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 عصمت و استغفار؛ تعاند، تالئم یا تالزم
 1مهناز دهقانی                                                                                                          

 چکیده:

ز اجیمی حعصمت پیامبران و امامان از مسائل بسیار مهم در قلمرو عقاید دینی است و بخش 

 و  ی و معارف  اسالمی را به خود اختصاص داده است. در عین حال در دعاهاادبیات دین

که  ریمخوبرمی به فرازهایی)علیهم السالم( و امامان )صلی اهلل علیه و آله و سلم(  های پیامبرمناجات

 صمت اینعاند. منکران از پیشگاه ربوی خواستار آموزش شدهایشان به خود نسبت گناه داده. 

ر ین رفتانسبت ا اند. در این مقاله برآنیم تادلیلی بر نفسی عصمت امامان قلمداد کردهمسئله را 

توبه  عنا کاویه با مو امامان را با عصمت بازکاویم و روشن سازیم ک)صلی اهلل علیه و آله و سلم( پیامبر 

صمت و عری نگاای برای منافی او استغفار و بررسی وجوه مختلف برای توبه و استغفار هیچ زمینه

 ر آن فزون بسازگاری نیست و بین آنها سازگاری کامل برقرار است. ااستغفار نیست و بین آنها 

تغفار مت و اسزم عصتوان وجوهی از توبه و استغفار را در نظر گرفت که نه تنها تالئم بلکه بر تالمی

 داللت دارد.

 دفع. عصمت، توبه، استغفار، تالئم، تعاند، تالزم، ها:کلید واژه
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 مقدمه: 

یکی از مسائل مهم در قلمرو عقاید دینی، عصمت پیامبران و امامان است متکلمان از دیر زمان 

ی را رقم زده و بر لزوم عصمت آنان از های پر دامنهی این مسئله و گستره و مراتب آن بحثدرباره

و امامان )صلی اهلل علیه و آله و سلم( امبر های پیاند. اما دعاها و مناجاتگناه و خطا استدالل کرده

آکنده از اقرار و اعتراف به گناه و توبه و استغفار آن است. منکران عصمت این مسئله )علیهم السالم( 

اند. پیش فرض بنیادین این انکار، تنافی انگاری بین عصمت و توبه را دلیلی بر نهی عصمت انگاشته

خورد. در ن اشکال جسته گریخته در البه الی متون به چشم میهایی به ایو استغفار است. پاسخ

های های جدید و باز تبیین پاسخچند بعدی این مسئله، یافتن پاسخ عین حال بررسی جامع و

 های نو پدید قرار روی چالشی پر بارتری را فرازاید و نتیجهافپیشین در غنای این بحث می

ای ی کتابخانهیاری خداوند و با روش توصیفی تحلیلی و با شیوه دهد. در این مقاله برآنیم تا بهمی

را با عصمت )علیهم السالم(  و امامان)صلی اهلل علیه و آله و سلم( از چند جهت، نسبت رفتار پیامبر 

هایی که این مقاله از آن بهره بازکاویم و روشن سازیم که توبه و استغفار نافی عصمت نیستند. سویه

معنا کاوی آنچه  -2بازشناسی معنای توبه، استغفار، مراتب گناه و ....  -1رتند از: گیرد عبامی

بررسی وجوه  -3اند از طریق شخصیت سنجی آنها. پیشوایان اسالم در دعاها به خود نسبت داده

گوناگون سازگاری توبه، استغفار و عصمت و نیز به وجوهی از توبه و استغفار اشاره کنیم که نه تنها 

 سازگاری، بلکه به تالزم عصمت و استغفار داللت دارند.  بر
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 مفهوم شناسی 

 عصمت

به معنای منع کردن، باز داشتن یا محافظت کردن آمده « عصم»ی در لغت از ماده« عصمت»

کاربردهای این واژه اغلب داللت  1«عصم اصل واحد صحیح یدل علی امساک وضع و مالزمه»است. 

ی ممانعت از شر و امور ناپسند و ناگوار را دارند. برخی نیز عصمت را به معنای وسیلهبر محافظت و 

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا »ی ی شریفهاند. برخی از مفسران آیهبازداشتن و ابراز مصونیت گرفته

اند. ا به همین معنا تفسیر کردهر« .و همگى به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید» 2؛«تَفَرَّقُوا

خویش قرار دهید. در تعریف اصطالحی عصمت نیز آمده است: « عصمت»یعنی ریسمان الهی را 

دارد اما نه ی پروردگار است که هر که را شامل شود از خطا باز میعصمت لطفی از ناحیه»

  «برنخواهد داشت. صورت جبری زیرا اگر جبری باشد برای معصوم پاداشی در

اسخ رای نفسانی )یعنی صفتی عصمت ملکه»اند: فیلسوفان مشهور و برخی متکلمان گفته

و ا از اردارد. هر چند قدرت انجام آن و پایدار( است که انسان را از ارتکاب گناه بازمی

یاز کند. بر این اساس عصمت مستند به اختیار آدمی است اما به امداد الهی نسلب نمی

  «تحقق پذیر نیست.دارد و بدون آن 

 توبه

ز گناه زگشت ای این واژه باتوبه در لغت به معنای بازگشت، توجه و التفات است. در بن مایه

نی ه ناتوابعتراف ی مزبور هر گونه بازگشت و توجه به خدا را که همراه با انهفته نیست بلکه واژه

ت بر ی داللوبه به لحاظ معنایگیرد. بنابراین تخود از به جای آوردن حق بندگی است در برمی

 گناهکار بودن فاعل ندارد. 

 استغفار

افکنی روی چیزی و مشتق شده است. غفر در لغت به معنای پرده« غفر»ی استغفار از ماده

اصل معنای غفر، »به نقل از التهذیب آمده است: پوشاندن و پنهان کردن است. در التحقیق 

پوشاند و محافظت اند. زیرا سر را میرا نیز مغفور گفته کاله «پوشاندن و پرده انداختن است.

                                                
  .331، ص4. ابن فارس، معجم المقاییس اللغه، ج1
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کند. بنابراین غفر در اصل به معنای بخشیدن و آمرزیدن و امثال آنها نیست و اگر در این معانی می

رود از باب مجاز و استعاره است. این معنا شواهدی نیز در قرآن دارد. برای نمونه خداوند به کار می

در « ما تو را پیروزى بخشیدیم ]چه[ پیروزى درخشانى» 1؛«ا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِینًاإِنَّ»فرمایند: می

)صلی ایجاد نوعی پوشش برای پیامبر )صلی اهلل علیه و آله و سلم(  این آیه علت پیروز گرداندن پیامبر

شر کافران و  توانست سبب دفعقلمداد شده است. زیرا پیروزی یاد شده می اهلل علیه و آله و سلم(

 تامین امنیت پیامبر شود.

 راز استغفار معصومان

دو لسالم( علیهم ا)و امامان )صلی اهلل علیه و آله و سلم( پیش از بررسی حکم و علل استغفار پیامبر 

 نکته در خور توجه است:

 ، بلکهت عصمتی قطعی اثبات شده است. بنابراین نه در پی اثباالف: مسئله عصمت از راه ادله

امان و امسلم(  وو آله  )صلی اهلل علیهبه دنبال بازکاوی نسبت آن؛ توبه و استغفارهای صادره از پیامبر 

و  ات مقدسذخواهیم بدانیم که آیا انتساب گناه به خود از سوی آن هستیم و می)علیهم السالم( 

 توبه و استغفار آنان نافی عصمت است یا به آن سازگاری و بلکه تالزم دارد. 

 مل )بهحشك شخصیت شناسی و رفتار شناسی آن بزرگواران مسدود کننده هر گونه راه ب: بی

ه خود بها ایشان در دعاها و مناجاتمعنای ظاهری و عرفی( خطاها، عیوب و نواقصی است که 

یای آن اول خنان ازی قاطع عصمت نیز در میان نبودند این ساند. به عبارت دیگر اگر ادلهنسبت داده

شهود مفتار ررگ الهی هرگز همانند سخنان افراد عادی فهمیدنی نیست. و با آنچه از شخصیت و بز

 همگانی و مورد اعتراف دوست و دشمن است تعارض آشکار دارد. 

 2«انت جواد و انا البخیل. انت الغافر و انا المیسی»فرمودند: )صلی اهلل علیه و آله و سلم( پیامبر 

  در دعای صباح آمده است:

لِيلٌ، وَ مَعْصِيَتِي كَثِيرٌ، ، وَ طَاعَتِي قَي غَالِبٌوَائِهَإِلَهِي قَلْبِي مَحْجُوبٌ، وَ نَفْسِي مَعْيُوبٌ، وَ عَقْلِي مَغْلُوبٌ، وَ »

 الْكُرُوبِ، اغْفِرْ ا كَاشِفَيَالْغُيُوبِ، وَ  ا عَالمَيَ، وَ وَ لِسَانِي مُقِرٌّ بِالذُّنُوبِ، فَكَيْفَ حِيلَتِي يَا سَتَّارَ الْعُيُوبِ

 .«تِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَفَّارُ، بِرَحْمَرُ يَا غَفَّاذُنُوبِي كُلَّهَا بِحُرْمَةِ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، يَا غَفَّارُ يَا غَ
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 کند: امام سجاد به پیشگاه خدا عرض می

 طا سبقت خدارد و به هر وامیها کنم از نفسی که مرا بسیار به بدیخدایا به تو شکایت می»

 افکند....ورزد و مرا در معرض خشم و غضب تو میگیرد و به معصیت تو حرص میمی

یاز و راز و نتا! با خوانم به زبانی که از بسیاری گناه گنگ شده است. پروردگارای آقای من! تو را می

 ه است....کنم با دلی که از فراوانی جرم و خطا به وادی هالکت درافتادمی

مار اهان بیششوم. پروردگارا گننگرم سخت بیمناک میموالی من! آنگاه که به گناهان خود میای 

وردم آه تو به پیشگابر من چیره شده و زبان مرا از عرض معذرت بسته است. دیگر عذری ندارم که 

 «ی خود پوزش طلبم.ای برایم نمانده که آن را بازگویم و از کردهو بهانه

صیت با شخ ی مشابه و شدیدتر در کار بست متعارف هیچ تناسبیه گفته آمد و صدها نمونهآنچ

ه نه توجیرها چگوها و استغفاکنند. پس این توبهتر حکایت میاین عزیزان ندارند و از معنایی ژرف

 پذیرند؟ 

 عبادت ذاتی -1

واری خلل و ، اظهار تذی خضوع و خشوعاستغفار از مصداق بارز بزرگداشت خدا، زیباترین جلوه

ست. بزرگ ا نهایتنهایت کوچك در برابر، آفریدگاری بیای بیو اعتراف به قصور و تقصیر بنده

کی از لهی و یی درهای رحمت اهای ایمان و تقوا، شرط بندگی، گشایندهاستغفار دائمی از نشانه

ر به شما بزرگ ار از عباداتبهترین موجبات تقرب و وصال معبود است. در نگاه قرآن توبه و استغف

 اند:آیند. برخی از آیات قرآن در این باره بدین شرحمی

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ »ی مومنان را به توبه دعوت کرده است. الف: قرآن در فراخوانی فراگیر همه

زن[ به درگاه خدا توبه کنید  اى مؤمنان همگى ]از مرد و» 1؛«جَمِیعًا أَیُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

 «.امید که رستگار شوید

 کاران و پاکیزگان را دوست  داوند توبهخ» 2؛«یُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ نَّ اللَّهَ یُحِبُّ التَّوَّابِینَ وَإ» ب:

)علیه امام صادق  3«.بهترین دعاها استغفار است»فرمایند: رسول گرامی اسالم می «.مى دارد

 4«.استغفار گفتن ال اله اال اهلل بهترین عبادت است»فرمایند: ز مینیالسالم( 

                                                
 .31. نور: 1
  .222. بقره: 2
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ن آان به ی مومنشود که در نگاه قرآن استغفار عبادتی است که همهاز آنچه گذشت روشن می

هی را عوت الداند. از این رو شایسته است که اولیای الهی، پیش، بیش و بهتر از همه دعوت شده

ه فیض سیله باالت خود بر توبه و استغفار مداومت ورزند تا به این وی حلبیك گویند و در همه

ت از اطاع تقرب هر چه بیشتر در درگاه الهی دست یابند. بنابراین توبه خود عبادتی مستقل و

 ی ارتقاء و تقرب به درگاه ربوی است.فرمان و فراخوان الهی و وسیله

 سبابتوبه از توسل به ا -2

 الن آن.ب عامه مراتبی است برای توبه نیز مراتب و درجاتی است. متناسهمانگونه که برای گنا

یین( مات پاکند. یعنی همان عملی که برای گروهی )مقاهر کس به تناسب گناه خویش استغفار می

ی بهاه و تون از گنشود. استغفار گناهکاراآید برای گروهی دیگر گناه قلمداد میگناهی به شمار نمی

هی لیای الار اوتوبه و استغف رداختن به غیر خدا و توجه به غیر ذات حق تعالی است.اهل سلوک از پ

توجه به دا خای ژهاذن وی ی آنان گاه از این است که بودن فرمان یاای باالتر از اینها دارد. توبهمرتبه

رار ق اسطهوقتی بدون فرمان خدا، کسی را و)علیه السالم( وسایط فیض داشته باشند. حضرت یوسف 

ع با تضر وخود را گناهکار محسوب داشت گناهی خود را به گوش حاکم مصر برساند، دارد تا بی

 بود.  ازگاردست به توبه برداشت. چرا که این کار با شان حضرت یوسف و توحید ناب افعالی ناس

 ر از اشتغال به مباحاتاستغفا -3

مه سرشار از یاد خدا بود و ایشان متوجه های انبیاء و ائدل»نویسد: صاحب کتاب کشف اللغه می

اند. اما اگر از این مرتبه عالی و رفیع به سبب اشتغال به خوردن، آشامیدن، روابط بارگاه ربوی بوده

کردند. آن رفتار را برای خویش زناشویی باطل و فصل مسائل اجتماعی و دیگر مباحات تنزل می

 )صلی اهلل علیه و آله و سلم(از این روست که پیامبر اکرم  کردند.شمردند و از آن استغفار میگناه می

 1«حسنات االبرار سیئات المقربین»فرماید: می

 توبه از قصور ذاتی -4

های مادی و معنوی های انسان از خود او نیست و آنچه وی از نعمتایمان، معرفت و عبادت

 2«ذن اهللو ما کان لنفس ان تومن اال با»دارد از الطاف خداوند است. 

                                                
  .64-63، ص3. اربلی، کشف اللغه، ج1
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مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا »ها خداوند است: ی خوبیدر نگاه توحیدی منشا همه

رسد از جانب خداست و آنچه از بدى هر چه از خوبیها به تو مى » 1؛«أَصَابَكَ مِنْ سَیِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ

و » 2؛«مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ»: فرمایدخداوند خطاب به پیامبر می «.رسدبه تو مى 

پس معصوم هر آنچه که دارد از سوی خدا است و به خودی  «.دانستى کتاب چیست و نه ایماننمى

 خود چیزی ندارد.

راه دستیابی به کمال نیز همان است که انسان به نواقص پی ببرد و نیاز خود را به خداوند 

نگاه که به قدرت الیزال الهی و نادانی و ناتوانی خویش اذعان کند، خداوند به او توان دریابد. پس آ

کند از هنگامی که مشاهده می)علیهم السالم( کند. معصوم بخشد و دانایی بیشتری به او عطا میمی

غفار بیند، زبان به استی وجود خویش را نیاز میخود چیزی ندارد و هر چه دارد از خدا است و همه

 3گشاید.می

 اتی عملتوبه از نقصان ذ -5

ای معرفت او است اکتناه ذات خداوند جز برای خداوند مقدور نیست: عبادت هر کس به اندازه

معصوم با شناختی که از حق تعالی  نبنابراین اماما 4«ال یدرکُهُ بُعدُ اللهم و الیناله غوصُ الفطن»

احدی مقدور نیست. از این رو آنان وقتی به اعمال  کنند که حق بندگی او برایدارند درک می

نهایت الهی و حق ربوبیت و های آن اعمال آنها را در برابر عظمت بینگرند با همه خوبیخویش می

)صلی اهلل علیه ی پیامبر بیند. به فرمودهی سرافکندگی و شرمندگی میمایه الوهیت او بسیار ناچیز و

در نبرد خندق، به تنهایی برتر از عبادت ثقلین است. )علیه السالم( علی  یك عبادت امام و آله و سلم(

در پیشگاه خداوند، با همین عبادتی که همه خالیق در حسرت )علیه السالم(  اما احساس امام علی

ی اعمال و عبادات خود را در برابر عظمت و جمال و جالل مطلق الهی اند چگونه است؟ او همهآن

 و تقصیر افکند و جز اعتراف به قصور بیند که از شرم سر به زیر میو ناچیز میچنان کوچك 

 بیند تازه آنچه بوده هم به لطف و عنایت او و همه از او بوده است. ای نمیچاره

                                                
  .79. نساء: 1
  .52. شوری: 2
  .72-71. مصباح، نجوای عاشقانه با مناجات شعبانیه، صص3
  .1. سید رضی، نهج البالغه، خ4
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ه ید که بآبرمی ترین مراتب عبودیت مطلقه و فنای فی اهلل است و تنها از کسیاین یکی از عالی

گرد نمی ناسی و عرفانی عمیق دست یافته است. چنین کسی مقام معبود راژرفای توحید و خداش

 آید.بازد و چیزی به شمار نمیکه در برابرش همه چیز رنگ می

 ستغفار از قصور در مراتب پیشینا -6

کانات ی امی خداوند نیست، بلکه هر کس به اندازهچنان که گذشت عبادت هیچ کس شایسته

عرفت میش از کوشد. با این حال اگر چه انسانها در ترک عبودیت بیر میمعرفتی خویش در این مس

ی کنند. همان بخش معذور نیز کوتاهدر اند که مبادا خویش معذورند، معصومان همیشه مضطرب

ین تبه پیشدر مر گیرند از قصوری که چه بسالذا هر چه از لحاظ معرفتی در مرتبه باالتری قرار می

از  ی است وامتناهنکنند و با توجه به اینکه معرفت الهی ده باشد، استفغار میو مراحل فروتر رخ دا

 ت. ئمی اسیابد لذا استغفار آنان نیز داسویی هر لحظه معرفت آنان نسبت به خدا افزایش می

قین فت و یدهند که چون معصومان پیوسته در ترقی به مراتب قرب و معربرخی نیز احتمال می

قتی به ووده است. هفتاد مرحله و درجه و یا بیشتر بحبی در روز و ین حرکت قربی اند و شاید ابوده

ز اباالتر  کردند. گر چه آن درجات پیشین نیزرسیدند از درجه گذشته استغفار میای میدرجه

 لی بلکهصور عمترین عارفان دیگر بوده است. براسای این احتمال نه تنها ترس از قمتمنیات بزرگ

 رتبی نیز از عوامل موثر در استغفار معصومان است.صرف قصور 

 ستغفار از رویت نور حق در حجاب خلقا -7

نشیند و من هر روز هفتاد بار از خدا ای بر دلم میگاه ابر غبار گونه»در حدیث نبوی آمده است: 

علیه و آله و ان رسول اهلل )صلی اهلل »فرماید: نیز می)علیه السالم( امام صادق  1«خواهم.آمرزش می

رسول خدا » 2؛«سلم( کان یقوم من مجلس و ان خفّ حتی یستغفر اهلل عزوجل خمسا و عشرین مره

  «کرد.خواست مگر اینکه بیست و پنج بار استغفار میبرنمی -هر چند کوتاه –هیچگاه از مجلسی 

هیچ  کرد بدونهمانا رسول خدا هر روز هفتاد بار توبه می»فرماید: ایشان همچنین می

ای که پیامبر را به استغفار دائمی آید که مراد از غبار گونهاکنون این پرسش پدید می 3«گناهی

ی تبلیغ دین دارد چیست؟ غبار این خلفای تام الهی، توجه به کثرت خلقی در مقام وظیفهوامی

                                                
  .320، ص5. نوری، مستدرک الوسائل، ج1
  .499، ص2. کلینی، کافی، ج2
  .275، ص44اراالنوار، ج. مجلسی، بح3



9 

 

ه حضرت احدیت همواره نور وج)صلی اهلل علیه و آله و سلم(  است. توضیح اینکه حضرت خاتم االنبیاء

کرد اما گاه هنگام نشست و برخاست با مردم وتبلیغ دین خلق یا وجود واسطه مشاهده میرا بی

شود آن نور خورشید از پشت ابر دیده میهمانگونه که  شد وخود آن حضرت حجاب آن نور می

 دیدند.ی خلق میحضرت نیز نور خدا را از پس حجاب خلق و به عبارت دیگر در آینه

در و کها هعبارت دیگر خلق در نگاه اولیای الهی، آینه رب است اما در مواردی این آین به

از این  اشتند.شدند. چنان که امثال ابوجهل چنین وضعیتی دغبارآلود بودند و موجب زنگار دل می

 شود.ف لت برطرکرد تا آن حاهر روز هفتاد بار استغفار می)صلی اهلل علیه و آله و سلم( رو پیامبر 

 دفع حجب نوری -8

ا تکنیم یفار ماستغفار برای اولیای پاکان موجب دفع است و برای غیر آنان موجب رفع. ما استغ

 ه تناسببی الهی ها و آثار نامطلوب گناهانمان زدوده شود. اما اولیاهایمان بخشیده و حجابلغزش

ای بر هکه پارچند اینرا نیاالید. مان کنند. تا نلغزند و گناه و حجاب دامنشاندرجات جود استغفار می

 ار گرفتهی غبهای شفاف انداخته شود تا غباری بر آن ننشیند نه مانند کسی که روی آینروی آینه

درجات عصمت  طاعت،ارا پارچه اندازد تا غبار آن را بزداید. آن بزرگان با توبه، استغفار، عبادت و 

ندگی و پای و استغفار و توبه، در باال رفتن درجاتبخشند. از این رخویش را شدت و برتری می

 عصمت آنان دخالت دارد.

 گوید: می 1«.....إنَّه لَیُغان عَلَی قلبی»یث شریف آیت اهلل جوادی آملی در توضیح حد

ست که تغفاری اکنم در واقع این اسفرماید من در روز هفتاد بار استغفار میکه پیامبر میآنجا »

شتگان به فر های پدید آمده را کنار بزند. چرا که توجهب است نه اینکه حجابمانع از حصول حجا

بی د. حجاپذیرای حجاب است و خداوند چیزی جز شهود را نمییا توجه به وحی و نبوت نیز گونه

نبیاء ی شان اهای ظلمانی و نورانی است. ولای معمول هدف استغفار است اعم از حجابکه به گونه

دفع  یست. تاهای ظلمانی اساسا برای آنان مطرح نهای ظلمانی منزه است و حجابابو ائمه از حج

نیا، دفع ن. ثاآن مورد نظر باشد. بنابراین اوال هدف از استغفار معصومان دفع حجب است نه رفع آ

 «های ظلمانی.ی حجب نوری است نه حجابهم تنها در گستره

 

                                                
  .320، ص5. نوری، مستدرک الوسائل، ج1
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 استغفار شاکرانه -9

و، عظام اغفار این است که شخص جهت شکر نعمت حق تعالی و اجالل و اهای استیکی از گونه

 زبان به عذر تقصیر بگشاید. در مناقب آمده است: 

شد. به آن حضرت گفتند: مگر نه این است که کرد که غشوه بر او عارض میپیامبر چنان گریه می»

ی سپاسگذاری اید من هم بندهخداوند همه گناهان پیشین و پسین تو را آمرزید؟ فرمود: پس آیا نب

 1«باشم؟ وصی آن حضرت علی بن ابی طالب )علیه السالم( نیز وضع و حالی همینگونه داشت.

 واردات نفسانی استغفار از -10

و  مالل احتمال دیگر در باب استغفار معصومان این است که علتش واردات نفسانی از قبیل

ه گواران کسازد. الجرم آن بزرو آن را مشوش میشود حدیث نفس باشد. که عارض دلهای صاف می

رند بناه میپداوند تابد از این گونه امور همچنین گناهی بزرگ به درگاه خکوچکترین زنگار را برنمی

 ند.کنند، تا با عنایات حضرتش از هر غبار و زنگاری پیراسته باشو از طلب مغفرت می

 آموزش و تربیت -11

 ستغفار وای آموزشی آن است. توبه، استغفار در کالم ائمه جنبههای یکی از وجوه و حکمت

باالترین  گاه خدا،در پیش)علیهم السالم( و امامان )صلی اهلل علیه و آله و سلم( ی دائمی پیامبر استغاثه

 و، تضرع ه توبهبآموزد که چگونه در پیشگاه خدا نقش عملی را در تربیت امت دارد و به دیگران می

د ند و خور نشوردازند. به اندک اعمال نیك خود که هرگز سزاوار خداوندی خدا نیست مغروانابه بپ

سی . آیا کناسندرا طلبکار نپندارند. بلکه قصور و ناتوانی خود را در به جای آوردن حق بندگی بش

خود  اببشنود  ورا ببیند )علیه السالم( های روح اطاعت و بندگی امیر المومنین ها و گریهکه ناله

ند پس کی عمرش برتر از عبادت ثقلین است، چنین توبه میگوید: آن حضرت که یك لحظهنمی

 من حقیر چگونه بر خود ببالم و از خدا عذرخواهی نکنم؟!

البته این به معنای آن نیست که ادعیه و استغفارهای آنان تنها به صورت تعلیمی صادر شده و 

دهد که آن بزرگواران مناجات و دعاهای امامان نشان می و خود در توبه و استغفار جدی هستند

                                                
  .309، ص6. طباطبایی، المیزان، ج1
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دانند و با سوز و ناله به ی وجود خود را در پیشگاه خالق سبحان مقصر میبیش از هر کس و با همه

مامور به  برند. در عین حال آنان در گفتار و کردار خود الگوی امت ودرگاه ایزد عذر تقصیر می

 های خویش معارفی ها، استغفارها و نیایشدمند. الجرم با مناجاتی مرارشاد و تعلیم و تزکیه

ی گفت و گو با خداوند بهترین اند. از سوی دیگر این شیوهمانند را در میان امت به یادگار نهادهبی

های حسنه برای بندگان به ی اسوهراه بیان مسیر بندگی و تضرع بوده است. که معصومان به منزله

ای از بیان سبب ریزش گناهان و بهرمندی از مغفرت و رضوان الهی اند. چنین شیوهیادگار نهاده

 شود.می

 استغفار برای امت -12

شود. آموزگار او های خود موفق میبه طور معمول وقتی دانش آموزی در درس و آموزش

د های خوکند. و چون شاگردی تنبلی ورزد و در برنامهخشنود است و احساس سرافرازی می

گاه فرزندی به ویژه در کند. هرشرمساری و ناخوشایندی میناموفق شود معلم نیز احساس 

شود و درصدد خردسالی مرتکب خالفی شود یا ضرری به دیگری وارد سازد پدرش شرمنده می

)صلی اهلل علیه و آله و آید. در بسیاری از روایات پیامبر اکرم خسارت برمیپوزش خواهی یا جبران 

أنا و علیُّ »فرماید: اند. رسول اکرم میدو پدر امت اسالمی خوانده شده)علیه السالم( امام علی  وسلم( 

)صلی پدران این امت محمد »فرمایند: نیز می)سالم اهلل علیها( حضرت فاطمه  1«ابوا هذه االمَّهَ

کنند. اگر های ایشان را راست میهستند. کژی)علیه السالم( و علی  اهلل علیه و آله و سلم(

های رهانندشان و اگر موافقتشان کنند نعمتاطاعتشان کنند از عذاب جاودان می

 2«سازند.جاودانی را نصیبشان می

ند و دهمی شود و آنها را به خود نسبتبنابراین گناهان امت سبب شرمندگی پدران معنوی می

ن به ل دیگرای ارتباط و اتصاخواهند. استغفار برای امت به تناسب مرتبهاز خداوند آمرزش می

 در دو مرتبه امکان پذیر است: )علیهم السالم( معصومان 

                                                
  .259، ص23. مجلسی، بحاراالنوار، ج1
  . همان.2
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الف: طلب مغفرت برای دیگران با لحاظ غیریت و بینونت آنها، بلکه با انتساب اعمال ایشان به 

 خود

ب: طلب مغفرت برای دیگران بدون لحاظ غیریت و بینونت آنها بلکه با انتساب اعمال ایشان به 

طلبد اما دیگران را کند و برای خود پوزش مید. در این صورت ولی خدا به نام خود دعا میخو

ی موجودات عالم شئون وجودی داند. در نگاه عرفانی همهمنظور دارد و گویی آنها را عین خود می

 اند. نسبت انسان کامل به عالم خلقت چونان نسبت روح است به بدن. از همین رو ازانسان کامل

 شود.آن ذوات مقدس و حقایق نورانی تعبیر به قلب عالم و جان جانان می

بر آن است که حقیقت کمال انسانی یا عین ثابت انسان کامل در کل )رحمه اهلل( امام خمینی 

و سپس به )صلی اهلل علیه و آله و سلم( عالم، والیت کلیه دارد. این مقام نخست به رسول خدا 

اند و سپس به هر کس که در راه کمال پیش امبر، آن مرتبه را درک کردهمعصومین که به مدد پی

 شود تعلق دارد. رود و کامیاب میمی
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 نتیجه گیری:

 آیند:با مروری بر آنچه گذشت، این نتایج به دست می

 توان آنچه را پیامبرهرگز نمی)علیهم السالم( ی عصمت و شخصیت اهل بیت با توجه به عدله -1

های خویش از گناه و نقص و در دعاها و مناجات)علیهم السالم( و امامان )صلی اهلل علیه و آله و سلم( 

اند، حمل بر گناه در اصطالح فقهی که نامی عصمت است یعنی نافرمانی کاستی به خود نسبت داده

فراتر از این احکام مولوی الهی، یا ضعف شخصیت اخالقی و امثال آن کرد. بلکه شان آنان بسیار 

 امور است.

ی راز استغفار معصومان بیان شد به تنهایی بر ای که دربارهگانههر یك از موارد دوازده -2

ی عصمت از گناه بسنده است. در عین حال سازگاری توبه و استغفار با عصمت، دست کم در مرتبه

مان دخیل باشند و هر یك هیچ مانعی ندارد که همه یا اکثر این موارد در توبه و استغفار معصو

کارکرد خود را داشته باشد. به عبارت دیگر استغفار معصومان ذو وجوه و دارای کارکردهای پر 

 شمار است.

برخی از موارد یاد شده مانند مورد ششم و هشتم نه تنها بر سازگاری بلکه بر تالزم توبه و  -3

 پایندگی و ارتقای آن داللت دارند.استغفار با عصمت به ویژه در مراتب باالی عصمت و برای 

اثبات هیچ یك از موارد یاد شده برای نفی تعاند توبه و استغفار با عصمت الزم نیست بلکه  -4

صرف احتمال آنها بسنده است. به عبارت دیگر همین که روشن شود استغفار و توبه منحصرا ناظر 

شود که این امور با اند روشن میحتملبه وقوع گناه نیستند و وجوه خردپذیر دیگری نیز در آن م

 عصمت سازگارند. 
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 هرست منابع:ف

 * قرآن 

 * نهج البالغه، مترجم فوالوند

        الف: کتب فارسی
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