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مهزیار مهرآذین
کارشناس فقه اسالمی

تأملی در چند مقولۀ دینی
(پیامبری ،عصمت ،وجه جمالی و وجه جاللی دین)
قسمت دوم

بحثی در باب عصمت و امکان آن:
بحث مهمی که در اینجا پیش می آید بحث عصمت انبیاست .آیا براستی انبیا و پیامبران معصوم بودند؟ آیا براستی
امکان عصمت داشتن و معصوم بودن وجود دارد؟
در پاسخ باید گفت عصمت به معنای بی گناهی و بی اشتباهی اساسا ممکن نیست و چه پیامبر و چه غیر پیامبر هیچ
کس نمی تواند ادعای عصمت و بی گناهی و بی اشتباهی کند چرا که گناه و اشتباه در زندگی فردی و اجتماعی گریز
ناپذیر است و همین گناه و اشتباه پیامبران در قرآن نیز بارها آمده است:
طه  :و آدم پروردگارش را نافرمانی کرد و گمراه شد .
علَ ْی ِه فَنادى فِي ُّ
غاضبا فَ َ
َک إِنِي ُک ْنتُ مِ نَ
الظلُما ِ
ت أ َ ْن ال ِإلهَ إِالَّ أ َ ْنتَ ُ
سبْحان َ
ظ َّن أ َ ْن لَ ْن نَ ْقد َِر َ
َب ُم ِ
ون ِإ ْذ ذَه َ
َ 121و َ
عصى آ َد ُم َربَّهُ فَغَوى َو ذَا ال ُّن ِ
َّ
الظالِمینَ  87سوره انبیا:

و «ذوالنون» را [یاد کن] آن گاه که خشمگین رفت و پنداشت که مارا بر او هرگز توانایی نیست ،تا در [دل] تاریکی
ها ندا درداد که« :معبودی جز تو نیست ،منزهی تو ،راستی که من از ستمکاران بودم».
َو َ
ناب  24سوره صاد :داوود دانست که ما او را (با این ماجرا) آزموده ایم ،از
داو ُد أَنَّما فَت َ َّناهُ فَا ْست َ ْغف ََر َربَّهُ َو َخ َّر راکِعا َو أَ َ
ظ َّن ُ

این رو از پروردگارش طلب آمرزش نمود و به سجده افتاد و توبه کرد.
َاب  34سوره صاد :ما سلیمان را آزمودیم ،و بر تخت او جسدي افكندیم ،سپس
َولَقَ ْد فَتَنَّا ُ
سدا ث ُ َّم أَن َ
سلَ ْی َمانَ َوأَ ْلقَ ْینَا َ
علَى ُك ْرس ِِی ِه َج َ
او به درگاه خداوند توبه كرد.
عد ُِو ِه
حین َ
علَى الَّذي مِ ْن َ
عد ُِو ِه فَا ْست َغاثَهُ َّالذي مِ ْن شی َعتِ ِه َ
ِالن هذا مِ ْن شی َعتِ ِه َو هذا مِ ْن َ
َو َد َخ َل ْال َمدی َنةَ َ
غ ْف َل ٍة مِ ْن أ َ ْهلِها فَ َو َج َد فیها َر ُج َلی ِْن َی ْقتَت ِ
على ِ
ب إِنِي َ
ع َم ِل ال َّ
الرحی ُم
ور َّ
ظلَ ْمتُ نَ ْفسي فَا ْغف ِْر لي فَغَف ََر لَهُ إِنَّهُ ه َُو ْالغَفُ ُ
ض ٌّل ُمبینٌ  15قا َل َر ِ
عد ٌُّو ُم ِ
ْطان إِنَّهُ َ
ع َل ْی ِه قا َل هذا مِ ْن َ
فَ َوکَزَ هُ ُموسى فَقَضى َ
شی ِ
16
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و داخل شهر شد بی آنکه مردمش متوجه باشند .پس دو مرد را با هم در ستیزه یافت :یکی ،از پیروان او و دیگری
از دشمنانش .پس آن که از پیروانش بود ،در برابر دشمنش از وی یاری خواست .موسی مشتی محکم بر سینه او زد
و کار او را ساخت (و بر زمین افتاد و مرد) موسی گفت« :این از کار شیطان بود ،چرا که بی شک او دشمنی گمراه
کننده است )15( .گفت« :پروردگارا ،من بر خویشتن ستم کردم ،مرا ببخش ».پس خدا او را بخشید چرا که او بخشنده
مهربان است.
ک ِصراطا ُم ْستَقیما  2سوره فتح :تا خداوند از گناه گذشته و آینده
ک َّ
ک َو َی ْه ِد َی َ
علَ ْی َ
ک َو ما تَأ َ َّخ َر َو یُ ِت َّم ِن ْع َمتَهُ َ
َّللاُ ما تَقَد ََّم مِ ْن ذَ ْن ِب َ
ِل َی ْغف َِر لَ َ
تو (پیامبر اسالم) درگذرد و نعمت خود را بر تو تمام گرداند و تو را به راهی راست هدایت کند.
البته آیاتی که ما آوردیم آیاتی است که صریحا به ذنب و عصیان یا ظلم اشاره دارند و گرنه آیات دیگری نیز می توان
آورد.
البته در خصوص گناه تذکر نکته ای ضروری است که ما دو نوع گناه داریم :یک نوع گناه شرایطی و دیگر گناه
شخصیتی.
گناه شرایطی گناهی است که همه افراد جامعه یی که در آن شرایط به سر می برند مرتکب می شوند .به عبارت دیگر
گناه شرایط از نظر مردمی که در آن شرایط زندگی می کنند ،گناه نیست .بلکه از نظر مردمی که در زمان های
جلوتر و شرایطی پیشرفته تر زندگی می کنند ،گناه است .مثل :برده داری که از نظر مردم در زمان های عقب تر
زشت و ناپسند نبود ولی از نظر مردم جلوتر زشت و ناپسند است .یا مثل برخی خشونت ها که در برخی زمان ها
متعارف و معمول بود ولی هنگامی که زمان پیشرفت می کند ،دیگر غیر متعارف و منکر می شود .یا مسئلۀ تعدد
زوجات که در زمان هایی به دالیل متعدد کامال متعارف و مطلوب بود ولی هنگامی که زمانه و زمینه دگرگون شد،
دیگر مطلوب نیست .یا وجود عصبیت های قبیلگی و عالقه و وابستگی شدید به قوم و خویش که از نظر مردم امروز
چه بسا قابل درک نباشد.
از این رو باید توجه داشت که برخی گناهان پیامبران ،از سنخ گناهان شرایطی است نه شخصیتی .مثل رفتار خشن
موسی با برخی از اقوام و ملل ،یا رفتار شدید پیامبر اسالم

(ص)

با بنی قریظه و یا محبت شدید ایشان به خاندان و

خانواده اش اینها همه برخاسته از شرایطی است که آنها در آن می زیسته اند و بدون در نظر گرفتن شرایط ،قضاوت
ناعادالنه ای خواهیم داشت .حتی می توان گفت که برخی از ازدواج های متعدد پیامبر اسالم نیز برخاسته از شرایطی
بوده که ایشان در آن می زیستند و به همین جهت است که این عمل در نظر مردم آن زمان نامتعارف و ناپسند و
مسئله انگیز نبود ،بلکه به نظر مردم زمانه های پیش آمده تر جور دیگری می نماید.
دومین نوع گناه ،گناه شخصیتی است .باید اذعان کرد در زندگی پیامبران الهی گناه شخصیتی هرچند اندک نیز وجود
داشته است (آیاتی را که ذکر کردیم بیشتر ناظر به همین سنخ است) به هر صورت پیامبران نیز انسان هایی بودند
مانند باقی انسان ها و باید دانست همانطور که در میان جماعت آدمیان ،گناهکار مطلق نداریم ،معصوم مطلق نیز
نداریم .دلیل ما بر این مدعا این آیه قرآن است که بیان می کند همه انسان ها بال استثنا به جهنم وارد می شوند:

« َو إِ ْن

مِ ْن ُ
ک َحتْما َم ْق ِضیًّا 71سوره مریم :و همه شما (بدون استثنا) وارد آن (جهنم) می شوید این امری
على َربِ َ
واردُها کانَ َ
ک ْم إِالَّ ِ

است حتمی و قطعی بر پروردگارت».
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توضیح آنکه ،برای مثال ما فرد ظالم و ستمگر و بدکاری را گناهکار می شمریم .اما آیا این گناهکار دانستن بدین
معناست که او سرتا پا گناه و معصیت و بدی است؟ یا نه ،ممکن است صفات خوبی هم داشته باشد؟
در پاسخ باید گفت :قطعا چنین افرادی برخوردار از برخی صفات پسندیده و نیک بوده است ولی آنچه موجب محکومیت
ایشان به گناه و جرم و جنایت شده است غلبه شدید ،صفات شیطانی بر وجود ایشان است .در خصوص انبیا و اولیا و
صدیقین نیز همین حکم جاری است یعنی اینکه آنچه بر وجود این بزرگواران غالب بود خصال حسنه و صفات جمیله
بوده است ور نه این بدین معنا نیست که وجود ایشان به طور کلی و صد در صدی از هر عیب و آالیش پاک بوده
است و در قرآن کریم نیز مواردی از این گناهان به صراحت ذکر شده است و تقریبا تمام علما و مفسران اسالمی نیز
آن را پذیرفته اند .ولیک بدین گونه آن را توجیه کرده اند که اینها گناه نبوده بلکه ترک اولی (!؟) بوده است .شاید
مسئلۀ ترک اولی را در خصوص آدم یا یونس ،علی رغم نص قرآن به عصیان و ظلم بتوان پذیرفت .اما آیا می توان
در خصوص موسی که فردی را به قتل رسانده است نیز مدعی ترک اولی شد؟ واقعا اگر عمل قتل ،ترک اولی است
دیگر چه گناهی گناه است؟ حال آنکه از سیاق آیه بر می آید که آن مرد مستحق مرگ هم نبوده است؟ و به همین دلیل
موسی استغفار کرده است( .البته قتل آن فرد پیش از رسالت موسی بوده است و ظاهرا مرد ستمگری هم بوده ولی
جزایش قتل نبوده است لذا قتل او و استغفار موسی خدشه ای به رسالت موسی که بعدا بدان نائل شد نبوده است.
به هر صورت باید توجه داشت ،توجیهات روحانیان و تحمیل کردن عقاید کالمی خودشان بر قرآن ،خود بزرگترین
تفسیر به رأی است و با نص صریح قرآن ناسازگار است.
به هر صورت آنچه از این گفتار می خواهیم بدان برسیم این است که؛
 اول :پیامبران نیز مانند باقی انسان ها ،انسان بودند و در نتیجه امکان گناه داشتند.
 دوم :پیامبران بنا به تصریح قرآن و نیز کتاب مقدس مرتکب گناهانی شده اند.
 سوم :گناهان پیامبران زیاد و قابل اعتنا نبوده و به هیچ وجه گناهکاری بر شخصیت پاکشان مستولی نبوده
است و به همین دلیل به رسالت و نبوت آنان آسیبی نمی زده و نمی زند و بهترین مدعا در این باب نیز این
است که مردم زمان ایشان آنها را به پاکی و درستکاری پذیرفته بودند هرچند که همۀ آنها به ایشان ایمان
نیاورده باشند (مثل اعطای لقب امین به پیامبر اسالم از سوی اهل مکه پیش از رسالتشان).
 چهارم :همین گناهان اندک نیز بخشی از آن گناه شرایط بوده و بخشی از آن گناه شخصیت.
 پنجم :پیامبران بنا به تصریح قرآن بعد از گناه فوری استغفار و توبه می کردند و به هیچ وجه اصراری بر
گناه نداشتند و همین امر در ارتقای رتبه آنان مؤثر بوده است.
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