    حکایـت مـی  تر  ژرف ییو از معناندارند زان ین عزیت ایشخص

  یرند؟پذ هیاستغفارها چگونه توج

  ي. عبادت ذات۱
اظهـار تـذلل و    ،خضوع و خشـوع  ةزیباترین جلو ،خدابزرگداشت استغفار از مصادیق بارز 

 يکوچـک، در برابـر آفریـدگار   ت یـ نها بـی  يا و اعتراف بـه قصـور و تقصـیر بنـده     يخوار
 ةگشـایند  ،شـرط بنـدگی   ،ایمـان و تقـوا  هاي  نشانهاز ی، ستغفار دائما. استنهایت بزرگ  یب

، در نگاه قـرآن  قرب و وصال معبود است.تاز بهترین موجبات  یو یک یرحمت اله يدرها
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بـدین  بـاره   نیـ ات قـرآن در ا یـ از آ ی. برخآیند به شمار می از عبادات بزرگو استغفار توبه 
  :اند شرح

ان! منـ ؤم يا« رده است:کدعوت  به توبهرا مؤمنان  ۀهمیر، فراگ یفراخوانقرآن در ) الف
  )؛31 :نور(».همه با هم به درگاه خدا توبه کنید؛ باشد که رستگار شوید

  .)222 :بقره(»است. شگانیپ یو پاکیزگنندگان ک توبهخداوند دوستدار ) «ب
آنـان  : «است مؤمنانو داران  شب زندهعمل مداوم  یاستغفار سحرگاه) در نگاه قرآن، ج

انــد و انفــاقگر و سـحرگاهان بــه اســتغفار   گـو؛ همــواره اطاعــت پیشـه   شـکیبایند و راســت 
فرمایـد:   یم ین معرفیرا چن یقیمنان حقؤمدیگر  يدر جاقرآن ). 17 :عمران آل( .»پردازند یم
  ).18و  17 :ذاریات( »پردازند یآرمند و سحرگاهان به استغفار م یم یشبانگاه اندک«

 زیـ ن صـادق  امـام  15».بهترین دعاها اسـتغفار اسـت  «فرماید:  می اسالم یگرامرسول 
  16.»بهترین عبادت است، ا اللّهال إله إلّ گفتناستغفار و «: فرماید می

ان، منؤم ۀاست که هم یعبادت استغفار، شود که در نگاه قرآن یگذشت، روشن ماز آنچه 
بیش و بهتر از همه، ایـن  ، ی، پیشاله يرو شایسته است که اولیا ازاین. اند به آن دعوت شده

حاالت خود، بر توبه و استغفار مداومت ورزند تا بـه  همۀ را لبیک گویند و در  یدعوت اله
خـود  ین توبـه،  بنـابرا  .دسـت یابنـد   یبیشتر در درگاه الهـ هرچه  این وسیله، به فیض تقرب

شـتر بـه درگـاه    یارتقا و تقرب ب ۀلیو وس یمستقل و اطاعت از فرمان و فراخوان اله یعبادت
  است. یربوب

  . توبه از توسل به اسباب۲
متناسـب بـا   اسـت   یمراتـب و درجـات  نیز توبه براي گونه که براي گناه مراتبی است،  همان

کنـد؛ یعنـی همـان عملـی کـه بـراي        هر کس به تناسب گناه خویش استغفار می. نعامالن آ
شـود.   براي گروه دیگـر گنـاه قلمـداد مـی    آید،  به شمار نمیگروهی (مقامات پایین) گناهی 

ذات اهل سلوك، از پرداختن به غیر خدا و توجه بـه غیـر    ۀو توب، از گناه استغفار گنهکاران
  است. یتعال حق

از ایـن اسـت کـه    آنان گاه  ۀتوب باالتر از اینها دارد. يا ، مرتبهیاله يو استغفار اولیاتوبه 
وقتـی   حضرت یوسـف  .ط فیض داشته باشندیه به وساخدا توجویژة اذن ا یبدون فرمان 

، به گوش حاکم مصر برسـاند گناهی خود را  بدون فرمان خدا، کسی را واسطه قرار داد تا بی
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ن أاین کار با شـ ه ک؛ چراع دست به توبه برداشتمحسوب داشت و با تضررا گناهکار خود 
  سازگار بود.نا ید ناب افعالیو توح حضرت یوسف

  . استغفار از اشتغال به مباحات۳
ایشـان  از یاد خدا بود و سرشار  هاي انبیا و ائمه نویسد: دل می ۀکشف الغمصاحب کتاب 

به سبب اشتغال بـه خـوردن،   ۀ عالی و رفیع، این مرتباما اگر از ؛ اند متوجه بارگاه ربوبی بوده
کردنـد،   دیگر مباحات تنزل مـی آشامیدن، روابط زناشویی یا حل و فصل مسائل اجتماعی و 

روست که پیـامبر   کردند. از این و از آن استغفار میشمردند  میرا براي خویش گناه رفتار آن 
  17».المقَربِین حسنَات الَابرارِ سیئات«فرماید:  می اکرم

 ي. توبه از قصور ذات۴
هـاي مـادي و    وي از نعمـت چـه  ي انسان از خود او نیسـت و آن ها ایمان، معرفت و عبادت

  ).100 :یوسف» (منَ إلّا بِاذن اهللاؤوما کان لنفسٍ أن تُ: «از الطاف خداوند استمعنوي دارد، 
ا  ۀٍ فَمنَ اهللاِ وأَصابک من حسنوما «ها خداوند است:  خوبی ۀمنشأ هم يدیدر نگاه توح مـ
ألـم  « فرمایـد:  مـی  خداوند خطـاب بـه پیـامبر    ).79 :نساء» (نَفسک فَمنْ ۀٍأَصابک من سیِئَ

ا  ما کُنْت تَد«فرماید:  ز مییو ن )7-6: ضحی» (یجِدك یتیماً فَاوي ووجدك ضَاال فَهدي رِي مـ
و چیـزي از ایمـان و کتـاب    )؛ اگر هدایت و وحی خـدا نبـود،   52ا: شور(» ال اإلیمانُالْکتاب

 خود چیزي ندارد. خودي دانستی. پس معصوم هر آنچه که دارد از سوي خداست و به نمی
را و نیاز خـود  ببرد راه دستیابی به کمال نیز همین است که انسان به نواقص خویش پی 

خـویش اذعـان   نـادانی و نـاتوانی   ل الهی و گاه که به قدرت الیزا به خداوند دریابد. پس آن
ی کـه  هنگام کند. معصوم بیشتري به او عطا میدانایی و بخشد  توان میکند، خداوند به او 

وجود خویش را نیـاز  همۀ کند از خود چیزي ندارد و هرچه دارد از خداست و  مشاهده می
  18گشاید. زبان به استغفار می، بیند می

 لعم ي. توبه از نقصان ذات۵
: ست و اکتناه ذات خداوند جز براي خداوند مقدر نیستة معرفت اوعبادت هرکس به انداز

ه از کـ  یبـا شـناخت   معصـوم  ن امامانیبنابرا 19».الینَالُه غَوص الفطَنالیدرِکُه بعد الهِممِ و«
ـ ااز سـت. یمقـدور ن براي احدي او  یه حق بندگکنند ک یم كدری دارند، تعال حق آنـان  رو  نی

آن اعمـال، آنهـا را در برابـر عظمـت      يهـا  همۀ خـوبی نگرند، با  وقتی به اعمال خویش می
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 یو شـرمندگ  یسـرافکندگ  ۀو مایـ ز ینـاچ بسیار  ،ت اویت و الوهیو حق ربوب ینهایت اله یب
  بینند. یم

ـ اسـت:  که مضمونش بـدین قـرار   آمده حکایتی در ادبیات منظوم  در ن ینشـ  هیـ باد یعرب
خواسـت   ي. روزگذرانـد  روزگار می ی، با تنگدستیسالکو در خش وزانخشک و س يکویر

بـه پیشـگاه سـلطان     يا عرض حاجت نزد سلطان برود. با خود اندیشید که چـه هدیـه   يبرا
باران باریـد و   یشهر، اندک ياما هیچ در بساط نداشت. از قضا در مسیر حرکت به سو؛ ببرد

حیات بـود و   ۀکه مایـ را   آبمقدار تمام  یجمع شد. او با خوشحال یآلود در گودال گل یآب
ریخت و با زحمـت بسـیار بـا    ش یسبودر ـ   آمد یترین هدیه به نظر م ترین و مطلوب بزرگ

ت یـ اش بـه غا  هیـ شاه او را مورد تفقـد قـرار داد و از هد  خود حمل کرد تا نزد سلطان ببرد. 
 سـت و ینگرفرّ و شکوه را  همه آنه کپس از آنا ام؛ ه نشدیمتوجه قضنخست رد. او کر یتقد

خـود سـخت    ةرنگارنگ یافـت، از آورد  يها یهمه جا را پر از آب زالل و گوارا و نوشیدن
  20شد.شرمسار و سرافکنده 

از عبادت برتر  ییتنها بهدر نبرد خندق،  یعبادت امام عل کی اکرمامبر یپ ةبه فرمود
ق در یه همه خالک ین عبادتیشگاه خداوند، با همیدر پ  یامام علاما احساس ؛ ثقلین است
جمـال و  عظمـت و  در برابر اعمال و عبادات خود را  ۀند، چگونه است؟ او هما حسرت آن

جـز   افکنـد و  یسـر بـه زیـر مـ     ه از شرمک بیند یمز یو ناچ کوچکچنان ، یالهمطلق جالل 
و همه یت او، ه هم به لطف و عناند. تازه آنچه بودیب ینم يا ر چارهیاعتراف به قصور و تقص

  از او بوده است.
ــ      لکهـم عـرب مــا هـم سـبو مــا هـم م  

  
ــیجملــه مــا    ــ کوفَ ــن اُف نــه م21کع  

د یـ آ یمی برسکو تنها از  اللّه است یف يترین مراتب عبودیت مطلقه و فنا یاز عال یاین یک  
مقام معبود  یسکن یافته است. چنیق دست یعم یو عرفان ید و خداشناسیتوح يه به ژرفاک

  آید. ینمشمار به  يبازد و چیز یهمه چیز رنگ مش، نگرد که در برابر یرا م
ــه کــه ز تقصــیر خــویش  ــان ب   بنــده هم

  
  عـــذر بـــه درگـــاه خـــدا آورد     

ــدیش    ــزاوار خداونـــ ــه ســـ   ور نـــ
  

ــه بجـــا آورد      ــس نتوانـــد کـ   کـ
  

  . استغفار از قصور در مراتب پيشين۶
امکانـات   ةخداوند نیست، بلکه هر کس به انـداز  ۀکس شایست عبادت هیچه گذشت، ک چنان

بـیش   تها در ترك عبودیـ  حال اگرچه انسان. با این کوشد میمعرفتی خویش در این مسیر 



   ۱۳عصمت و استغفار؛ تعاند، تالئم يا تالزم؟ 

ند که مبادا در همان بخـش معـذور   ا از معرفت خویش معذورند، معصومان همیشه مضطرب
ه ک ياز قصورگیرند،  می رباالتري قرا ۀلذا هرچه از لحاظ معرفتی در مرتب؛ نیز کوتاهی کنند

کنند و با توجه بـه اینکـه    ن و مراحل فروتر رخ داده باشد، استغفار مییپیش ۀبسا در مرتب چه
معرفت الهی نامتناهی است و از سویی هر لحظـه معرفـت آنـان نسـبت بـه خـدا افـزایش        

  22می است.ییابد، لذا استغفار آنان نیز دا می
و معرفت صومان پیوسته در ترقی به مراتب قرب ه چون معکدهند  یز احتمال مین یبرخ

رحله و درجه و یـا بیشـتر   هفتاد ماند و شاید این حرکت قربی و حبی در روز،  و یقین بوده
گرچـه آن  کردنـد؛   گذشـته اسـتغفار مـی    ۀاز درجـ رسیدند،  اي می وقتی به درجهبوده است، 

یـن  بـر اسـاس ا   23بوده اسـت. ترین عارفان دیگر  باالتر از متمنیات بزرگپیشین نیز درجات 
ثر در اسـتغفار  ؤز از عوامل مین یه صرف قصور رتبک، بلیاز قصور عملترس تنها  نهاحتمال، 

 معصومان است.
ۀ فروتر به مرتب ۀو گذر از رتب كمدارج سلوپیمودن  ۀالزم اساساً، امام خمینی به عقیدة

اسـت   يامـر ، کي سـال برا یاز مغفرت است و استغفار و استمداد غفران اله يا گونهفراتر، 
  :ریناپذگریز

به اصطالح عرف  »ذنب«و  »مغفرت«استغفار فقط منحصر به گناه منافی عصمت نیست؛ و 
زیرا از لوازم سلوك معنوي و عبور از مدارج و رسیدن به اوج کمال انسـانی   ...عام نیست

 ةو مدارج است؛ زیرا که هر موجودي در این عالم است ولیـد مقامات  ۀغفران ذنوب الزم
جسمانی است و داراي تمام شـئون ملکـی حیـوانی و بشـري و      ةملکیه و ماد ۀهمین نشئ

پس اگر بخواهد از این عالم به عالم دیگر و از . بعضی بالقوه و بعضی بالفعل ؛انسانی است
کند و از منازل متوسط کوچ نماید؛ و  آنجا به مقام قرب مطلق سفر کند، باید مدارج را طی

یـات  ۀ سابقه، تا در تحـت تجل اي که رسد، در آن مرتبه مغفور شود ذنوب مرتب به هر مرتبه
أ تمام ذنوب است، در و منش أاحدیه تمام ذنوب مغفور گردد، و ذنب وجودي که مبد ۀذاتی
ایـن مقـام    و در؛ کبریاي احدي مستور گردد و این غایت عروج کمال موجود اسـت  ظل

) نازل 1: نصر» (الفَتحإذا جاء نَصرُاهللاِ و«ۀ شریف ۀموت و فناي تام دست دهد. لهذا وقتی آی
  24اهللا العالم.رمودند: این سوره خبر موت من است. وف رسول اکرمشد، 

  ت نور حق در حجاب خلقؤياستغفار از ر .۷
نشیند و من هر روز هفتاد بـار   یبر دلم م يا غبارگونهابر و  گاه«آمده است:  يدر حدیث نبو

کان ال یقوم من  إن رسول اللّه: «فرماید نیز می امام صادق 25.»خواهم یاز خدا آمرزش م
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گـاه   هـیچ  رسول خدا 26؛»مجلس وإن خف حتّی یستغفر اللّه عزّوجلّ خمسا وعشرین مرّة
شـان  یا »کـرد.  بـار اسـتغفار مـی    25 هست مگـر اینکـ  اخ کوتاه ـ بر نمی هرچند ـ   از مجلسی

  27.»یگناه چیبدون هکرد  میتوبه  بارهمانا رسول خدا هر روز هفتاد « :فرماید مین یهمچن
 یامبر را بـه اسـتغفار دائمـ   یـ ه پکـ  يا ه مراد از غبارگونهکآید  دید میپپرسش ن ینون اکا
 ۀدر مقـام انجـام وظیفـ    یه به کثرت خلقتوج، این خلفاي تام الهیست؟ غبار یدارد چ یوام

را  تینور وجه حضـرت احـد  همواره  اءیحضرت خاتم االنبه کنیح ایتوض تبلیغ دین است.
وجـود   ایـ خلق  ،با مردم و تبلیغ دیننشست و برخاست گاه هنگام اما ؛ کرد میواسطه مشاهده  یب

 ،شـود  یم دهیاز پشت ابر د دیه نور خورشکگونه  شد و همان یخود آن حضرت، حجاب آن نور م
  .دندید یمدیگر در آینۀ خلق  عبارت و بهخلق  ابحج از پسنور خدا را  زیآن حضرت ن

در کـ ها  نهین آیا يدر موارد؛ اما رب است ۀنیآی، اله يایگر خلق در نگاه اولید عبارت به
 یتین وضـع یچنـ  ابوجهـل ه امثـال  کـ  شدند؛ چنـان  یو موجب زنگار دل مند و غبارآلود بود

  تا آن حالت برطرف شود.کرد  میهفتاد بار استغفار هر روز  امبریرو پ یناداشتند. از
  نویسد: یممطلب ین ادر شرح   امام خمینی

ـ   یهایش را شما م است که مناجات این امام سجاد ـ    یبینیـد و م  یبینیـد چطـور از معاص
است که در فکر ما یا در عقل عقال یا در عرفان عرفا  یترسد ... مسئله غیر از این مسائل یم

همه از  گرفته تا امام عصرکردند تا صبح. از پیغمبر  یاز گناه خودشان گریه م بیاید. ...
ـ   ؛ ترسیدند. گناه آنها غیر از این است که من و شما داریـم  یگناه م را  یآنکـه یـک عظمت

... آنان در مقابل عظمت ت، نزد آنها از گناهان کبیره استکردند که توجه به کثر یادراك م
بینند که هیچ نیستند و هـیچ ندارنـد. واقـع     یکنند، م یا حساب مکه خودشان ر یخدا، وقت

نیسـت... و از اینکـه حضـور در مقابـل     ي نیست و چیـز  یجز او کس. مطلب همین است
کننـد، از همـین کـدورت حاصـل      تعالی دارند و مع ذلک دارند، مردم را دعوت مـی  حق
  28. .شده.. می

تـر و   هـا در آن روشـن   ظهور تیرگیتر و مصفاتر باشد،  دل نازكهرچه  نخست، یگران دیب به
تـرین و   ها و نـورانی  صفاترین دل ی بال الهامک يایو اول قلب پیامبر؛ دوم، تر است نمایان

 ،ابوسـفیان و  ابوجهلدره مانند ک یرو شدن آن حضرت با مرائ ها بود؛ سوم، روبهترین آن آگاه
را بـر    انـدك تیرگـی   امبریپ؛ چهارم، زد میشد و بر قلب پیامبر زنگار  موجب کدورت می

رو براي زدودن ایـن زنگـار    آرود؛ ازاین شمار میکرد و آن را گناه به  نفس خود احساس می
 29.کردند استغفار می
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  ي. دفع حجب نور۸
مـا اسـتغفار   . رفـع موجـب  ، ر آنـان یـ غ يو برااست دفع موجب  انکپا ياولیا يستغفار براا
امـا  ؛ زدوده شـود گناهانمـان  ها و آثار نـامطلوب   و حجاببخشیده هایمان  کنیم تا لغزش یم

دامنشـان را  و حجاب،  گناهکنند تا نلغزند و  یاستغفار مبه تناسب درجات خود  یاله يایاول
اي شفاف انداخته شود تا غباري بر آن ننشـیند، نـه    اي بر روي آینه مانند اینکه پارچه؛ دیاالین

آن بزرگـان بـا    30اندازد تـا غبـار آن را بزدایـد.     گرفته را پارچهۀ غبارمانند کسی که روي آین
بخشـند؛   یمـ  يو برتـر عبادت و اطاعت، درجات عصمت خویش را شـدت   ، استغفار،توبه

  عصمت آنان دخالت دارد. یرو استغفار و توبه، در باال رفتن درجات و پایندگ ازاین
آنجا گوید:  می 31»...قَلْبِی یغَانُ علَیإِنَّه لَ: «فیشر حدیثح یتوض در اهللا جوادي آملی آیت

در واقع ایـن اسـتغفاري اسـت    ، کنم من در هر روز هفتاد بار استغفار می فرماید که پیامبر می
کـه توجـه   بزند؛ چراآمده را کنار پدیدهاي  که حجابکه مانع از حصول حجاب است نه این

و خداوند چیزي جز شهود  حجاب استاي  گونهز یبه فرشتگان یا توجه به وحی و نبوت ن
هاي ظلمـانی و   اعم از حجابگونۀ معمول هدف استغفار است،  پذیرد. حجابی که به را نمی

هاي ظلمـانی   هاي ظلمانی منزه است و حجاب از حجابانبیا و ائمه شأن ؛ ولی نورانی است
تغفار هـدف از اسـ   ن اوالًیباشـد. بنـابرا  ان مطرح نیست تا دفـع آن مـورد نظر  براي آن اساساً

است، نـه   يحجب نور ةدفع هم تنها در گستر اًیثان؛ معصومان دفع حجب است، نه رفع آن
  :مولويبه قول  32.یظلمان يها حجاب

ــر  ــود مگیـ ــاس از خـ ــان را قیـ ــار پاکـ   کـ
  

ــیر    ــیر و شـ ــتن شـ ــد در نبشـ ــه مانـ   گرچـ
  جملــه عــالم زیــن ســبب گمــراه شــد        

  
  کــم کســـی ز ابـــدال حــق آگـــاه شـــد    

ــا     ــا انبیـــ ــري بـــ ــتندهمســـ   برداشـــ
  

ــتند     ــود پنداشــ ــو خــ ــا را همچــ   اولیــ
ــر     ــان بشـ ــر ایشـ ــا بشـ ــک مـ ــه اینـ   گفتـ

  
ــور     ــوابیم و خـ ــته خـ ــان بسـ ــا و ایشـ   مـ

  ایـــــن ندانســـــتند ایشـــــان از عمـــــا  
  

  منتهـــا  هســـت فرقـــی در میـــان بـــی     
  هــر دو گــون زنبــور خوردنــد از محـــل      

  
ــل     ــن دیگــر عس ــیش و زی ــک شــد زان ن   لی

ــد و آب       ــاه خوردن ــو گی ــون آه ــر دو گ   ه
  

  و زان مشـک نـاب   زین یکـی سـرگین شـد     
ــد از یـــک آب    ــر دو نـــی خوردنـ ــورهـ   خـ

  
ــکر    ــر شـ ــالی و آن دیگـ ــی خـ ــن یکـ   ایـ

ــن    ــدهزاران ایـ ــین   صـ ــباه بـ ــین اشـ   چنـ
  

  33ســــــاله راه بــــــینفرقشــــــان هفتاد  
  

  . استغفار شاكرانه۹
ل و و اجـال  تعـالی  ه شخص جهت شکر نعمـت حـق  کن است یا استغفار يها ی از گونهکی

  آمده است: مناقب درد. یر بگشایبه عذر تقصزبان اعظام او، 
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شد. به آن حضرت گفتند: مگـر نـه    یه غشوه بر او عارض مکرد ک یه میچنان گر امبریپ
د من یا نباید؟ فرمودند: پس آیرا آمرزو ن تین و پسیشیگناهان پ ۀه خداوند همکن است یا

ـ  آن حضرت یباشم؟ وص يگزار سپاس ةهم بند ـ ن طالـب یاب بـن  یعل  یوضـع و حـال  ز ی
  34گونه داشت. نیهم

 . استغفار از واردات نفساني۱۰
واردات نفسانی از قبیل مالل و علتش ه کن است یگر در باب استغفار معصومان ایاحتمال د

سـازد. الجـرم آن    مشـوش مـی  آن را  شود و هاي صاف می دل که عارضِباشد حدیث نفس 
بـزرگ بـه    یگونه امور همچون گنـاه  نیا ازتابند،  ین زنگار را برنمیتر کوچکه کبزرگواران 

ات حضرتش از هـر غبـار   ینند تا با عناک یو از او طلب مغفرت مبرند  میدرگاه خداوند پناه 
  راسته باشند.یپ يو زنگار

 ت. آموزش و تربي۱۱
 ،توبـه آن اسـت.   آموزشـیِ  ۀجنبـ ، اسـتغفار در کـالم ائمـه    يهـا  متکحوجوه و  از یکی

را در  یدر پیشگاه خدا، بـاالترین نقـش عملـ    و امامان پیامبر یمیدا ۀاستغفار و استغاث
آموزد که چگونه در پیشگاه خدا بـه توبـه، تضـرع و انابـه      یتربیت امت دارد و به دیگران م

د و شونمغرور ن ست،یخدا ن يه هرگز سزاوار خداوندکخود،  اعمال نیک كاند به؛ بپردازند
بنـدگی   آوردن حـق  يخود را در به جا یو ناتوان قصور هکبل؛ ندرداپننخدا  خود را طلبکار

) را ببینـد و  (امیرمؤمنـان  یروح اطاعـت و بنـدگ   يها ها و گریه که ناله یآیا کس .ندبشناس
عمـرش برتـر از عبـادت ثقلـین اسـت،       ۀکه یک لحظآن حضرت گوید:  یبشنود، با خود نم

  نکنم!؟ یخود ببالم و از خدا عذرخواه رپس من حقیر چگونه ب، کند یچنین توبه م
به صورت تعلیمـی صـادر   تنها آنان  يه ادعیه و استغفارهاکست یآن ن ين به معنایالبته ا

ه آن کدهد  یامامان نشان م يستند. مناجات و دعاهاین يشده و خود در توبه و استغفار جد
داننـد   میمقصر سبحان شگاه خالق یوجود، خود را در پهمۀ س و با ک ش از هریبزرگواران ب

نـد  ک یاز پدرش نقـل مـ   محمدبن سلیمانبرند.  یر میزد عذر تقصیو با سوز و ناله به درگاه ا
م. آن حضرت پس از نماز ظهر سر به سجده نهاد و بـا  یرفته بود ییبه جا ه با امام کاظمک

بِلسانی ولَوشئْت رب عصیتُک «رد: ک ین با خدا مناجات میزان چنیر کو اش كسوزنا يصدا
ري وصبِب تُکیصعی وتَنلَأَخْرَس کزَّتوعئْتلَو ش     عی ولَـوم بِسـ تُکی صـعی وتَنهألَکْم کزَّتعو

ئْت و  شـدي ولَوبِی تُکیصعی وتَنمملَأَص کزَّتوع ئْتلَکَنَّ ش ک زَّتـبِفَرْجِـی    ع تُکی صـعی و تَنـع
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یتُک بِجمیـعِ   لَوشئْت وعزَّتک لَجذَمتَنی وعصیتُک بِرِجلی ولَوشئْت وعزَّتک لَعقَمتَنی وو صـع
تموارِحی أَنْعا جبِه لَیع سلَیذَا وه كزَاءنِّ ج35»ی.م  

آه  اد درون ویـ ت از فریـ اکح سـوز امامـان   جـان  يها گر از نالهینها و صدها مورد دیا
ردار خود الگوي امت و مأمور به ارشاد، تعلـیم و  کن حال آنان در گفتار و ینه دارد. در عیس

را در ماننـد   بـی  یخویش معارف يها ها و نیایش ها، استغفار ا مناجاتاند. الجرم ب مردم ۀتزکی
بهترین راه بیـان  وگو با خداوند،  گفت ةاین شیویگر، دسوي اند. از  ادگار نهادهیمیان امت به 

ـ   هاي حسنه اسوهمنزلۀ  ، بهو تضرع بوده است که معصومانبندگی مسیر  بـه  ي بنـدگان  راب
منـدي از مغفـرت و    سبب ریـزش گناهـان و بهـره   اي از بیان،  چنین شیوه 36.اند یادگار نهاده

  .شود میرضوان الهی 

  . استغفار براي امت۱۲
آموزگـار او  شـود،   یخود موفق م يها زشآموزي در درس و آمو تی دانشبه طور معمول وق

ي هـا  ن شاگردي تنبلـی ورزد و در برنامـه  و چو؛ ندک یم يخشنود است و احساس سرافراز
نـد. هرگـاه فرزنـدي    ک یمـ  يندیو ناخوشـا  يز احساس شرمساریمعلم نخود ناموفق شود، 

پـدرش شـرمنده   ي وارد سازد، ضرري به دیگر مرتکب خالفی شود یا یویژه در خردسال به
آید. در بسیاري از روایـات پیـامبر    می ا جبران خسارت بریخواهی  و درصدد پوزششود  می

أَنَـا  «: فرمایـد  مـی  اند. رسول اکرم دو پدر امت اسالمی خوانده شده، و امام علی اکرم
عوۀِ لیالْأُم هذا هوحضرت فاطمه 37».أَب د، محمپدران این امت«فرماید  نیز می و علی 

کنند. اگـر اطاعتشـان کننـد از عـذاب جـاودان       ایشان را راست می يها کژي. هستند علی
بنـابراین   38»سـازند.  میبشان یرا نص یجاودان يها رهانندشان و اگر موافقتشان کنند نعمت یم

دهنـد و از   و آنها را به خود نسـبت مـی  شود  میگناهان امت سبب شرمندگی پدران معنوي 
ن ذَنبِـک و   لیغْفرَلَک ا«ۀ آیدربارة  خواهند. امام صادق خداوند آمرزش می مـ ماتَقَـدا  هللاُ م مـ

ما کَانَ لَه [پیامبر] ذَنْب وال هم بِذَنْبٍ وِلَکنَّ اهللاَ حملَه شیعته ثَـم  « :فرماید ) می2: فتح( »تَأَخَّرَ
ةَام ن آن حضرت به یهمچن 39».غَفَرَها لهذْ «: ایدفرم می فَرْو مـو اهللاَ لعی   إِنِّی لَاَد نا فـعتی بی شـن

ومِ ورَّةٍالْیم لَۀِ أَلْف40.»اللَّی  
در دو مرتبه ، گران به معصومانیارتباط و اتصال د ۀامت به تناسب مرتب ياستغفار برا

  ر است:یپذ انکام
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بـدون انتسـاب    یعنـ ینونت آنهـا،  یت و بیریگران با لحاظ غید يطلب مغفرت برا) الف
  یشان به خود؛اعمال ا
ه بـا انتسـاب   کـ نونـت آنهـا، بل  یت و بیـ ریگران بدون لحاظ غید يطلب مغفرت برا) ب
خود پـوزش   يند و براک یخدا به نام خود دعا م یِول ،ن صورتیدر ا. شان به خودیاعمال ا

  .داند ین خود میآنها را ع ییگران را منظور دارد و گویداما طلبد،  یم
امل کنسبت انسان  .ندا املکانسان  يموجودات عالم، شئون وجود ۀهم ی،عرفانه در نگا

 قیحقـا ذوات مقدس و از آن ، رو نی. از همچونان نسبت روح است به بدن، عالم خلقتبه 
  شود. یعالم و جان جانان مقلب به  ریتعب ینوران

ل عـالم،  کامل در کثابت انسان  نیع ای یمال انسانک قتیحق هکن است برآ ینیخمامام 
ه بـه مـدد   کـ  نیو سپس به معصـوم  اهللا به رسول، نخست مقام نیا 41دارد. هیلک تیوال

 ابیامکرود و   می شیمال پکه در راه کس کاند و سپس به هر  ردهک كآن مرتبه را در امبر،یپ
  42تعلق دارد.شود،  می

 يداریـ و ضـامن بقـا و پا   44عالمة رکیقلب پ 43جاد عالم،یاز ا یمقصود اصلامل، کانسان 
ض بـه عـالم و   یاو، فـ  ۀاو و از مرتبـ  ۀاست. بـه واسـط   یض الهیفۀ او واسط 45جهان است.

در  46را نـدارد.  یمـدد الهـ  پـذیرش  عالم توان  يایاز اش يزیچ يرسد و بدون و  می انیعالم
؛ اسـت ه سبب رحمت حـق بـر ماسو  کبل، یضفۀ تنها واسط نهامل کانسان  ینینگاه امام خم

امـل از  کاسـاس، انسـان    نیـ بـر ا  47نگـرد.   می چشم او به عالمۀ چیجالله از در حق جل رایز
ه کـ  سـان  همـان ؛ شـود   مـی  نیگشرمسار و اندوهآنها  يها خشنود و از بد انسانگر ید یخوب

 يه بـه عضـو  کـ  يریـ خو از بـرد   می رسد رنج  می از بدنمان يه به عضوک یبیروح ما از آس
، امـل کمخلوقـات بـه انسـان     ۀهمنسبت حال  ینعدر .رسد می يخشنودلذت و ، به رسد  می

 يدتجـر  ي، همچـون قـوا  خاص انیعیو ش کچون مالئ یبرخ) الف: یعنی ؛ستین سان کی
آمـده   تیـ ب ات اهلیرو در روا نین. از همنسبت عقل ما به روحما؛ همانند ندا املکانسان 
ـ ب اباذر تو از ما اهـل  يا«فرماید:  میرسول خدا  نیهمچن 48».تیسلمانُ منّا اهل الب«: است  تی
  50؛»است تیب از ما اهل، خاص و خالصۀ عیهمانا ش: «فرمودآن حضرت  زین 49».یهست

نسبت شهوت و غضـب  اند؛ مانند  املکانسان  شئون گریدسان  موجودات به یبرخ) ب
 ينتـرل و در جهـت درسـت رهبـر    کان کـ در حد امه آنها را که صالح در آن است کبه ما، 
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ه مظهـر رحمـت الهـی    کـ امـل  کاست؛ لـذا انسـان   گونه  نیامل همکبه انسان اران کبد. نسبت نیمک
 تـا آنهـا را بـه    وشـد ک مـی ه کبل ،شداندی یآنها نمن است به حذف و نابودي که ممکاست، تا آنجا 

 ینبـ  كمبار ه دندانک یهنگام رو نی. ازاایمن سازد یعذاب الهابتال به از بازگرداند و اعتدال  حد
ایشـان   ،نـد ک نیار را نفرفکست و اصحاب از حضرتش خواستند کاُحد ش نگدر ج خدا

  51».دانند ینم نهمانا آنا؛ قوم مرا ببخش !ایخدا«د: رکعرض  و آسمان برداشت دست به
اسـتغفار   شـان یسـوزانند و برا   مـی  دلچنـین  دشمنان خود  يبرا گوارانآن بزره کنون کا

چگونـه  ، نـد یآنها ۀاز شـئون خاصـ   ینعرفـا  انیب ه بهک یه با دوستانکروشن است  ،نندک یم
  خواهند بود.

فشـان  یانـات شر یدر ب انیعیو ش تیب اهل ۀتا رابط کنیم  می اشاره تیروا ندبه چ نونکا
  تر شود: روشن

؛ پس بـه  شود  می تو در هر جمعه بر من عرضه انیعیاعمال ش ی!عل ای«رسول خدا فرمود:  .1
  52»نم.ک  می اعمال بدشان استغفار يشوم و برا  می خاطر اعمال صالحشان شاد

  :گوید ابی نجران بنا. 2
است، کرده  یکند با ما دشمن یفرمود: هر کس با شیعیان ما دشمنکه شنیدم  از امام رضا

 يزیرا آنها از ما هستند و از زیاد؛ کرده است یبا ما دوست، و هر کس آنها را دوست بدارد
ما را دوست داشته و هر کـس بـا   ، هر کس آنها را دوست بدارد اند. شدهآفریده طینت ما 
نگرند و در رحمـت   یشیعیان ما با نور خداوند م. کرده است یبا ما دشمن کند یآنها دشمن

ـ خورند، و از کرامت خداوند برخوردار یخداوند غوطه م مندنـد.   د و از مـراحم او بهـره  ن
شویم، و اگر اندوهگین  یاو بیمار م ير بیمارر اثبما هم شوند، از شیعیان ما که بیمار هریک 

شـیعیان  . شویم یخوشحال منیز گردیم، و اگر خوشحال شوند ما  یشوند ما هم اندوهگین م
ـ داریم. هر یما آنها را از نظر دور نم، ر در شرق و یا غرب عالم هم باشندما اگ ی از گاه یک

. اش تعلـق دارد  به ورثه، از آنها بماندی اگر مال؛ کنیم یما ادا م، شیعیان ما وام داشته باشند
ـ  یمزکات گذارند و  یند که نماز ما یشیعیان ما کسان  يخـدا را بـه جـا    ۀدهند و حج خان

دارند و از دشمنان آنها  یبیت را دوست م آنها اهل دارند. یآورند و ماه رمضان را روزه م یم
هر کس بر آنهـا  . ندا ورعو باو پرهیزگار ، و ایمانا این جماعت اهل تقو .جویند یم يبیزار

هر کس آنها را رد کند خداوند را رد کرده است. . ایراد بگیرد، به خداوند ایراد گرفته است
بـه   اند، و آنها دوستان راستین خداوندند بندگان خداوندند و حق عبودیت را ادا کرده نآنا

کند  یو مضر شفاعت م مانند قبیله ربیعه یاز آنها روز قیامت از گروه ییک، خداوند سوگند
  53پذیرد. میو خداوند هم شفاعت آنها را 
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  :استروایت شده چنین  امیرالمؤمنینویژة یکی از اصحاب  ،رمیلهاز . 3
 يا یافـت و روز جمعـه   يکم حـالم بهبـود   کم. سخت بیمار شدم در زمان امیرالمؤمنین

نم ک یام. با خود گفتم: بهترین کار این است که امروز غسل سبک شده یاحساس کردم کم
در  وقتی کـه امـام  نماز بخوانم، و این کار را کردم.  سر امام و به مسجد بروم و پشت

 پس از اینکه امام. کردبه من عود  يمسجد جامع کوفه، بر فراز منبر نشست، همان بیمار
و فرمـود: تـو را افسـرده     به من کرد ینگاه. ادمسرش راه افت از مسجد بیرون رفت، پشت

ـ  یبهتر از این نیست که غسـل  ي: کاری؟ و با خود گفتيبینم؟ دریافتم که بیمار یم و  یکن
ـ یو با ما نماز بخـوان  ينماز جمعه در مسجد حاضر شو يبرا  یاحسـاس سـبک   ی؟ و کم

به رمیله گوید:  ؟!ت عود کردا و من به منبر رفتم، بیماري يکه نماز خواند ی؟ و وقتيکرد
؟! فرمـود:  يعرض کردم، به خدا سوگند، از داستان من یک حرف کم و زیاد نکرد امام

 یشویم و اندوه یکه ما هم به خاطر او بیمار مشود، مگر این یبیمار نم یرمیله هیچ مؤمن يا
ـ  یشویم و هیچ دعای یکه ما هم اندوهگین مرسد، جز این یبه او نم کـه  کنـد، مگـر این   ینم

کنیم؟ رمیله گوید: عرض کردم،  یساکت باشد، برایش دعا مهرگاه  گوییم و یبرایش آمین م
کـه در   یکسان یول؛ است که در این شهر با شما ساکن هستند ینسبت به کسان مسئلهاین 

در شرق و غرب  یرمیله هیچ مؤمن يدور، سکونت دارند، چطور؟ فرمود: ا ياطراف جاها
  54که او با ماست و ما با اوییم.مگر این؛ تعالم از نظر ما پنهان نیس

  :دیگو یم بصیربوا. 4
فرزنـد   يمحضـرش عـرض کـردم: ا   . شدیم یکی از اصحاب وارد بر امام صادق من با

بـرایش سـراغ    یکه سـبب شوم بدون این  می مغموم و محزون یگاه. رسول خدا فدایت شوم
ـ    ي: حزن و سرورجهت آن چیست؟ حضرت فرمود. داشته باشم رسـد از   یکه بـه شـما م

آن شـما نیـز محـزون و     ۀبه واسط، ا هر وقت ما محزون یا مسرور شویم؛ زیرماست ۀناحی
ـ   عزوجـل ـ ی نور حق  یعن، شما از یک نورگردید و جهتش آن است که ما و  یم رورمس

قرار داده و اگر طینت شما به حـال خـود واگـذارده     ی؛ خدا طینت ما و شما را یکمهستی
طینت  یول؛ بودیم یسان م ما و شما یک قاًان نحو که اخذ و برداشته شده محقه همب، شد یم

با مـا خـارج    يتساو ۀمرتبترتیب از مرحله و  شده و بدین زوجشما با طینت دشمنانتان مم
ـ  يراو[ زد. یاز شما سر نم یهرگز گناهیافت،  تحقق نمیشدید و اگر این معنا  ] گویـد:  یم

آغـازش  محضر مبارکش عرضه داشتم: فدایت شـوم آیـا طینـت و نـور مـا بـه اصـل و        
، به خدا سوگند. به من بگو این شعاع درخشـان قـرص   يگردد؟ حضرت فرمود: آر یمباز

؟ عـرض  ستکند آیا به قرص متصل بوده یا از آن جدا یطلوع و ظهور پیدا م یآفتاب وقت
و سـقوط  قرص آفتاب غروب  یمود: وقت. فراستکردم: فدایت شوم، شعاع جدا از قرص 

و در آغـاز  که گونه  همان، نگشته و به آن متصل نشدهازشعاع مگر ب، کرد و زیر افق رفت
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. فرمود: بـه خـدا سـوگند شـیعیان مـا      يصل به آن بود؟ عرض کردم: آراز طلوع متپیش 
خـدا سـوگند   بـه   .گردند یو به همان نور بازمشوند  آفریده میو از نور خدا اند  گونه همین

و شـفاعتمان  کرد شوید و ما به طور قطع شفاعت خواهیم  یروز قیامت شما به ما ملحق م
ـ   کنید  میقسم شما نیز شفاعت  خداو به ؛ شود یپذیرفته م ـ  یو شـفاعتتان مقبـول م د، و افت

ـ  یو از سمت راستش بهشـت  یکه از جانب چپش دوزخي از شما مگر آننیست احد پـا   رب
  55کند. یا به بهشت و دشمنانش را به دوزخ داخل مد پس دوستانش رشو یم

 يريگ جهينت
  آیند: میج به دست ینتاي بر آنچه گذشت، این با مرور

و  امبریـ پرا تـوان آنچـه    ی، هرگـز نمـ  تیب ت اهلیعصمت و شخصادلۀ . با توجه به 1
بـه خـود نسـبت     یاسـت کش از گنـاه و نقـص و   یخو يها در دعاها و مناجات امامان

ام کـ اح ینافرمـان  یعنـ یعصمت است،  یه نافک یحمل بر گناه در اصطالح فقهاند،  داده
ار فراتـر از  یه شأن آنان بسکرد؛ بلکو امثال آن  یت اخالقیا ضعف شخصی، یاله يمولو

 ین امور است؛ا
بـر   ییتنهـا  بـه بیـان شـد،   راز استغفار معصـومان  دربارة ه ک يا گانه از موارد دوازده کی. هر2

. در بسنده اسـت عصمت از گناه  ۀدر مرتبکم  دستتوبه و استغفار با عصمت، سازگاري 
ل ین موارد در توبه و استغفار معصومان دخیثر اکا ایه همه کندارد  یچ مانعین حال هیع

گر استغفار معصومان ذووجـوه و  ید عبارت رد خود را داشته باشد. بهکارک کیو هرباشند 
 پرشمار است؛ يردهاکارک يدارا

ه بر تالزم توبـه  ک، بلسازگاريتنها بر  شده مانند مورد ششم و هشتم نهیاداز موارد  یبرخ. 3
آن  يو ارتقـا  ینـدگ یپا يعصـمت و بـرا   يژه در مراتب بـاال یو هو استغفار با عصمت، ب

 ند؛داللت دار
؛ سـت یتعاند توبه و استغفار بـا عصـمت الزم ن   ینف يشده برایاداز موارد  کی چیاثبات ه .4

ه روشـن شـود اسـتغفار و    کـ  نیگر همید عبارت است. بهآنها بسنده ه صرف احتمال کبل
، انـد  یز در آن محتملن يگریر دیو وجوه خردپذنیستند ناظر به وقوع گناه  توبه منحصراً

  ین امور با عصمت سازگارند.ه اکشود  یروشن م
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پژوهشی در ، حسن یوسفیانو  احمدحسین شریفی؛ 3-1، جامام شناسیمحمدحسین حسینی تهرانی، سید ر.ك: .1

  .عصمت؛ حمیدرضا شاکرین، معصومان عصمت
ص   ،بسـط تجربـه نبـوي   و عبدالکریم سروش،  81و  24، ص تطور الفکر السیاسی الشیعیر.ك: احمد الکاتب،  .2

279.  
 منظور، ابن بن مکرم و ابوالفضل محمد 331، ص 4، ج اللغۀ معجم مقائیس، فارس ابوالحسین احمدبن زکریا ابن .3

  .241، ص 12، ج لسان العرب
فى  الهدى منارعلى بحرانى،  و 226، ص 3ج  المحققین، تحقیق لجنۀ من ،مجمع البیانبن حسن طبرسى،  فضل .4

  .101، صعلى االمامۀ االئمۀ األثنى عشرالنص 
  .67 - 66ص  ،اوائل المقاالتمحمدبن محمد نعمان مفید،  .5
ص  ،2ج  ،الدین محـدث ارمـوى   جاللتصحیح میر، ملالک الحکم و درر غرر ،آمدىبن محمد تمیمی عبدالواحد .6

  .509و  206
؛ خواجـه  »الّا لم یکن المعصوم مثابـاً لطف یمنع من اختص به من الخطاء وال یمنعه على وجه القهر و لعصمۀا. «7

  .369، ص نقد المحصلنصیرالدین طوسى، 
االلهیـات   جعفر سبحانی،؛ 312، ص 4ج  ،تصحیح عبدالرحمن عمیره ،شرح المقاصدسعدالدین تفتازانى،  ر.ك: .8

گوهر فیاض الهیجی، ؛ 19، ص تنزیه االنبیاءمحمدهادي معرفت، ؛ 161، ص 3، ج علی ضوء الکتاب و السنه و العقل
  .29ص  همان، ،حسین شریفىاحمد ؛379ص  العابدین قربانی، تصحیح زین، مراد

  .241، ص 7، جالکریم القرآن کلمات فی التحقیقحسن مصطفوى،  .9
، ص همـان ، معرفـت  ؛ نیـز ر.ك: محمـدهادى  271و  253، ص 18، ج المیـزان  . سیدمحمدحسین طباطبـائی، 10

  .179ـ172
، 18، ج همـان  سیدمحمدحسین طباطبائی،؛ 143 – 142، ص 10 - 9، ج طبرسی، همان بن حسن فضل ر.ك: .11

  .270، ص 1، ج االسالم من القرآن الکریم عقائدسیدمرتضی عسکري،  و 254 - 253ص 
 .286، ص المصباح المنیرکفعمی،  ابراهیم بن علی. 12
 و تـر  بـزرگ  بسى من گناه از تو بخشش و عفو و است باالتر و تر افزون بلند هاى کوه از من گناهان خدا اى .13

 علویه. صحیفه از منقول ،المؤمنین منظومه امیر ، مناجاتمفاتیح الجنانعباس قمی،  شیخ است. بلندتر
 گناه و اندك بندگیم و طاعت و غالب نفسم هواى و مغلوب عقلم و معیوب نفسم و است پرده در دلم معبودا .14
 و ها غیب داناى اى و ها عیب پوشاننده اى سازم؟ چاره چگونه پس دارد. اقرار گناهان به زبانم و بسیار نافرمانیم و

د  احتـرام  به مرا گناهان تمامى ها، اندوه کننده برطرف اى د  آل و محمـ اى بخشـاینده،  اى بیـامرز  و بـبخش  محمـ 
  .بخشندگان ترین بخشنده اى خویش رحمت به بخشاینده اى بخشاینده،

  .361، ص 1، ج نیاز نیاز به درگاه بیآداب راز و ، ينور یجیر نائین بن محمدنصیمحمدحس. 15
 .380، ص 4، ج کافی. محمدبن یعقوب کلینی، 16
  .64-63، ص3، جالغمۀکشف بن عیسی اربلی،  علی .17
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  .144-111ص  ، دفتر اول،مثنوي معنويالدین محمد مولوي،  ر.ك: جالل .20
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  .160، ص11، جتفسیر موضوعیر.ك: عبداهللا جوادي آملی،  .32
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   ۲۵عصمت و استغفار؛ تعاند، تالئم يا تالزم؟ 

  منابع
  ق.1379، قم، پارسایان، نهج البالغه

  .1367 ،یمول، تهران ،يل هرویب مایح نجیتصح، یرسائل ابن عربن، یالد ییمح ،یعرب ابن
  تا. بی ر،دروت، نشر دارصای، بي)جلد 4( هیکفتوحات م، ـــــ 

تـب االعـالم   کالسالم محمد هارون، قم، مق عبدی، تحقاللغۀ سییالمقامعجم  ،ایرکن احمد بن زیابوالحس فارس، ابن
  ق.1404 ،یاالسالم

  ق.1408دارالجبل و دارالسان العرب،  ،روتیب ،چ دوم، لسان العرب بن مکرم، ابوالفضل محمدمنظور،  ابن
  ق، 1416المجمع العالمی الهل البیت، قم، کشف الغمهبن عیسی،  اربلی، علی

  تا. ، بیدانشگاه تهرانتهران،  ،يجالل الدین محدث ارموتصحیح میر ،ملغرر الحکم و دررالک ،عبدالواحد ،يآمد
و نشر نـور   یسسه فرهنگؤم ،قم، تاب اهللا االعظمکل یتأو یف تفسیر المحیط األعظم و البحر الخضمدر، یحدی، سیملآ

  .1381نور،  یعل
  ق.1405دارالمنتظر، بیروت، ، عشر یاألثن االمامۀ االئمۀ یالنص عل یف يمنار الهد ،ی، علیبحران
 .1370، یمنشورات الشریف الرض ،، تصحیح عبدالرحمن عمیره، قمالمقاصدشرح  ،، سعدالدینیتفتازان

  .1381اسراء،  ،، قمادب فناي مقربان ،جوادي آملی، عبداهللا
  .1376اسراء،  ،، قمتفسیر موضوعی ـــــ ،

  ق.1425 ،یطباطبائ عالمه ،مشهدچ سوم، ، یامام شناس ،نیحسدمحمدی، سیتهران ینیحس
، ینیمطبوعات د ،قم)عدةالدعی(ترجمۀ  ،نیاز آداب راز و نیاز به درگاه بی، ينور یجینائر ین بن محمدنصیمحمدحس

1384.  
  .1365سسه پاسدار اسالم، ؤم ،، تهرانمکفصوص الح یقات علیتعل، ینیخمامام 

  .1371اطالعات،  ، تهران،ياحمد فهردیس ۀترجم ،سحر يشرح دعا ،ـــــ 
  . ،1373ینیخم سسه تنظیم و نشر آثار امامؤم، تهران، هیو الوال ۀالخالف یه الیمصباح الهدا، ـــــ 
  . ،1372ینیخم سسه تنظیم و نشر آثار امامؤم، تهران، آداب نماز ـــــ ،
 . ،1376ینیم و نشر آثار امام خمیسسه تنظؤم ،، تهرانچهل حدیث ـــــ ،

  . ،1378ینیم و نشر آثار امام خمیسسه تنظؤم ،تهران، صحیفه امام ـــــ ،
  .1368 ،یف رضیشر ،قم، الصواب یإرشاد القلوب إل ،خ حسنی، شیلمید

 ،قـم چ پـنجم،  ، و العقـل  ۀالسـن تاب و کضوء ال یات علیاالله ،حسن محمد) ،یالعامل یک، جعفر، (به قلم میسبحان
  ق.، 1423مؤسسه امام صادق

  .1376صراط،  یمؤسسه فرهنگ ،، تهرانيبسط تجربه نبو ،میرکالسروش، عبد
  .1389معارف،  ،، قمعصمت ،درضاین، حمیرکشا

 ،یپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمقم،  ،معصومان پژوهشی در عصمت ،یوسفیانحسن و احمدحسین  ،شریفی



۲۶      ۱۳۹۰، سال دوم، شماره دوم، تابستان  

1377.  
  .1382ن، یمنؤم ،، قمیتهران یجواد ذهندیس ۀترجم، علل الشرائعه، یبن بابو یصدوق، محمدبن عل

  ق.1417للمطبوعات،  یاالعلم ۀمؤسس ،روتی، بر القرآنیتفس یزان فیالم ،نیدمحمد حسی، سیئطباطبا
 یاألعلمـ  مؤسسـۀ بیـروت،  المحققـین،   مـن  لجنـۀ تحقیـق   ،تفسیر القرآن یمجمع البیان ف ،بن حسن ، فضلیطبرس

  .ق 1415للمطبوعات، 
  م.1985داراالضواء،  ،روتیب، نقد المحصل، ، خواجه نصیرالدینیطوس

  .1372 ،دیالتوح ۀشرک ،، تهرانلقرآن الکریما عقائداالسالم من، یمرتضدی، سيعسکر
، حضرت رضا یکنگره جهان ،، مشهدییمحمدرضا عطا ۀترجم، تحلیلی از زندگی امام سجاد ،قرشی، باقر شریف

1372. 

 .1379 تهران، اسوه،، ح الجنانیمفاتخ عباس، ی، شیقم

  .1371 ،یتهران، مول، يح محمد خواجوی، تصحكوکالفن، ی، صدرالديقونو
  .م1998 ،دارالجدید ،بیروت، هیه الفقیوال یال يمن الشور یعیالش یاسیر السکتطور الفاتب، احمد، ک
  .ق 1405، ی، قم، رضالمصباح المنیر ،یبن عل میابراه، یفعمک
  ق. 1429قم، دارالحدیث،  ،یافکال ،، محمدبن یعقوبینیلک

  .1365ه، یتهران، اسالم، ین قربانیالعابد نیح زیتصح، گوهر مراد ،اضی، فیجیاله
  .1379والنشر،  للطباعۀدارالفقه  ،، قمبحاراالنوار ،، محمدباقریمجلس

  . ،1383ینیامام خم یو پژوهش یسسه آموزشؤم ،، قمنجواي عاشقانه با مناجات شعبانیه ،مصباح، محمدتقی
  .1360کتاب،  نشر و ترجمه بنگاه ،، تهرانالکریم القرآن کلمات فی التحقیق ،، حسنيمصطفو

  .1374قم، نبوغ،  ،تنزیه االنبیاء، يمعرفت، محمدهاد
دانشـگاه   سسه مطالعات اسـالمی ؤ، تهران، مفی المذاهب و المختارات اوائل المقاالتبن محمد نعمان،  مفید، محمد

  .1382 ،گیل کم
  .1376ر، یبکریتهران، امچ دوازدهم، ، يمعنو يمثنو ،ن محمدیالد ، جالليمولو
  .1366 ،الحیاء التراث سسه آل البیتؤمبیروت، ، بط المسائلنو مست الوسائل مستدرك ،نی، حسينور

  


