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 چکیده
ایم  مئمه ع عاممث  .یکی از مباحث کالمی مهم  مئمه ع متمپی مبمامباات ا می

ی از تمم ات یکمممممی .متعممهدن دممرد یمایطب  مرمما  گمماددگادیمه  ا ممی کممع ا مم ا  
 ر  مبارکممع یممت  در ایمم  م عمم   را  یمماتی دهبمما  یممع د    مم دالیممت ترممارا  را
ایم  مهم   .دهمهدئمبی ممی ؟صت؟گنا  را عع ر    اکا  ،ظاهامن ات دپ د کع عع

ه کع دادشپنهات ا المی در راعرمع عما ایم   یمع شمایمع   معنمان  دمب شم جب 
گنما  را از  ماحی  ه می  کمع مشصتماًنط رعمع ؛م اعع متما تی داشتع عاشمنه

 مماز  گنما  اممی  .1 ت را عع  ج   متعهدن از  ببمت  ،ر    امه  مباّا دادئتع
همان حرمان دئمبی عمع دگاادمی ریمع .2 ؛شبعبات امی عا شمامی ر    اکما   

کبنمع  .4 ؛دیمع  مهرن حماا مشماکب  ریمع  ااممی مباممه ر ما ی   .3 ؛ ینه 
ر مم    تبعممان   مبامممههان ر مما ی .5 ؛؟صممت؟مشماکات دئممبی عممع ر مم   اکمما 

یگا ا امع شمه  ا می  ج هی د، در مطاعت ای  تمئبا .ادهد کامعنا ، ؟صمت؟اکا 
 کع عپ  تأیبمه صمه ر گنما  از حرمان ر م   یما تماب ا  می عمع حرمان ر م  

در  صِممایاً ادببمماکممع مئممه ع متممپی  ادممهادممه   ینممب  ا مممات کاد دئممبی داد 
ت ادنمه دیمار امب    ارما ه  ممی ادبباعالغ  حی ا ی   حتی دریایی   ا  محه د

                                                      

  (amin200057@yahoo.com، )ا تادیار دادشگا  م      معارف  ا ت کای     .1
، هیث دادشممممممگا  کاشمممممماتدادشممممممر ن کارشنا ممممممی ارشممممممه م مممممم    مممممما ت   حمممممم .2

(seyyedmosavi1375@gmail.com)   
. دادشمر ن دکتممان تمئمبا ترببطممی دادشمگا  م مم     معمارف  مما ت کمای   مم ، )د یئممنه  3

 مئه  (
mortaza.1370@chmail.ir 
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عهتمای  ت ات عبات کاد کمع ی می ی کع در ای  جئتار ص رن گایعا تح ب .گادده
ع کممع هپممات  ،دبئممی  تمعنممان ماتکممر ، در  یممع مرعمم رمعنممان  دممب  عممار در  مم  

 .تبعان   مبامههان ر ا ی ر    اکا  معنان  دب ا اهه ع د
 .؟صت؟مبامبا ا ال ، غماات،  دب،   ر  یت ، ادببا، متپی: هواژکلید

 مقدمه
ادگبر در ط   تماری  ا مال  ا می یکی از م ع مان عحث عا ادببامئه ع متپی 

همان عنبمادی  یما نهات ا مالمی عما ت جمع مبمادی   ممب کع ها یم  از دادشمپ
 ،ا ی    عا تکبع عا ت ات م پی ا د  عی در ترریع   تح بت ای  مئه ع دپم د 

ممئاات در طم    .از ای  جهی ا  ا  متعهدن در ای  زمبنع مرا  گادیه  ا ی
بادی امتطادن   یکان ا ی  تح ب ی در م اجمع عما  یمع تاری  تمئبا عا تکبع عا م

کننه کع اغ ب ای  دهایمان یا مه مید     ر  یت  ح   ا  ا  محه دن حاکی 
دهایمی عمع تماجب  ادمه   در    عررگمات  مبا داشمتعدرعار   د   رن ع د    ععراً

 . رزیهدهی  دیهگا  مبادرن می
 إِنَّا }: یامایمهاهان  بحات میعا ت جع عع د   یع صهر   ر  مبارکع یت  کع 

نََك ِ اَر  ً   لِيَْغفِرَ *  فَتَْحنَ  لََك فَْتًح  ُمبِينً  َِ ا ِْ تَاكُ َويَْياَك َ نَ ََ ََّ نِْ  َر َ نُاتِ َم ِماْن َبْنبِاَك َ َما  قَاوَيَّ ََّ لَاَك ُُ َما  قَدَا

 ًَ عاممث  ،مرا  گادیه  ا ی کع ایم  مهم  ؟صت؟مئه ع  دب مبامبا اکا  ،{ُمْستَدِي
در ایم   هما تهان گئتاد  عب  ممئاات شه  ا ی   دهاان متما تی عب  حثع

 :دپم د  ات د      را در ایم  مئمه ع احتماتمیک ی ط رعع .ش ددیه  می م رد
  دبمر جم از ارتکماا  ؟صمت؟ا  ب   م   تأیبمه صمه ر گنما  از حرمان ر م   اکما 

مطاعممت  ت د مممب  دیممهگا  در  .گناهممات صمم با  ت  مم  ایشممات داد  شممه  ا ممی
گنما  را از  ماحی ، انکع ممئاات عا ا متناد عمع اد معنط رعع ؛دیهگا  ا    اار دارد

امم  از صم با    کببما   ادببمااکا  د ر دپ د    امکمات صمه ر گنما  از ر     حران
عاشمنه   گنما  مبمامبا در مرهمر عمع م کمع متمپی ممی ادببا کع، یاادادنهمحا  می

 .عاشهتعار  عا مئه ع متپی  ن می
ممئماات درعمار  ایم  م عم   مهم  دیمار ، شم دگ دع کع مشاهه  ممیهپات

، شمه ممه    یمع   ما م  عمع شمبهان مرما  شهتعاان ر ش  .ادهااتالف شه 
مئتطت در راعرع عا ای  م عم   صم رن  ص رنعععا رن دیه  شه تا تحطبطی 
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ایم   یمع  مشمه ر   مهم  ممئماات در مم رد عمع هپمب  منهم ر تپمامی  ران .گباد
 .عنهن   عار ی ا اهه شهمنرطی د تع ص رنعع

ا ی عمع ر   تح ب می   ک ش  شه  عا ت جع مرا ب مذک ر در ای  جئتار 
صمحی    مط   ت  ،دب منئ ا عع مبامبا مم رد عار می  ماار گایتمع ، ت صبمی
مطتم د از  دمب  از ای  جهی ما م  اصم ی مطا مع ایم  ا می کمع .دش  اکا ن 

تم ات ایم  تعممار  ظماهان عما مئممه ع مممی  یگ دمع  یبئمیمنئم ا عمع مبممامبا 
 ؟دکارا ماتمع  ادببامتپی 

 ارائمع هماییمژ ه ، مبمامباات عمع منئم ا«  دمب» محططات در تح بمت معنمان
 55  یممع درعممار  ممئمماات دیممهگا  عار ممی   دطممه» منمم ات عمما انمطا ممع :ادممهداد 
 مر مع دم زده  شپار  در کع شه یایی حئبنیطبب  بهمحپ د از «غایا   ر 

  یمع درعمار  ممئماات دیمهگا  عار ی عع  ت در   شه  منتشا تمئبان مرا عان
 .ا می دشمه  عحمث «یمت »  م ر  د    یمع از،  ت در   شه  مادااتع غایا 55
 مالممع منهما از متماا  یمان عا   مبامبا متپی راعرع» دا  عا انمطا ع، ای  جر عع

 در کمع ا می شماها دن حئبنی اتریم   محپهزاد  ا ها  از «مام ی  بهحبهر
 عمع مؤ ممات   شمه  منتشما حمهیث    ا ت م    تحطبطان مر ع مادرده  شپار 
 عما مبمامبا متمپی   متماا  یمان راعرمع درعمار  مام ی  بهحبهر دیهگا  عار ی
 هممانتح بت عار ممی عممع دبممر انمطا ممع در ادممه.مادااتع ایممادیم_  یکالممم ر یکمماد
 دینمی دم ی  ادهیشمع مرمالن در ر حمی کما   از ات ب  معا ف حهیث از مایادی

 شممه  منتشمما (1315 ،61 ) المممیی _ کی ئممم هممانمژ ه    (1314 ،41 )
 اندر مطا مع دمهارد   دبمر جهیمهاً شمایمع  یمان در  دمب دئبی تببب  عا ارتباطی کع

در معنمان  دمب منئم ا  مام    ما ت حئبنی دیهگا   بهمحپه طبب ازدیگا 
در ایم  جئمتار  .دگاشمتع شمه  ا میتحطبطان کالممی ر مر ع عع مبامبا مطا ع د

راعرممع عمما معنممان  دممب منئمم ا عممع مبممامبا از ا مم ا  متعممهد در شمم د ک شمم  می
 هاکممها  از دیممهگا عار ممی ها داد  شمم د   عممع تح بممت   دیممهگا  یممایطب  عازتمماا

 ،کع ها کها  از ا  ا ی کمع عما متمپی مبمامبا در اصمرکاب عاشمه؛ یناتعپادازی 
ا م ا  ممئماات    ر ا اهه گایی   ای  شمبهع عما احتمانرد دطه   عار ی  اام 

کمع د یئمنه   تما  درما ر . ازایم دگمادممی  یتمت  ااتبار دها       منا ب حت
 دهاان ممئاات  یت  یع د     ر  مبارکع یت  درعار  معنمان ،مطا ع اطال  دارد

کمماد ترببطممی   ان عمما ر ی  در هممبم مطا ممعدشممه  تمماکن ت کنکمما   « دبمم »
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در دم   جهیمه  یم عم مر  ازایم  ؛ادمهص رن کالت عع ایم  م عم   دپادااتععع
 . یها د عع شپار می

 شناسیمفهوم
ممماهب  ک بمهن جئمتار در   می   اصمرال   ،از  ر د عمع مبحمث اصم یمب  دباز ا ی 
 .تببب  گادد

 ذنب
 بی ا میعا  زت یَعمت   جپمع  ت  ودم ا ا می   عمع معنمان اعم    معتم « دب»
  ععرمی دیگما دبمر  (211، ص2ج [،تماعی]، یب می؛ 111، ص8ج ،1411، یااهبهن)

، 1ج ،1414، منهممم راعممم ادمممه )جممما  را دبمممر اعممایع دپ د  ،مممال   عممما ایممم  معنمما
عار در  ا ت کمای  عمع کمار گایتمع شمه   33ای   اژ  عا مشتطان ا د  .(381ص

 نربممددبا ممع   د  یگممایت  د ممیععدر اصممت  عممع معنمما  « دممب»ا ممی    اژ  
 ط رعمع .را گمایت  عمع دمم  زد     ت:  دبتومع: گمتمع شم د کعای مادنه  ؛ا ی

 نربمع ما بی  ت دار ا   داگ ار ا ی   عمع امتبمار ددبا مع یک نارکا تعار  در ها 
 اژ   دممب عممع  ،ر  یممااز .(331ص ،1412، راغممب اصمممهادی) ار ریتممع ا ممیکممعممع 

ه  بما می دامبع    بم  تنب یعه یاجام، ش دیت مع از گنا  حاصک نارعبامتبار دت
صماحب  .(135 یمع ،مپماات   ؛41 یع ،منکب ن؛ 11 یع ،مپاات  : بر.) ا ی شه 
معنمان تبعبمی    عمار  دبر عپ  تأکبمه معنمان ممذک ر ایم   اژ  را عمعا تحطبق کتاا 
 کنمه   ایم ممیداده   ا بتع عع  ع  به تأاا   اتتما    دردیکمی تکبمع میکارن 

کنه کع عا مالحهع ای   ب د ا ی کمع میداده   اشار  می ع  به را جرء ای  اعا 
کع  عار   تبعان کمار گناهکمار ، یاا دب عع معنان اع    گنا  ا تعپا  شه  ا ی

: بر.) گممادددپممیهپمم ار  عممع ددبمما    دردیمم  شممصو  عمم  ا ممی   از ا  جممها 
 .(351، ص3ج ،1361، مترم ن

   «اعمم »عمما  « دممب»تممما ن معنممان عممع  منا ممب ا ممی در ایمم   ئممپی
   ر زعات یار ی ممماهب  یکئمادی داردمهای   ع  اژ  د .اشار  ش د «متبات»

حما  مماا عمب  ایم   مع ، امما درممب شم دهممیعع جان یکهیگا عمع کمار گایتمع 
 :کنب میهایی  ائت ا ی کع عهات اشار  تما ن

  یع ی ا می کمع حمال    گمتع شه  مااد از  ت ادرا اع  عع معنان گنا  ا ی
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در مطاعممت طامممی   عممع  «متممبات» اژ   (5، ص12ج ،1414، منهمم راعمم ) دبئممی
مثما   ط رعمع ؛اصت  عع ای   اژ  عمع معنمان یم ا ا می .معنان دایامادی ا ی

از  .(531، ص1412، راغمب اصمممهادی) گ ینمه ج مم ن یالدمی را عمما متما گایممیممی
زیماا  دمب  ،غبما از  دمب ا می اعم  گادیمه کمع اعم    متمبات  ، دچع عبات شمه

دکم ه    کبمما را عمع  مبارن از یبرن ا ی کع ادرا   ت زشمی شمپاد  شمه   
 کممها  معنممان  ها کممع ینممب  دبئممی اعمم    متممباتعممع اممالف  ؛ددبمما  دارد

 .(38، ص3ج ،1361، مترم ن) یاد ا د را دارا هئتنهععمنحتا

 عصمت
 معنای لغوی .1_  2. 1

 ،1414، منهم راعم ) ا می ا پَنْمعکال  ماا عع معنمان در  «ا عِتْپة»معنان    ن 
 متپی عع معنان  الد  ا ی   دیگما  ت گمتمع شمه  ا می کمع .(413، ص12ج
 «مَتَم َ أن دَیَمعَ»یعنی اها شا را از ت  دیع کنه    ،«ا لع م  ا شا كيَعْتِپَ أت»

 امْتَتَممپْیُ: »متممپی  مممه  ا ممی ت طممی شممه  ا ممی   در ا ممتعپاالن دیگممان از
امتتا  عع اها کاد  عع معنمان ایم  ا می کمع  ؛«عا لع، أي: امتنعی عع م  ا شا

   (اعمما کمماد ) ، أي: أعيممیُا ْتَعْتَممپْیُعممع یرممت اممها از شمما امتنمما  کمماد    دبممر 
 ؛«ء، أي:  رممأن ى مم  شمم اَمْتَممپْیُ: »در ا ممتعپا  دیگممان  مممه  ا ممی کممعای 

 م  را مت ت   محم ظ عمهارد یعنی عع یبرن منا  عاد  کع  ت شیء ،عع امتتپی
یممار  در معنممان متممپع ا مممات دارد کممع اعمم    (313، ص1ج ،1411، یااهبممهن)

عاشه کمع امهان می  عع ای  معنا  کنهمیمت  عا امئاب   منع   مالزمع دال ی 
 ،1414، یمار اعم ) کنمهممیعمهن عبمتمه حمم   در کمعای  بحات عنه  ا د را از 

 .(331، ص4ج
مم رد عمع کمار ریتمع ا می   معمادی ممذک ر در  13اد  متم  در  ا ت کای  مم

کمع در یاهنمل   مان  ما ت مَتم  عمع ؛ ینمات یان  ا ت دبمر عمع کمار ریتمع ا می
 113؛ عماان مثما  در  یمع  ممه  ا می ادتکمداشمت    حمم ا دگعی بامئامعنان 
 (نربمر ییم  د می     تپئّم) ءیعا شم  عع معنان ا تّپئّ «امْتِتَا » مپاات  
  جا ب ا ی کع صماحب  (561ص ،1412، راغب اصمهادی: بر.) ا شه  ا یمعن

معنمان ، دپم دتدیا حم  عع هپاا  : در  یت ای  ک پع   رد  ا یا تحطبق کتاا 
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حمما  دیمما  درمممب    معنممایی ایمم   اژ  را حماظممی  متممپی ا ممی   ایشممات د  رکمم
حما  از     درممب ا  را حمم  کمادیعنمی  ،مَتَپْتوعش د میگمتع  کعای داده   می

 شم دممیگ ینه   دیگان مَعْتُ   دامبه   ا  دیا  دپ د    عع ینب  کئی مَاصِ 
 .(138، ص8ج ،1361، مترم ن)

 معنای اصطالحی .2_  2. 1
در اصممرال  کالمممی داران معنممان مصتمم ص عممع امم د ا ممی   تعایمم   «متممپی»

 :ش دمیمعتر ع   اشاما  از  ت متما ن ا ی کع عهات مادااتع ، امامبع

 تعریف امامیه از عصمت .1_  2_  2. 1
ا ی کمع  یمتپی دبا ی: معنان اصرالحی متپی درد م پان امامبع ینب  ا ی

دمع  ،ا ی یای  دبا  در د .داردمی    در ارا   از ارتکاا گنا  عازرا از   ادئات
 ،عمع مبمارن دیگما .شم د ادئمات ارما   اشمتبا    گنما  دکنمهممی  عامث  یعبا د

 ا ممع شمم د    در ارمما کممعای کممع ادئممات را از  یا ممی دمئمماد انم کممع متممپی
عنماعاای  متمپی  (134، ص2ج ،1413، طباطبائی) داردمیعاز، ماتکب گنا  گادد

معتم   عمع  ییعنم ؛ا اهمهمیه   یاما ت یبق ا ه ،ا ی یمئتنه عع ااتبار  دم
متمپی  معت   ا ی   ااتبار ا  م ی تاممع م کمع (یریئپات ا هی )متپی ا ه
 تعایمم  ایمم  عمما اعممایع شممبعع م پممان از عااممی. (445، ص2ج، هپممات) دبئممی
 کارهمایی مادنمه ا می مماف امالف  دچمع از ادببما ا می  اجمب ع کمع کع ادهگمتع
 ا می مماد  ماممع مماف االف کع مپ ی ها   ع نهانهیهت یا را  در ا ردت ی ت
 .(54ص [،تاعی]، مهما) عاشنه منر 

 جادمب از ا می  رممی متمپی مبمه  ممه  ا می کمعدر عبادی دیگما از شمب  م
 کمعای   ج د عا ش دمی مک   مبادن تاب   ایتادتمعتبیعع مادع کع اها ده
 :ا ممی گمتممع دبممر ح ممی المممعم .(33، ص1414، ممبممه) دارد کممار ایمم  عممع  ممهرن
 انادگبمر ،  مهرن  جم د عما کمع جهی  ت از، مک   شصو عع ا ی  رمی متپی
 ،1413، عمماا حممادن مشمما، ح ممی) دممهارد معتممبی ااارتکمم   طامممی تمماب عمماان
 .(81ص

 امها جادمب از تمرم ی متمپی راتتحب  امتطمادان امامبمع شب  ممبه در کتاا 
 یعمت امتتما    دهمهممی ج یهمی تپئ   ت عع دادهمی کع کئی عع   دادهمی
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  ت طمی معت     دبی  بب  یعت ادرا  عع  هرن از مادع متپی   ا ی معت  
 اممان متمپی ع کمع ،دمهارد  ج د عاای  اجبارن   دبئی دبر دبک  تیع عع دایار
 عما دهمه ادرما  اماص عنمه   ت حمق در اگما کمع دادمهمی متعا  اها ده کع ا ی
 مع م     دهاردمه را حما  ایم  عنمهگات هپمع   گرینمهدپمی عا را معتبی  ت  ج د
 .(121ص ،1414، ممبه) ا ی اابار   اصمبا ااص  یژگی ای  کع ا ی

کمع متمپی ااصمبی    یژگمی در  ادمهدبر عا ای  م عم   تأکبمه کاد  ععری
گمادد دپمیعهت یا دمس ادئات معت   ا ی   از صاحب  ت معتبتی ه  صمادر 

کع عا  ج د ای   رم   اده  ععری تعببا عع  ج د  ر  از طاف اهان  بحات کاد 
،  میح) ادگبر  تاب طامی   ادرا  معتبی در شصو  ج د دمهارد،   تمرت ا هی

کمع معتم      ادمهدر شما  ایم  کمال  عبمات کاد ایم ، ا  ج د ع. (414ص ،1413
ت ادنه از ایم  میغبامعت   در دریایی ای  ا راف مطاعع شای  هئتنه   هپع 

گمادد کمع مییبض متپتع ش ده   عاان معت   م کع دمئادی از طاف اها ایراد 
، ح می) گرینمهدپمیعا را هما،  تعا  جم د  مهرن عما ادرما  معتمبی   تماب طاممی

 .(81ص ،1413

 تعریف معتزله .2_  2_  2. 1
 گنمما  از متمم دبی کممع  رمممی از ا ممی در  ئممات متک پممب  معتر ممع متممپی مبممارن

 عمرر  گناهمات طماف عمع،  رم   ت داشمت  عا ادئات کعدح نعع ؛ ت ا ی عا هپاا 
 معتم   کئمی عمع  دمات جادشمبنات   مبمامباات از ابمغ عع د بت هپب  عع، ر ددپی
 (.521ص ،1422، مبها ربار) ش ددپی گمتع

 تعریف اشاعره .3_  2_  2. 1
ر یکاد اکثا اشاما  عع مئه ع متپی  ت ا ی کمع اها دمه در ادئمات معتم   

حا   هرن ارتکماا معتمبی اما درمب ، کنهدپیهبم یعت  بب    گناهی را ا ق 
 .ه   ج د دهارد

 :کنه کعمین اشار  یصارازن در جایی عع رأن اع ا حئ  اشعا
 ،1112، یصمارازن) ؛ا عتپع ا طهر  م ی ا رامع   ععه  ا طمهر  م می ا پعتمبع

 .متپی ت ادایی عا ادرا  طامی   دات ادی در ادرا  معتبی ا ی (163ص
 :ا ی گمتع ینب  متپی درعار  اشعان متک پب  از ایری مره  اعی
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 اها ده کع معنا ی ی ا عع متپی»   هی منهدا ات ال یص ق ا لع یبه   دباً
 .(448، ص3ج ،1413، ایری) «کنهدپی ایراد گنا  ادببا در
 ،1411، تمتمازادی« ) یاین   هرن طامی ا می، متپی: »د یئهمیتمتازادی دبر 

 (.312، ص4ج
شایات  کا ا ی ای  تعماری  اشماما  هپگمی عما ممهار دممی یام بمی ادئمات 

دئات را یعمت ا همی   ادئمات را در کع  دات ها د   یعت انط رعع ؛کنهمیحاکی 
دطمههان ، ا بتع در جان ام د ایم  عبمات .کننهمیارتکاا یعت یا ه تأعبا   پهاد 

حمذف ااتبمار ، در عپ  ا متناد هپمع ایعما   دممی عمع امها .یاا ادی شه  ا ی
عا معنا    به ااتبار    هرتی کع ام د اشماما  در تعایم  متمپی اتصما  ، ادئات
 .(33ص ،1316، عههار) ردمنایان دا ادهکاد 

 :د یئهمیدر دطه ای  دیهگا   طباطبائیمالمع 
   داردمیعماز معتمبی از را  دممی اها دمه ادمهکاد  گپات مبات ای  در انمه 

 عما معارعع را  از ع کع، ا اراد    ااتبار گایت  را  از دع اما، کنهمی منتاف
 یمما، عمما د عممب  از  دمممی د ارا کممع   رد یممااه  ا ممباعی کممعای  مثممت، ا  اراد 
 اراد  تمأعبا از تما عما مته انیاشمتع یما   کنمه ا مق ا اراد  عااالف اناراد 
  ت غبما  م ن عمع را  ت   دهمه ت ببما را  ت مرماان یما   دپایمه ج  گبان  دمی
 د بمت عمع هماحاف ایم  .عاگادادمه کنمهممی را  ت  تمه ادئات طبعاً کع ههیی
 در کمع کنمب ممی درب را معنا ای  ا د  جهات عا ما ی ت، ا ی ماد د  جهات
 شم د غا مب مما عما   دپایمه منازممع ما دمس عا کع  ببی هبم شا   ابا امپا 
 از داشمی اناراد    شمع ر ر ن از امپما ی کمع ما می دممس تنها   دهارد  ج د
 ممس .دهمهممی ادرما  ا ی  ت عع  ائ  کع اند اار   شع ر از االصع   شع ر
 یاشمتع مثمت شه  عاعی مط ی یع   دط ی د بت از یع، ما دمس ع با  ببی ها
، 11ج ،1413، طباطبممائی) .ماعممی دممع، طمم  ی ا ممی هممایی ممبب، شممبرات یمما
 (.164ص

 غفران
 نمعنما عمع «م ممان»   «غمماات»، «غمما» کمع ادهدرعار  ای  ماد  عئبار گمتع

، ار یم؛ اعم 441، ص2ج [،تماعمی]، یب می) ا ی م شادهت یعن، یعبت ر    تا
 از م شمادهیمم را  ما عکم اُم د ال کم نمعنا عع مِ ْمَا من ات .(385، ص4ج ،1414



دوم  هیدر آ امبریو ارتباط آن با عصمت پ امبریمنسوب به پ« ذنب»مفسران درباره  دگاهید یقیتطب یبررس
 9      سوره مبارکه فتح

 

 گذشمی، م ش  یمعادی، عاا .(416ص ،4ج ،1411، یااهبهن) ا ی جهی  بهپ
، متمرم ن) ادمهدادئمتع ا می اعما ادتکدماع د عکم یاص  نمعنا   از  از را اصال   

: ا  َمْما: د یئمهممی   غمماراغب اصممهادی دبمر در  یمت مماد (.241، ص3ج ،1361
در اصمت  .داردیمتم ت مم ی    م دگ نهبمع ادئمات را از م کم    تا     دچع بع

 با می : ی  ا  مماء كاغْمِاْ ع ع .1:  عع   ی ای  تعاعبا عع کار گایتع شه  ا ی
ان جاممع : اصبغ ع عم .2. ت د ر ش د ب    یای  تا رکش   را در ظاف شئی

 ت  نربتما از دماتپادت  با  م شادنه کاا ردلیز ،ش د تااکتا یا)  ک  برا ردگ
ممذاا  کمعای ع عنه  را از ک  ا ی یا ناها ناز   :   مَ ْمِاَ  غُمْاَات .3 (.ا ی

 (611ص ،1412، راغب اصمهادی) داردیعع ا  عا ه مت ت م
عمع  یمعاصم   گناهات  عار مح  در شتابعاز دها ا تعپاالن  ا دی ای  ممه   

ٌَ  َ إِنْ }در  یان شایمع کعای یع ؛ ر دمیکار   {قَْ فُو  َ قَْصفَُحو  َ قَْغفُِر   فَإِنَّ َُ َغفُوٌر َرِحي
َْ  نُْصيِحْ }   (14،  یعت اع ) َْ ُبنُوبَُك َْ َ نَْغفِْر لَُك ََ لَُك َْ أَْو ایم  ممهم   عمع ( 31،  یمعاحمراا) {لَُك

منتهممی عممع صممم     هایتمماًعممادت اعمما متممبات   ارا ممی کممع دازعممب  حمم   معنممان م
امما  .(241، ص3ج ،1361، متمرم ن) گماددممیگذشی از جادمب امهان  مبحات 

_  یحم   عمار معاصمم_  ات ات عع ای  معندپیم اردن از  یان  ا ت  ج د دارد کع 
 ،دهما گایتمع شم د کمع اگما در  یمع د    م ر  یمت  ایم  معنما در، یااکبع دپم دت

ا   ادتئاا گنا    غمماات گنما  حرمان از شبهان مصت می در م رد متپی مبامب
عمع تببمب  ایم  م عم     حاصم ع جئمتار  ر ازایم  ؛جادب اها مرا  ا اهه شمه
 .یریع ای  شبهع ا اهه ماداا

 سوره فتح 2بررسی دیدگاه مفسران ذیل آیه  .2
در ای   ئپی عع عبات   عار ی دیهگا  ممئاات یایطب   یمت  یمع د    م ر  

 :ا اهه شه مبارکع یت  مادااتع

 ذنب به معنای صدور گناه .1. 2

متمما تی ر ایمان  همانعما دطت ؟صمت؟ ب طی در تأیبه صه ر گنا  از ر م   اکما 
 :ش دمیمصت می را عبات کاد  ا ی کع عع ی  م رد  ت اشار  

 شماي  عم  دبمي  عم  اعمااهي  عم  ا محق عم  أحپمه مم  اكمئما اعم  أااج  
 ات منمع ا لع رع  جه  م  أعيع م   أع حهعن   ا  منع ا لع رع  األشرع 
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 ا لع ر    يا  ع یطيت  هما  ت رمی حت  ص         م يع ا لع ص   ا نب 
  تكمأ أیمال  ما  تَماَاراَ مما  َ كَ َدْب م مِ ْ تَطَهَّ َ ما ك  ا لع غما  ه   هذا تمعت أ

 (31، ص6ج ،1414،  ب طی) ؛ راكش مبها
ماهمان ایشمات  کعای ا ادهده تا کنه کع مبامبا دپاز میمئاکا دطت اع 

، دهبممهمممی ر  دپمم د   عممع حرممان گمتممع شممه کممع یمماا ایمم  کممار را ادرمما  
حرمان در  .اا را عصشبه  ا یأکع اها عا شپا  دب ما تطه    ما تحا یدر

 .شاکا دباش  انیاا عنه : ما   یام د
کماد  گنما   کع مبامبا  بت   ععه از در   ایم   یمع ادهدر م رد ای   یع دطت کاد 

یصما رازن درعمار   .ع د   اها ده متعا  هپع گناهات  اعق   الحمق ا  را عصشمبه
 :د یئهمیای   یع ینب  

کنه کع گنما    می  م مان در جایی صهق  ای   یع صااحی در م مان دارد
 .(111ص ،1421،  بحادی) یا ارایی از شصو م م ر  ع  ا زد  عاشه

کنمه کمع  دمب عایمه عما ممیای   یع دبر ینب  عبات  یت کببا یصا رازن در تمئبا 
عما مبمامبا  هما تکمع ، یاامپهن مبامبا  بت از ر ا ی ا  حپت گادد گناهات  ه ن  

زمصشان دبمر صمه ر ایعما   بمب   .(63، ص28ج ،1421، رازنیصا :بر.) جایر ا ی
شممپارد   حتممی عممع صممه ر دپممیر مما ی را ععبممه  از جادممب مبممامبا ا ممال   بممت از

، زمصشممان: بر.) از جادممب حرممان در د رات جاه بممی  ائممت ا ممی هممایی  ر 
 .(333، ص4ج ،1413

نمه نکمیعا ای  م ع   تأکبه ، ععری دیگا دبر عپ  تأیبه گنا  ر    اکا 
کع اها گناهات حران را در زمات جاه بی    بت از ر ما ی عصشمبه  ا می   از 

ت ا هی  ماار گایتمع ا می   دبمر ما تأابا دبر تا  بت از در   ای    ر  م رد غماا
 داردممیر ا  ادببماا را دبمر عمع کنمه   گنما  صم ایممیا  ا  دیگا ممئماات را  کما 

عااممی  .(42، ص1ج ،1422، نعع بممی دبشمماع ر؛ 223، ص4ج ،1421، ع مم ن: بر.)
  یط  مبرات   محه د  غماات ا همی را مم رد عحمث  ادهدبر هپب      را مذیایتع

هم ر از ماتطمه   بمت از  حمی   ماتمأاا ععمه از دمر    حمی تما دهنه کع منمی اار 
اممما  (423، ص2ج ،1413، دمم  ن: بر.) گمماددمممیزمممات ممما  حرممان را شممامت 

درعمار  گناهمات کببما    صم با     ادببماعا  کا متپی محار ا  جبر صاحب کتاا 
عع د می در تمئبا ای   یمع عمع دئمبی ، اجپا ی عع محه د  متپی اندبر اشار 

را عمع گناهمات  د     «كمم   دبم»کنمه   ممیا  دادت عع ر    امه   ک ن گن



دوم  هیدر آ امبریو ارتباط آن با عصمت پ مبرایمنسوب به پ« ذنب»مفسران درباره  دگاهید یقیتطب یبررس
 11      سوره مبارکه فتح

 

ا بتممع  .(126، ص5ج ،1422، مربممع اده ئممی: اعمم بر.) دهممهمممیحمم ا دئممبی 
گ دمع ای   یمع را ایم  ادببادادئت  صه ر گناهات ص با  از ممئان دیگا عا جایر

  بمت یعنمی ك دبم مم  تطمه  مما كمنم یاط ما عبجپ ا لع ك   ماب : »کنهمیمعنا 
 «اءبماألدب یم م ا تم ائا رم زی مما  م   یم م همذا   ععمهها یعنم، یتأاا ما   ا نب  
 .(153، ص4ج ،1415، ع هادن)

 بررسی
 :ینه دکتع حائر اهپبی   ت جع ا ی  ای  دیهگا در تح بت   دطه

: گمماددمممی عنهنعممع ینممه د ممتع تطئممب  حمم ز      پمما  متممپی ا ا مماً .1
متمپی در امتطمادان   ، (متمپی در اعمالغ،  طمیمتمپی در ت) متپی در  حمی
 .متپی در امپا 

از منها کال  ا لع مربه مبامباات ا هی عع دالیت مهپی داران م کع متمپی  .2
ادببما از  ،ا الًکنه عع ای  د بمت کمع میمتپی ادببا را تأیبه     یاتی صایحاًعاشنه می

در  یان دیگما  ،عادباً ؛(11_  81،  یعادعا : بر.اده )ههایی شه  دها  ا ت کای 
: بر.) مر ی عاان ا   جم د دص اهمه داشمی ،ها کئی کع اها ا  را ههایی کنه

، یمس: بر.) معتمبی امها هپمات عمال ی   گپااهمی ا می ،عا ثماً (33،  یمعزما
عا ت جع عع ای  مطهمان   تمی امهان  مبحات مبمامباات را همهایی  (62_  61 یع
  د ب می  ا دمی عما متمپی  ه   ایم  گمتمارهاگر دیار معتبی دص اهه دش ،دپ د

 .(136، ص2ج ،1413، طباطبائی: بر.) ادببا ا ی
کمع ا الً عمع ایم  تطایما  ؛عم دت  دمات ا میم بعد ب ی دیگا عا متپی ادببا منع 

طبمق  ئمات  ما ت ممنع  م بمع  ،عادبماً ؛گپاا  ا می ،معتبی از ا   ا عرده کس ها
طبممق  .عاشممنهمممیم بممع ، ادببمما مممنع ثمماً( عا 3_  6 یممع ،حپممه :بر.) گپمماا  دبئممی

ی مذا  ؛زدمهدپمی ما  عما ایم  عبمات از مبمامباات گنماهی؛ 61 یمع ،شایمع دئماء  ر  
 (.136، ص2ج ،1413، طباطبائی: بر.) معت   از گنا  هئتنه

عمع ایم  تاتبمب کمع  ؛ت ات متپی ادببا را دریایی دپ دمیاز منها مطت دبر  .3
همهف از ععثمی ادببما  ؟ادببا عاان عشا یبئیمشصو گادد کع ههف ععثی  عایه

 .گمادددپمیعه ت متمپی ادببما محطمق ، تکامت    عادن عشا ا ی   ای  ههف
عاشه کع ادببما دپاینمهگات امهان  مبحات عمع  م ن عشما میت عب  مر ب ینب  

ا ترمان  .گماددممیهئتنه   ام  اتتما ی عمب  امها   عشما ت  م  ادببما حاصمت 
د مت ران امها را  ،ا الًتپما    کپما   ط رعمعادببما  ای  ا می کمع انینب   ظبمع
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در جهمی تب بمغ   مصم   عا ثماً ت را عع مماد  اعمالغ دپاینمه    ،عادباً ؛ادرا  دهنه
هاگ دمع ا مت ، عا ت جع عمع ایم   مص  .ای  د ت ران عب  ماد  ک ش  دپاینه

بما اگما ادب .ت اده عع ههف ادببما اهشمع  ارد دپایمهمی مه  در ای   ع مأم ریی
نمه ت ادئمی ایمم  اینمات دص اه، در اعمالغ   دریایمی  حمی ارمایی داشممتع عاشمنه

عما  .ام عی ادرما  دهنمه   دطمض غما  حاصمت ا اهمه شمه پی    ظبمع را عمع
ینمه کمع عا اها شایئتع ا ی کمع ایماادن را عاگر، گایت  ای  دطض غا دردها

 .د ر عاشنه   مرهر عع م کع متپی عاشنهاز ارا   گنا  عع
متممپی ادببمما ععممه از دبمم ن را ، ا بی کممع در ممم رد  ت  ممص  گمتممع شممهمرمم .4

امما مر مب دیگمان کمع مپکم  ا می عمع ا همات  ،کنهمیتعبب  تک ب   مشصو  
ای  ا ی کع اگما  ،ععری از ممئای  عهات  ائت هئتنه کعای کپا  ،ار ر دپایه

شمه   اشکا ی مت جع  دمات دص اهمه  ،ادببا  بت از ععثی ماتکب اب    ارا ش ده
امما در ما م  عمع ایم   .متمپی ععمه از ر ما ی ا می ، ت یبرن کع اهپبمی دارد

 :ت ات گمیمیینب    ؤا 
ا ی تا مماد  عمع « ج ب امتپاد ماد »  بت دب ن ادبباد بت مط ی عا متپی 

مکممار  ) گ دممع شمم ّ   تادیممهن دهاشممتع عاشممنه ممصنات   تع بپممان ایشممات هممبم
صمه ر : »د یئمها همهن دبمر ممیم    به ماتری( 181ص، 3ج ،1386، شباازن

را  هما تدم ن ، د رن جئتع ها تم جب  ت ا ی کع ماد  از ، گنا  از مبامباات
اطپبنمات ر حمی دئمبی عمع ایشمات  م جمب ممه  حتم  ، دپذیاده   ارتکاا گنا 

، ا مناد دبم ن، اها دمهاز طایمی دیگما  (.8ص ،1413،  مبه ماترمی« )گماددمی
کمع عماان هما یاا ،دگمذارمعت   دپیپی را در ااتبار غبان   دالیت م ام  از معررا
عمماان ادرمما  ینممب  ، عنمماعاای  .شایئممتگی    اع بممی امماص الز  ا ممی، مممأم ریتی
ادنمه ت ، دپمیایااد داالیق   کئادی کع ا تعهادن عاان  ت دهاردمه، یمهپمأم ریی 
 دگمات     ،عمع مبمارن دیگما .صحب  ادرما  دهنمه ط رععدر تی   ا د را عع ع ظبم
مکممار  )؟! را  یاعنمه، ت ادنمه عمع جهمادی کمع  اا ما دم ر ا میکرما ممی د تاریم 
 بت از ععثی د ب می  ادببامالمع ح ی درعار  متپی  (.181، ص3ج ،1386، شباازن

متاععی ادببا در تپا  ا م ا  ایشمات عمع د بمت عاعمی »: کنهمیدیگا را عهات اشار  
عایمه مماد  در  ت امما ا  را ، صادر ش دینادچع معتبتی ه  از ایشات  .شه  ا ی

، زیماا معتمبی ،محما  ا می، متاععی   مبا ن کننه   اما عمع متاععمی در معتمبی
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« محما  ا می، عاشمه   صمه ر  ت از حکمب  بمب  ممی،  بب  ا می   امما عمع  بمب 
دیگما عمع ایم  د بمت دگما   عاگا از زا ی ا ی کعشایات  کا  .(33ص ،1413، ح ی)

ادببما کمع عماان همهایی    :شم د کمععمع ممه  متمپی ایم  ممی م    عدتبر، کنب 
، شمم دهت ادنممه ماتکممب گنمما    ارمما ا دشممات مممی، ادممهراهنپممایی ممماد   مممه 

 ،صم رندرایم  .کننمههما دمم ن ممیکع ماد  را عع مپت صا     تاب زشمتیدرحا ی
رِّ َ قَْنَساْوَن أَقَاوُْمُر َن  لنَّا َ  بِا ْلبِ }: یامایمهشم ده کمع ممیشمایمع ممی عق ایم   یممتمها

 َْ  (.44،  یععطا ) {أَْنفَُسُك

صمه ر معتمبی از ادببما امالف  شمه،عا ت جع عع  دچع در ای  تح بت عبات  .5
، دبر عما د می در  یمع د    م ر  مبارکمع یمت  .ا ی مطت   تااک از ی رع تبد 

ت اده عع معنان صمه ر گنما  از دپی دب منئ ا عع مبامبا عع د بت کتاا   مطت 
کمع ایم  معنما عما متمپی مبمامبا گااممی ا مال  در ، یاامبامبا ا ال  عاشمه جادب

 .گاددمیاصرکاب ع د    ای      عبشتا منرا عع مبچبهگی شبهع 

 ترک اولی پیامبر .2. 2
ععری ممئاات  ائت عع ایم  مر مب هئمتنه کمع ر م   اکما  دیمار گنما    ارما 

 تاب ا  ی حرمان داشمتع عاشمهعع  انت اده اشار می یع شایمع اما ای   ،دگادیه
 .(484، ص8ج ،1418،  ا پی ؛38، ص6ج ،1413، شبا: بر.)

کمع منهم ر  ادهعاای ممئاات  یت  یمع د    م ر  یمت  ینمب  عبمات داشمتع
رَ  لِيَْغفِرَ }اهان  بحات از  َم ِمْن َبْنبَِك َ َم  قَاوَيَّ ََّ  ا پنمه ا كمكتا مم  ا پتطهّ  {لََك ُُ َم  قَدَ
،  مبر ارن درممی« )ععمهها عكمتا مم  ا پتمأاّا   ا نبم ّ ،  بمت مما )مئتحب( يعنم 

ات تمماب ر مم   اکمما   بممت از اممهان  ممبح یعنممی ؛عاشممه( مممی516، ص1ج ،1411
شممهت حرممان عممع دبمم ن   دبممر تمماب حرممان ععممه از دبمم ن ایشممات را عاگریممه 

 . مازدمی
از دبممر عمما تمماب ا  ممی مبممامبا تأکبممه دارد    ت را تمئممبا ر   ا پعممادی صمماحب 

 .(245، ص13ج ،1415،     ی) دادهمی ببت حئنان االعاار  بهان ا پطاعب  
 بررسی
اشممکاالن  مم   ا   عاطمماف ، ا لممع، عمما دردهاگممایت  تمماب ا  ممی ر مم  ا الً
کع عایمه ت جمع داشمی در ، یاامادهیم  ا   گذشتع االنکاش هپع گادد   ازمی
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 تبمتع  ال  هیم یعام مبارن اظاه از عکنط رعع«  ماب »  پعک در  یع شایمع ال 
 از ا ممی مبممارن«  بمبمم یممت »  یمما از غمما  عکمم ا ممی  یمما ظمماها ، ا ممی
 مبهم عکم  بدادمیمم مما  « اننمه ی    گذشمتع گناهمات عمع دئمبی تم   ماز »

 نعماا یمعطم   نمعنما مبهم   ئمیبد گناهمات  مماز  عا  رکمذ یت   بع ناراعرع
 ا کت جمع عمع ایم  مر مب اشم عما .ر مهیدپم  هم  عمع م ممان عع یت   ت تبتع 
: بر.) ا ممی یعمما  امم د حمما  عممع عبممبیحه ایمم عکممم یممت  عمما م مممان عمم دترعمم عممی

 در کع اگما  دمب ادهت جع دهاشتع ا بتع ممئاات (.256، ص18ج ،1413، طباطبائی
ممااد  نارشماد ا امما مصا ممی، در دها گایتع ش د یا   بتا ؟صمت؟اها ر    حق
 ،داردمه عکم ی اعم درجمان  ت عما ادببا امان، م     با کت امتثا  از تپاد دع، ا ی
 یاصمرالح نهمایبمعتم عما گااتید عک ط رهپات، ش دهیم مؤااذ  یا   بتا عا

  مميهان األعمماار حئممنان» عکمم ا ممی معمما ف عکمم هپچنممات ؛شمم دهیممم مؤااممذ 
تم ات ممیی ذا  ؛ش دیم شپاد  گنا   بمطاع عع دئبی اتبکد حئنع« ا پطاعي 

: بر.) یمم   مم   همم  عمماان ت جبممع  دممب مبممامبا داتپمما  ا ممیا مممات کمماد کممع ا
 .(عع دطت از تمئبا ا پبرات 111_  111، ص1ج ،1332، طبا ی

 اللهو امت پیامبر به برکت حضرت رسول آمرزش گناهان آدم و حوا .3. 2
رَ  لِيَْغفِرَ }درد ععری ممئاات    ی  ج د دارد کع  یع  َم ِماْن َبْنبِاَك َ َما  قَاوَيَّ ََّ  {لَاَك ُُ َما  قَدَا

 عمع را حم ا    د  ممادرن   ممهر گذشمتع گناهمات امها: کننهمیمعنا  ینب را ای 
: بر.) هیعبصشما دم تمی یکعا عع ربد را تیام نه ی  گناهات عبصشه   ت  یکعا

 .(11، ص4ج ،1418، گناعادن؛ 143، ص1ج ،1423، تئتان
 بررسی
 :ت ات گمیمیه ای      در دط
 در غ   ایتماا، امها عمع بشا مادنه ؛ئیبد  ماز   اعت گناهات از یععر .1
 عحمث مم رد عیم    ؛محمار   هتم    بزمم در ایئماد، امها انیم  عع ا تهرا، ا  عا
از ایم  جهمی ؛ ا می ه یم ماز را اننمه ی  اها ده گناهمات: یام د  مر ق ط رعع

شاب عمع امها  اعمت امتنما دبئمی   مبامبا دهبا   ماز  تپامی گناهات  ینه  امی
 .(255ص ،18ج ،1413، طباطبائی: بر.) ای      ماد د ا ی

 حرمان گنما در عماا  عحمث هپادنمه  د  گنما  درعمار  از جهتی دیگا عحمث .2
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 دهماع عم عکم ننمهک ا بصم  گناهمات عما حپت را گناهات  یا ینادچع  ، ا ی محپه
 اگما کمع ت تبد  عع ؛ع د ا اهه عاطت رشاتگمتا، شه ا اهه  ا   مطاع   دات

 نعماا گما  ت، مادمهیدپم یعما  یجامم گماید ،عاشمه  ما   مطاع  ا بص  گناهات
  یعماا را گناهمات  ت عکم گذارد منی امبا بم عا عک ا ی ریجا یگ دع اها ده
 هیمعا یگنماه مم رد در اها دمه جادمب از تمرّمت   گذاشمت منی ؟هبعصش ا اهه
  ت در اها دمه اگما عکم یگنماه درعمار  دمع ،ا می مؤااذ    ماکب ندارا عک عاشه
 ر شم     شمات یئماد عناعاای  ؛ع د ا اهه ظا    دات    ع ع ،نهک مطاا م رد
 .(168، ص1ج ،1332، طبا ی: بر.) ا ی

 آمرزش گناه امت و شیعیان امت با شفاعت رسول اکرم .4. 2
اات  دب را شممامی ر م   ععری ممئاات دبر عا تکبع عا ر ایان ائپع معنان غم

عمع  معتطمه عکم ادیبعبشمامی حران گناهات شم  ا رعععدادنه   اها میاکا  
 عمع  مم  « ممای» در  یمع کمعای عمع د بمت  ، ممازدمیعاشنه را  حطع هیمطا عبجپ

 ممازد   ایم  هپمات شممامی یمم  یما از ععمه عکم اد ک اتبع مرار   مه  ا ی  
معنممان    مم ال  عکمم «  مم»  پممعک کممع ت گمماید .حرممان در ر ز  بامممی ا ممی

 دمات را  تم  محپم د مطما  شممامی     تم  ااطاعمع یعنمی ؛ااتتاص داشتع عاشه
  گماهی اعمایع عمع   دمب گماهی اعمایع عمع یاممت کمعای  مازد   د بت دیگا می

 دب اعمایع عمع ممعم   ام د شمه  ا می   ایم   نرایا در ش د  میممع   ا د 
ادمه   عمع د مت ران اد ک عع شپا دئبی عک یدشبعبات گناها عهات معنا ی کع
، طبمب: بر.)  ممازدممیعصشمه   ممیا   اماطا نامها عماا ،ادمهحران مپت دکاد 

شمه   مؤا کع در ر ایتی از معت   از معنان ای   یمع ، یاا(118، ص12ج ،1338
 حپ مع ا لّمع  ّكم    عمذدب، هم ّ ال    دمب  مع اتكم ما: »  حران در ما   یام د

، 5ج ،1416، عحاادممی؛ 314، ص2ج ،1363،  پممی« ) ممع غماهمما عمم ّ شمميعتع  دمم ا
اما منه ر امها از ایم   یمع  دم ا شمبعبات  ،عاان ر    اکا   دبی دب د( 85ص

، عا جمادن: بر.)  ممازدممیحران  دمات را  ااطاععحران ر    ا ی کع اها 
 (.21، ص5ج ،1318، عطمی؛ 366، ص6ج ،1366

رَ  لِيَْغفِارَ }کمع  دهاعاای ممئاات دبر ا مات داشتع َم ِماْن َبْنبِاَك َ َما  قَاوَيَّ ََّ  {لَاَك ُُ َما  قَدَا
از ای  جهی کع ای  یت  حاصت جهاد عا کممار ا می    ؛م تی عاان یت  مبب  ا ی
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دیم    تکپبمت دمم    عع هپاا  دارد   دبر عاممث اممتالن ازا ع   داع دن شاب را
گادیمه  ا می   ایم  غمماات  امارج عمع  از د متات عمعما دا تع گشتع    هااً

شامت هپع ادئات از حران  د  ا ی ی   ا طبامع ا می   امها عمع یپم   جم د   
: بر.)  ممازدممیشمامی حران ر    اکما  گناهمات گذشمتع    ینمه   دمات را 

 .(38، ص5ج ،1415، یبض کاشادی
دشممات کنممه   ااطامممیاع ا متمم   رازن دبممر  مم    ممماز  امممی مبممامبا را تط یممی 

ا متم   اع : بر.) ا می  عئمبب     حامت       عع معنان الج  ه کع غما ا لعکنمی
 (.324، ص13ج ،1418، رازن

دبر در تمئبا ای   یع شایمع عا تکبع عا تعای  امامبمع تمئبا تببات صاحب 
ا لع  دمب اممی ر    ااطاععکنه کع اها میمعنان  یع را ینب  معنا ، از متپی

امممی ا  را ،  بامممی عممع م ممی شمماف   مکادممی حرممان  مممازد   در ر زمممیا  را 
 دمب عمع دبمی اکما  اعمایع شمه    اممی کنمه کمع ممیعصشه   ینب  ا متهال  می

کمع  (82،  یمعی  م ) { ْلدَْرنَا َ  َ  ْساوَ ِ } مادنمه  یمع شمایمع ؛حران اراد  شه  ا ی
ا بمع عمع جمان   شه  ا ی   مراف حذف شمه    مرمافاهت  ایع در اینرا اراد

کع امها   د    ت (22،  یعیرا) {َربُّكَ  َ َج ءَ }ط ر  یع ر گایتع ا ی   هپات ت  اا
مممادع از  ر د ا  عممع مکممع  کممعای  ااطاعممعاراد  دپمم د کممع  دممب امممی حرممان را 

 ت مبمب    مصتی را عما حرمان ،  ا رع یت  مکمع در  ینمه عشهده عبامازد   ع
: بر.) رممان  مماار دادم شممادبه   دامم   عممع مکممع را جممرا   ماداشممی عمما جهمماد ح

 .(314، ص1ج [،تاعی]، ط  ی
ععرممی دیگمما  ائممت عممع ایمم  ، شمماهه دیگممان عمما تط یممی ایمم   جممع من اتعممع

اهان  بحات گناهات گذشتع    ینمه  اممی ام د را  کعای یع  ؛م ع   هئتنه
عصشه   عع د بت مب ده مپبطی کع عب  مبمامبا   اممی ا   جم د میعا شمامی  ن 

 دب عع مبامبا امان دبک  ی   عع ر ایتی از ممرمت عم  مپما  دادت، دئبیدارد
: یامم د حران شه  ؤا  عی   یا م رد در ؟ ؟صادق اما  از ا تشهاد شه  کع

 امبابممم نعمماا  ممبحات اها دممه ی  مم ،دهاشممتع یگنمماه مبهمم ؟صممت؟امبابممم اممها عممع
 جممع  .امازدبممع را ؟ ؟یم مم اتبعبشمم نممه ی    گذشممتع گناهممات عکمم ادکمم عممپادی
از  مبه ماترمی ا می کمع دط می  ،کنمهممیکمع در تط یمی ایم  امما عبمات دیگان 
 عبما   گناهمات امها یهپاده کمعمیشهت  دب عع ممع   ا د ای  دکتع را اعایع
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 عکم را هما ت نععمه گناهمات   ع د  عکّم از حران رادهتا تبع عک را امبابم امی
در  «دممب » مممازد   یممم ا ممی مئممرها حاا  عممع  ر د از حرممان  ت شممهتمممادع
 از  ممذا مطتمم د ؛ا ممی شممه  حپممت مپممت از عازداشممت    ااممااج نمعنمما عمما اینرمما
 اگما  ؛ ها ی ت از ا کاح  ت عاداشت    اتکمشا ا کاح  اات عاطاف،  ماز 
  مماز  عکم دهاشمی یمعنم ،عم د ؟صمت؟امبابمم گناهمات هتی ماز اها ده مطت د
، طبا می؛ 133ص ،4ج ،1333، طبا می: بر.) عاشمه عکّم یت  از ههف گناهات
 .(362، ص8ج ،1336، ا لع کاشادیمالیت ؛ 161، ص1ج ،1332

 او نسبت به آینده هایاکرم و نگرانی رسول دعوت از نقص رفع .5. 2
   دطمو ریمع    متا نمعنماععم «غمماات» یعمت مرمار    «ی مما» کعای دها عع 
 مماد   ندمم   جهات در  ا ت تبکم نگذارتابعن کع ت  دیگا  ا ی تبعع ز ا 
 بشما   مماک نابدد عا عع مبارز  ا ب     ت عادامع از نا بم عع مپ   ط رعع جهات
،  ت اتکمار جپ مع از ا می نشمپاریع ادانکام    یشاا عع  اعئتع عک ا ی ناما

    کمر  یا تحطق   عاشه اتبجهاد هبت ح شعار    ب ع معهپع عبعک عکای  ا ی 
 رممعبدت عممع   اکمما  عمم د  ر مم   ا ممهامان   یمئممام شمماییبم  ممبب عکممم یممت 

  ما  یم  ئمیبع بیم ا عکم ععثمی  غماز از عک ید ا ت   ایتعی د ی دراشات
 شمهیدپ  بتام دطو  یا ینادچع  ؛ گشی ئابم دب د نایار   ت نعاا   گذشتع

 از دهما  اما تما عم د ما متاتعمی تتماف در   یما متعمی اد تکم معهپمع عبعک  
عات جمع عمع ایم  عبمات عما صم    .شمهیدپم ریمع منطتمی  یما ؟صمت؟ر    دم ن

حهیببع   عع ددبا   ت یت  مکع عامث گادیه کع ای  دطو ماتممع گمادد   دیم  
لَاَك  لِيَْغفِارَ }ت ات گمی کع  یع شایمع میعا ت جع عع ای  عبات  .ا ال  ا تطاار یاعه

رَ  َم ِمْن َبْنبَِك َ َم  قَوَيَّ ََّ  شمه  داد  دئمبی ییایمباک  ماحیع عم عکم کع م مان {ُُ َم  قَدَ
 از دممع عمم د   مما ت عادامممع از   ؟صممت؟ر مم   دممم ن   ر مما ی مطمما  از دطممو ریممع
مت جمع شمصو   دبی کع ظماهااً .ش د م اجع یاالتکاش عا عک ؟صت؟ر    شصو

 ریمع ایم  دطمو  اعمت، از ای  جهی کمع در دمم ن حرمان ر م   ،حران ا ی
شمه ممیمعهپمع ا ادمه    حتی دپمازن کمع در جم ار کعبمع  ا ی دب د  ربد نظاها

 مایع شمماب عمما ر ن  ت مماد  ایکنممه  عمم د کمع ایمم  مهمم  در اعما یممت  مکممع ریممع 
  یعمه ؛صمهد ادتطما  از حرمان ع ددمهکمع مشماکات هپم ار  دردیگما  ت .گادیه
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 یمت  عکم عبمبیحه پماتبم ی  م ،عم د گایتع  اار نارا م  ع در ؟صت؟ر    جهی
  تم    دپم د ؟صمت؟ر م   از ار ارما  یما ریمع  ماای ئمابم نه ی  نعاا را عکم

، 15ج ؛1414، حئممبنی هپممهادی: بر.) گشممی اممام   مممارک ادتطمما    حئممان
 .(324ص

 را «  دبم» از منهم ر   ادمهعع ای  مر ب اشار  کاد  ععری دیگا دبر ت  یحاً
  ت بمبمار   مب در ا مال  نمه ی  عمع راجمع عک ادهدادئتع ییهایدگااد از یععر

اددمه   دیم  ک ریمت  بازعم عع شا   هاای  دگاادی عببیحه یت  عا   ع د حران
 .(222، ص11ج ،1333،  اشی: بر.) ا ال  کپ  مئتحک    مئتطا گادد

 رفع وخامت پیامد رسالت و دفع قدرت حرب مشرکین .6. 2
گایت  معنان غما کمع در عبادی عا دردها، ععری دیگا در  یت  یع د     ر  یت 

 دمب را  بمت از یمت  ، غماات عمع دیعمی   ریعمی عنهنعاشه   دبر تطئب می تا 
هپممع ، کممع یممت  مکممع ادممهمکممع   ععممه از یممت  مکممع عممع ایمم  صمم رن تمئممبا کاد 

 ت ،  اامی    صتی ددبا مع ر ما ی حرمان را ریمع کماد   م شمادبه   مشماکات
یاام   کاددمه   یمت  مکمع   اامی    ععبی دامنا ب را از داحبع ر    اکا 

 ،کمادممین دهامی کع از جادب مشاکات ا ال  را تههیمه   تههیها هاهپع  صتی
 یت  مکمع دیمع دپم د   ممای  ا مال   اا ما شمبع جریما  را م شمادبه  ا رععع
 .(511، ص1ج ،1411، صاد ی تهاادی: بر.)

 نب رسول اکرم نزد مشرکان و کینه آنان نسبت به اوذ. 7. 2
 ادمهاکات ت طمی کاد گنا  مبامبا دئبی عمع مشم من اتعع دب را  ععری ممئاات

  دمم ن ر م   اکما  ممه دهما  ها  اش    غرب   کبنع  دات دئبی عع یعا بی
رَ  لِيَْغفِرَ } یع  َم ِمْن َبْنبَِك َ َم  قَوَيَّ ََّ عبمات   م  ایم  ا می کمع  دمب در  .ا ی {لََك ُُ َم  قَدَ
 ،  ایمم  اممما مپکمم  دبئممی ا لممع دبئممی دممب حطبطممی    ا عممی ر مم  ، اینرمما
ممااد ایم  ا می کمع ر م   ؛ از گنا    ارا در متم دبی هئمتنه ادبباکع درحا ی

کممع  دممات را دممم ن عممع ت حبممه ، یااشممهمممیاکمما  دممرد مشمماکات مممذدب شممنااتع 
دهما داشمی    دمات را از  مایمع درعمیدپم د   شماب   عمی ما متی را  ئمی   می

داشممی   مممااد از غممماات همم  ایمم  ا ممی کممع عمماان مممیا مما  عاحممذر عممیتط بممه 
شاکات مشصو گشی کع ر    اکما  مبمامبا حطبطمی اها می   مشماکات عمع م
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ت عمب  ایم   .زدده مذدبب   ا عی هئتنهمید بت طع    تهپتی کع عع حران 
دپم د   عما ظ م     مت  مبمارز  میا ی کع ر    امه   دات را عع ت حبه دم ن 

، انیااکمع حرم ،ای  در دها مشماکات  دمب   جاممی عئمبار عمرر  عم د کاد  می
 کمع تامما ععمه از  ،عماد  عم د  مؤا گذشتع  دمات را زیما  مطه ان   مادان  عان

ها گادادبمه   دبمی اکما  را عما دالیمت   عبنمان یمارن دپم د   ظما اها دیم  ام د را
ععه از ای   ا عع مئمه ع دمرد مشماکب   ،ی ج عع دی  ا ال  گا یهدهماد  ی ج

اکاردمه   االصمع عحمث ایم     دمات ار ا لمع محمق ا میر م   تببب  گادیه کمع
، ا لع درد مشاکات ا ی   مااد از م ممان هم  دب ر   ،  دبمااد از  ا ی کع

   ینممب  گپممادی عمم د   اتتمماف  دممب عممع ر مم   اکمما  ااطاعممع ممماز  مشمماکات 
، کاشمادی؛ 84، ص3ج ،1424، م نبمع: بر.) م مان عع اها م  عاا مرماز ا می

 .(11ص، 4ج ،1418، گناعادن؛ 1335، ص3ج ،1411
کمع  مم  مما تطمه    مما تمأاا عنماعا  ادهععری دیگا دبر ای      را عبات کاد 
مااد  ت ای  ا ی کمع امها  بمت   ععمه از  ، دچع در ر ایان دب ن  ارد شه  ا ی

کع ر م   اکما  مکمع ، یاا مازدمی دب دئبی عع اهت مکع    ای  را ، هران
ب   جاممی را کمع دئمبی عمع  ت  دم، را عه ت  ت ی از  دمات یمت  کماد   مشماکات

 .(268، ص12ج ،1368،  پی مشههن: بر.) عصشبهده ،داشتنهمیحران ر ا 
عم    ارد شمه  ا می کمع حرمان دبمر ر ایتی از اما  رعا دبر درعار  ای  م 

دحمم ن  دممب را  ت تبعممان یعا بممی حرممان ر مم   اکمما  در  ِبَممت مشمماکات عممع
 :دئمبی مشماکب  ا می کنمه  دمب حرمانممیعا ایم  م عم   تأکبمه  ،دادهمی
م ی ع  محپه ع  جه  ر ایی کاد  ا ی کع در مر مس ممأم ت حرم ر داشمت  »
 ر م   یازدمه ان :گممی حران  ت عع مأم ت .ع د جا  ت در دبر ؟ ؟رعا اما     
  یماتی ممأم ت !ع می: یامم د اما  ؟هئتنه معت   مبامباات گ ییدپی مگا !اها
  م   مماب »  یع !اع ا حئ  ان :گمی   ها اد ا ی شه  داز  ادببا درعار  کع را
 دهما از: یام د حران  ت .ک  تمئبا عاای  را «تأاا  ما   دب م  تطه  ما ا لع

 جمان عمع هما ت زیماا ،عم د گناهکمارتا هپگمات از ؟صمت؟امها ر   ، ماا مشاکات
 عمع دمم ن عاایشمات حران  ت اما .ما تبهدهمی را عی  بته شتی اها ده
 هپمب  عمع .دپم دممی دشم ار هما ت عما امما ایم      رد رم اتا عع را ااالص ک پع
ًَ  إِنَّ َهَذ  لََشْيٌء ُوَج بٌ }: گمتنهمی د بت ًِ  َ  ِح َِ َ إِلَ َْ أَِن  ْمُشاو  *  أََجَ َل  ْْللِ ُِ ََلُ ِماْن ََ َ  ْنطَيََق  ْل



 12شث یقی قرآن و حدیه مطالعات تطبینشر جییدوفصلنامه علمی ترو      21

 

َْ إِنَّ َهاَذ  لََشاْيٌء نُااَر  ُ  ااتُِك َِ ْ نَ   َما  * َ  ْ ابُِر   َويَاآ ِلِ َِ َِّ  ْيااتَِ  ٌ َسا ِْ إِْن َهاَذ  إِ يَّاِ   ْْلِيااَر َِ ااَذ  فِاي  ْل َِ  .{بِ
 حرمان  ت عمع اراا ،کاد مپک  ؟صت؟مبامبا عاان را مکع یت  اها ده کع زمادی
   يمت  تمأاا  ما ك دب م  تطه  ما ا لع ك   ب ما مبينا یتحا ك  یتحنا ادا: یام د
 گپمات ععم_  ار تم  ناهماتگ امها تما یعنی ؛«مئتطبپا صااط ك یههی كم ي دعپتع

   حما ، گذشمتع در یکتاما متی عمع مماد  یااا ادمهت م می ععم_  عمک مشاکات
 امارج مکمع از دبر عاای     رد  ایپات، مکع مشاکات از عاای زیاا، عبامازد  ینه 
 عمع مماد  دم ن ع دده دت ادئتع، مادهده عا ی مکع در کع گا هی .ع دده شه 
 یکما  دمات کمع گناهمادی د بمت هپمب  عمع .کننمه ادکار را حران  ت ت    ت حبه
 کا ممی عممع ا  حمماف زیمماا ،شممه عصشمم د ، ا ممی ؟صممت؟محپممه د   عمما کاددممهممی

، عحاادمی) «؟ ؟اع ا حئ  ان أحئنی: گمی مأم ت .شه مبا ز  دات عا   دشئی
 (.413، ص4 ،1416

 تبعات و پیامدهای کار رسول اکرم .8. 2
  ارتبماط «  دمب»معنمان  عمار تعمهدن دردبر عا  کا ا  ا  متمئبا دپ دع صاحب 

دادمه ممی نارک تبعان   ش   معنان  دب را  عار، ا لع ت عا مئه ع متپی ر   
 ععمه نهمانا زبمم ی  م، صییر ه  عع را اتکمشا یزدهگ،  غاز در ا ال  کع ظه ر
 یمع، عکمم اتکمشما .شم د  مپاد  ییاام شم د می عع تبعان  ت عک شه  بب
 شممصو   ا ممال  درعممار  یدادر ممت انبمم هن،  ت از ععممه یممع   هرممان از  بممت
ه    دمب را بشک عرالت ا  ها ت هپع عا ععه نهانا زبم عک داشتنه ؟صت؟امبابم

ا گم ن هپمع  من اتععکع  احی  ه ی ر    اکا  ، یاادادهدپیعع معنان گنا  
 .(21، ص22ج ،1334، مکار  شباازن: بر.) د ر ا یجهادبات از گنا  عع
 :د یئهمیج ادن  م ی دبر  یت ای   یع ینب   ا لع یی ممئا معاصا
 از مبمامبا دم ن کع ا ی اراداکی  عار   عه تبعان « دب» ک پع از مطت د
؛ ا می « دمب»   می دها از  عار ای      ردمی عار عع مشاکب    کمار عبداح
 ایم  . ماایممی مط عمی مئمتحق  ت عااعما در را  ن کممار دهما در کمع  دبی
 مبمارن ا  ینمه  گناهات اما، ا ی ؟صت؟اها ر    گذشتع ناهاتگ معنان
 م مممان   ریصممی  ممای  هیصممناد از هرممان از ععممه کممع همماییامم ت از ا می
 صم رن ای  عع ها ت م شادهت از ا ی مبارن گناهات  ت عع دئبی اها ده

 مکمع یت  عع منرا کع حهیببع ص  ) یت  ای  عا را  ای  عبعن   ش کی کع
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 را هما،  تداشمی ددبما  عمع کمع هماییمط عی دتبرتما   گایمی ها ت از (شه
 .(234، 3 ،1381، ج ادن  م ی) دپ د اعرا 

دبر در عبادی معنمان ا متعپا ی  دمب   م ممان را ممه دهما تمئبا ا پبرات صاحب 
دهممه   معنممان ماتکممر  دممب   م مممان را در ایمم   یممع شممایمع عممع کممار مممی مماار 
کنمه کمع ممیدشمات ی ممتت ایم  دکتمع را ااطاای  در ت عبحعا  ج د  .گباددپی

   یمع عاشمهحما  ها ؛ دب مبارن ا ی از مپ ی کع  عار   تبعان دامنا مبی دارد
در ادامممع ایشممات  .ربممی همما نر  عمما نممهتکایممماد  از ا ممی م مممان دبممر مبممارن

 :د یئهمی
 مطاعمت در مذاا بتا از ا ی مبارن عک معا ی  نمعنا« م مان» از مااد

 مم ارد از عکم طم ر ت   می در«  دمب»  پمعک یم ت، ئمیبد اد دامب مصا می
 نعمه تبعمان    عمار عکم یمپ م از ا ی مبارن ش دیم ا تماد   ت ا تعپا 
 نمهتکایمماد  از ا ی مبارن   ی در ه  م مان   .عاشه یع ها حا ، دارد
  مم  د  نعماا عک معنا د   یا عک  بعهاد ه  را  یا هیعا ی  ، ربی ها نر  عا
«  دممب»  ممم  از متبممادر عکمم  بگمتمم  )  یادکمم اکمم « م مممان»   « دممب»

  پممعک از متبممادر  ، ا ردبممع یممم در مطمماا عکمم ا ممی نم  مم  اممما مصا مممی
 مماف دهما عکم ا می ییمعنما (ا می مصا ممی  ت عما مطماا بتما« م مان»

 عکم عم د هپمات  دب ن    نمعنا  گادع، داد   م  د   ت عع متشا  مادمات
 ن  م  نمعنما  ، عاشمه داشمتع ش    عار عک یمپ  اه از ا ی مبارن ؛ بگمت

 .ا ی ربی ها م شادهت ه  م مان
 ر م   ا بم   یبگم یمم، شمه ر شم   پمعک د   یما یمای   ن    نمعنا عک حا 
 ا اداممع   هران از  بت از، یب عن   ماک عبم  دهرت    ماد  دم ن عع اها
 یمپ م، ادمهاای را  عع بشام مارک عا هران از ععه عک ییها  جنل،  ت از ععه تا
 عم د یمپ م االصمع  «  دمب»  پمعک نعماا عم د یمتمها    شم    عمار ندارا ع د

   یکشم  عکم ممادا   ی ما ممارک عکم ا می مع م      ازمئه ع    ی یاحادعع
 ؛داددمهیدپم  ماار ام د م مان مشپ   را ا  هاگر ،داشتنه محم ظ را ا د نا بد
   یبمم  ز ا  هاگمر   اددمهکیدپ ی تماهک جنماا  ت نعماا درد ما رادیا از یعنی

، شمه  صتعیر شاتیا عررگات از عک ییهاا ت ربد  ، را ا د طعیطا    نی ادهها 
 یدر دم نهمانمعکب امبابمم ر م    ا م  محم    ادتطما  را  از تا   عاددهیدپ ادی از

   عکمم یمت  عما  مبحات ناما اها .دب دده عادارد ی، داددهیدپ  کبتئ را ا د
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 از را  ی ما نا بمد   یکشم ، شمه عکم یت  عع یمنته ربد  ت عک عببیحه یت  ای
 داشمی  کبمشما دهما در ؟صمت؟امها ر م   عکم یگناهماد رمعبدت در   گایی  دات

، 18ج ،1413، طباطبمممائی) «داد یپنمممیا  ی ممما شممما از را جنممماا  ت  ، هبم شممماد
 .(254_  253ص

 نتیجه
کمع نط رعمع ؛یت گشمتع ا میمئه ع متپی ادببا عع یا شی مبات یمایطب  تبمه

مصت م    دبمر عما ت جمع  هانعا تما با   عاداشی، یا ع اهت  نی ت ات گمیمی
عع مبادن   مبادی ا د متپی ادببا را در ح ز  دریایمی   اعمالغ  حمی دادئمتع   

در مطاعت گا هی دیگا عا تال    ا متعادی  .دادنهمیصه ر گنا  از ادببا را جایر 
کمع  اده  د بت مطت    ا ت کای  عمع ایم  دکتمع ر مبه  ؟مه ؟عبیاهتاز ر ایان 

متپی ادببا جرء الینم  مأم ریی ادببا ی   دبی در ح ز  اعالغ   دریایی  حمی 
  دبر تب بغ  حی ا همی   هپچنمب  در حم ز  ادرما   اجبمان   تماب محاممان ا همی 

 ندر ایم  ممژ ه   راعما ت جمع عمع ایم  د  دگما   .هئتنهداران م کع متپی 
  هپچنممب  ر ایممان تمئممبان یممایطب  در ایمم  م عمم   ممم رد  ممئمماات یممایطب 

در ای  عب  دهایع صه ر گنا    تماب ا  می مبمامبا    .یحو   عار ی  اار گایی
مم رد ممذیا   ماار  ا لمعهات  د    ح ا عع عاکمی حرمان ر م   ماز  گنادبر 

  معاصما تم ات ا ممات دپم د کمع ممئمایممیشمه،  اما طبمق  دچمع مرما  ،دگایی
   ت ایم  ا می کمع  ادمهعهتای  دها را عا ا تعادی از  حی عبادی عمع د می   رد 

 دب   م مان در  یع د     ر  یت  عمع معنمان متبمادر عمع  هم    ماتکمر ام د 
 یمع هما حما  ؛دارد نعمه تبعمان    عار عک یمپ  از ا ی عاشه    دب مبارندپی
عبمات   ، ربمی هما نر  عما نمهتکیاماد  از ا ی مبارن   ی در ه  م مان .عاشه
، ا ردبمع یمم در مطماا عک ا ی نم    اما مصا می«  دب»  م  از متبادر عک شه
 ییمعنما ایم  هپمات؛ ا می مصا می  ت عا مطاا بتا« م مان»  پعک از متبادر  

  دمب ن  م  نمعنا گادع  ، داد   م  د   ت عع متشا  مادمات ماف دها عک ا ی
   عاشمه داشمتع شم    عمار عکم یمپ م هما از ا می رنمبما ، بگمتم عک ع د هپات
ت ادمه  جهمی ممیا می   ایم  دهایمع  ربمی هما م شمادهت ه  م مان ن    نمعنا

 .عهی در مبات ممئاات گذشتع عاشهم رد امتپاد   معتنا
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