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چکیده
آنچه در این نوشتتر ر «رفعت مق م» ن میده شتتده ا،تتتت ا،تترد ی ا،تتت ه ا ن
تیمیه در رب خود پیرامون تو ه پی مبران و معصتتتوم نبودن آن ن ان ها  ،نت اه مه
رده ا،تت ر ا،ت ا این ا،رد لت پی مبران ان ها  ،ن معصوم نبوده و ،مواره ه
خ طر ارتک ب ها ه نزد خداوند تضتتر ت و درخوا،تتت خش ت ردهاند در ور ا ن
تیمیه این تو ه ج یگ ه پی مبران ما ف ت ندارد و موجب سر شأن آن ن نمیشودت
لکه چاین تو های ،تبب رفعت مق م آن ن میشود؛ چرا ه خود خداوند د،رور ه
تو ه داده و خوی را تواب ن میده ا،تت در پوو ،ا رتر ت ش شده ا،ت ت
روش توصت تیفی -تحلیلی و ت رویکرد انرقت دیت دیده ه ا ن تیمیه در ره اقیقت
تو ه پی مبران ان ها  ،ن مورد ارنی ی هرار هیرد در پ ی ن این نریجه ه د،تت آمده
ا،تتتت ه دیده ه وی مواردی چون :اقیقت تو ه نصتتتوات اجم الم ت و آی ت
صریح هرآن ن  ،نه ر ا،ت
واژههای کلیدی :ا ن تیمیهت رفعت مق مت تو هت اصمت پی مبرانت ها ه
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شماره  ،112صفحه77 – 63 :

 .1طرح مساله
اصت مس ه اصمت پی مبران ان دیر ن مطمح نظر مرکلم ن و اندیشمادان ا ،می
وده ا،تتتت؛ ت ج یی ه رخی ان زره نت خ مهمی ان ر ب ،ی اارق دی خود را ه
این مستلله اخرصت د دادهاند ام رخی ان فروا ت مستلله اصمت پی مبران ،مواره در
طول ت ریخ مورد اخر ف وده ا،تتت؛ م ناد این مستتلله ه در آی ت و روای تت مواردی
مشت ،ده میشتود ه نم ی نگر آن ا،ت ه پی مبرانت ه خ طر ارتک ب ها  ،نت ان خداوند
طلتب آمرنش ردهاند ماشتتتأ این اخر ف نظر ،ت ه اخر ف مبا ی آن ن در هستتترره
اصتتمت پی مبران ن میهردد ا ن تیمیه ه ااوان یک نظریه پردان ،تلفی در آث ر خود
مط بی را ه پی مبران ا هی نستبت می د،د ه نه تاه ،بب رفعت مق م آن ن نمیشودت
لکه ج یگ ه وجودی پی مبران را در ادّ انستت ن ،ی ا دی پ یین میآورد وی ر این ور
ا،تتت ه پی مبران نه تاه ،یچ مصتتونیری در را ر معصتتیت و ن فرم نی خداوند ندارندت
لکه ها ه و معصتیت امری طبیعی ا،ت ه ،بب میشود آنه ه دره ه ا هی تو ه رده
و ته مقت مت ت ت تر د،تتتت ی اد و ه دنب ل آنت ر محبو یت آنه نزد خداوند مرع ل
افزوده میشود
در جستر ر ا رترت رر،تی د ی ا ن تیمیهت ه این پر ،پ ،خ داده می شود
ته :آیت دیتدهت ه وی پیرامون تو ه پی مبران آی تت اهوال الم ءت مراتب تو ه و اقیقت
تو ه نصوا  ،نه ر ا،ت ی نه؟
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در مورد بررسـ ـی دلیل رفعت مقام ابن تیمیه ،تاکنون تحقیقی که بهطور خاص و
مســتقل این دلیل را از دیدگاه ابنتیمیه بررسـیکند ،به رشــته تحریر در نیامده اســت
بنابراین در نوشـتار اارر سعی شده تا این کاستی در پژوهشهای موجود جبران شود

 .2دلیل ابن تیمیه
ابن تیمیـه در جـاهای گوناگون از آثارش به بیان دیدگاه خود درباره توبه پیامبران
می پردازد و میکوشـــد اســـتـدقل ق ی از این مط ب ارائه دهد؛ وی در کتاب منهاج
السـن یل کالم المه ا ی -که به صـمت اداکرری انبیاء قائل است -در مقام نقد،
چنین مینویسد:

«مســ مین اتفاق و اجماع دارند که انبیاء در آنچه که تب یغ میکنند ،معصــوماند؛
پس جائزنیست که بر خطا و گناه استقرار داشته باشند با این مقدار از صمت ،مقصود
از بعرت ااصـل میشود اما اینکه دهای -از جم ه :روافض -میگویند نبی باید قبل از
نبوت معصــوم باشــد؛ و گرنه ا تماد و اطمینان به نبی از بین میرود ،این مط ب دروغ
محض اســت؛ زیرا کس ـی که ایمان بیاورد و توبه کند تا اینکه فضــائ ش و صــالایت او
برای نبوت ظـاهر شـــود و خداوند هم او را به آنچه که دقلت بر نبوت دارد ،تایید کند،
اطمینان به چنین شـصصی بعد از توبه بیشتر است توبه ،انسان را از قبل برتر میکند و
ادیث صـحیح آمده اسـت مع وم است که صحابه بهترین خ قاند و بعد از توبه کردن،
از فرزندانشان افضل شدند» (ابن تیمیه ،6041 ،ج)793 ،2
همچنین در کتاب مجموع الفتاوی در این باره مینویسد:
«اینکه آنها گویند گناه با کمال منافات دارد و نقص محســوب میشــود ،صــحیح
نیســـت؛ چرا که گناه درصـــورتی با کمال منافات دارد و نقص برای پیامبر محســـوب
میشـود که بر آن باقی بماند و از آن رجوع نکند و توبه نصـو نکرده باشـد ،اما انبیاء با
توبه کردن ،مقامشـان از قبل باقتر میرود؛ همانطور که بعضی از س ف گفتهاند اضرت
داود بعد از توبه کردن نســبت به پیش از گناه ،فردی نیکوتر شــد» (ابن تیمیه،6791 ،
)297 :64
وی در توریح منشأ خطای قائالن به صمت انبیاء پیش از بعرت مینویسد:
«آنهـا (قائالن به صـــمت) معتقدند که خداوند پیامبری را مبعوث نمی کند ،مگر
اینکه قبل از نبوت ،معصــوم باشـــد؛ دراالی که فرقی بین توبه کننده الِم و غیر الِم
نیســـت و خـداوند همه توبه کنندگان را -چه بدانند آنچه انجام دادهاند گناه اســـت یا
نـدانند -دوســـت دارد با این مط ب ( دم فرق بین توبه کننده الم و غیر الم) جواب
کســانی که میگویند خداوند جز کســی را که قبل از نبوت معصــوم یا مؤمن بوده به
پیامبری مبعوث نمیکند ،روشــن میشــود اینها پنداشــتهاند که گناهان برای گناهکار
نقص هســتند؛ هر چند از آنها توبه کند ،و این ،منشــأ اشــتباه آنهاســت پس هر کس
گمان می کند که گناهکار با وجود توبه نصــو  ،ناقص اســت ،در اشــتباه بزرگی افتاده
اســـت یقیناً ذابی که دامنگیر گناهکاران میشـــود ،به هیچ وجه توبه کننده را در بر
نمیگیرد» (همان)749 :
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وی در ادامه مینویسد:
«انبیـاء توبـه کردن را به تاخیر نمیاندازند ،ب که با ســـر ت توبه میکنند؛ چرا که
آنها از اصـــرار بر گناه معصـــوماند اگر کسـ ـی این توبه را به تأخیر اندازد ،گرفتار بال و
مصـ ـیبـت شـــده و خداوند این را کفاره تأخیر توبه او قرار می دهد؛ مرل آن کاری که
خداوند با اضـرت یونس انجام داد توبه کننده از گناه چه بسـا انسان را افضل از کسی
قرار دهـد که گناه نکرده؛ همانند برداران یوســـف که بعد از اینکه گناه کردند ،خداوند
آنها را جزو انبیاء قرار داد» (همان)764 :
ابن تیمی ـه در کتــاب الفتــاوی الکبری هم همین اد ــا را تکرار کرده و چنین
مینویسد:
«آنچه که جمهور مردم به آن معتقدند و موافق قول سـ ف میباشـد ،این است که
انبیاء از اسـتقرار برگناه مط قاً معصوماند اینکه برخی معتقدند گناه منافی کمال بوده
و با ث نفرت مردم میشـــود ،در صـــورتی اســـت که بر آن باقی بمانند و از آن رجوع
نکننـد؛ در اـالی کـه انبیـاء بـا توبه نصـــو مقامشـــان از قبل باقتر میرود اگر توبه
محبوب ترین کــار نزد خــداونــد نبود ،گرامیترین خ ق خویش را بــه گنــاه گرفتــار
نمیساخت» (ابن تیمیه)259 :5 ،6041 ،
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ااصـــل اســـتدقل ابن تیمیه که از مجموع بارات وی در این زمینه برداشـــت
میشـود این است که؛ پیامبران مرتکب گناه می شوند ،و تفاوت آنها با سایر انسانها در
این اســـت که انبیاء بعد از اینکه مرتکب یک گناه شـــدند ،بین این گناه و گناه دیگری
اتمـا توبـه و نـدبـه میکنند و هرگز دو گناه را در یک لحظه ،مرتکب نمی شـــوند به
ا تقاد وی گناهی که از آن ،توبه می شــود موجب نفرت نیســت ب که آنچه با ث نفرت
میشـود پافشـاری بر گناه اسـت نه خود توبه و اسـتافار از گناه به دیگر سصن ،وی بر
این باور اسـت که آنچه سـبب نفرت و دور شـدن مردم از پیامبران میشـود« ،اصرار بر
گناه» است ،نه گناه و توبه از گناه
آنچه ابن تیمیه بر آن تاکید می کند ،این اســـت که پیامبر باید از اهل تقوا و نیکی
و متصــف به صــفات کمال باشــد (ابن تیمیه ،)793 :2 ،6041 ،پس صــدور برخی از
گناهان همراه با توبه ،منافاتی با این خصــوصــیت ندارد؛ زیرا توبه درجه انســان را باق
میبرد و او را از رامت خداوند بهرهمند میســـازد ،و بر محبوبیت انســـان نزد خداوند
متعال میافزاید

از ســـصن وی میتوان چنین برداشـــت کرد که اگر پیامبر به طور مط ق از گناه
معصـوم باشـد ،از فضـی ت توبه محروم میشـود از همین روست که پیامبران هرگز به
گناهی که از آن توبه نکنند ،آلوده نمیشوند
اســتدقل ابن تیمیه در قالب منطقی ،از دو قیاس اقترانی ،به شــر
شده است:

یل تشــکیل

قیـاس دوم 6 :پیـامبران توبه میکنند؛  2هرکس توبه کند ،رفعت مقام می یابد
پس :پیامبران رفعت مقام مییابند

 .3ارزیابی و نقد دلیل ابن تیمیه
بررسـ ـی و تح یل دلیل ابن تیمیه نشـــان می دهد که ســـصن او ،خالر مراتب و
اقیقت توبه نصو بوده و با دقیل ق ی و نق ی ناسازگار است
 .3-1مخالفت با اجماع

ابن تیمیه برای ترویج تفکرات خود ،روشهای مصت فی را در پیش گرفته که یکی
ازآنها ،اجماع ســازی کا ب و نســبتهای نادرســت به پیشــینیان در بیان قاید خود
میباشــد؛ به گونهای که برای مصاطبان چنین القا میشــود که نظریات وی آیینه تمام
نمای تفکرات تمام پیشـینیان اسـت؛ در االی که با بررسـی تاریصی مع وم میشود که
نه تنها اجماع امت با وی همراه نیســـت ،ب که چه بســـا برای مصالفت با تفکر او اجماع
وجود دارد به اد ای ابن تیمیه ،س ـ ف معتقد اســت که انبیاء ،نه از اصــل ارتکاب گناه،
ب که تنها از «اسـتقرار بر گناه» معصوماند ،در االی که با مراجعه به آرای س ف مشاهده
میشود که نه تنها این اجماع مصداق خارجی ندارد ،ب که اجماع بر خالر آن میباشد؛
یعنی اجماع دارند بر اینکه پیامبران ،از ارتکاب معصـیت و وســوسههای شیطان مصون
میباشند
تقی الدین اصــنی شـــافعی در مورد اد اها و اجماعهای فررــی ابن تیمیه این
چنین می گوید« :سصنانی گفت که ائمه بزرگ و صالح از آن دوری میکردند ،اد اهایی
کرد کـه ائمـه اســـالم آن را انکـار میکردنـد و اجماع ما و اکام بر خالر آن بود»
(اصنی ،بیتا)16 :
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برای نشان دادن کذب اد ای ابن تیمیه به چند نمونه اشاره میشود:
 6قارــی یاض معتقد اســت که اجماع امت بر این اســت که نبی اکرم
وسوسههای شیطانی و انواع ا یت در جسم ،معصوم است ( یاض ،بیتا)663 :2 ،

از

وی در مورعی دیگر مینویسد:
«پیـامبران ،از کـذب ،قبل از نبوت قطعا معصـــوم بوده و از گناهان کبیره به دلیل
اجماع و از صـاائر ،به ا تقاد من ،معصـوم میباشـند صمت پیامبران در تمام ااقت؛
شادی و نارااتی ،جدی و شوخی ثابت است» (همان)637 :
 2نووی بعد از نقل اختالر ماء در صمت انبیاء ،چنین مینویسد:
«معاصــی دو نوع اســت :کبائر و صــاائر پیامبر اکرم
معصوم میباشد» (نووی ،بیتا)61 :0 ،

به اجماع امت از کبائر

 7ابن طیه مینویسد:
«امت اسـالمی اجماع دارند بر اینکه انبیاء از گناهان کبیره و گناهان صایرهای که
قبیح اسـت معصـوماند اما در گناهان صـایرهای که قبیح نیست ،اختالر دارند ا تقاد
من این است که از تمام گناهان معصوم میباشند» (ابن طیه ،بیتا)655 :6 ،
 4هرطبی پیرامون اصمت پی مبران مینویسد:
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«تمام فقهای مالکی ،انفی و شـافعی اجماع دارند که پیامبران از صاائر معصوماند
همانگونه که از کبائر معصــوم میباشــند؛ چون خداوند به ما امر کرده اســت از اینها
پیروی کنیم؛ هم در افعالشــان و هم در گفتارشــان و هم در س ـیره و برخوردشــان ،به
صورت امر مط ق» (قرطبی ،بیتا)741 :6 ،
 1طبرانی در یـل آیـه ليَغْفر لَََ اللَُهُ اََا تَّدمَ اذْ ِْْبََِ ََاَا تَّ ُر( فقح)2 :
مینویسد:
«مراد از گناهان گذشـــته و گناهان آینده ،گناهان صـــایره میباشـــد نه گناهان
کبیره؛ چرا که پیامبران از گناهان کبیره تا ابد معصــوم میباشــند» (طبرانی:1 ،6074 ،
)09
 .3-2مخالفت با مراتب توبه

یکی از وظایفی که انســـان ها در قبال خداوند دارند ،توبه کردن از لازشهاســـت

توبه و اســتافار مراتبی دارد؛ توبه گنهکاران ،از گناه اســت و توبه اهل ســ وز ،از
پرداختن به غیر خداوند و توجه به غیر اق اســت توبه پیامبران ،مرتبهای باقتر از اینها
دارد ،پیامبران چون مسـتارق در ات جمیل الهی هستند و به مقام ربوبی توجه دارند،
زمـانی کـه بـه ا مـال خود مینگرند ،آن را در برابر ظمت بی نهایت خداوند بسـ ـیار
کوچـک و مـایـه ســـرافکندگی و شـــرمندگی میبینند آنان همواره مراقب بودند که
لحظـهای از یـاد خـدا غـافـل نشـــوند ،از این رو هرگاه اندکی از این مرتبه الی تنزل
میکردنـد و برای افظ ایات و بقا به مســـائ ی از قبیل خوردن و آشـــامیدن و روابط
زناشـــویی روی میآوردند ،اینها را بزرگترین گناه برای خود ت قی کرده و در پیشـ ـگاه
خداوند از آن توبه میکردند بنابراین اســتافار و توبه آنها از چنین ا مالی بوده که ترز
آن مقتضای مقام محبت و قرب الهی است از این جهت است که گفته شده« :اسنات
األبرار سیّئات المقرّبین» (ارب ی)209 :2 ،6716 ،
المـه طبـاطبـایی در مقـام توجیه و تفسـ ـیر اقیقت توبه و اســـتافار پیامبران
مینویسد:
«گناه مراتب مصت فی دارد که در طول هم قرار دارند ،همانطور که مافرت مراتبی
دارد این طور نیست که گناه در همه موارد به معنای نافرمانی از خداوند باشد ،تا اینکه
مافرت در مقابل آن هم ،متع ق به چنین گناهی باشـد کسـی که در مقام محبت سیر
می کند ،اموری از قبیل خوردن ذا ،انجام ازدواج ،تامین معاش و معاشـــرت با مردم را
برای خود گناه و کوتاهی ت قی کرده ،و از این رو در صـــدد اســـتافار و ط ب رامت از
خداوند برمیآید» (طباطبایی)711 :1 ،6063 ،
ابن تیمیه بر این باور اســت که توبه و اســتافار المت وقوع گناه اســت؛ از این رو
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توبه در لات به معنای مط ق بازگشــت اســت ،و این طور نیســت که همواره به معنای
«بازگشـــت از گناه» باشـــد؛ چرا که این ک مه در مورد خداوند نیز به کار رفته ،و در او
رجوع از معص ـیت معنا ندارد (قرش ـی )215 :6752 ،بنابراین توبه هر گونه بازگشــت و
توجـه بـه خـداونـد را در برمی گیرد ،که همراه با ا ترار به ناتوانی بنده از به جا آوردن
اق بنـدگی اســـت از آنجـا که اولیاء و مقربان الهی توجه به غیر خداوند را برای خود
گناه ق مداد میکردند ،توبه کرده و همیشــه به اســتافار مشــاول بودهاند توبه آنان از
مصـادیق بارز تعظیم خداوند ،اظهار تذلل و خواری و ا ترار به قصــور و تقصیر بندهای
بی نهایت کوچک ،در مقابل خداوندی بی نهایت بزرگ است (شاکرین)36 :6719 ،
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تمـام آیـاتی را کـه بیانگر توبه انبیاء میباشـــد ،امل بر این معنا کرده و نتیجه گرفته
اسـت که پیامبران گنهکارند وی به ز م خود با ابداع نظریه ترفیع مقام ،توانســته است
تفســیری از این آیات ارائه کند که هم با ظاهر آیات همصوانی داشـــته باشـــد و هم با
معنای توبه سـازگار باشد گویا وی به این نکته توجه نداشته است که توبه انبیاء با توبه
انسـانهای ادی متفاوت میباشـد استافار و توبه در مورد پیامبران ،موجب دفع است
اما برای انســـانهای ادی موجب رفع اســـت؛ ما اســـتافار میکنیم تا لازشهایمان
بصشــیده شــده و آثار نامط وب گناه محو شــود ،اما پیامبران به تناســب درجات خود
اســـتافـار میکننـد تـا ن ازنـد آیـت اهلل جوادی پیرامون اســـتافار پیامبران و امامان
مینویسد:
«اسـتافار اولیای پیامبران و امامان ،استافار دفعی است؛ یعنی استافاری است که
مانع روض غف ت و گناه میشـــود ،نه اســـتافار رفعی که برای آمرزش گناه و خطای
موجود است مَرَل آنان مَرل کسی است که پارچهای بر روی آین شفار آویزان می کند
تا غبار بر آن ننشـیند ،نه مانند کسـی که بر روی آینه غبار گرفتهاش دستمال میکشد
تا غبار آن را بزداید» (جوادی آم ی)217 :7 ،6717 ،
 .3-3مخالفت با حقیقت توبه نصوح
ابن تیمیه با استناد به آیه يَا أيُِّهَا الِّذيذ آاَنُوا تُوبُوا إِلى اللِّه توْبَةً ِصُوحًا عَسَى رَبُِّكُمْ

أنْ يُكفِّر عَنْكُمْ س ََيِِّئاتكُمْ ََ يُد لكُم جَنُاتٍ تجری اذ تحتها األِهار ( تحریم )11 :چنین
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نتیجه میگیرد که خداوند بر اسـاس این آیه ،به بندگان گنهکار دستور میدهد که توبه
نصـو کرده و به سـوی او برگردند توبه نصـو توبهای است که انسان را از برگشتن به
طرر گناه باز دارد ،و یا توبهاى که صاابش را براى رجــوع از گـــنـــاه خـالص کند ،و
در نتیجـه ،دیگر بـه آن م کـه از آن توبـه کرده بـازنگردد (طباطبایی:69 ،6063 ،
)517
در مورد اقیقت توب نصتتوات الم ی ،تتلب ر این مستتلله ه این تو هت شتترایطی
داردت اتف ق نظر دارند اهر آن شترایط محقق شتودت خداوند انست ن را خشیده و مصداق
اتدیتث «ا رت ِتُبم من ا َّنبنب نمن نننب ه و ا ممقیع الا ا َّبنب و ،و مستتتر فُر ماه
ممسترنهز» ( لیایت 7441ت  )431 :2هرار میهیردت ام اهر آن شتترایط نب شتتدت انست ن
تو ه اقیقی نکرده و خشیده نخوا،د شد

همچنین آنان بر این نکته تاکید دارند که توبه نصــو آن اســت که انســان گنهکار
دوباره به ســمت گناه نرود برخی از آنها این شــرر را دائمی دانســته و بر این باورند که
یکی از شــرایط توبه نصــو  « ،دم تمایل به گناه» اســت که باید تا پایان مر اسـتمرار
داشـته باشـد (ابن کریر )611 :1 ،6024 ،در روایتی از خ یفه دوم نقل شـده است که
توبه نصــو آن اســت که انســان از گناه توبه کند و هیچگاه به ســمت آن نرود (طبری،
)097 :27 ،6065
قرطبی در یل آیه  11سوره تحریم مینویسد:

بنابر مطالب فوق ،جای این پرســـش اســـت که چطور ابن تیمیه که همیشـــه در
اثبات و نفی مطالب مســئ ه اجماع را مطر میکند و برای آن محوریت قائل اســت ،در
اینجا بر خالر اجماع و بر خالر همه مفســران ،اقیقت توبه نصــو را تحریف کرده و
آن را موجب ارتقای مقام پیامبران میداند شـاید بتوان اد ا کرد وی برای کاستن مقام
انبیـاء و همردیف قرار دادن جایگاه پیامبران با جایگاه خ فا ،و ادی ج وه دادن ارتکاب
گناه ،این ا تقاد را مطر کرده اســت ،تا اگر کســی در برههای از زمان بصواهد از خ فا
به دلیل ارتکاب فســق و گناه یبجویی کند ،در مقام پاســگ گفته شــود پیامبران هم
همین گونه بوده و از گناه هیچ مصـــونیتی نداشـــتندم مؤیّد این اد ا ،بارت خود ابن
تیمیه است که در مورد صحابه مینویسد:
«کســی که توبه کند خداوند او را تأیید میکند و اطمینان به ســصنان او ااصــل
میشـود؛ چرا که خداوند فرموده سیئات را به اسنات تبدیل می کند ،و چه بسا فضائل
و مقام او با توبه ،از مقامی که قبال داشــته اســت باقتر رود؛ همان طور که اکرر صــحابه
پیامبر از جم ه ابوبکر و مر و رمان ،قبل از اســالمشــان دچار گناه میشــدند» (ابن
تیمه)793 :2 ،6041 ،
نکتهای که باید به آن توجه داشــت این اســت که وی به خاطر پراکندگی آراء ،از
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«کس ـی که در مقام لســان فقط توبه کند ،این توبه نافع نمیباشــد تائب باید اق
توبه را ادا کند که توبه نصــو میباشــد ،لذا با مصــدر (متابا) تاکیده کرده اســت» وی
یل این آیه 27 ،قول از ما نقل می کند که همه تاکید دارند توبه نصــو یعنی اینکه
تائب از گناه اســتافار جســته و از آن دوری کند و تا ابد به ســمت آن نرود؛ چرا که از
شـرایط صحت توبه آن است که محبوب انسان ،خداوند میشود هر کس که خداوند را
دوست داشته باشد غیر او را فراموش میکند» (قرطبی ،بیتا)630 :61 ،
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کسـانی است که همواره در کتب خود مرتکب تناقضگویی شده است ایشان به خاطر
رد دیدگاه شـیعیان در مورد صـمت انبیاء ،و -بالتبع -مصدوش کردن صمت امامان،
در مقام پاســـصگویی به نظر المه ا ی ،صـــمت انبیاء از گناهان را قبول نکرده و با
ابداع دلیل اُســن توبه ،به ز م خود مشــکل و توالی فاســد دم صــمت را ال کرده
است ،اما گویا وی فراموش کرده که خودش در مورد اقیقت توبه چنین مینویسد:
«از شـرایط توبه واقعی این اسـت که انسـان ا تقاد داشـته باشـد که گناه است و
کراهت داشـته باشـد از انجام آن مستافر با اصرار بر گناه تائب محسوب نمیشود؛ چرا
که توبه و اصرار ردیناند» (همو)049 :3 ،6041 ،
 .3-4مخالفت با آیات

خداوند در آیات فراوانی به صـمت پیامبران در مقام مل ( صمت از گناه) اشاره
کرده و تاکید می کند که شــیطان هیچ گاه نمی تواند آنها را وســوســه کرده و بر آنها
تس ط یابد در این نوشتار به مهمترینِ این آیات اشاره میشود:
 7-0-6آیـه قَال رَِّ بَََِا أوْوَيْتنل لَُّيَينذُ لهُمْ فل الَّْرْضِ ََلَُّوْوِيَنُهُمْ أجََْعيذ إِلُا

عبَادَكَ انْهُمُ الَُْخْلصيذ( اجر)04 :
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خـداوند در این آیه برای اثبات مســـئ ه صـــمت پیامبران خود ،تأکیدات فراوانی
کرده اسـت؛ از قسم خوردن شیطان گرفته تا قم تاکید و خودِ فعل مضارع که دقلت بر
اسـتمرار دارد و نون ثقی ه که بر آخر فعل آمده اسـت شیطان در این آیه میگوید همه
بندگان را گمراه میکند مگر کســانی که مص ص هســتند اال باید دید مص ص ـین چه
کسـانی میباشـند؛ مص صین انسانهایی هستند که خداوند آنها را خالص کرده و پاکی
آنها را رــمانت کرده اســت (آلوســی ،بیتا )221 :27 ،خداوند در قرآن کریم از انبیاء
خود به نوان بندگان مص ص یاد می کند؛ مرال در مورد اضـــرت ابراهیم ،اســـحاق و
یعقوب این چنین ســـصن می گوید ََ :اْْکُرْ عبادَِا إِبْراهيمَ ََ إِسََْحا ََ يَعَُّْوَِّ أَُلل

الَّْيْدی ََ الَّْبْصََارِ إُِِا أ ْلص َْناهُمْ بِخالص ََةر ْکْری الدارِ( ص ،)01 :یا در مورد اضــرت
یوسـف میگوید :إِِِّهُ اذْ عبَادِا الَُْخْلصَيذ( یوسف )20 :وقتی این آیات را کنار آن
آیه میگذاریم که خداوند فرمود مص صـین از اغواهای شـیطان معصوماند ،نتیجه گرفته
میشـود که خداوند پیامبران را برای خودش خالص گردانده ،که برای شیطان و غیر او
نصیبی در آنها نیست

المه طباطبایی پیرامون چگونگی صمت مص صین مینویسد:
«شـــأن بندگان مص ص این اســـت که برهان خداوند را میبینند و او هر ســـوء و
فحشـایی را از آنان دور می کند؛ پس هرگز پیامبران مرتکب معصیت نشده و به واسطه
شــهود برهان الهی که همان صــمت اســت ،قصــد گناه نیز نمیکنند» (طباطبایی،
)624 :66 ،6063
اگر بصواهیم این اســتدقل را در قالب منطقی بیان کنیم ،میتوان چنین بیان کرد
 6بر اســاس شــهادت خداوند ،انبیاء جزو بندگان مص ص او هســتند؛  2بندگان
مص ص خداوند مورد ارـــالل و اغوای شــیطان قرار نمیگیرند نتیجه :پس انبیاء مورد
ارالل و اغوای شیطان قرار نمیگیرند
بنـابراین ،ا تقـاد ابن تیمیـه کـه انبیاء گناه کرده اما با توبه آن را جبران میکنند،
مسـت زم این اسـت که شـیطان بر آنها مس ط شده و آنها را فریب دهد ،در االی که بر
اساس آیه فوق ،بندگان مص ص هیچ گاه مورد اغوای شیطان قرار نمیگیرند فصر رازی
در یل این آیه مینویسـد« :اقرار شیطان در این آیه ثابت می کند که اغوای او به انبیاء
نمیرسـد ،و این امر موجب قطع به دم صــدور معصـیت از آنان میشــود» (فصررازی،
)624 :2 ،6911
 7-0-2آیه أَُلئََ الُذيذ هَدَى اهللُ فبِهُداهُمُ اقْتدهْ قُلْ ال أسْئلُكُمْ عَليْه أجْراً إِنْ هُوَ إِالِّ

ْکْرى للْعالَيذ( انعام)94 :
خداوند در این آیه خبر داده که انبیاء انســانهایی هســتند که آنها را هدایت کرده
اســت؛ به گونهای که آنان اســوه و الگوی دیگران قرار دارند ،به نحوی که دیگران باید از
هدایت آنان پیروی کنند (سـبحانی )14 :6049 ،این از یک سو ،از سوی دیگر خداوند
در آیات دیگر به تورـ ـیح هدایت خود پرداخته و میفرماید ََ :اَذْ يَهْد اللِّهُ فَا لهُ اذْ

اُضَلرِّ أ ليََْ اللِّهُ بِعَِِيِر ْی اِْتَّامر هدایتی که خداوند از آن سصن گفته ،هدایتی است
که هیچ چیز آن را دسـتصوش رـاللت نمی کند المه طباطبایی معتقد است که این
آیه صـمت مط ق انبیاء را ثابت کرده و خداوند طبق این آیه ،دو خصـوصیت برای این
هدایت کر میکند 6 :هدایتی که رـاللت در آن راه ندارد؛  2این هدایت ،در صـورتی
برای انسـان باقی میماند که شکرش به جا آورده شود؛ و این شکر ،همان مل به لوازم
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تواید و بودیت است (طباطبایی)242 :2 ،6063 ،
اگر بصواهیم این اسـتدقل را در شـکل منطقی بیان کنیم ،بدین نحو است که6 :
انبیاء کسـانیاند که خداوند هدایتشان کرده است (انعام)94 :؛  2هر کس که خداوند او
را هدایت کند هیچ رـاللتی برای او نیسـت (زمر )71 :نتیجه :هیچ راللتی برای انبیاء
وجود ندارد

نتیجهگیری
یکی از مسـائ ی که ابن تیمیه در کتب خود به آن پرداخته اســت ،مسئ ه صمت
پیامبران از گناهان و درخواســت توبه و آمرزش آنان در آیات و روایات میباشــد وی با
ابداع دلیل «رفعت مقام» به گمان خود توانســته اســت وجه جمعی مطر کند که با
ظاهر آیات و اقیقت توبه سـازگار باشد با بررسی استدقل ابن تیمیه مع وم گردید که
ا تقاد وی در مورد اقیقت توبه پیامبران و صـمت آنان از گناه ،بی اســاس است ،و با
تکیه بر منابع اهل ســنت اثبات شــد که دلیل «رفعت مقام» خالر اجماع بوده و تنها
کسـی که آن را مطر کرده اسـت ابن تیمیه میباشـد با ارزیابی دلیل وی روشن شد
که تفســیر ایشـــان از اقیقت توبه ،منافی توبه واقعی بوده؛ چراکه خالر قل و اقوال
س ف و آیات قرآن میباشد
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فهرست منابع
7

هرآن ریع

 2آ و،تیت أ ی ا فضت شه ب ا دین ا سید محمودت یت ت روح المعانی فی تفسیر
القرآن العظیمت یروتت دار اای ء ا رراث ا عر ی
3

ا ن ویهت ا ی جعفر محمد ن الی ن ا حستین ا قمی(شتیخ صدوق)ت 7373قت
االعتقادات فی دین االمامیهت یروتت دارا مفید
ابدا س م ابدا ش فیت یروتت دارا کرب ا علمیه

 5ا ن ثیرت أ و ا فداء إ،م ای ن امر ن ثیر ا قرشی ا دمشقیت 7424ت تفسیر
القرآن العظیمت تحقیق ، :می ن محمد  ،مةت ا طبعة ا ث نیةت ا مدیاة ا ابویةت
دار طیبة لاشر وا رونیع
6

ا نتیمیه ا حرانیت اامد ابدا حلیعت 7331قت مجموع الفتاویت جمع و ترتیب:
ا شیخ ابدا رامن ن ه ،عت ا مدیاة ا ابویةت مجمع ا ملک فهد طب اة ا مصحب
ا شریب

------------ 1ت 7446قت منهاا الساانل النهویه فی نقل الکال الةاایعل
القدریهت تحقیق :محمد رش د  ،عت یج ت مو،سه هرطبه
1

-----------ت 7441قت الفتااوی الکهریت تحقیق :محمتتد ابتتدا قت دراطت -مصطفی ابدا ق در اط ت ا مدیاه ا ابویهت دارا کرب ا علمیه

3

-----------ت 7474قت الجواب الصاحیح لمن بدل دین المسیحت تحقیق:الی اسن ن صرت ا ری ضت دارا ع صمه

------------ 74ت 7442قت النهواتت یروتت دارا کرب ا علمیه
 77ار لیت الی ن ایستتتیت7317ت کةااا الّمافل فی معرفال ألئممفلت تبریزت ای
 ،شمی
 72جوادی آملیت ابداهللت 7313ت ادب فنای مقربانت هعت ا،راء
 73استیای می نیت ،تید الیت 7334شت عصمت از منظر فریقین(شتیعه و ا،
،ات)ت یج ت انرش رات ا حق یق

 74اُصتایت ا و کر ن محمدت یت ت دفع شُهه من شهَّه و تمرَّد؛ و نُسِب ذلك إلی
اإلمال ألحمدت تحقیق :محمد نا،د ن ا حسن ا کوثریت ه ،رهت ا مکربة األن،ریة
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ا ن اطیهت ا ومحمدت 7422ت المحررالوجیز فی تفسیر الکتاب العزیزت تحقیق:
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 75الیت استتتن ن یو،تتتبت 7363شت انوارالملکوت فی شاارح الیاقوتت هعت
انرش رات ا رری
------------ 76ت 7423قت الفینت طبع هدیعت هعت ا مؤ،سة ا  ،میة
 71ایدریت ،ید م لت 7426قت العصمه فی ضوءمنهج القرآنیت یج ت انرش رات
هع
 71رانیت فخر ا دینت 7447قت عصمل ائنهیاءت یروتت دارا کرب ا علمیه
------------ 73ت 7427قت مفااتیح الّیب(ا رفستتتیر ا کبیر)ت یروتت دارا کرب
ا علمیه

 24راشتتد ا رمیمیت ماصتتورت 7435قت العصاامه فی ضااوء عقیده اهل الساانه
والجماعهت ری ضت مکربه ا رشد
، 27تتتبح نیت جعفرت 7443قت عصاامه ائنهیاء فی القرآن الکریمت تهرانت وناره
ا ثق فه و ا رش د ا  ،می

------------ 22ت 7432قت ابن تیمیاه ،فکرا و منهجاا :قراء نقدیه لعقامد و
آراء ابن تیمیه و مناقةااتها علی ضااوء الکتاب العزیزت هعت مو،تتستته ا م م
ا ص دق
 23ش رینت امیدرر ت 7313ت عصمتت هعت دفرر نشر مع رف
 24شتتتبّرت ابداهللت 7352ت حق الیقین فی معرفل اصااول الدینت یروتت مطبعة
ا عرف ن

 25صتتبیحت ،تتید محمودت 7437قت اخطأ ابن تیمیه فی حق رسااول او و اهل
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بیتهت یروتت دار نین ا ع دین
 26طبت طب ِیت محمّد استتتینت 7471ت المیزان فی تفساایر القرآنت هعت ج معة
مدرّ،ین
 21طبریت محمد ن جریرت 7475قت جامع الهیان فی تفسیر القرآنت یروت
 21فخررانیت ا وابداهللت 7316ت االربعین فی اصااول الدینت ه ،رهت مکربه ا کلی ت
ا ن،ریه
 23هرشیت ،ید الی ا برت 7352ت قاموس قرآنت تهرانت دارا کرب ا  ،میه
 34لیایت محمّد ن یعقوبت 7441ت الکافیت تهرانت دارا کر ب اإل ،میّه

 37و،بی ا عت ملیت شتتتیخ مت ک مصتتتطفیت 7425قت عصاامل االنهیاء بحوو و

تساوالتت یروتت دارا ه دی
، 32مت ییت ال م الیت ی تت ت واژه شااناساای قرآن مجیدت هعت مر ز ین ا مللی
ترجمه و نشر ا مصطفی
 33یعقو یت شتتتیخ محمد ن اامدت 7423قت فتاوی ابن تیمیه فی المیزانت ،ادت
مر ز ا ،ا ساه ر ت رر
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