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 1چکيده

اهمیت باالیی که دارد مبنای بسیاری از مسائل اعتقادی قرار گرفته و همواره مورد توجه علما و مسئله عصمت انبیا به دلیل 
اند. پژوهش حاضر رو نظرات خاصی را در مورد مفهوم عصمت، نحوه اثبات آن و... اظهار داشتهاز این .اندیشمندان بوده است

صمت در باب مسئله ع من وحی القرآنو  ن فی تفسیر القرآنالمیزاای دو تفسیر مهم شیعه، یعنی که با هدف بررسی مقایسه
عدم  پردازد که ذیل آنها ادعایی مبنی برتحلیلی نگاشته شده، به بررسی آیاتی می -به شیوه توصیفی پیامبر گرامی اسالم

نظرات آنها  ، اعتقاد دارند اما اختالفاتی در بیناسالم مطرح شده است. هردو مفسر به عصمت پیامبر عصمت پیامبر
ه ها به شیوه کالمی و تفسیری ذیل پنج آیبحث تارو در سراسر نوشتار تصمیم و تالش بر این بوده است مشهود است. از این

 .مرتبط با عصمت مطرح شود
 .الله، من وحی القرآنعصمت، پیامبر اسالم، المیزان، فضل :هاواژهکلید
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 مقدمه

های مهم پیامبران که بدون آن نبوت آنها نافرمانی خداوند است. یکی از ویژگیعصمت به معنای دوری از گناه و 
کنندگان از آنها نیست مصون بودن آنها از گناه و اشتباه است. اگر انبیا از خطا و گناه مصون نباشند تبعیت فتنیپذیر

ود ختوان گفت پیامبران تحت تأثیر امیال نفسانی نیز دچار خطا و گناه خواهند شد؛ برپایه همین استدالل عقلی می
در نتیجه، عصمت یکی از  گردندشوند و در کار خود دچار خطا و اشتباه نمیگیرند و مرتکب گناه نمیقرار نمی

 ت.اختصاصات انبیا و الزمه رسالت آنها اس
اگر به همه این آیات و تحلیل و . بنابراین عصمت پیامبر نازل شده است در موردآیه از آیات قرآن  هجدهتقریبا 

حجم مطالب بیش از یک مقاله خواهد  ،الله در ذیل آنها پرداخته شودبررسی نظرات عالمه طباطبایی و عالمه فضل
برانگیز این آیات خواهیم پرداخت. با بررسی تفاسیر فریقین ملأو ت مهمدر اینجا فقط به پنج آیه  به همین دلیلشد 
شود. هرچند در میان در میان مفسران شیعه و سنی اختالفاتی دیده می در باب عصمت پیامبر اکرم :توان گفتمی

رانی که س. از جمله مفبا هم دارند ینیز اختالف آنهامفسران شیعه نظرات یکسان و شبیه به هم وجود دارد اما برخی از 
در بحث عصمت در مواردی دارای اشتراک و و در مواردی دیگر افتراق نظرهایی هستند، عالمه طباطبایی و عالمه 

 طباطبایی هایی بین عالمهها و تفاوتباشند. این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال است که چه شباهتالله میفضل
برای تفسیر آیات مربوط به  آنهاهمچنین اصول و معیارهای . اردالله در تفسیر آیات مربوط عصمت وجود دو فضل

چه مواردی  در تفسیر آیات مرتبط با عصمت پیامبر این دوتوجه  مهم و موردنکات  و چیست عصمت پیامبر
 .باشدمی

 پيشينه 

عصمت نگاهی به )نوشته سید عبدالحمید موسوی(؛  هایی مانند عصمت پیامبردرباره عصمت انبیا پژوهش
مه عدم بررسی آیات موهو)محمد بهرامی(،  تفسیر من وحی القرآندر  عصمت پیامبران)بتول ایلیا(،  پیامبران در قرآن

اشکاالت مربوط به عدم عصمت انبیا و پاسخ )معصومه سادات عمرانی، دانشکده علوم قرآنی شیراز(،  عصمت انبیا
 .شده است انجامی( رضا کامفر، دانشگاه کالم و حکمت اسالم)علی به آن

الله های کالمی طباطبایی و فضلترین اثر با پژوهش حاضر عبارت است از: بررسی تطبیقی دیدگاهاما مرتبط
 .)سید موسی صدر(

فسیر من وحی تتفاوت مقاله پیش رو با دیگر منابع معرفی شده این است که این پژوهش صرفًا به بررسی تطبیقی 
پردازد که در نوع خود می ذیل برخی آیات مرتبط با عصمت پیامبر گرامی اسالم القرآنالمیزان فی تفسیر و  القرآن

دازد یا پرکه منابع معرفی شده یا تنها به بررسی عصمت از منظر یکی از مفسران می تازگی دارد. همچنین در حالی
ن دو طبیقی عصمت میان ایاین پژوهش به بررسی ت ،دهدبررسی تطبیقی به طور کلی بین این دو مفسر انجام می

 پردازد.مفسر می



 

 اهللبررسی معنای عصمت از دیدگاه عالمه طباطبایی و فضل

 عصمت از منظر عالمه طباطبایى  .1

عصمت را سه  ویدارد. داند که او را از خطا و معصیت باز میعالمه عصمت را لطفی در وجود انسان معصوم می
حرمت  کهر عملی که مایه هت)از گناه  .3 ؛در تبلیغ و انجام رسالت .2 ؛در تلقی و گرفتن وحی .1: داندمیقسم 

خره هر فعل و قولی که به وجهی با عبودیت عبودیت باشد، و نسبت به مولویت موال مخالفت شمرده شود، و باال
یرو و چیزی است در انسان و منظور از عصمت، وجود ن»گوید: درباره عصمت می همچنین. (منافات داشته باشد

 .«داردمعصوم که او را از ارتکاب عملی که جایز نیست چه خطا و چه گناه نگه می
خطای در گرفتن وحی، خطای در تبلیغ رسالت و خطای در عمل، از قبیل خطا در امور نویسد: میدر ادامه  وی

 مثاًل در تشخیص - آیددر علوم اعتباریش پیش میهایی که گاهی در حاسه انسان و ادراکات او و یا خارجی، نظیر غلط
از محدوده بحث ما خارج است. به هر حال  ،امور تکوینی و اینکه آیا این امر صالح است یا نه؟ مفید است یا مضر

ی ایشان در جا .(134/ 2: 1417)طباطبایی، گانه دارای عصمتند در همه آن جهات سه قرآن کریم داللت دارد بر اینکه انبیا
این شعور و ادراک لحاظ شده در تعریف عصمت را  یکند. ودیگری، عصمت را به شعور و علم غیرمغلوب معرفی می

که علمی بودن عصمت را همانند سایر علوم و ادراکات متعارف دنیایی چنان داند؛نمیاز قبیل شعور و ادراک متعارف 
 .(79 /5: )همانبیند اکتسابی نمی و

 اهلل فضل المهع عصمت از منظر. 2

الله از نظر علم لغت عصمت را به معنای حفظ بنده در مقابل کیِد کیدکنندگان و از نظر اصطالح عصمت را فضل
 .(560/ 7: 1419الله، )فضلشود کند، به طوری که گناهی مرتکب نمیلطف خدا بر بنده خویش معرفی می

کند. گیری اعتقادات باطل و اعمال زشت معرفی میداند و آن را مانعی برای شکلاو عصمت را لطف الهی می
که خدای تعالی در شخصیت انبیا قرار  ایخصوصیات فکری و عملی :است عالوه بر این معتقد (302 /18: )همان

 .(195 /14 :)همانشود کند، عصمت گفته میداده و از اشتباه فکری و عملی آنها جلوگیری می
 اختالفی ندارند.این دو مفسر در تعریف عصمت  پس

 اهلل در مورد آیات عصمتهای عالمه طباطبایی و فضلبررسی دیدگاه

 پردازیم: عصمت در پنج آیه قرآن می این دو مفسر در مورددر این قسمت به بررسی و تحلیل و مقایسه نظرات 

 بررسی آیات ابتدایی سوره فتح پيرامون ذنب و استغفار پيامبر. 1

 فرماید: قرآن می
ا َفَتْحنا َلَك َفْتحًا ُمِبیناً  َر َو یِتمَّ ِنْعَمَتُه َعَلیَك َو یْهِدیَك ِصراطًا ( 1)فتح/  ِإنَّ خَّ

َ
َم ِمْن َذْنِبَك َو ما َتأ ُه ما َتَقدَّ ِلیْغِفَر َلَك اللَّ

 آینده تو درگذرد وما تو را پیروزی بخشیدیم )چه( پیروزی درخشانی! تا خداوند از گناه گذشته و ؛ (2)فتح/  ُمْسَتِقیماً 
 و تو را به راهی راست هدایت کند.  گرداندنعمت خود را بر تو تمام 



 

قبل از نزول این آیه دارای گناه بوده و برخی دیگر امکان گناه  اند که پیامبربرخی مفسران ذیل این آیه چنین ادعا کرده
فخر رازی نقل  ،مثال برایرا بخشید.  - اعم از سابق و الحق–دانند، و خداوند متعال همه آنها بعد از آن را نیز ممکن می

اشد. زده ب مغفورله سرکند که گناه یا خطایی از شخص کند: این آیه صراحت در مغفرت دارد و مغفرت جایی صدق میمی
 .(109 :2003)فخر رازی، 

 دیدگاه عالمه طباطبایی الف. 

 .که با ادله قطعی عصمت در تضاد است چرا ؛داندعالمه کلمه ذنب و مغفرت را در این آیه به معنای متداول نمی
از جهت کافران  : پس هدف از بیان کلمه ذنب، تبعات بد و آثار خطرناکی است که دعوت پیامبرنویسدمیایشان 

 ایشان را در برابر آن، مستحق ،است؛ ذنبی که در چشم کفار« ذنب»کند و این آثار از نظر لغت و مشرکان حاصل می
هایی خون :اش عبارت است ازاست؛ اما گناهان آینده ساخت و این معنای گناهان گذشته رسول خدامجازات می

 به این صورت ست.پوشاندن آنها ،رت خداوند نسبت به آن گناهانمغف .که بعد از هجرت از بزرگان قریش ریخت
هایی که جاه و جالل قریش را با این فتح )صلح حدیبیه که منجر به فتح مکه شد( از آنها گرفت و در نتیجه عقوبت

 .(254/ 18: 1417)طباطبایی، داشت را ابطال نمود که در پی
آیات را تفسیر نموده و دلیل نزول این آیات  ،ن نزول و نکات لغویعالمه در اینجا با نگاهی تلفیقی بر اساس شأ

توان یکی جانبه را میاین نگاه همه .دادندنسبت می کفار به ناحق به پیامبر داند کهچیزی میگویی و رد را پاسخ
 از نقاط قوت کار تفسیری ایشان به شمار آورد.

ون از امام مأم»توجه داشته است؛ برای مثال در روایتی آمده است  آنعالمه در تفسیر این آیه، به روایات مرتبط با 
اند؟ حضرت فرمود: آری! سپس پرسید: پرسید: یابن رسول الله، آیا سخن شما نیست که پیامبران معصوم رضا

َر : »توضیح بدهپس این آیه را  خَّ
َ
َم ِمْن َذْنِبَك َو ما َتأ ُه ما َتَقدَّ فرمود: این عقیده  امام رضا ،(2 :)فتح« یْغِفَر َلَك اللَّ

های آنان به مبارزه برخاست و آنان او را از گناهکاران آنان را به توحید فراخواند و با یت مشرکان مکه بود که پیامبر
 .(56/ 5: 1390؛ حویزی، 83/ 11: 1403)مجلسی، « برشمردند

 اهلل فضلعالمه دیدگاه ب. 

عبدالسالم  .(97/ 21: 1419الله، )فضلداند الله ذنب را به معنای گناه امت یا گناه پدر و مادرش )آدم و حوا( میفضل
 :نسبت داده باشند، معتقد است الله( در مورد اینکه گناه امت را به پیامبرالعابدین )یکی از شاگردان فضلزین

ان او نظر سید مرتضی را درباره مغفرت این چنین بی .نیز رد کرده است را االنبیا ةتنزیالله نظر سید مرتضی در فضل
)علم الهدی، د دانستنکه گناهی بر او می است مغفرت به معنای نسخ و از بین رفتن دشمنی مشرکان با پیامبر»کند: می

 .(576 :1422العابدین، زین ؛161 :1380
ن در برخی از ای .پذیردداند نمیآینده شیعیان امام علی می الله روایاتی که منظور آیه را گناهان گذشته وفضل

را خواهد  خداوند ضمانت کرده است که گناهان گذشته و آینده شیعیان حضرت علی»روایات آمده است: 
  .(98/ 21: 1419الله، )فضل« بخشید

 ید: گوداند در ادامه میبایست الگو مردم باشد، صحیح نمیالله نسبت دادن گناهان به پیامبری که میفضل



 

 ،اما آن گناهان )گناه در امور شخصی نه دریافت و ابالغ وحی و مسائل شریعت( منافاتی با عصمت حضرت ندارند
این نبوت یک نقطه  گویدمیبوت الهی که دارد(، که رسالتش را از وحی گرفته )با توجه به ن ولی در مورد پیامبر

که چهل سال قبل از  رود و عالوه بر این پیامبرشود که به سمت گناه نمیقوت )یا امتیاز( برای او محسوب می
کس از بستگان و اطرافیانش، نقطه سیاهی )خطایی( در زندگی شخصی او ندیده بودند؛ پس رسالت زیسته بود و هیچ

  .(98/ 21و رسالتش و ... ناسازگار است )همان:  در این آیه با گذشته پاک و روشن رسول خدامسئله گناه 
 نویسد: میدر ادامه 

ونه شرح گبر این باور است که بیان مطالب با این روش توسط خداوند به سبب حکمت و مصلحتی بوده است که این
تناسب ندارد، به دلیل قرابت معنایی است  شخصیت پیامبراین معانی که با عمق صفای روحی  بیاندهد: شاید می

انواع جهادها را برای  پیامبر ی رضوان و رحمت الهی وجود دارد. قطعاً اکه بین نتایج مغفرت، با مغفرت به معن
 علت محبت و رضوان الهی که شامل جهاد قبل از فتح و همینرسیدن به نتیجه، با توفیق الهی انجام داده است و از 

 .(99: )همانشود بعد از آن بود، روشن می

و نیز رسالتی که  الله بر اساس حاالت و شخصیت خود پیامبرتوان گفت: فضلالله میبا توجه سخنان فضل
های و ویژگی ، عصمت او شخصیت واقعی خود پیامبرآن حضرتبر دوش اوست و همچنین پیشینه پاک زندگانی 

 است.قرار داده اثبات عصمت  را مبنایحضرت و واقعیات موجود تاریخی آن واالی شخصیتی خود 

 مقایسه آرا  ج.

زولی که مثال در این آیه با توجه به شأن ن برایاست که درست و بجا از قواعد تفسیری استفاده کند.  آنبهترین تفسیر 
طبایی که با رسد بیان عالمه طباظر میبه ن .تر است که به جنبه قواعد تفسیری توجه داشته باشددارد، تفسیری صحیح

باشد ر میتهای عقلی خویش، دست به تفسیر این آیه زده، صحیحاستفاده از وقایع زمان نزول این آیه به همراه استدالل
ها یعنی رسالت الهی نسبت به دیگر انسان های روحی و امتیاز پیامبر اسالمالله با توجه به ویژگیتا جایی که فضل

که به پذیرد نمیداند و تفسیر عالمه طباطبایی را ن و وظایفی که در برابر آن دارند، آن را نامتناسب با عصمت میایشا
 نوعی دست به تأویل آیه و حمل الفاظ بر معنای مرجوح زده است.

صحیح نیست؛ زیرا قرآن به زبان عربی مبین  (حمل لفظ برخالف ظاهرش)الله تأویل به معنای دوم به باور فضل
گویند هر لفظی در یک معنا ظهور باید فهم ما از قرآن تابع قواعد اصلی زبان عربی باشد؛ قواعدی که می ونازل شده 

 .(579/ 11)همان: مگر اینکه دلیلی لفظی یا عقلی برخالف آن باشد  ،دارد و باید بدان ظهور اخذ کرد
های حاالت و ویژگی توجه بهایشان با  :اوالً  :توان گفتالله میه این نظر و تفسیر فضلدر نهایت با توجه ب

 استفاده از روایات :های عقیدتی درباره عصمت، آیه را شرح داده است. ثانیاً و پیش فرض شخصیتی خود پیامبر
 الله از آنها غافل شده وصحیح در توجیه و تفسیر برخی آیات کاماًل عقلی و منطقی است که در این مورد فضل

نقل شد و هر دو  ای نکرده است؛ در صورتی که با توجه به شأن نزول آیه و روایتی که از حضرت رضااستفاده
ی شود، در نتیجه چون عالمه طباطبایسوی بودند، لزوم استفاده از آنها برای تفسیر آیه بیشتر احساس مینیز هم

 آید.تر به نظر مینحو صحیح به کار برده است، تفسیر ایشان منطقیاین موارد را در نظر داشته و به 



 

 به دليل دخالت در امر تشریع )حرام نمودن حالل خدا(  ادعای توبيخ پيامبر. 2

 فرماید: قرآن کریم می
ُه  ْزواِجَك َو اللَّ

َ
ُه َلَك َتْبَتِغی َمْرضاَت أ َحلَّ اللَّ

َ
ُم ما أ ِبی ِلَم ُتَحرِّ یَها النَّ

َ
ُه َلُكْم ( 1)تحریم /  َغُفوٌر َرِحیٌم یا أ َقْد َفَرَض اللَّ

ُه َمْوالُکْم َو ُهَو اْلَعِلیُم اْلَحِكیُم  یماِنُكْم َو اللَّ
َ
َة أ ای پیامبر، چرا برای خشنودی همسرانت، آنچه را  ؛(2)تحریم /  َتِحلَّ

دا برای شما )راه( گشودن سوگندهایتان کنی؟ خدا آمرزنده مهربان است. قطعًا خخدا برای تو حالل گردانیده حرام می
 را مقرر داشته است و خدا سرپرست شماست و اوست دانای حکیم.  

 بيان ادعا  الف.

در امر تشریع دخالت  -العیاذبالله– گوید که پیغمبر اکرمگویند که خود قرآن میبرخی دشمنان اسالم دشمنان می
 /54 :1393)مصباح یزدی، دهی کرد تا اینکه آیه نازل شد که چرا این کارها را انجام میهایی را حرام میحالل نموده و

188). 

 دیدگاه طباطبایی  ب.

خداوند  .داند، نه خود حضرتمی عتاب موجود در آیه را متوجه یکی از همسران پیامبر ،عالمه ابتدا براساس سیاق
در ادامه  عالمه .(329/ 19: 1417)طباطبایی، خواهد با این عتاب، رسول گرامی خود را علیه آن همسر یاری دهد می
داده و آن را انجام می آنچه آن حضرت بر خود حرام کرده، عملی از اعمال حالل بوده که رسول خدا»فرماید: می

کردند تا آن حضرت دادند و اذیت مین حضرت را تحت فشار قرار میبعضی از همسرانش از آن عمل ناراضی بودند، آ
 .(330 :)همان« ناچار شده قسم بخورد که دیگر آن عمل را انجام ندهد

 ءزکه جاینداند نه مسئله مورد عتاب را شخصی می ،لرسول(ا نه )یا ایها« یا ایها النبی»عالمه بر اساس خطاب 
 :همان)کرده بود  ای را برای خود تحریم )نه تشریع(نذر و قسم، مسئله سبببه  های او بر مردم باشد. پیامبررسالت

330). 
خواهی رضای زنان خود یعنی تو با این تحریم می« َتْبَتِغی َمْرضاَت َأْزواِجَك »فرماید: عبارت عالمه در ادامه می

واقع متوجه زنان آن حضرت است، نه  درای است بر اینکه عتاب ذکر شده، ینهرا به دست بیاوری و این جمله خود قر
ِه َفَقْد َصَغْت ُقُلوُبُكما» جمله .خود او ُه َغُفوٌر َرِحیٌم » و نیز جمله« ِإْن َتُتوبا ِإَلی اللَّ کند این معنا را تأیید می« َو اللَّ

 .(330 :)همان
ستن سوگند )و نه عتاب حقیقی( است. همچنین لحن و بیان پنج آیه این آیه اشاره به دستورخداوند مبنی بر شک

ِبی ِإلی»عالمه درباره آیه بعد:  .(332 :)هماناست  اول این سوره بیانگر پشتیبانی و تأیید رسول الله َسرَّ النَّ
َ
 َو ِإْذ أ

ْزواِجهِ 
َ
از این ماجرا و نیز نقل آن به طور بر این باور است که نبردن نامی از آن همسر و نحوه گزارش دادن « َبْعِض أ

کمک  رود که به اثبات هرچه بهتر عصمت پیامبرسربسته، همه به نوعی تأیید بیشتر آن حضرت به شمار می
 کند. می



 

 اهلل دیدگاه فضل ج.

داد تا دیگران راحت باشند؛ اشاره به خود سختی می آن حضرتو اینکه  های اخالقی پیامبرابتدا به ویژگی وی
کار حاللی را برای رضای همسران خود بر خود حرام  گرفت و()به خود سخت می حضرت .(332: )همانکند می

ی به خداوند به حالت پرسش .گناه و نه عتاب سرزنشی( بود دلیلکرده بود؛ و عتاب خداوند، عتابی دوستانه )و نه به 
کنی تا همسرانت را راضی کنی؟ بر خودت حرام می ،که خداوند برای تو حالل کردهرا فرماید: چرا چیزی پیامبر می

آن حرام کردنی که او برای خودش انجام داده بود، ناشی از عهد و پیمانی است که بر انجام ندادن برخی کارهای 
توجه به این آیه چون خداوند برای او حالل حالل، برای خشنودی همسرانش بسته و ملزم به ترک آن شده است و با 

 .(332: )همانقرار داده، پس هیچ گناهی در عدم وفای به عهد و پیمان وجود ندارد 
الله برخی نظرات مفسران مانند: تحریم نزدیکی با زنی که افشای راز کرد و یا عسلی که سوده به پیامبر داد فضل

و  (309)همان: کند نقل می ،م خورده که بعد از آن از دست او چیزی ننوشدو در آن چیز کریهی یافته شد و پیامبر قس
خداوند به او در جهت نویسد: میکند و با اطرافیانش بیان می هدف اصلی آیه را اخالق واال و مهربانی رسول خدا

 .(332)همان: انجام گناهی بنماید  سببنه اینکه بخواهد ایشان را عتاب حقیقی به  ،کندرفع قسمش، کمک می
)امور شخصی، رسالتی و...( تمایز قائل شد و هر امری را  الله اعتقاد دارد که باید بین امور مختلف پیامبرفضل

گناهان  ءزاموری که ج سببمتناسب با موقعیت خود تفسیر کرد تا بتوان تحلیلی صحیح از افعال ایشان داشت و به 
 .(312)همان: شود او را گناهکار بدانیم محسوب نمی

 مقایسه آرا  د.

ر فشار برای ترک آن عمل، به پیامب هاچرا که آن ؛داندبراساس سیاق، عتاب را مربوط به زنان پیامبر میطباطبایی عالمه 
 .دباشپس در حقیقت گناه متوجه آن همسران می .کندعمل حاللی را ترک  تا خورد آوردند؛در نتیجه حضرت قسم

 حضرت معصوم و مبرای از خطا و اشتباه است. آن بنابراین 
داند اما ، شخص ایشان را مورد عتاب در آیه میهای انسانی پیامبرالله با توجه به آیات دیگر و ویژگیاما فضل

که ایشان را بسیار رئوف و مهربان  به نظر او، حضرت معصوم است؛ یعنی با توجه به خصوصیات اخالقی پیامبر
راحتی همسرانش و راضی نگه داشتن آنها، حاللی را بر خود حرام کرده  دلیلتقد است آن حضرت به شناسد و معمی

 شود.ایشان داده نمی در مورداست؛ بنابراین در این حالت عصمت حضرت حفظ شده و احتمال خطا و گناه 
دانند که آن حضرت که حرام کردن حالل خدا را متصف به سوگندی می استدو مفسر این  ایناز نقاط مشترک 

گذاری حاللی را تواند از جهت تشریع و قانوننمی چون اعتقاد دارند پیامبر ؛خوردبرای خشنودی همسرانش می
زیرا این کار معصیت است و کسی که این کار را انجام بدهد دیگر معصوم نیست، اما  ؛بر خود یا دیگران حرام کند

 کند، آن را برای خود انجام ندهد. تواند با توجه به سوگندی که یاد میمی
ر خود آیه که د یهایاین است که عالمه طباطبایی عتابی که در آیه وجود دارد را با استفاده از قرینه دیگرنکته مهم 

ْزواِجَك »مثل  -وجود دارد 
َ
ِه َفَقْد َصَغْت ُقُلوُبُكما»و « َتْبَتِغی َمْرضاَت أ « یٌم ُه َغُفوٌر َرِح َو اللَّ »و « ِإْن َتُتوبا ِإَلی اللَّ

داند یعنی خداوند این جمالت را در آیه آورده تا به طور غیر مستقیم همسران می متوجه همسران رسول خدا -



 

ها و خصوصیات روحی و الله آن عتاب را با توجه به ویژگیولی فضل ،را مورد عتاب قرار دهد خاطی رسول خدا
این موارد،  توجه بهخواست و خداوند هم با و اینکه آن حضرت راحتی و خشنودی اطرافیانش را می اخالقی پیامبر

چون در حق ایشان لطف و عطوفت بسیار داشت، به حالت پرسشی به او )شخص پیامبر( عتابی همانند عتاب دوستی 
 ست. ا شدهانجام عمل ترک  باشد یعنی در حقیقت آن عتاب برای تحقیر او نیست بلکه برایبه دوست خود، می

ان عالمه طباطبایی با استفاده از لحن و بی .کنندمورد بعد، نتیجه کلی این آیات است که دو مفسر بدان اشاره می
الله داند. فضلدر جهت یاری ایشان در مقابل همسرانشان می آیات، آنها را متضمن پشتیبانی و تأیید رسول خدا

بحث اصلی در آیات  :ثانیاً  ؛کرده است که خدا به پیامبر داندمی رفع تشابه از عتابی :نتیجه کلی این آیات را اوالً 
در برابر اطرافیان، یاری خداوند به ایشان در جهت رفع قسم و  را توجه و نشان دادن اخالق واال و مهربانی پیامبر

ید تعهدات و الزامات شخصی در خانه، دهد که نبااینکه خداوند تذکر می نیزداند و انجام آن فعل ترک شده می
الله در تفسیر آیات این نکته را از انجام رسالت و جهاد و رسیدگی به امور مردم باز دارد. عالوه بر این فضل پیامبر

که هر کس در  چرا ؛را با امور رسالتی و مسئولیتی او خلط کنیم گردد که نباید امور شخصی پیامبرمیرا یادآورد 
 در آیات .باشدهایی میولی در رسالت و مقام پیامبری دارای محدودیت ،تواند آزادانه رفتار کندی میامور شخص

ین صورت است که قسمتی از سخن در مورد امور شخصی او و قسمتی در مورد امور رسالتی ایشان انیز به مذکور 
 ریع ندارد. و ربطی به تش استسوگند مربوط به امور شخصی آن حضرت  همانباشد که می

اشتباه در امور عادی و شخصی، از خطای در احکام دین قابل تفکیک نیست.  :توان گفتالله میدر نقد فضل
دهند و در چه بسا اگر پیامبر در امور یاد شده دچار خطا و اشتباه گردد، مردم آن را به احکام دینی هم سرایت می

 با غرض رسالت منافات دارد. مسئله رود و ایننتیجه، اطمینان آنان نسبت به پیامبر از دست می
گی ل عادی زندئاعم از احکام دینی و موضوعات و مسا -گذشته از این، شکی نیست، پیامبری که از هرگونه خطا 

تواند توجه و اعتماد مردم را جلب کند تا پیامبری که فقط از عصمت در احکام مصون است، بهتر و بیشتر می -
ترین لطف را در حق بندگان انجام مقتضای جود و رحمت الهی این است که کامل وه بر آن،عالبرخوردار است. 

 دهد.
و به مسائل  نیستای و اساسی اما این تفاوت ریشه ،رسد هرچند تفاوتی میان این دو مفسر وجود داردبه نظر می

 شود.جزئی مربوط می

  ادعای گمراهی پيامبر. 3

 َلْم یِجْدَك یِتیمًا 
َ
اِئَل َفال َتْنَهْر  َو  َو َوَجَدَك َضاالًّ َفَهدى َفآوىأ ا السَّ مَّ

َ
ا اْلیِتیَم َفال َتْقَهْر َو أ مَّ

َ
ْغنی َفأ

َ
َو َوَجَدَك عاِئاًل َفأ

ْث  َك َفَحدِّ بِّ ا ِبِنْعَمِة َر مَّ
َ
مگر نه تو را یتیم یافت، پس پناه داد؟ و تو را سرگشته یافت، پس هدایت ؛ (11 - 6 :)ضحی أ

پاس نعمت ما( یتیم را میازار، و گدا را مران، و از نعمت  بهنیاز گردانید؟ و اما )تو نیز د؟ و تو را تنگدست یافت و بیکر
 پروردگار خویش )با مردم( سخن گوی. 

 بيان ادعا  الف.

در گمراهی بود، پس  پیامبرقباًل به معنای گمراهی و کفر است؛ بنابراین « ضاال»کلمه  :اندبعضی از افراد ناآگاه گفته



 

 کند: مرتضی فرضیه مطرح شده را چنین نقل می معصوم کامل نیست. سید
گاهی و گمراهی از دین بوده و اطالق داللت بر قبل و بعد از نبوت دارد که ذکر مطلق ضاللت می رساند که ناآ

هذا یقتضی اطالقه الضال عن  او لیس» :نزد امامیه عدم جواز گمراهی ثابت است، چه قبل از نبوت و چه بعد از آن
 .(150 :1380)علم الهدی، « الدین؟ و ذلک مما الیجوز عندکم قبل النبوه و ال بعدها

 دیدگاه طباطبایی  ب.

شود، ارائه داده متصور می طباطبایی در اینجا دو وجه را برای بیان تفسیر گمراهی و ضاللتی که در آیه برای پیامبر
 است: 

در اینجا گمراهی نیست بلکه مقصود عدم هدایت است و قصد از بیان عدم هدایت رسول  مراد از "ضالل". 1
 .، حال خود آن حضرت استخدا

اگر هدایت خدا نباشد تو و هیچ انسانی دیگر از نزد خود هدایت فرماید: ، میصرف نظر از هدایت الهی .2
راه بی در یفش با قطع نظر از هدایت خدا، ضاله ونیز نفس شر پس پیامبر .مگر به وسیله خداوند متعال شوید،نمی

ما ُکْنَت َتْدِرى َما اْلِكتاُب »فرماید: این آیه که می همانند است.بود، هرچند که هیچ روزی از هدایت الهی جدا نبوده 
یماُن  موسی  حضرتاز همین باب است کالم  .(52 :)شوری «ستا دانستی کتاب چیست و ایمان کدامتو نمی ؛َو اَل اْْلِ

یَن »گفته بود:  الِّ َنا ِمَن الضَّ
َ
یعنی  (،20 :)شعراء «در آن هنگامی که آن مرد قبطی را کشتم از گمراهان بودم ؛َفَعْلُتها ِإذًا َو أ
 .(311 - 310 /20: 1417)طباطبایی، نشده بودم  هدایتهنوز به هدایت رسالت 

اما ضعف آنها برای هر مخاطبی  ،اندوجوه دیگری ذکر کرده ،(97و  96/ 20: 1423)قرطبی، دیگر از مفسران  بعضی
 .(311/ 20: 1417)طباطبایی، واضح است 

 اهلل دیدگاه فضل ج.

( تا !ای پیامبر)نویسد: میگیرد و الله برای تفسیر آیه و رفع تشابه آن، مسئولیت رسالتی حضرت را مد نظر میفضل
ولی بعد  ،کردی و این همان معنای ضاللت استسوی خدا دعوت نمیمردم منحرف و کافران را به  ،قبل از رسالت

 .از رسالت با توجه به مسئولیت رسالتی خود به هدایت مردم پرداختی که این همان معنای هدایت حضرت است
در اینجا هیچ گناهی ندارد که معصومیتش به خطر بیفتد و مقصود از ضاللت، عدم رسالت حضرت  پس پیامبر

 .(308/ 24: 1419الله، )فضلاست 
( به یاد داشته باش که آن آیات در مقام مقایسه !نویسد: )ای پیامبرداند و میآیه یازدهم را نتیجه آیات قبلی می وی

ات کردی و با توجه به آن نتایج خشن و سخت در زندگی واقعیای است که در آن بدون نعمت زندگی میبین گذشته
که در آن با برخورداری از نعمت و با نتایج مثبت و بزرگ آن، برای به یاد داشتن نعمت  آمد و بین اآلنبه وجود می

 .(310)همان: کنی خداوند و تشکر از او زندگی می

 مقایسه آرا  د.

گیرد: کند و دو وجه را برای مفهوم ضاللت در نظر میطباطبایی تفسیر این آیات را با یک بحث لغوی آغاز میعالمه 



 

ز ابه معنای کلمه متشابه در آیه، اشاره دارد و با استفاده از معنای صحیح آن با توجه به فاصله زمانی قبل و بعد  ابتدا
 به سپس .کندداند، نه گمراهی و آیه را تفسیر می، معنای ضاللت را عدم هدایت میارائه اسالم و هدایت به پیامبر

کند که همه بشر تا قبل از هدایت توسط خداوند، میاشاره  پیامبرها حتی معنای کلی هدایت الهی برای همه انسان
های بشری حضرت نزد خداوند بیان ها از نظر ویژگیرا با سایر انسان گمراه هستند و به واقع یکسان بودن پیامبر

 .کندمی
، به مسئولیت امبرالله برای تفسیر ضاللت، به جای اشاره به فاصله زمانی بین هدایت و عدم هدایت پیاما فضل

داند و می رسالتی ایشان توجه دارد؛ بدین معنا که ضاللت را عدم داشتن رسالت و پیامبری برای حضرت محمد
با رسالت هدایت شد و قبل  کند یعنی پیامبرهدایت را، داشتن رسالت و برانگیخته شدن او برای پیامبری عنوان می

 .از رسالت هدایتی نداشت
 ،است داری پیامبرداری یا عدم دینت در دیدگاه طباطبایی، ضاللت و هدایت، توجه به دینتوان گفمی پس

 از یکباشد؛ که اگر هرولی در دیدگاه فضل الله، ضاللت و هدایت، توجه به رسالت یا عدم رسالت حضرت می
باشد. در هیچ گناهی مرتکب نشده و معصوم می نظرات این دو مفسر را در تفسیر آیه مدنظر قرار دهیم، پیامبر

خواسته با توجه به اینکه خود حضرت یتیم بوده، نحوه آیات بعدی، نظر هر دو مفسر بر این است که خداوند می
گناهی به وسیله بدرفتاری با آنها  نیست که پیامبر و بدان معنابرخورد با یتیمان جامعه را به ایشان گوشزد کند 

ها در نحوه در حقیقت امثال این تذکرات برای تمام انسان .باشداست، بلکه از باب تذکر و یادآوری میمرتکب شده 
صحیح برخورد با یتیمان و محرومان جامعه است که خداوند با خطاب قرار دادن فرستاده خود، به دیگران تذکر 

 دهد.می

 ( توسط شيطان )افسانه غرانيق ادعای القای شبهه به پيامبر. 4

ْمِنیِتِه َفیْنَسُخ اللَّ 
ُ
یطاُن ِفی أ ْلَقی الشَّ

َ
ی أ ْرَسْلنا ِمْن َقْبِلَك ِمْن َرُسوٍل َو ال َنِبی ِإالَّ ِإذا َتَمنَّ

َ
یطاُن ُممَّ ُه ما یْلِقی الشَّ َو ما أ

ُه َعِلیٌم َحِكیم ُه آیاِتِه َو اللَّ ی را نفرستادیم جز اینکه و پیش از تو )نیز( هیچ رسول و پیامبر؛ (52 : )حج یْحِكُم اللَّ
کرد محو کرد. پس خدا آنچه را شیطان القا مینمود، شیطان در تالوتش القای ِ )شبهه( میهرگاه چیزی تالوت می

 ساخت و خدا دانای حکیم است.، سپس خدا آیات خود را استوار میگردانیدمی

 بيان ادعا )داستان غرانيق(  الف.

عالن اپردازی جآمده که سراپا کذب و خیال« افسانه غرانیق»یا « داستان غرانیق»عنوان ای مشهور به ذیل این آیه قصه
 ودخبرخی در کتب تفسیری  وهای دشمنان اسالم است. متأسفانه روایاتی نیز در همین موضوع بیان شده و شیطنت
 پرستانه آورده شده است: ع بتای قصه به نفاند. به گونهاند و بدون انکار آنها و تأویل آیات رد شدهذکر نموده

ای کرد کهچون دید قریش از او اعراض و دوری کردند، این امر بر او سنگین آمد و در دل آرزو می پیامبر اکرم
خواست که مردم ایمان شد؛ زیرا او میشد که سبب نزدیکی او با مردم میکاش از جانب خداوند چیزی نازل می

نازل  «سوره نجم»حضرت روزی در یکی از محافل پرجمعیت قریش نشسته بود که آیات بیاورند. در پی این امر، آن 
ان که در این هنگام، شیط« والنجم اذا هوی ... افرأیتم ...وعزی مناه الثالثة األخری»شد. پیامبر شروع به خواندن کرد: 



 

چون قریش این کلمات را  «تلک الغرانیق العلی منها الشفاعة لترجی»بر زبانش این کلمات را جاری ساخت: 
آیه  هتیجندر شنیدند، غرق شادی شدند و همه سجده کردند. وقتی قریش رفتند جبرئیل نازل شد و گفت: چه کردی؟ 

 .(516/ 3: 1390؛ حویزی، 50/ 23: 1990)فخر رازی، فوق نازل شد تا فعل پیامبر را تأویل کند 
 گوید: زمخشری می

روی برگرداندند و مخالفتش نمودند و همکاری  قریش و خویشاوندان از پیغمبرسبب نزول آیه این است: وقتی 
نکردند، آن حضرت که بر اسالم آوردن مردم حریص بود، آرزو داشت چیزی علیه آنان نازل نشود تا بیش از این 

 و این تمنا در نفس نازل شد« والنجم»به دست آید. در همین ایام سوره  اسالمراهی برای میل آنها به  ومتنفر نشوند 
رسید، شیطان  «افرأیتم الالت و العزی...»خواند و وقتی به بود. آن حضرت آیات را برای مردم می پیامبر اکرم

 .(37/ 3: 1307در امنیه او کلماتی القا کرد زبان او سهو و خطایی انجام داد )زمخشری، 

 طباطبایی عالمه دیدگاه  ب.

مفهوم آیه بیش از این دو امر نیست: تمنا یا قرائت؛ که دو معنا را بدین صورت شرح  طباطبایی معنا وعالمه از نظر 
 دهد: می

شود: ما هیچ پیامبر و رسولی را قبل از تو نفرستادیم مگر معنای آیه بنا بر معنای اول که تمنا، آرزوی قلبی باشد این می
شرفت دینش بود و یا مهیا شدن اسباب پیشرفت آن بود کرد و رسیدن به محبوبی را که یا پیاینکه هر وقت آرزویی می

انداخت، به طوری کرد و در آرزویش دست میو یا ایمان آوردن مردم به آن را به دنبال داشت، شیطان در امنیه او القا می
 کرد ون را اغوا میانمود و مفسدکرد و ستمکاران را علیه او و دین او تحریك میکه مردم را نسبت به دین او وسوسه می

را  شیطانی تصرفاتساخت، ولی سرانجام خداوند آن دخل و نتیجه میبدین وسیله آرزوی او را فاسد و سعی او را بی
رساند و حق نمود و سعی و تالش پیامبر و یا رسولش را به سرانجام مینسخ و زایل نموده و آیات خودش را حاکم می

 .(391/ 14: 1417فرزانه است )طباطبایی، نمود و خدا دانا و را آشکار می
 نویسد: در ادامه می

از تو هیچ پیامبر و رسولی نفرستادیم مگر آن  پیش شود: مابنا بر معنای دوم آن )قرائت و تالوت(، معنای آیه چنین می
و ایشان را وسوسه افکند های مردم میکننده به دلهایی گمراهخواند شیطان شبههکه وقتی چیزی از آیات خدا را می

 برداما خداوند آنچه از شبهات که شیطان به کار می ،کرد تا با آن آیات دشمنی نمایند و ایمان مؤمنان را تباه کندمی
  .کرد تا آن را رد کند )همان(ای نازل میفرمود و یا آیهکرد و پیامبرش را موفق به رد آنها میمی باطل

گناه یا خطایی مرتکب نشده است  دو معنا، پیامبر ایناز  یکتصور هر بایی طباطباعالمه پس با توجه به نظر 
منان های دشهای شیطانی و انسانی و توطئههمیشه از حضرت در مقابل وسوسه ،و خداوند به عنوان حامی و پشتیبان

 کند.محافظت می

 اهلل دیدگاه فضل ج.

 : دکنآورد تا عصمت حضرت را اثبات آن روایت ساختگی می فتنپذیرنهایی را برای الله ابتدا نکتهفضل
و ما ینطق عن »سازگاری ندارد که قرآن نیز آن را گفته است:  ،در تبلیغ آن داستان با عصمت پیامبر :یكم

ای از او به جز وحی الهی ی امتناع صدور هیچ کلمهاکه به معن (4 - 3 :)نجم« ان هو اال وحی یوحی * الهوى
فما منكم  * مم لقطعنا منه الوتین * الناخذنا منه بالیمین * و لو تقول علینا بعض االقاویل»و در آیه باشد می



 

در آنچه خداوند به  گونه افزایشی از طرف پیامبرداللت دارد که هیچنیز  (47 - 44 :)حاقه« من احد عنه عاجزین
الله در اینجا به توان گفت فضلتوجه به این مطالب میبا  .(97/ 16: 1419الله، )فضلپذیرد او وحی کرده، صورت نمی

روایت وارده با محتوای آیات  :جوید و معتقد استدر تبلیغ استناد می با عصمت پیامبر در موردآیاتی از قرآن 
 سازگاری ندارد و در نتیجه پذیرفتنی نیست. 

ین سازگاری ندارد و چگونه ا - بر اساس روایت–فضای سیاق این آیات با دو عبارتی که بین سوره آمده است  دوم:
ُه ِبها ِمْن ُسْلطاٍن »شود: با سخن خدای متعال متناسب می ْنَزَل اللَّ

َ
ْنُتْم َو آباُؤُکْم ما أ

َ
یُتُموها أ ْسماٌء َسمَّ

َ
ِإْن ِهی ِإالَّ أ

ِبُعوَن ِإالَّ ا ْنُفُس َو َلَقْد جاَءُهْم ِمْن ْ ِإْن یتَّ
َ
نَّ َو ما َتْهَوى اْْل ِهُم  لظَّ بِّ پس چگونه ممکن است این  .(23 :)نجم« اْلُهدى َر

گاه بوده  کالم از پیامبر حضرت از ناسازگاری بین آن دو عبارت و تمامی آیات در  وصادر شده باشد؛ آیا آن ناخودآ
گاهی ندارد گاهانه از او صادر شده و به منظور نزدیک شدن به کافران باشد، با ذکر اگر به فرض آن  !!این زمینه آ کار آ

آن را انجام دهد در سیاقی که به  آیا ممکن است که پیامبر حالخدایان آنها به خوبی از ایشان یاد کرده است، 
صادر  از پیامبر خواهد باعث ایمان آوردن آنها گردد؟ پس امکان ندارد آن عملشود و میدعوت الهی اهانت می

 .(98 - 97)همان: ها و غیر خدا بوده است ای برای بتچگونه توجه نکنیم به سجده آنها همراه او، که سجدهنیز شود و 
تناسب  ،گردد که آن جمالت ساختگی، با فضای نزول یا همان سیاق آیاتایشان در این نکته، متذکر سیاق آیات می

گاه با توجه به رسالتی که بر عهده دارد یا مقام عصمتی که در ایشان  ندارد و ممکن نیست پیامبر گاهانه یا ناخودآ آ
الی آیات الهی افزایش دهد و بخواند و با این کار مرتکب خطایی باشد، کلمات یا عباراتی را به عنوان آیه البهمی

 گردد.
از این قبیل خطاها در آیات دیگر نیز  شود کهباعث این امکان و احتمال می - صحتبرفرض–این روایت  سوم:

که این امر منجر ، در حالی کندالقا می رخ داده باشد، به اعتبار اینکه شیطان آن را بر زبان پیامبر توسط پیامبر
اگر مثل  -گوید می المیزانهمان طور که صاحب  –پس ممکن است  .شودبه عدم اعتماد به کل کالم خداوند می

تصرف کند، یک آیه و یا دو آیه غیرقرآنی را به عنوان  شیطان ممکن باشد که در زبان رسول خدا چنین تصرفی برای
سایر آیات  شود کهداده میچون احتمال  ؛ماندقرآن به زبان او جاری سازد، دیگر اعتمادی در کالم الهی باقی نمی

، دباشگوید، آن عبارات را قرآن پنداشته ق می، آن طور که داستان غرانیقرآن نیز از همان تصرفات بوده و رسول خدا
و سرپوشی بقیه آنها باشد و یا احتمال دهد  (قصه غرانیق)دروغ بودن یکی از آنها از کاشف « و ما ارسلنا...»اما آیه 

القائات پرستی است از و هر آیه دیگری که منافی با بت« و ما ارسلنا...»داستان غرانیق کالم خدا باشد و آیه  که اصالً 
ات بر روی بسیاری از آیات که در حقیقت القائ ،کندشیطان باشد و بخواهد با آیه مذکور که داستان غرانیق را ابطال می

شیطانی فرض شده، سرپوش بگذارد که با این احتمال از هر جهت اعتماد و وثوق به کتاب خدا از بین رفته و رسالت 
  .(98/ 16: 1419الله، فضل؛ 399/ 14: 1417ایی، )طباطبگردد و دعوت نبوت به کلی لغو می

باشد نظر میکند که کاماًل درست و بجا است و البته با طباطبایی نیز همالله احتمالی را بیان میدر این نکته فضل
 روایتی پس چنین .قرآن داشت تمامتوان اعتمادی به دیگر نمی - با فرض پذیرش آن - یعنی با توجه به این احتمال

 سازگاری ندارد. مخدوش و مردود است و با رسالت قرآن و پیامبر
گاه بوده و این مسئله نشان می بررسی ما از شخصیت پیامبر چهارم: دهد که ایشان کاماًل به عقیده توحیدی آ



 

رخ  –ها و عبادتشان مالقاتی بین او و مشرکان، از جهت ارتباط با بت هرگزکه  طوریباشد، به جوهره رسالت او می
د؛ تا رک؛ زیرا حضرت برای تثبیت هرچه بیشتر جدایی بین عقاید شرک آلود و عقاید توحیدی عمل مینداده است

با  رپیامب پس است.حساسیت بیش از حد در برابر شرک  نیز گویایشرک به توحید نزدیک نشود و سوره الکافرون 
توجه به آنها چگونه از آنچه صدور یافته، غفلت کند؟! این ممکن نیست که آن را به انسانی که در تحلیل امورش از 

الله به شخصیت معنوی و رسالتی در این مورد تکیه فضل .(99 :1419)همان، کند، نسبت دهیم عقل خود استفاده می
تا پای جان در برابر دین  ی معنوی و رسالتی که برای پیامبرشخصیت واال توجه به ایناست که با  خود پیامبر

سانه پس روایت یا اف .الهی تعهد و التزام دارد، چنین روایاتی با شخصیت این انسان بزرگ همخوانی و تناسب ندارد
 باشد.غرانیق کاماًل جعلی و مخدوش می

د؛ زیرا بر این داناس یا سعید بن جبیر نیز غلط میالله انتساب این روایت را به افرادی نظیر ابن عبدر نهایت فضل
اند و نقل چنین داستانی از آنها بعید است. و قرآن داشته باور است که آنها اندیشه و معرفت پاکی نسبت به پیامبر

ای است که بر زبان برخی از صحابه جاری بوده است که منحرفان با آن در نتیجه این روایت از روایات موضوعه
  .(99)همان: و اسالم تهمت بزنند  خواهند به پیامبرمی

نویسد و بر این می - کنندمی که خطا یا گناهی را متوجه پیامبر -گونه آیات این بارهدر ادامه مطلبی کلی را دروی 
و رسالت ایشان و ... تناسب و سازگاری ندارد، پس  کدام از این موارد با شخصیت واالی پیامبرباور است که هیچ

َخُذوَك َخِلیاًل*َو »باشد: معصوم می پیامبر ْوَحینا ِإَلیَك ِلَتْفَتِرى َعَلینا َغیَرهُ َو ِإذًا التَّ
َ
ِذى أ َو ِإْن کاُدوا َلیْفِتُنوَنَك َعِن الَّ

ْتناَك َلَقْد ِکْدَت َتْرَکُن ِإَلیِهْم َشیئ ْن َمبَّ
َ
َذْقناَك ِضْعَف اْلَحیاِة َو ِضْعَف اْلَمماِت ُممَّ ال َتِجُد َلَك َعَلینا َلْو ال أ

َ
ًا َقِلیاًل*ِإذًا َْل

کند، اما او خطور می دهد که در آنجا چیزی به ذهن پیامبراین آیات و امثال آن نشان می .(75 - 73 ء:)اسرا« َنِصیرا
س به ماند، سپبلکه در سطح ظاهری برخی آنها باقی می ،رد(سپاکند )به حافظه نمیهیچ چیز را در خود تثبیت نمی

ای وارد اندیشه عصمت در ماهیت آن یا عصمت در تبلیغ او، لطمه پذیرد بدون اینکه بهای پایان میشدهطور حساب
 ،س عصمتپ .پذیرندهستند، مثل تأثیری که از بوهای خوب یا بد می امور پیرامونی خودها تحت تأثیر زیرا انسان ؛کند

و یا اعتقادات خالف واقع و یا انحرافی  افکاربلکه  ،برداز بین نمی عنصر بشری ذاتی را در شخصیت پیامبر
 .(102 - 101)همان: برد را از بین می کنندههای گمراهصحبت

ت، ایت نیسظاهر رو مطابق ادعای: این مسئله معتقد استتفسیر آیه و روایت مورد نظر  در مورددر انتها ایشان 
اتفاق افتاده باشد و بعد از آن خداوند آن را زایل کرده باشد  که افزایشی در کلمات قرآن توسط زبان پیامبربه طوری 

 .(103)همان: گردد از و آیه به کلماتی که از طرف خداوند وحی شده است، ب

 مقایسه آرا  د.

و معنا فرض توان برای آن کلمه دگیرد و با توجه به اینکه میعالمه طباطبایی برای تفسیر آیه از معنای کلمه "تمنی" بهره می
اگر هر  به طوری کهدهد؛ منافات ندارد، شرح می و آن دو را طوری که با مقام عصمت پیامبر کندمیتفسیر  آیه راکرد، 

منافاتی ندارد. همچنین ایشان بر  قائل شویم، با عصمت پیامبر «تمنی»برای معنا کلمه  منا و قرائت( راکدام از آن دو )ت
طان در ماند و ممکن است شیاگر این مطلب را بپذیریم دیگر اعتمادی به سایر آیات الهی نمی)اساس یک استنتاج عقلی 



 

 پندارد.می، افسانه غرانیق را کاماًل جعلی و دروغین (آنها هم تصرف کرده باشد
 .1 عبارتند از:های نظر آنان شباهت برخیهایی بین نظر این دو مفسر وجود دارد. و تفاوت هادر اینجا شباهت

استناد نکردن به معانی ظاهری کلمات )هرچند کمی  .2 ؛مطرح کردن یک استنتاج عقلی صحیح و شبیه به یکدیگر
الله لهای نظر فضتوان گفت از برتریآنان که به عبارت بهتر می هایاز تفاوت .عالمه به ظاهر آیه توجه داشته است(

 مسئله عصمت پیامبر .1: پرداخته است؛ از جملهالله عالوه بر موارد دیگر نسبت به طباطبایی این است که فضل
 .3 ؛سیاق آیه و در سایه آن توجه به برخی روایات مرتبط .2 ؛در تبلیغ و در سایه آن توجه به برخی آیات مرتبط
 .این آیه مربوط بهبرخی آیات قرآنی  .4 ؛شخصیت واالی معنوی و بسیار مهم رسالتی ایشان

 تر از نظر عالمه طباطبایی در تفسیر این آیاتتر و جامعالله از بیشتر جهات کاملبه نظر نگارندگان، نظر فضل
 ف بین دو مفسر در نحوه توجیه است اما در اصل عصمت فرقی بین دیدگاه آنها نیست.اختال هرچندباشد. می

 در مورد قرآن  ادعای شک پيامبر. 5

ِذیَن یْقَرُؤَن اْلِكتاَب ِمْن َقْبِلَك َلَقْد جاَءَك اْلَحق   ْنَزْلنا ِإَلیَك َفْسَئِل الَّ
َ
ا أ َك َفال تَ  َفِإْن ُکْنَت ِفی َشكٍّ ِممَّ بِّ وَننَّ كُ ِمْن َر

ین ایم در تردیدی، از کسانی که پیش از تو کتاب و اگر از آنچه به سوی تو نازل کرده ؛(94 :)یونس ِمَن الُمْمَتِر
 خواندند بپرس. قطعا حق از جانب پروردگارت به سوی تو آمده است. پس زنهار از تردیدکنندگان مباش.)آسمانی( می

 بيان ادعا  الف.

شده شک و تردید داشت که آیا از که به او وحی می آیاتیدر  اند پیامبراین است که گفته ادعای مطرح شده در آیه
در نظر  اگر این دیدگاه را برای پیامبر .با این تردید، در آیات قرآنی شبهه داشته است است یا نه.طرف خداوند 

 . البتهرودمیجه مقام عصمتشان از بین شود و در نتو گناهکار محسوب می بگیریم، ایشان مرتکب گناه و خطایی شده
 الزم به ذکر است که صرف شک، گناه نیست بلکه شک با مقام نبوت ناسازگار است.

 
 
 
 
 
 
 

 طباطبایی عالمه دیدگاه  ب.

از نظر عالمه طباطبایی خداوند در این آیه به طور کنایی صحبت کرده و منظور اصلی او هر کسی است که در محتوای 
طور که امکان دارد متوجه کسی شود که به راستی دچار بدین شرح که این نوع خطاب همان .ردید داردقرآن شک و ت

شك و تردید است، ممکن است متوجه کسی باشد که خودش، هم یقین بر درستی و حقانیت کالم دارد و هم بر دلیل 
یست که در دست تو است و برای رساندن توان گفت: این مطلب دلیل زیادی دارد و دلیلش تنها آن نآن؛ و همچنین می

فایده  .های بسیاری بر حقیقت آن هستگویند اگر در حقیقت این مطلب شک داری دلیلاین معنا به طور کنایه می
از  ولی یکی ،ها رجوع کند و اگر یقین داردشک دارد، به آن دلیل این نوع سخن گفتن این است که اگر شنونده واقعاً 

  .(123)همان: ش مورد تردید واقع شده به سایر دالیل مراجعه کند ها برایآن دلیل
داند که خداوند ای عقالنی برای اثبات برخی از امور میایشان این نوع سخن گفتن و مخاطب قرار دادن را شیوه

این طور سخن گفتن روشی است که در عرف تخاطب و تفاهم، شایع  .متعال در این آیه از آن استفاده کرده است
خواهند امری از امور را مثاًل وقتی می ؛برنداست و عقال به انگیزه ذوقی که دارند این روش را در بین خود به کار می



 

اره شك این ب گویند: اگر درکنند و سپس به طرف مقابل میاثبات کنند، نخست به هر دلیلی که دارند استدالل می
و تصور نکن که دلیل ما تنها آن  هم وجود داردکند، دلیل دیگری مطلوب را برای تو ایجاب نمی ،فرضبه داری و یا 

های بسیاری است و نیاز به بیش از یك دلیل ندارد؛ دلیلد ارای بود که گفتیم؛ و این کنایه است از اینکه این مطلب 
)همان: ه هر حال مطلب، چه با همه آن دالیل و چه با یکی از آنها ثابت گردد اما هدف از تکثیر آن این است که ب

123). 
کند: این معارفی است که خداوند آن را با دالیل قاطعی برای گیری میبا توجه به این استدالل، چنین نتیجه وی

ایی است که همه از سنت جاری هکند و داستانهای بشری را از پذیرش آن ناچار و ناگزیر میتو بیان کرده، که عقل
دهد و آثار باستانی موجود هم شاهد بر آن است. خداوند آن معارف و این داستان را در خدا در خلقتش خبر می

پیروان  وپس بر طبق آنچه خدای تعالی بیان کرده حجت و دلیل وجود دارد  .کتابی بیان کرده که تردیدی در آن نیست
و  این معارف -کنندکه به قرائت صحیح و درست آن آشنا هستند و آن را تحریف نمیهایی البته آن -کتب آسمانی

 .(123)همان: کنند ها را در کتاب خود پیدا میداستان
در این آیه خداوند حجتی را  و باشندوزن میآورد که با آیه مورد بحث یکسان و همای دیگر را میسپس ایشان آیه

 َو َلْم یُكْن َلُهْم آیًة »فرماید: در استدالل برای مردم، هم وزن آیه مقابل است که می کند کهالقا می بر رسول خدا
َ
أ

ْن یْعَلَمُه ُعَلماُء بنی
َ
اسرائیل آن را قبول آیا در همه این قرآن هیچ آیتی نیست که علمای بنی ؛(197 :)شعراء اسرائیلأ

 .«داشته باشند
دهد ارائه می - هستند که دارای شبهاتی در مورد عصمت پیامبر یآیاتبرای  -گیری کلی را در انتها نتیجهوی 

رست از به معنایی د ،یمیاگر آنها را با توجه به سیاق صحیح آیات و دقت بسیار و ظریف تفسیر نما :و معتقد است
د بحث م آیه مورپس این معنا )بیان آیه به شکل کنایی(، آن چیزی است که از سیاق و زمینه کال .یابیمدست می آنها

ی که یعنی آیات - کنم اگر خواننده عزیز این آیه و سایر آیاتی را که متناسب با آن استآید و تصور میبه دست می
کند و آیاتی که تحدی کرده و بشر را بیان می او خداوند در آن، رسول گرامی خود را مخاطب قرار داده و حقانیت دین

کند به اینکه را توصیف می توانید مثل این قرآن را بیاورید و آیاتی که رسول خداخواند که شما نمیرا به مقابله می
 مورد دقت قرار دهد، همین دقت، او را در -ایشان در کار خود بصیرت دارد و از طرف پروردگارش دلیل و برهان دارد

 .(124)همان:  کندمعنایی که ما ارائه دادیم قانع می

 اهلل دیدگاه فضل ج.

نویسد: این روش و مورد عتاب قرار دادن او می الله ذیل تفسیر این آیه در مورد خطاب خداوند به پیامبرفضل
: 1419الله، )فضلباشد  دهد، نه اینکه منظور خود پیامبرقرآنی است که در آن خدا پیامبرش را مورد خطاب قرار می

کند که ممکن است آنها توسط دیگرانی مثل یهود و غیر  پیامبر خواست خطاب را متوجه امتمی خداوند .(364/  11
با وحی  درستی این قرآن، چگونگی ارتباط پیامبر در موردیهود به ضاللت بیفتند، یعنی ایشان را به شک و تردید 

خداوند بر دیگر پیامبرانش نازل کرده، بیندازند. پس فایده این عتاب خداوند به امت هایی که و سازگاری آن با کتاب
ا داشتن ب بپردازد و به رویارویی با این شک و تردید درباره قرآن ومؤمنان را راهنمایی کند  این است کهکه در آیه آمده، 



 

کید بر اینکه مفاهیم و احکام قرآن با آنچه در کتا که  مثاًل کتاب موسی - های پیشین آمدهبیک دلیل محکم در تأ
 .(364)همان: ارتباط دارد  - خداوند بر او پیشوا و رحمتی قرار داده

ن با توجه به روش قرآنی به کار گرفته شده توسط خداوند در بیا :تواند گفتالله میدر نتیجه با توجه به نظر فضل
نباشد، پس حضرت گناه یا خطایی هم مرتکب نشده و معصوم  ، وقتی عتاب در اینجا متوجه پیامبر)کنایه( این آیه

 باشد.می

 مقایسه آرا  د.

استفاده از شیوه عقالنی به کار گرفته شده توسط خداوند در  .1: این موارد اشاره کند طباطبایی برای تفسیر این آیه به
دقت نظر بسیار ظریف و دقیق در  .4 ؛توجه به سیاق صحیح آیات .3 ؛استفاده از آیات دیگر در این زمینه .2 ؛آیه

 اگر مفسران این موارد را برای تفسیر چنین آیاتی به کار بگیرند، به تفسیری وی،اعتقاد  به روش بیان آیه توسط خداوند
ای که خداوند به صورت عقلی )استدالل عقلی( در آیه به کار رسند؛ مثاًل اگر مفسری به شیوهصحیح از آیات می

منافات ندارد؛ زیرا  تفسیر او با عصمت پیامبر ، قطعاً نمایدای که در آیه استفاده کرده است، توجه هگرفته و کنای
  .دهدکند و آن را به مخاطبان اصلی اش ارجاع میمنظور و مقصود اصلی خداوند را در آیه درک می

و  آیه )خطاب ظاهری به پیامبر الله برای رفع تشابه موجود در آیه فقط به روش قرآنی استفاده شده دراما فضل
کند، ای استفاده میوقتی خداوند از چنین روشی در بیان آیه :کند و معتقد استمقصود اصلی امت ایشان( اشاره می

 باشد. دانست، در نتیجه حضرت نیز گناهی مرتکب نشده و معصوم می توان خطاب را متوجه پیامبردیگر نمی
اما )به نظر  ،باشداین دو مفسر، اشاره به روش قرآنی )کنایه( استفاده شده در آن می در تفسیر این آیه شباهت نظر

تری کرده نگارندگان( اگر بخواهیم تفسیری را انتخاب کنیم که به جوانب کار توجه بیشتری داشته و آن را بررسی کامل
ان عالوه بر چون ایش ؛ا انتخاب کنیمطباطبایی رعالمه باشد و استنادات بیشتری در آن مشاهده کنیم، باید تفسیر 

 اشاره به روش قرآنی، از آیات دیگر، سیاق آیات و... استفاده کرده است.

 نتيجه 

دانند اما از نظر تئوری یا مفهوم عصمت در مواردی با یکدیگر ، را از هر گناه و خطایی مبرا میهر دو مفسر، پیامبر
 شود: اختالف دارند که به آنها اشاره می

الله پیامبران دارای سیر تکامل و هدایت تدریجی هستند که ممکن است در طول این مدت تا از دیدگاه فضل .1
ولی این خطا با عصمت آنها منافاتی ندارد؛  ،اند، از آنها خطایی )شخصی( سرزندوقتی که به هدایت کامل نرسیده

 شوند، چون با عصمتی خود خطا یا گناهی مرتکب نمیای از زندگاما از نظر عالمه طباطبایی پیامبران در هیچ برهه
 آنها منافات دارد.

کند؛ اما از نظر عالمه طباطبایی احتمال خطا ای به عصمت وارد نمیالله تصحیح خطا هیچ خدشهاز نظر فضل .2
 پذیر نیست.وجه امکانهیچ توسط پیامبر در دریافت و ابالغ وحی به

عملی توبیخ و عتاب نماید اما این موارد  دلیلد که گاهی خداوند پیامبرانش را به الله امکان داردر نظر فضل. 3



 

ها در راستای همان عصمتی است که این توبیخات و عتاب نیست. همچنینگاه با مقام عصمت آنها در تضاد هیچ
از  باشد که هدفشمی های تربیتی خداونداین مسئله یکی از روش . اصالً خداوند متعال به پیامبران خود داده است

در آیات ابتدایی سوره عبس(؛ اما عالمه  این کار، تربیت الهی و البته تدریجی رسوالنش است )مانند توبیخ پیامبر
 نماید.پذیرد و آن موارد را به صورت ظاهری و کنایی در آیات مربوطه تفسیر میطباطبایی امثال این توبیخات را نمی

اما خداوند  ،دالقا نمای ویتواند در فکر یا قلب پیامبر نفوذ کند و موضوعاتی را به الله شیطان میاز دیدگاه فضل. 4
برد؛ اما از نظر طباطبایی امکان ای که هیچ اثری از آن باقی نماند( از بین میگونهالقاء شده را )به مواردبعد از آن، 

 طور کلی منتفی است.نفوذ و القای شیطان به قلب پیامبر به 
باشد؛ اما به طور کلی دیدگاه عالمه طباطبایی، سنتی و بیشتر، مستند به آیات قرآنی و فضای نزول آنها می .5

ها و استنادهای او )عالوه بر استنادهای باشد و اکثرًا استداللالله، مدرن و جدید و بیشتر، استداللی میدیدگاه فضل
توجه به خود آیات و فضای قرآنی مانند شخصیت واالی معنوی و اخالقی و رسالتی  قرآنی( بر پایه مواردی فرای

 است.  پیامبر
کند اما عالمه طباطبایی ، عصمت حضرت را ثابت میالله در اثبات عصمت، با تکیه بر رسالت پیامبرفضل

 بر فعل و هدف خداوند از ارسال انبیا تکیه دارد. 
داند و را به صورت تام و کامل می مقایسه با شیخ فضل الله، عصمت پیامبر به طور کلی عالمه طباطبایی در

 ،ندکداند و برخی آیاتی که ظاهرا نافی عصمت هستند را توجیه میرا منتفی می احتمال و امکان خطا برای پیامبر
امکان خطا پیش از رسالت داند و مثاًل را مانند عالمه طباطبایی تام و کامل نمی الله عصمت پیامبراما شیخ فضل
 داند.را محتمل می
ترین دلیل اختالف نظر این دو مفسر، خاستگاه متفاوت آموزش و مطالعه و رشد فکری هر رسد مهمبه نظر می

 .باشدمی)ایران و لبنان( از آنها یک در باب علوم مختلف مثل علم کالم و... و فضای مختلف زندگی هریک 
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