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چکیده
امامیه ،بر اساا الهه قل ی و نل ی ،معتلدند همه انبیاء و رساالن اه ی نسبت به
تمام منفّرات از جم ه خالف مذمالم معصااالم هسااتند با این حال بر اسااا هاهر
گزارش قرآ کریم ،برخی از انبیااء لچار خالف شااادو ،و مالرل ن ی قرار گرفته اند
برخی از منکرا قصاامت انبیاء با اسااتنال به این قبیل آیات ،شااب اتی بر قصاامت
انبیاء از خالف مطرح کرلواند ملاهه حاضار با اساتفالو از روش تال یفی -تح ی ی،
این مسااههه را از لیدگاو قلل و نلل بررسای نماللو ،و با تلسایم خالف به ممدوح و
مذمالم ،نشااا لالو که یامبرا نساابت به خالف مذمالم ،معصاااالم باللو و خالف
ممدوح و طبیعی ،منافاتی با قصاامت ندارل ،و لر الامه ،شااب ات منکرا قصاامت
انبیاء از خالف مذمالم را اسخ گفته است
واژه های کلیدی :انبیاء ،خالف ممدوح ،خالف مذمالم ،قصااامت از خالف مذمالم،
شب ات قصمت

 .1دانش پژوه سطح چهار ،مؤسسه آموزش عالی امام صادق
 .2دانش آموخته سطح چهار مؤسسه آموزش عالی امام صادق

.

 ،مدرس حوزه علمیه قم.

مقدمه
امامیه معتقد استتک ه یامبران نستتبک ه اهاو خ ا ای عمدی ،ستت ی ،بیرو،
صتت یرو ،قبل از نب ت خ عد از آن معصتت ه تستتتهد ستتید مرتضتتی.)333 :1111 ،
تمچهین یامبران اید از تر چیز مهفّری اک اشتتهد مانهد مهفّرات اا قی مثل حقد،
خل ،حستتد خ  ...یا مهفّرات جستتمانی مثل جذاه ،رص خ  ...یا مهفرات در نستتم مانهد
شرک ،زنا خ یعفتی مادران خ آ اء خ  ...ا ن میثم.)37 :2 ،1141 ،
در رای از آیات قرآن ریم ه رای از یامبران مانهد حضتترت ا راتیم ،حضتترت
نسبک
 ،خ یامبر ا ره
داخد ،حضترت ز ریا ،حضترت م سی ،حضرت تارخن
ا ف دادو شتدو استک .این م لم رای رای مهشتتط حرش شتتب ه در ارو عصمک آنان
شدو اسک.
مقاله حاضتر ،در صدد اس ه این شب ه اسک ه چهین نسبتی ه انبیاء در آیات
مذ ر ،چگ نه ا اعتقاد امامیه ه عصمک انبیاء سازاار اسک؟

 .1مفهوم شناسی
 .1 -1خوف

ا ف در ل ک عبارت استتک از :انترار امر نا ستتهدی ه تحقق آن مره ن یا معل ه
استک رابم اصف انی .)343 :1112 ،ر اساس این تعریف خاژو ا ف نسبک ه فضیلک
یا رذیلک دن ال شتترا استتک خ فضتتیلک خ رذیلک دن آن ستتتگی ه عکس العمل
انستان اافف دارد ه این معها ه ا ف -ا او شتدید اشتتد یا افیف -اار اعث ش د
انستتان در مقاه دفا امر مخ ف رآید ،چهین ا فی فضتتیلک استتک خلی اار ا ف در
انسان ،سبم سسک خ ضعیف شدن انسان ش د ه ا نهای ه م جم سردرامی خ عده
تد یر شت د ،ه آن جببن افته می شت د ر.ک :رابم اصتف انی ،)181 :1112 ،خ رخشن
استک چهین ترستی ،رذیلک اسک چرا ه در مقا ل شجاعک خ ضد آن ا اتد د ا ن
اثیر 233 :1 ،1313 ،ا ن مهر ر .)81 :13 ،1111 ،ها راین شتتتجاعک در مقا ل ا ف
نیستتک لکه در مقا ل جبن استتک ،در نتیجه یامبران ممکن استتک دچار ا ف ش ت ند
خلی متصف ه جببن نمیش ند ر.ک :حباحبایی.)322 :14 ،1334 ،

 .2 -1فَزَع

 .3 -1خشیت

اشت تیک در ل ک ه معهای ا ف تمراو ا تعریم خ احتراه استتتک خ بالبا آااتانه
می اشتد ،چهان ه در قرآن ریم ه عالمان ااتصتاص یافته اسک :إِنَّما يَخْشَى اللَّهَ مِنْ

عِبادِهِ الْعُلَماء فاحر )28 :رابم اصتتف انی .)283 :1112 ،حبق این تعریف ،اشتتیک
ااص از ا ف استتک ،یعهی تر اش تیتی ا ف استتک خلی تر ا فی اش تیک نیستتک.
قرآن ،اشتیک یامبران را از بیر اداخند نفی نم دو اسک :وَ ال يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلَّا اللَّه 
احزاب )33 :زیرا آن تا فق اتداخنتد را مرثّر ل تالتذّاتو در خج د میدانهد حباحبایی،
.)321 :11 ،1334
آنچه از مف ه شتهاستی این خاژاان دسک میآید آن اسک ه جببن رذیلک اسک
خلی فَزَع خ اشتیک در مقا ل اداخند فضیلک اسک .خ ا ف ه ص رت م لق نه فضیلک
اسک خ نه رذیلک.

ا ف ه دخ قسم ممدخش خ مذم ه تقسیم میش د:
 .2 -1خوف ممدوح

ا ف ممدخش ،حبیعی یا عق نی اسک:

 /تادی صادقی -محمد حسین مختاری

 .2اقسام خوف

 .2 -1 -1ا ف حبیعی :این ا ف از ام ر ف ری تمه م ج دات زندو خ صتتتاحم
شتع ر اسک ،یعهی تماه جان داران در م اج ه ا چیزی ه جان آن ا را در معرض ا ر
قرار می دتد ،حالتی در نفستشان ه خج د میآید ه اعث می ش د ا دشان را در را ر
آن حفظ ههتد .این ا نته ا ف مذم ه نیستتتک ،از آنجا ه انبیاء ال ی ه حکم آیاتی
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فزع حالک تهفّر خ انقباض استتتک ه از م اج ه ا امر ترستتتهاک ر انستتتان عارض
میشتت د رابم اصتتف انی .)137 :1112 ،تر انستتانی ه صتت رت حبیعی خ بریزی اار
حتالک تهفر خ انقباض نستتتبک ه امر مکرخو در اخ یدا شت ت د ،بالبار در صتتتدد دفا آن
رمیآید .ها راین فزع نه ته ا نقص خ رذیلک نیستتتک ر.ک :ج ادی)214 :3 ،1332 ،
لکه فضتتیلتی استتک ه در ستتایه آن میت ان امر مکرخو را دفا رد ر.ک :حباحبایی،
.)131 :13 ،1334
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چ ن قُلْ إِنَّما أَنَا بَش ََ م مِلْلُمُ ْ يُوحى إِلَيّ..

ف )114 :در ل ازه بیر قبیح انستتانی ا

انسانتای دیگر مشتر هد ،ه چهین ا فی مف ر می اشهد.
 .2 -1 -2ا ف عق نی :ا فی استتک ه از علم ه عرمک اداخند ناش تی شتتدو خ
مستتهد ه ترس هدو از ا ا خ اهات اسک .این ا ف از فضافل اسک چرا ه عقل ه
آن فرمتتان می دتتد ر.ک :نراقی .)231 :1 ،1334 ،ر این استتتاس ،ا ف از عرمتتک
اداخند الرحمن )113 :ترس از خعید ادا ا راتیم ،)11 :ترس از عذاب قیامک اعراف:
 )73خ ترس از رخز حساب رعد )28 :ا فتای عق نی خ ممدخشاند.
 .2 -2خوف مذموم

ا ف مذم ه ،ا فی استک ه مهشط حبیعی یا عق نی ندارد ،مانهد ا ف از چیزی
ه اارج از قدرت انستتان استتک ،ا او خق ع ضتترخری اشتتد ،مانهد ا ف از مر
دیگران ،یا بیر ضترخری اشتد مانهد ا ف م ت ه ،مثل ایهکه ن الی را کارد خ نسبک ه
ایهکه این ن ال آیا ثمر می دتد یا نه ،ا ف در اخ ایجاد شت ت د .ا ف م ت ه نیز مذم ه
استک ،زیرا نه ناشی از حبیعک انسان اسک خ نه مهشط عق نی دارد ر.ک :نراقی،1334 ،
.)233-233
از میان اقستتاه ا ف ،ا ف مذم ه عیم محست ب میشت د .چهین عیبی ه دلیل
عقلی خ نقلی ا مقاه شتام یامبران ستازااری ندارد ،از این رخ تماه یامبران نسبک ه
چهین ا فی ،معص ه تستهد.

 .3ادله عصمت انبیاء از خوف مذموم

سال یسک خ تشتم ،شمارو صتد خ دخازدو
33

 .3 -1دلیل عقلی

یامبران ه عه ان رتبران ال ی از لحاظ رخحی نستبک ه رای از اخصتاف نفسانی
نفرتآخر مانهد حسد ،خل خ ا ف مذم ه اید معص ه اشهد ،زیرا خج د چهین اخصافی
تاعتث عتده اعتمتاد مرده خ دخری آنان از یامبر اردیدو خ در نتیجه برض از ارستتتال
یامبر -ه تدایک مرده استک -نقض می شت د ر.ک :ستدیدالدین حمصی:1 ،1112 ،
 121التیجی .)32 :1332 ،ع خو این ه یامبران اس ت وتای اا قی شتترند ،خ س تی
ه دارای رذایل اا قی استتک ،صتت حیک استت و اا قی دن رای شتتر خ تمچهین
شایستگی ارتباا مستقیم خ یخاس ه ا عالم ر ی را ندارد.
اار چه متکلمان ،ف ستتتفه خ مفستتتران ا ف مذم ه را ه عه ان امر نفرتآخر ذ ر

نکردو اند خلی از م ی ه رای امر نفرتآخر ارافه ردو اند تر امری ه حبا انستتان از
آن تهفر دارد خ ستبم دخری مرده میشت د) رخشن میش د ه ا ف مذم ه از مهفّرات
اسک.

 .3 -2 -1آیات قرآنی
 .3 -2 -1 -1آیه نفی خوف از اولیاء الهی

اداخند متعال ترا نه ا فی را از اخلیاء ال ی نفی ردو استتک :أَال إِنَّ أَوْلِياءَ اللَّهِ ال

خَوْفٌ عَلَيْهِ ْ وَ ال هُ ْ يَحْزَنُون ی نس )12 :آااو اش تید ه دخستتتان ادا تیچ ترس خ
اندختی ندارند.
لر این آیه خداوند به ااالرت مط  -خالاو نساابت به گذشااته و خالاو نساابت به
آینادو ،و خالاو لر لنیاا و خالاو لر برزخ و آخرت -از اوهیاء خالیش خالف را نفی می کند
مرال از خالف ،قطعاا خالف ممادوح ناالاهد باللچ چرا که وجه قبحی لر آن ا وجالل ندارل
مرال از خالف ،خالف مذمالم است از طرف لیگر قطعا تمام
تا از یامبرا نفی شاالل
این آیه بر قصاامت
یامبرا از مصااالی کامل اوهیاء اه ی محسااال می شااالند
یامبرا از خالف مذمالم لنهت لارل
 .3 -2 -1 -2آیه بطالن انفضاض از پیامبر

اتداخنتد در متدش یامبر ا ره

میفرماید :فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُ ْ وَ لَوْ

كُنْتَ فَظًّا غَليظَ الْقَلْبِ الَنْفَضََاوا مِنْ حَوْلِ َ  ...آل عمران )173 :لاى یامبر!و س ه

 /تادی صادقی -محمد حسین مختاری

سبم م ر خ رحمک ادا ا آنان نره ا ى شدى ،خ اار درشک ا ى خ سخک دل دى
از یرام نک را هدو مىشدند.
رحمتک اتداخنتد علتک ایجتادی خ ستتتبتم م ر تان دن خ ا ق القی یامبر
استتتک .انگیزو خ علتتک بتتایی ایجتتاد م ر تتانی خ ا ق القی در یتامبر
ا ره
آن استتک ه مرده از احراف یامبر را هدو نشتت ند خ ه ستتخهان اخ ا ق
ا ره
ردو خ عمل ههد تا تدایک ش ت ند خ ه رستتتگاری رستتهد .ه عبارت دیگر علک ثب تی
رحمک اداخند استتتک خ دلیل در مقاه
م ر ان دن خ نره ا دن یامبر ا ره
نتتارخایی انفضتتتاض خ
اثبتتات رای اثبتتات م ر تتانی خ نره ا دن یتامبر ا ره
اسک.
را هدای مرده از احراف یامبر ا ره
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 .3 -2دلیل نقلی
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این م ک اعث میشت د رحمک ال ی -تمان ر ه م ر انی خ ا ق القی را در
یامبر ایجاد ،خ اشتتن دن را از ایشتتان مهتفی رد -تماه مهفرات اخصتتاف درخنی خ
 ،حستتتد ،یهه،
ظتاتری خ عی ب) را از ایشتتتان زداید .از این رخ در یامبر ا ره
ه
ا ف متذم ه خ  ...خج د نتدارد .از ست ت ی دیگر ،زدخدن این رذایتل از یامبر
ااحر مقاه نب ت خ رستتالک آن حضتترت استتک ،لذا دیگر یامبران ال ی را نیز شتتامل
میش د.
 .3 -2 -2روایات

لر منابع روایی اگر چه قصاامت یامبرا از خالف مذمالم به ااالرت ااریح بیا
نشادو اسات ،وهی قباراتی وجالل لارل که مفال آن ا لنهت لارل بر اینکه یامبرا نسبت
به خالف مذمالم معصاالم هستند امام رضا لر روایتی میفرماید« :اهْإِمَامُ اهْمُطَ َّرُ مِنَ
اهذُّنُال ِ وَ اهْمُبَرَّأُ قَنِ اهْعُیُال چ امام کسى است که از گناها اک است و از قیال بر کنار
اساات » (ک ینی )044 :7 ،7041 ،حضاارت م دی لر نامهای خطا به احمد بن
اسااحاد لربارو اماما شاایعه میفرماید« :قَصااَمَ ُمم مِنَ اهذُّنُال ِ وَ بَرَّأَهُمم مِنَ اهْعُیُال ِ وَ
طَ َّرَهُمم مِنَ اهدَّنَ ِ وَ نَزَّهَ ُمم مِنَ اه َّبم چ خداوند متعال آن ا را از گناو معصااالم ساااخته و
از قیبها مبرا نماللو و از یدیها تط یر و از شاااب ات منزّو کرلو اسااات» (طالساای،
022 :7077چ طبرس ای )062 :0 ،7041 ،با تالجه به آ که واژو «اهعیال » جمع مح ّی
از تمام قیال  -از جم ه
باه ال اسااات لنهات بر قمالم می کناد ،لر نتیجه اماما
خالف مذمالم -اک میباشند
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اار چه این اخصتتاف رای اماه یان شتتدو استتک خلی این خیژای تا ناظر ه شتتطن
می اشتتتد .از این رخ ا ت جه ه ایهکه یامبران نیز از چهین
تتدایتگری افمه اح ار
شتتطنی را ردار تستتتهد ،الجره اید چهین اخصتتافی را داشتتته اشتتهد ،در نتیجه تمه
یامبران از عی ی مانهد ا ف مذم ه م ّر خ اک می اشهد.

 .4پاسخ به اشکاالت عصمت انبیاء از خوف
رای دارانتدیشتتتان خ مهکران عصتتتمتک م لق یتامبران افته اند« :اداخند ه
حضترت م ستی

میفرماید :وَ أَلْقِ عَصاكَ فَلَمَّا رَآها تَهْتَزا كَأَنَّها جَانٌّ وَلَّى مُدْبِ اً وَ لَ ْ

يُعَقِّبْ يا مُوسََى ال تَخَفْ إِنِّي ال يَخافُ لَدَيَّ الْمُ ْس ََلُون نمل )14 :خ ت عصتتاى ا د
یفکن ،چ ن م ستتى عصتتا افکهد خ ناااو) ر آن نگریستتک ه ه جهب

خ تیجان در

آمتد چهان ه اژدتایى م یم اردید ،رخ ه فرار ن اد خ دیگر خا س نگردید ،در آن حال
دخ ا اب شد) اى م سى مترس ه ی مبران در حض ر من تراز نمىترسهد».
اار چه ظاتر این خ

از آیه یعهی إنِّي ال يَخافُ لَدَيَّ الْمُ ْسَلُون ااباری اسک،

در ادامه ،ج ات مختلف این شتب ه ،نسبک ه انبیایی ه قرآن ریم ه آن ا نسبک
ا ف دادو احصاء ،تحلیل خ اس دادو میش د.
 .4 -1خوف حضرت ابراهیم
اداخند در قرآن میفرماید :فَلَمَّا رَأى أَيْدِيَهُ ْ ال تَصََِلُ إِلَيْهِ نَمِ َهُ ْ وَ أَوْجَ َ مِنْهُ ْ

خيفَةً قالُوا ال تَخَفْ إِنَّا أُرْسَِلْنا إِلى قَوْمِ لُوط ت د )34 :خقتى دید دستتشان ه آن بذا
نمى رستد ،رفتارشتان را نا ستهد خ اصتمانه تشخیص دادو ،از آنان احساس ترس رد،
فرستاداان ما افتهد :مترس ما مطم ران عذاب ه س ى ق ه ل ا تستیم».

 /تادی صادقی -محمد حسین مختاری

آنچه ه از ظاتر آیه دستتک میآید آن استتک ه حضتترت ا راتیم خقتی دید
دستتک م مانان ه حرف بذا دراز نمیشت د ،دخ حالک در اخ ایجاد شتتد :یکی آنکه دق
آمد خ دیگر آنکه احستتتاس ترس در قلم اخ ایجاد شتتتد ،ها راین ترس آن حضتتترت ه
ااحر بذا نخ ردن آن ا دو استتک ر.ک :فخر رازی )174 :13 ،1124 ،چرا ه رستتم خ
ستتتهک زمان حضتتترت ا راتیم آن د ه م مان خقتی از بذای میز ان استتتتفادو
می رد ه این معها د ه تیچ شتتری از ناحیه خی نخ اتد رستتید مقاتل:2 ،1123 ،
 131حبری 13 :12 ،1112 ،نیز رک :حبرستتی 233 -232 :7 ،1332 ،حباحبایی،
 ) 321 :14 ،1334ه تمین دلیل افته شتتدو استتک« :تحره ف ن عامها» یعهی ین
ما ه خاس ه ا ردن بذا حرمک ایجاد شدو اسک حبرسی.)233 :7 ،1332 ،
قرآن ریم ترس تی را ه در دل حضتترت ا راتیم ه خج د آمدو ،ا ستته تعبیر یان
ردو اسک:
اهف) خیفا  :وَ أَوْجَ َ مِنْهُ ْ خيفََةً( هالل )14 :و نیز فََأَوْجَ َ مِنْهُ ْ خيفََةً
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یعهی میا اتد خصتفی از انبیاء -یعهی نترستیدن در یشتگاو اداخند -را متذ ر ش د،
اما معهای آن انشتایی اسک ،یعهی یامبران نباید در یشگاو اداخند دچار ترس ش ند .ا
این حال ه ازارق قرآن ریم رای از انبیای ال ی این دستتتت ر اداخند را نقض ردو
خ دچار ا ف شتتدو اند ،در نتیجه آن ا مرتکم اهاو شتتدواند» ر.ک :میر اقری خ نافیهی،
.)133 -131 :1337

34

(ذاریات )02 :واژو «اوج » مشت از «وَج » به معنای الت خفی است (فراهیدی،
767 :6 ،7041چ راغب ا اااف انی )288 :7070 ،و «وج » حاهتی اسااات که بعد از
هاج ( االت آهسته) لر لل یدا مى شالل و نف آلمى آ را لر خالل ایجال مى کندچ
زیرا ابتدای این حاهت لرونی از آ ادای آهسته آغاز میشالل (راغب ا ف انی:7070 ،
« )288خیف » نیز لر هغت به معنای حاهتی اساات که بر ا ر خالف لر انسااا به وجالل
میآید (راغب ا ف انی)141 ،7070 ،
باا تالجاه به معنای هغالی این لو واژو ،جم ه مالرل بحث از با کنایه اسااات ،گالیا
خیفه که خالل نالقى از تر اسات بى خبر از احب لل لر لل او رخنه کرلو و گالش
لل ،ادا آهساته آ را میشانالل ،و خال اه آنکه ابراهیم لر لل خالل احسا
تر کرل (طباطبایی)107 :74 ،7114 ،چ اهبته احسااا خفیف و ن انى که آ ارش لر
رنگ الست آلمى بروز نکند مؤید آ این است که ک مه «خیف » به الرت نکرو آمدو
اسات که لنهت لارل بر این معنا که لر نف نالقى تر احساا شدو که خی ى قابل
اقتنا نبالل (طباطبایی)712 -711 :70 ،7114 ،
ب) خَجتَل :قالَ إِنَّا مِنْمُ ْ وَجِلُون* قالُوا ال تَوْجَل ...حجر .)73 -72 :در این آیه
از ترس حضترت ا راتیم تعبیر ه «خَجَل» شتدو اسک خ این خاژو ه معهای احساس
ا ف اسک رابم اصف انی.)877 ،1112 ،
ج) رَخع :فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْ اهي َ ال َّوْعُ ...ت د .)31 :خاژو «رَخع» ه معهای ترس تی
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ه در قلم خارد شتتدو ،استتتعمال میش ت د رابم اصتتف انی .)333 :1112 ،این خاژو ر
ا ف «رعتم» دو خ ه معهای ترس افیف استتتک خ عین الفعل لمه «رخع» ه از
حرخف لین اسک مرید این م لم اسک ،ه ا ف رعم مص ف ی.)284 :1 ،1318 ،
از خجه اشتتراک سه تعبیر «ایفه»« ،خَجَل» خ «رَخع» استفادو میش د ه آنچه ر
حضتترت ا راتیم عارض شتتد ،ترس افیف خ ضتتعیفی دو ه در قلم ا د آن را
احستتتاس رد ،خ چهین ا فی ا ف حبیعی د ته ا راتیم را ستتتردرام نکرد خ
قتدرت تد یر اخ را نیز ستتتلم نهم د ،خ از این رخ این ا ف ،مذم ه نب دو خ ا عصتتتمک
مهتافتات نتدارد .قرآن ریم نیز نه ته ا ترس حضتتترت ا راتیم را م رد مذمک قرار
نمی دتد لکه از اخ ه نیکی یاد می هد :فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْ اهي َ ال َّوْعُ وَ جاءَتْهُ الْبُشََْ ى

يُجَادِلُنا في قَوْمِ لُوطٍ * إِنَّ إِبْ اهي َ لَحَلي ٌ أَوَّاهٌ مُنيب ت د )37 -31 :س تهگتامى ه

ترس خ دل رو از ا راتیم رحرف شتتتد خ آن مژدو ه اخ رست تید ،ا ما در ارو ق ه ل ا ل ه
قصتد دفا عذاب از آنان و ه افتگ ردااک .ه راستى ه ا راتیم سیار رد ار خ دلس ز
خ رخى آخرندو ل ه س ى اداو د ر.ک :ج ادی آملی.)38 :33 ،1331 ،
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اداخند ه حضترت م سی

میفرماید :وَ أَلْقِ عَصاكَ فَلَمَّا رَآها تَهْتَزا كَأَنَّها جَانٌّ

وَلَّى مُدْبِ اً وَ لَ ْ يُعَقِّبْ يا مُوسَى ال تَخَفْ إِنِّي ال يَخافُ لَدَيَّ الْمُ ْسَلُون  نمل )14 :خ ت
عصتاى ا د یفکن ،چ ن م ستى عصتا افکهد خ ناااو) ر آن نگریسک ه ه جهب خ
تیجتان در آماد چهان ه اژدتایى م یم اردید ،رخ ه فرار ن اد خ دیگر خا س نگردید،
در آن حال دخ ا اب شتتتد) اى م ستتتى مترس ه ی مبران در حضت ت ر من تراز
نمىترسهد».
از جمله خیژایتای حبیعی انستتان آن استتک ه خقتى ه مهررواى ت ل انگیز ،آن
تم ىستتتا قه رمى ا رد ،ه تیچ راتى راى دفا آن ه نررق نمى رستتتد مگر فرار
ردن ،ق رار تا ه فرار مى اذارد ،ه خیژو ستتتى ه تیچ ست ت حى راى دفاع ندارد ،خ
معل ه استک ه چهین ترستی مذم ه نیستک ،تا ستتى م سى را ه داشتن آن مذمک
هد حباحبایی .)317 -311 :17 ،1334 ،ها راین ا ف حضتترت م ستتی نمی ت اند
مصتتدان نقض آیه ال يَخافُ لَدَيَّ الْمُ ْسَََلُون اشتتد زیرا این ن ی ناظر ه ا فتای
مذم ه استتک در حالی ه ا ف حضتترت م ستتی
اسک.

در آیه ا ف حبیعی خ ممدخش

 /تادی صادقی -محمد حسین مختاری

اشتکال :اار ترستیدن حضترت م سی امر بیر ارادی حبیعی) اسک س چرا
اداخند اخ را ا عبارت «ال تخف» ن ی می هد؟ امر بیر حبیعی ه ن ی ردار نیستتتک!
زیرا مستتتتلزه ل دن ن ی اتداخند می شت ت د ر.ک :میرنافیهی خ میر اقری:1387 ،
.)138
است ت  :ق عار ن ی اداخند در این آیه حقیقی نخ اتد د ر.ک :آل ست تی،1117 ،
 )173 :14زیرا ن ی حقیقی در جایی استتک ه متعلق آن مقدخر مکلف دو ،خ امتثال
آن ممکن اشتد ،در حالی ه ا ف حضترت م ستی حبیعی خ بریزی استتک خ امر
بریزی بیر قا ل دفا می اشتتد .از این رخ ،ن ی اداخند مجازی استتک خ برض اداخند از

عصمت پیامبران نسبت به خوف مذموم از منظر عقل و نقل و پاسخ به اشکاالت  /حسین تهرا او – محمد ذخقی تریس 

 .4 -2خوف حضرت موسی

34

این ن ی ،تستکین خ دلگرمی حضترت م ستی استک ر.ک :شتی ح سی ،یتا:8 ،
 38حبرستتی 331 :3 ،1332 ،رخش المعانی )173 :14 ،1117 ،مرید تستتکیهی دن
ن ی اتداخند تعبیر ال تَخَفْ إِنَّ َ مِنَ الْآمِنين  قصتتتص )31 :استتتک ه در این آیه
اداخند ایمن دن م سی

را تضمین می هد.
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اداخند در این آیه میفرماید :قاال رَبَّنا إِنَّنا نَخافُ أَنْ يَفْ ُطَ عَلَيْنا أَوْ أَنْ يَطْغى حه:
 )17م ستتى خ تارخن عرض ردند :ارال ا ،مىترستتیم ه فرع ن ىدرنگ ر ما ظلم خ
عق ک هد یا ر فر خ سر شى ا د یفزاید.
در این آیه رای آن اسک ه آن دخ
استهاد ا ف ه حضترت م سی خ تارخن
رای نخستتتین ار مطم ریک یافتهد ه ه ستت ی فرع ن رخند ،ا ف آن ا ه ااحر این
د ه نکهد فرع ن قبل از اتماه رستتتالتشتتتان ،در عق ک آن دخ عجله هد .در نتیجه
برض از فرستتادن آن ا حاصتل نشت د فیض اشتانی 348 :3 ،1117 ،حقی رس ی،
یتا 334 :7 ،حباحبایی.)171 :11 ،1334 ،
تمچهین در آیه قالَ رَبِّ إِنِّي أَخافُ أَنْ يُمَذِّبُون  شتتتعراء )12 :ا ت جه ه آنکه
اداخند ه م ستی دستتت ر تدایک ق ه فرع ن را دادو استک رخشتتن میشت د ه متعلق
تکذیم ،رستتالک آن حضتترت دو استتک ر.ک :حبرستتی )231 :3 ،1332 ،در نتیجه
ه ااحر آن استتک ه ا تکذیم آنان ،رستتالک آن حضتترت ه
ا ف آن حضتترت
سرانجاه نرسد.
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ه ااحر ه ا ر افتادن خظیفه رستتتالک د ه
هتا راین ترس این دخ یامبر
در این صتت رت چهین ا فی ممدخش ا اتد د ،خ این ا ف نمی ت اند مصتتدان نقض
ن ی اداخند در آیه  14س رو نمل اشد چرا ه این ن ی ناظر ه ا ف مذم ه اسک.
رای ناتماه ماندن رسالک آن ا
اشکال :حتی اار ترس حضرت م سی خ تارخن
اشتتتد نمیت ان این ت جیه را ذیرفک چرا ه ن ی اداخند در آیه  14ست ت رو نمل ه
صت رت م لق استتک ،حال این ترس تر چه میا اتد اشتتد ر.ک :میر اقری خ نافیهی،
.)138 :1337
است  :ن ی در آیه مذ ر ه ص رت م لق نیسک لکه مقیّد لبی خ عقلی دارد ،چرا
ه ا ف دخ قستتم ممدخش خ مذم ه دارد .ا ف ممدخش ا ت جه ه آنکه حَستتَن خ نیک

استتتک دلیلی ندارد اداخند از آن ن ی هد ،ه تمین دلیل ن ی اداخند در این آیه ناظر
ه ا ف مذم ه ا تمه اقستام استک ،از این رخ اح ن آن نیز نسبک ه ا ف مذم ه
اسک.
اداخند در این آیه میفرماید :فَأَوْجَ َ في نَفْسَِهِ خيفَةً مُوسى حه )13 :در آن
حال م سى در دل ا ی

ترسید».

واژو «خیفَ » مفعالل برای فعل «اوجَ َ» باللو و معنای این ترکیب احسااا تر
اسات ،یعنی تر خفیفی که ا رش لر رنگ الست بد انسا هاهر نشالل (طباطبایی،
 )712 -711 :70 ،7114ق ت ترسااید حضاارت مالساای لر ااحنه مبارزو با
سااحرا نیز خالف از آسایب رساند سحرها به او نبالل ،چال او میلانست آن ا مشتی
چال و طنابی بیش نیساات ،وهی بیم آ لاشاات که امر بر مرلم مشااتبه شااالل و آن ا
نتالانند میا ساااحر و معجزو ،ح را از باطل تشاااایص لهند ،و لر نتیجه جاهال و
حکالمتهای گمراو یروز شااالند (ر ک :ملاتل10 :1 ،7001 ،چ ش ایخ طالساای ،بیتا:1 ،
726چ س اید مرتض ای ،بیتا )17 :مؤید این مط ب وقدو یروزی خداوند به مالس ای
اسااات که فرمالل :قلنا ال تَخَفْ إِنَّ َ أَنْتَ الْأَعْلى( طه( )62 :فار رازی:00 ،7004 ،
 )10قالوو آنکه یشتر لر کاخ فرقال وقتی قصاای مالسی تبدیل به اژلها شد مالسی
نترساید فَأَلْقى عَصَاهُ فَِِذا هِيَ ثُعْبانم مُبين( شعراء )10 :حال مالسی
قصاهای مار نما لچار تر

با طنا ها و

شالل؟

 /تادی صادقی -محمد حسین مختاری

مرید دیگر این م لم رخایک اماه علی اسک ه فرم د« :لَمْ یب جِسْ مب سَى
اِیفَةر مِنْ نَفْستِهِ ،ل أَشتْفَقَ عَلَیْهِ مِنْ بَلَبَةِ الجب ّال ،خَ دبخَلِ الضَّلَال» :م سی در م رد
ا د ترستتی نداشتتک ،لکه از یرخزی جات ن خ حا م شتتدن دخلک امراتان یمهاک
د» سیدرضی.)74 -18 ،1382 ،
ها راین ترس م ست تی در مبارزو ا ستتتاحران ه ااحر فقر فرتهگی مرده ،خ
نگرانی از امراو شدن آن ا د خ چهین ترسی ممدخش اسک.
حاصتل آن ه نستبک ترستای مذم ه ه حضترت م سی

نارخا دو خ نسبک

دتهدو ،نقض ههدو ن ی م ج د در این آیه استتک :يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا ال تَمُونُوا كَالَّذينَ

آذَوْا مُوسََى فَبَ َّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قالُوا وَ كانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجيها احزاب )13:تان اى ستتانى ه
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ایمان آخردواید! تمانهد ستتانى نباش تید ه م ستتى را اذیک ردند ،خ ادا م ستتى را از
آنچه آنان افتهد تبرفه رد ،خ اخ نزد ادا آ رخیى داشک.
 .4 -3خشیت هارون
اداخند در قرآن میفرماید :قالَ يَا بْنَ أُمَّ ال تَأْخُذْ بِلِحْيَتي وَ ال بِ َأْسََي إِنِّي خَشََيتُ

أَنْ تَقُولَ فَ َّقْتَ بَيْنَ بَني إِس َْ اليلَ وَ لَ ْ تَ ْقُبْ قَوْلي حه )31 :افک :اى ستتر مادره! نه
ری مرا گیر خ نه ستتره را ،من ترس تیده ه گ یى :میان هىاستترافیل تفرقه خ جدایى
اندااتى خ سفارق مرا لدر حفظ خحدت هىاسرافیلو رعایک نکردى.
ته تمراو عدوای از مرده راتی و ح ر شتتتد خ رادرق
حضتتترت م ست تی
تتارخن را ته عه ان جانشت تین ا د در ین مرده قرار داد .خلی ستتتامری ا ایجاد
انحراف در ین مرده آنان را ه ا ستتتاله رستتتتی دع ت رد .تارخن آن ا را از این ار
مها رد خ آنان را ه ادای رحمان دع ت رد حه )34:خلی مرده افتهد ما ا ستاله را
می رستیم تا زمانی ه م سی یاید حه.)31 :
عد از راشتتن مت جه شتد مرده ه جای رست اداخند،
حضترت م ستی
ا ستتاله را می رستتتهد از این رخ رادرق تارخن را م رد مرااذو قرار داد خ فرم د:
قالَ يا هارُونُ ما مَنَعَ َ إِذْ رَأَيْتَهُ ْ ضَلاوا حه )31 :م سى افک :اى تارخن مانا ت چه
د ه چ ن دیدى ه ق ه امراو شدند».
تارخن

در است ت دخ چیز را ه عه ان عذر ا د یان رد :یکی آن ه این ق ه

مرا ضعیف شمردند تا آنجا ه نزدیک د مرا کشهد ...قالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُوني
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وَ كادُوا يَقْتُلُونَني  ...اعراف ،)174 :خ دیگر آن ه ترست تیده ین هی استتترافیل تفرقه
ایجاد شت د إِنِّي خَشَِيتُ أَنْ تَقُولَ فَ َّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْ الِيلَ وَ لَ ْ تَ ْقُبْ قَوْلِي حه.)37 :
این جمله ،تعلیل م لم محذخف استتک ه حاصتتل این استتک ه اار مىا استتتم از
رستت ا ستاله مانا ش ه مرا جز تعداد اند ی احاعک نمى ردند ،خ این اعث مىشد
هى استترافیل دخ دستتته ش ت ند ،یکى مرمن خ م یا خ دیگرى مشتترک خ نافرمان ،خ این
دخدستتگى اعث مىشتد ه خحدت لمهشتان از ین رخد خ چه سا ار ه شتار تم
مىانجامید ،ه تمین دلیل ه یاد ستتفارق ت افتاده ه مرا دستتت ر ه اصتت ش دادى خ
فرم دى :أَصْلِحْ وَ ال تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ اعراف .)112 :از این رخ ترستیده خقتى ه
رمى اردى خ تفرقته خ دخ دستتتتگى ق ه را بیهى ،اعتراض هى تته« :فَرَّقتْکَ َیْنَ َهِی

إِستتْرافِیلَ خَ لَمْ تَرْقمْ قَ ْلِی» رعایک ستتتفارق مرا نکردى خ میان هى استتترافیل تفرقه
افکهدى» حباحبایی.)131 :11 ،1334 ،

ه ااحر عده تحقق تفرقه ین هی استترافیل خ رای
اشتتکال :حضتترت تارخن
حفظ جان ا د ،نستبک ه شرک خ ا ساله رستی آن ا فق در حدّ ن ی افتاری ا تفا
نم د ،دخن آنکه اقداه عملی انجاه دتد ،در حالی ه مفستتدو شتترک خ ا ساله رستی
یشتتتر از تفرقه استتک .از این رخ تکلیف اقتضتتا می رد ه تارخن رای مبارزو ا ش ترک
اقتداه عملی انجتاه میداد اار چه جان ا د را در این راو از دستتتک میداد .ه تمین
دلیل عذر ا اتی خی م رد ذیرق نیسک خ ترس تارخن مذم ه اسک.
است  :حضرت تارخن میدانسک خ یا احتمال سیار االیی میداد ه شرک خ
ا ستتاله رستتتی آنان م قک دو خ ا آمدن حضتترت م ستتی این انحراف رحرف
ا اتد شتتد چرا ه هی استترافیل در اس ت ه ن ی تارخن از ا ستتاله رستتتی افتهد:
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قَالُوا لَنْ نَبْ َََ عَلَيَْهِ عاكِفينَ حَتَّى يَ ْجِعَ إِلَيْنا مُوسََى  حه )31:افتهد :ما تم ارو ر
رستتیدن ا ساله اقى مىمانیم تا م سى ه س ى ما ازاردد .این اعتراف مرده ،تارخن
را ه این نتیجه رستاند ه شرک آنان م قک دو خ ا آمدن م سی رحرف ا اتد شد.
خ در خاقا تم چهین شتتد خ مرده نستتبک ه انجاه خعدو ا د صتتادن دند خ ا آمدن
م ستی دستک از شترک رداشتتهد .س شترک م قتی رخ داد ه امید ه اص ش آنان
خج د داشتتک .در حالی ه اار تارخن در مقا ل ا ستتاله رستتتی آنان اقداه عملی انجاه
میداد اعث ایجاد تفرقه خ حتی مهجر ه قتل تارخن خ یرخان اندک خی میاشتتک .در
نتیجه اقداه خی یثمر ،حتی ستبم از ین رفتن شریعک خ تدایک مرده میشد .از این
رخ ترس خ اشیک تارخن مذم ه نخ اتد د.
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رای آن د ه نکهد م سی امان هد
س ترس خ اشتیک حضترت تارخن
ه خی در بیا اعث ایجاد تفرقه در ین مرده شتتدو استتک خ ستتفارق خی مبهی ر
اصت ش مرده خ تبعیک نکردن از رخق مفستتدین را فرام ق ردو استتک .چهین ترستی
نمی ت اند مذم ه اشد زیرا تر سی ه جانشین رتبری ش د خ در زمان انجاه خظیفه-
دخن آنکه از ناحیه اخ تاتی صت رت ارفته اشتتد -در ین مرده انحرافی ایجاد شت د،
این ا ف خ دل رو در اخ ج د میآید ه نکهد رتبر اصلی خقتی ا انحراف مرده م اجه
شت د امان هد از ناحیه اخ تاتی صت رت ارفته اشتد ،در نتیجه خی را مقصر داند.
س چهین ترسی نمیت اند مصدان نقض آیه  14س رو نمل اشد.
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 .4 -4فَزَع حضرت داود
اداخند میفرماید :إِذْ دَخَلُوا عَلى داوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُ ْ قالُوا ال تَخَفْ خَصْمانِ بَغى بَعْضُنا

عَلى بَعْضٍ فَاحْمُ ْ بَيْنَنا بِالْحَقِّ وَ ال تُشََْطِ ْ وَ اهْدِنا إِلى سَََواءِ الصََِّ اط ص :آیه )22
تهگامى ه در محراب) ر داخخد داال شتدند خ اخ از آنان تراسان شد آنان دخ افتهد:
مترس ،ما دخ نفر خصااام یکدیگریم ه راى ر دیگرى ستتتتم ردو ،میان ما ه حق
حکم ن خ ا تیچ یک ج ر خ حرفدارى مکن خ ما را ه راو راسک تدایک فرما».
نقل می هد ه
ادا در این آیه داستتتان یک دادرستتی را رای یامبر ا ره
ین دخ ارخو اص متی ایجاد شد ه رای رفا آن ادمک حضرت داخد رسیدند.
واژو «تَس االوروا» به معنای رفتن بر بانی لیالار اساات (ر ک :زماشااری:0 ،7041 ،
21چ طریحی112 :1 ،7118 ،چ طباطبایی )717 :71 ،7114 ،از هاهر این ک مه که با
ضاامیر جمع بیا شاادو اساات و ک ماتی مانند «لخ الا»« ،من م» و «قاهالا» به لساات
میآید کساانی که برای رفع خصالمت یش لاول آمدند بیش از لو نفر باللند (رازی،
120 :06 ،7004چ ر ک :طباطبایی)711 -710 :71 ،7114 ،
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از رفتن بر بانی لیالار و لاخل شااد بر محرا حضاارت لاول ،باقث
این قدو
شادند تا آ حضرت لچار فَزَ شاللچ چرا که ورولشا بر محرا به الرت غیر قالی و
بدو اذ بالل و روشان است وقتی قدوای بدو اذ به الرت ناگ انی از بانی لیالار بر
انساا وارل شالند این امر سبب خالف و فز لر انسا می شالل (اهتبیا  ،بیتا-880 :2 ،
881چ ر ک :رازی120 :06 ،7004 ،چ طباطبایی )717 :71 ،7114 ،که چنین خالف و
فز  ،طبیعی هر انسااانی اساات (ر ک :فضاال ا 008 :71 ،7078 ،چ قرش ای:1 ،7118 ،
 )070قالوو بر آ که همانطالر که لر مف الم شاناسی واژو فز گذشت این واژو نه تن ا
رذی ت نیسات ب که فضی ت استچ چرا که انسا را وامی لارل که امر نا سند را لفع کند
فزقی که بر حضاارت لاول قارض شااد نمی تالاند مصاااداد نله ن ی خداوند
مبنی بر نترسااید یامبرا لر محضاار خداوند باشاادچ زیرا ن ی خداوند ناهر به خالف
مذمالم است لر حاهی که خالف و فز آ حضرت طبیعی و ممدوح باللو است
 .4 -5خوف حضرت زکریا

ه ااحر نداشتتتن فرزند ،ا نارحتی خ اندخو ،ا اب ه اداخند
حضتترت ز ریاء
فرم د « :رخرداارا! من از ستتتگانم عد از ا ده یمها م خ تمستتره نازا استتک ،از نزد

ا دت خلىّ خ جانشتتیهى ه من بخ  :وَ إِنِّي خِفْتُ الْمَوالِيَ مِنْ وَرالِي وَ كانَتِ امْ َأَتِي

عَاقِ اً فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْ َ وَلِيًّا تمان ،)7 :جانشت تیهى ه از من ارث برد ،خ تمچهین
خارث آل یعق ب اشتد ،رخرداارا این جانشین مرا م رد رضایک ا د قرار دو :يَ ِثُنِي وَ
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در ارو حقیقک ارث در آیه «یَرِثهی» ین مفستتترین اات ف استتتک .رای ر این
اخرند ه مراد از ارث در آیه ،ارث در ام ال اسک شی ح سی ،یتا 141 :3 ،حبرسی،
 )333 :1 ،1332خلی رای دیگر متعلق ارث را نب ت خ علم میدانهتتد ر.ک :حبری،
 38 -33 :11 ،1112ر.ک :فخر رازی .)714 :21 ،1124 ،سیاری از دانشمهدان شیعه
قافل ه ق ل اخل تستتتهد مکاره ش تیرازی )3 :13 ،1331 ،چرا ه حقیقک ارث ،انتقال
مال از میک ه ازمانداان اخستک خ استعمال آن در بیر از این معها ،مجازى خ محتاج ه
دلیل استک در حالی ه دلیل ر ار رد مجازی در این آیه شریفه خج د ندارد از این رخ
نمیت ان آن را ر نب ت خ علم حمل نم د ح ست تی ،یتا 141 :3 ،ست تید مرتضت تی،
 32 :3 ،1131ر.ک :حبرست تی 331 :1 ،1332 ،ر.ک :حباحبایی.)14 :11 ،1334 ،
ه ااحر
م لبی ه چهین رداشتتی را تق یک می هد آن استک ه حضرت ز ریا
ا ف از ستتگان از اداخند درا اسک فرزند نم د خ شایسته نیسک ا ف آن حضرت
ه نب ت خ علم تعلق ارفته اشتتتد چرا ه اخ تر میداند ه اداخند مقاه نب ت خ علم
خ حکمک را ه ستتی ه اتلیک ندارد اع ا نمی هد ستتید مرتضتتی33 :3 ،1131 ،
حبرسی )333 :1 ،1332 ،ع خو ر آن ه نب ت چیزی نیسک ه از راو ا یشاخندی ه
ارث ردو شت د لکه تا ا مصلحک اسک ح سی ،یتا 141 :3 ،حباحبایی:11 ،1334 ،
 )11ها راین مراد از ارث ،ارث ام ال اسک.
اار چه قرآن ،علک ا ف حضترت ز ریا نسبک ه م الی را صریحار یان نکردو
عتد از یان ترس ا د نستتتبک ه
استتتک خلی تا ت جته ته ایهکته آن حضتتترت
ا یشتاخندان از اداخند درا اسک می هد ه ه اخ فرزندی دتد تا ام ال اخ را ه ارث
برد ،خ از حرف دیگر از رای رخایات دستک میآید ه در آن زمان هى اسرافیل تدایا
خ نتذخرات فراخانى رای «احبتار» علمتاى ی د) مى آخردنتد ،خ ز ریتا رفیس احبار د
قمی )18 :2 ،1313 ،رخشتن میش د یم حضرت ز ریا رای آن د ه این ام ال عد
از اخ ه دستتک افرادی یفتد ه در راو معصتتیک صتترف ههد خ اعث فستتاد در جامعه
اردد ر.ک :ح سی ،یتا 143 :3 ،سید مرتضی 32 :3 ،1131 ،حبرسی:17 ،1332 ،
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يَ ِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا تمان.)1 :
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 )113ه تمین دلیل آن حضترت از رخرداار ا ی تقاضتاى فرزند صتالحى رد
تا ر این ام ال نرارت هد خ آن ا را در ترین راو مصرف نماید.
ها راین متعلق ا ف حضتترت ز ریا تزیهه شتتدن ام ال در راو معصتتیک خ فستتاد
جامعه د خ رخشتن استک چهین ا فی ،ا ف عقلی خ شرعی دو خ در نتیجه ممدخش
استتک .ها راین چهین ا فی نمی ت اند مصتتدان نقض دستتت ر اداخند ال يَخافُ لَدَيَّ

الْمُ ْسَلُون اشد.
 .4 -6خوف و خشیت پیامبر اکرم

اداخند در قرآن میفرماید ... :وَ تَخْشََى النَّاََ وَ اللَّهُ أَحَقا أَنْ تَخْشاهُ ...احزاب:
 )33خ ت از مختالفتک خ ستتترزن ) مرده مى ترست تیدى درحالی ه ترس از اداخند
سزاخارتر د.
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ا زیهم هک جح استتتک.
این آیه مر ا ه داستتتتان ازدخاج یامبر ا ره
ترس آن حضترت در این جریان جهبه شتخصتی نب د ،لکه در راستتتای اجرای رسالک
از مرده ه ااحر آن د ه در آن زمان
ال ی د چرا ه ترست تیدن یامبر ا ره
چهین ازدخاجی مرستت ه نب د .این امر زمیهه ستتاز جهجال یماردالن میشتتد ه چرا ا
تمستتر ستتر ا اندواق ازدخاج ردو ،خ در نتیجه ه اعتماد مرده نستتبک ه حضتترت
آستیم میرستید خ در امیا ی ایشان در ایفای رسالک ال ی ادشه خارد
رست ل
از
میشتتتد حبتاحبتایی .)322 :11 ،1334 ،این ا ف ،نریر ترس یامبر ا ره
نسبک ه تحریک ،ع اه فریبی ،ت حئه
تعلل در ا غ خالیک استک ه آن حضرت
خ فتهه انگیزی مهافقان در ارو اصتتتل دین در تراس د ،ه اداخند حفظ از ا رات را
ه خی خعدو داد :وَ اللَّهُ يَعْصِمُ َ مِنَ النَّاَ  مافدو )13 :ر.ک :ج ادی آملی،1331 ،
 ،)282 -284 :23در نتیجه چهین ترسی مذم ه نخ اتد د ر.ک :حباحبایی،1334 ،
.)322 :11
هتا راین ،دلیتل یا قریههای مبهی ر مذم ه دن اصتتتل ترس خ اشت تیک یامبر
در آیه م رد حث خج د ندارد .اما آنچه ه قرآن ه آن اشارو دارد این اسک
ا ره
ه چرا یامبر ه جای ایهکه فق از اداخند اشتتیک داشتتته اشتتد ،از مرده نیز دچار
ا ف شتدو استک :وَ تَخْشََى النَّاََ وَ اللَّهُ أَحَقا أَنْ تَخْشَاه .نسبک ه معهای آیه ،دخ
احتمال خج د دارد:

جای ترس خ اشتتیک از اداخند ،از مرده ترستتیدو استتک.
 .1یامبر ا ره
حبق این احتمتال یامبر فق از مرده ترست تید خ اداخند اخ را از این ن ع اشت تیک ه
اشیک دیگر تدایک ردو اسک.

اار چه ظاتر آیه ا احتمال اخل ستازااری دارد خلی ستتخن اداخند وَ ال يَخْشَوْنَ

أَحَداً إِلَّا اللَّه احزاب )33 :ه عد از آیه ی م رد حث یان شتتدو استتک ،مانا از انعقاد
ظ ر آن ا اتتد د ،در نتیجته احتمتال دخه تعین یدا ا اتد رد .ها راین آیه م رد
حث اشتاروای ه ایهکه یامبر از اداخند اشیک نداشته ،ندارد ،سخن آیه این اسک ه
چرا یامبر مستتقیمار خ فق از اداخند اشتیک یدا نکردو استتک خ اشیک مرده را در
آن داالک دادو اسک.
ا ت جه ه یان مذ ر ن ایتار عملکرد یامبر مصتتتدان ترک اخلی ا اتد د ر.ک:
ستتیدمرتضتتی 223 :3 ،1131 ،م صتتدرا ،)121 :3 ،1311 ،خ ترک اخلی مهافاتی ا
عصمک ندارد.
احتمال لیگری نیز لر مفال قبارت وَ تَخْشََى النَّاََ وَ اللَّهُ أَحَقا أَنْ تَخْشاهُ وجالل
لارل و آ اینکه قبارت :وَ تَخْش ََى النَّاََ بیا گر خش ایت و خالف قل ی ،شاارقی و
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نگرا بالل بیمارلن
استچ به این معنا که یامبر اکرم
ممدوح یامبر اکرم
و منافلا به خاطر ازلواج یامبر با زینب همسار سر خالاندو اش جنجال راو بیندازند و
اقتمال مرلم را سا ب کنند ،و لر نتیجه انجام رساهت اه ی لچار خدشه شالل ،و قبارت:
وَ اللَّهُ أَحَقا أَنْ تَخْشََاهُ جم های اسااات اخباری که غرض از آ تساااکین و لهداری
خداوند به یامبر باللو اسات تا نگرانی و تر آ یامبر رحمت نسبت به تحل رساهت
اه ی از بین رول بنابراین یامبر خش ایت از مرلم را لر خش ایت از خداوند لخاهت ندالو
و ترک اوهی نیز نکرلو است
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از مرده خ اداخند ترست تیدو استتتک زیرا آیه داللک ندارد ر
 .2یتامبر ا ره
ایهکه یامبر از مرده ترستیدو خلی از اداخند نترسیدو اسک زیرا معهای آیه آن اسک ه
اداخند ه اشتیک سزاخارتر اسک خ این یعهی اشیک ت فق اید رای ادا اشد خ در
آن بیر ادا را داالک ندتی ر.ک :فخر رازی 134 :27 ،1124 ،فاضتتل ،ج اد،1317 ،
.)331 -337 :3
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خالصه و نتیجه بحث
فزع خ اشتتیکِ در را ر اداخند خ ام ر مر ا ه اخ فضتتیلک استتک ،خلی ا ف ه
صت رت م لق نه فضتیلک استک خ نه رذیلک .ا ف ه دخ قسم ممدخش خ مذم ه تقسیم
میشت د خ تر یک نیز دارای اقستامی می اشد .از میان اقساه ا ف ،یامبران نسبک ه
ا ف مذم ه ه خاست ه دلیل عقلی خ نقلی معص ه تستهد .دلیل ن نقض برض از
جمله ادله عقلی ر عصتمک یامبران از ا ف مذم ه استتک .آیه  17ست رو ی نس یعهی
ق ل اداخند أَال إِنَّ أَوْلِياءَ اللَّهِ ال خَوْفٌ عَلَيْهِ ْ وَ ال هُ ْ يَحْزَنُون خ آیه

ن انفضاض خ

رخایتاتی ته افمته اح تار را از جمیا عی ب اک میداند از جمله ادله نقلی استتتک ه
داللک ر عصتمک یامبران از ا ف مذم ه دارد .ا تطمل در آیات قرآن رخشتتن میش د
ه ا ف یامبران ممدخش دو استتک خ تیچ داه ناقض ن ی اداخند در آیه  14س ت رو
نمل نمی اشتتد چرا ه ن ی اداخند ناظر ه ا ف مذم ه استتک .اس ت این آیات دین
ص رت اسک:
 .1بذا نخ ردن فرشتتگان از سفرو حضرت ا راتیم سبم احساس ترس در آن
حضتتترت شتتتدو استتتک ،خلی از آنجا ه چهین ا فی قدرت تد یر خ حا میک عقلِ آن
حضرت را از ین نبردو اسک مذم ه نخ اتد د.
 .2ا ف حضترت م سی در آیه  14س رو نمل ه ااحر تبدیل ناا انی عصا ه مار
د ه چهین ا فی حبیعی خ ممدخش استک خ ا ف آن حضرت در ق ل اداخند قاال

رَبَّنا إِنَّنا نَخافُ أَنْ يَفْ ُطَ عَلَيْنا أَوْ أَنْ يَطْغى» و آيه «قالَ رَبِّ إِنِّي أَخافُ أَنْ يُمَذِّبُون ه ااحر
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احتمال نافرجاه شتدن خظیفه رسالک دو ه چهین ا فی نیز ممدخش اسک .تمچهین
ا ف آن حضترت در صحهه مبارزو ا ساحران در را ر فرع ن ه ااحر آن د ه نکهد
مرده نت انهد میان ستحر خ معجزو تشخیص دتهد ،در نتیجه احل ر حق یرخز ش د ،خ
رخشن اسک ه چهین ا فی نیز ممدخش اسک.
عد
ه ااحر این د ه نکهد م سی
 .3ا ف خ اشتیک حضترت تارخن
از راشتتتن از میقات در م اج ه ا ا ستتاله رستتتی هی استتترافیل امان هد ه اخ
ستتتفارق خی را فرام ق ردو خ اعث انحراف مرده شتتتدو استتتک ،در نتیجه در ایفای
خظیفه جانشیهی تاتی ردو اسک .چهین ترسی مذم ه نخ اتد د.
 .1ریدن عدوای از االی دی ار خ خرخد بیر عادی خ دخن اذن ر محرابِ حضتتترت

اعث ایجاد فزع در آن حضتترت شتتدو استتک خ چهین ا ف خ فزعی ،ا ف خ
داخد
فزعِ حبیعی انسان اسک.

در ماجرای ازدخاج ا زن ستتر ا اندواق ه
 .1ا ف خ اش تیک یامبر ا ره
اتاحر این د ه چ ن چهین ازدخاجی در آن زمان مرست ت ه نب د ،نکهد این امر اعث
ستترزن مرده خ زمیههای رای جهجال خ تبلیغ مخالفان یامبر علیه اخ شتتدو ،خ خظیفه
رستالک آن حضرت ادشهدار ش د .رخشن اسک ه چهین ترسی از دلس زی خ م ر انی
یامبر ر ج انیان نشطت ارفته خ ممدخش اسک.
نکتهای ه در ایان تذ ر آن ضترخری اسک این اسک ه اار شب ه ههداان تماه
احتماالتی ه در تفستیر آیات م رد استدالل ذ ر شدو اسک را نپذیرند از شب ات آنان
مفیتد ته مقصت ت دشتتتان نخ اتتد د زیرا ا ت جه ه آن ه دلیل عقلی خ نقلی ثا ک
می هد ه یامبران نسبک ه تماه اقساه ا ف مذم ه معص ه تستهد خ از حرفی دیگر
این آیات نص در ا ف مذم ه نیستتتهد خ احتمال دیگر مبهی ر بیر مذم ه دن ا ف
یامبران در آن خج د دارد ،ا چهین آیات متشتا ه ه حامل احتماالت مختلفی تستهد
نمیت ان امر متدلّل ه ادله محکم -یعهی عصتتتمک یامبران از ا ف مذم ه -را م رد
اشکال قرار داد

 /تادی صادقی -محمد حسین مختاری
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 .7ا ت جه ه آن ه حضتتترت ز ریا دارای فرزند نب د نستتتبک ه خارثان ا د
ا ف داشتک ه نکهد ام ال خی را عد از مرا در راو معصیک خ فساد تزیهه ههد ،از
این رخ چهین ا فی ممدخش اسک.
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