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  چکیده 

استغفار از گناهانی مربوط است که نه و یکی از پرشمارترین فرازهاي صحیفه سجادیه به توبه، انابه  

. هاي معمولی نیز مناسبت ندارد السالم ناسازگار است بلکه با انسان هتنها با مقام عصمت امام سجاد علی

بر این . و بررسی کندح را مطره شدد اهاي تعارض ی حل راهاین نوشتار در پی آن است که برخی از 

به ط فرازهاي مربو ،اساس، در تبیین تعارض پیش آمده بین عصمت امام و اعتراف به گناهان در ادعیه

) ع(ها نباید به معصوم  برخی از فرازها به علت مضامین آن: یکم دسته: شود یمه تقسیم دستو بحث به د

به  ها انسانرسد که دعاي معصوم و اعتراف به گناه وي در این موارد با سایر  می به نظرنسبت داده شود، 

اي است  ادعیه: سته دوم؛ دارتباط دارد نه به ساحت ویژه آن حضرت) ع(عنوان مراتب وجودي معصوم 

لحاظ  ها آنبا عصمت اولیا منافات ندارد چرا که معنی گناه متعارف در  ها آنکه نوع اعتراف به گناهان در 

دوري از خدا و اشتغال به ما سوي اهللا آن هم نه آن نوع از دوري و اشتغال  نیتر کوچکشود؛ بلکه  نمی

عصوم در قبال عزّ ربوبی بی ادبی و گناهی ها کم و بیش وجود دارد، از نظر م به غیر که میان سایر انسان

نابخشودنی به حساب آمده و نهایتاً سردادن هر ندایی گویی قد بر افراشتن در برابر اهللا تعالی محسوب 

  . کند استغفار می ها آن به خاطر) ع(م شده است که اما

  .عز ربوبیمراتب وجودي،  ،، استغفار، انسان کامل)ع( صحیفه سجادیه، معصوم: ها دواژهیکل

                                                
  .22/3/1387: ؛ تاریخ تصویب27/6/1386: تاریخ وصول.

  .نویسنده مسئول.  1
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  )ع(عصمت و طهارت ذاتی معصومین 

در قرآن کریم بارها از بندگانی یاد شده است که شیطان از اغواي آنان ناتوان است
1

 .

که  دانست یمآنگاه که ابلیس به عزت خداوند سوگند یاد کرد که همه را بفریبد، خود 

دایره فریب خود بندگان خدا شدنی نیست و لذا مخلصین را از  ٔهمهاین کار در مورد 

بندگانی بودند که خداوند ایشان را به وصف مصطفین االخیار ها آن .داستثنا کر
2

ستوده  

و سوء و فحشا را از ساحت وجودي ایشان دور ساخته است
3

 .  

خداوند در خلقت این بندگان امتیازي قائل شده چرا که ایشان را با فطرتی مستقیم 

عده از همان ابتدا با اذهان وقاد، ادراکاتی  این .تو حکمتی معتدل ایجاد کرده اس

ي سالم نشو و نما نموده و با فطرت سالم و سالمت نفس ها دل و نفوسی طاهر ،صحیح

تر و رتبه آن بلندتر از  اخالص این دسته از بندگان عالی. اند دهیرسبه نعمت اخالص 

   .تاخالص اکتسابی اس

هستند و قرآن کریم هم تصریح  السالم همیعلاین عده همان انبیاء و امامان معصوم 

تتصریح کرده اس ها آن» اجتباء«بر 
4
   .)220/ 11 ،طباطبایی( 

در آیاتی نظیر آیه مبارکه تطهیر نیز نوعی طهارت ذاتی به خواص از بندگان نسبت 

داده شده است
5

سخن از مطهرین به میان آمده است خداوند این طهارت را به  هر جا. 

اراده تکوینی .تده اساراده خود نسبت دا
6

با خداوند نیز عین تحقق است، از این رو،  

خداي متعال ذات مطهرین متصف به طهارت گشته و خود عین فضیلت و  اراده تحقق

                                                
  . )83/ ص (» قال فبعرتک الغونیهم اجمعین االعبادك منهم المخلصین« .1

  .)40/ حجر ( .»نقال رب بما اغویتنی الزینن لهم فی االرض و ألغوینهم اال عبادك منهم المخلصی«و 

  .)169و  160 ،128 ،74 ،40/ صافات(و 

  .)47/ ص (» انهم عندنا لمن المصطفین االخیار«. 2

 »نو لَقَد همت به و هم بها لوال ان رأي برهان ربه کذلک لنصرف عنه السوء و الفحشاء انه من عبادنا المخلصی« .3

  .)24/ یوسف(

   .)87/ انعام (. » و اجتبیناهم و هدیناهم الی صراط مستقیم« .4

  .)33/ احزاب (» انما یرید اهللا لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا«  .5

) س(که مقصود اهل بیت در اینجا اراده تشریعی مراد نیست چون در اینصورت حصر به انما به برخی بندگان  .6

  . معنا نداشت



47  بررسی مفهوم استغفار در صحیفه سجادیه                90تابستان بهار و 

این طهارت مراتبی . دگرد یمخیر بلکه اول و اصل و نوع و معدن و مأوي و منتهاي آن 

کسانی . هاست آنو اعمال از جمله دارد که پاکی در ادراك، نظر، عقیده، اخالق، ملکات 

که طهارت ذاتی دارند وجودشان مطهر از اغیار است از این رو نه خطایی در عقیده و 

به تعبیر دیگر این طهارت عبارت است از تجهیز . نظر دارند، نه در اخالق و نه در رفتار

ي که نه ا به گونهتکوینی  ٔارادهانسان به ادراك حق هم در اعتقاد و هم در عمل به 

اي جز حق و نه رفتاري جز حق دارد این همان موهبت عصمت است و کسی که  عقیده

ماند و نه عملی  گردد نه اثري از اعتقاد باطل در دلش باقی می بدان متحد یا متصف می

  . زند از اعمال ناپسند از او سر می

گیرد و از  را فرا می ها آنجانبه اهللا  رسند که والیت همه هایی به مقامی می چنین انسان

و  شنوند یمو  نندیب یم، آنچه را که کند یمرا اداره  هیعل یمولجا که ولی تمام شئون  آن

شنوند و انجام  بینند و می با حضور خدا و تحت سرپرستی او می دهند یمانجام 

ز هر خطایی مصون ، اچنین افرادي هم در عقل نظري و هم در عقل عملی. دهند می

فهمد؛ چنان  درست می فهمد یمعلم محض است، هرچه را  ها آنچون ولی و  مانند یم

اوست، خود علم محض است و سرپرستگویند حق است  که هرچه را می
1

جوادي ( 

  .)681 ،آملی

اشاره ) ع(در جوامع روایی نیز احادیث فراوانی به عصمت و طهارت انبیا و ائمه 

ي بودن عصمت امام و مخصوص بودن السالم پس از بیان ضرور امام سجاد علیه. دارد

  : فرماید عصمت در پاسخ به این سؤال که معصوم بودن یعنی چه می

                                                
ماد عن عمرو  بن ثمر عن جابر عن محمدبن یعقوب عن علی ابن محمد عن علی بن العباس عن علی ابن ح .1

اقسم بقبض محمد اذا قبض ما ضل صاحبکم بتفصیله «: فی قول اهللا عزوجل و النجم اذا هوي قال ) ع(ابی جعفر 

اهل بیته و ما غوي و ما ینطق عن الهوي یقول یتکلم بفضل اهل بیته بهواه و هو قول اهللا عزوجل ان هو اال وحی 

   .)13/ 3لقرآن، ج البرهان فی تفسیر ا(» یوحی

حدثنی حدیث ابی و حدیث ابی حدیث جدي و حدیث الحسین حدیث الحسن و حدیث «: و نیز می فرماید

و حدیث رسول اهللا قول ) ص(الحسن حدیث امیرالمؤمنین علیهم السالم و حدیث امیرالمؤمنین حدیث رسول اهللا 

  . )1/53 یکافاصول (» اهللا عزوجل
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وصل اللّه هو القرآن الیفترقان الی یوم القیامه و االمام یهدي  اهللا به حبلهو المعتصم «

الی القرآن و القرآن یهدي الی االمام و ذلک قول اللّه عزوجل ان هذا القرآن یهدي للّتی 

  .)3/247( »مهی اقو

  )ع(استغفار در کالم امام سجاد 

 ،طلب آمرزش ،توبه ،موضوعات طرح شده در صحیفه سجادیه نیتر يمحوریکی از 

اعتراف به گناهان، استقاله و عبارات مانند آن است که در ضمن اغلب ادعیه مکرر به 

اغواگري  ظاهر به ارتکاب کبیره و بر حسبگاهی ) ع(و امام معصوم  خورد یمچشم 

  . شیطان اعتراف نموده است

السالم که دالیل عقلی و نقلی متعددي  پیداست که این امر با عصمت ائمه علیهم

دارد ناسازگار است، بنابراین باید تبیین و تفسیري ارائه شود تا این ناسازگاري عبارات 

   .دبرطرف گرد

با مسئله  رسد یمبه این منظور عبارات موجود در صحیفه سجادیه که به نظر 

:  شود یمعصمت معارض باشند در چند دسته تقسیم و براي هر دسته نمونه اي ارائه 

  : به ارتکاب گناهان اعتراف شده است  ها آنـ عباراتی که در 1

اي در پیشگاه تو توسل جویم؛ چرا که بسیاري  و آهنگ آن ندارم که به فضیلت نافله

ام و آن چنان که شایسته  فراموشی سپرده ٔوتهبهاي تو را در  یضهاز آداب و شرایط فر

جا  ام، تا آن ام و از منزلت و جایگاه حدود و دستورات تو تجاوز کرده بود، به جا نیاورده

ام ام، و گناهان بزرگی را مرتکب شده که حریم مقدسات تو را شکسته
1

صحیفه ( 

  .)194 ،سجادیه

  ارزشی انجام و بی کاربرده بهجبات در این عبارات مستحبات را در مقابل وا) ع(امام 

  .از حدود الهی را بیان نموده است و تجاوزمستحبات با وجود ترك واجبات  

                                                
الیک بفضل نافلۀ مع کثیر ما اغفلت من وظائف فروضک و تعدیت عن مقامات حدودك الی و لست اتوسلُ ... «. 1

  )189همان، (» . ...حرُمات انتهکتُها و کبائرِ ذنوبٍ اجتَرَحتها 
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دهد مراد ایشان از گناه معنی  هایی وجود دارد که نشان می در کالم امام قرینه

این معنی با تعریف عصمت که امام . بوده استه متعارف آن، یعنی گناهان صغیره و کبیر

المعصوم الممتَنَع باهللا «: اند منافات دارد؛ آن جا که فرمود السالم بیان فرموده علیه صادق

  ).3/1997شهري،  ري(» من جمیع محارم اللّه

  ـ بیان غلبه و اغواي گري شیطان2

و من ابعد غوراً فی الباطل و اشد اقداماً علی السوء منی حین اقف بین دعوتک ... « 

و  لَهتّبع دعوتَه علی غیر عمی منی فی معرفۀٍ به و ال نسیانٍ من حفظی و دعوةِ الشیطان فاَ

 به الی النار سبحانک ما اعجنٌ بأَنَّ منتهی دعوتک الی الجنّۀ و منتهی دعوتموق انا حینئذ

  » ما اشهد به علی نفسی

ت، از من در اقدام به بدي اس تر شیپر ستاتر از من در باطل و  و چه کسی فرو رفته«

ام با آن که او را به  آن گاه که بر سرِ دوراهی دعوت تو و دعوت شیطان قرار گرفته

گزینم؟ و در همین  اش را به یاد دارم، دعوت او را برمی شناسم و دشمنی خوبی می

دانم که دعوت تو فرجامش بهشت و دعوت او سرانجامش جهنم  حال، به یقین می

   .)108صحیفه سجادیه، ( »است

، و گناهان بزرگ و آور یتباه سوزِ تیعافاین حال که من از گناهان خرد پس با «

ام، مرا بر زمین افکنده است، تا آن جا که تو  ي تو گریختهبه سوخود  هالکت بارکالن 

امن از من د] هگا آن. [را نافرمانی کردم، و به کردار بد خود، سزاوار خشم و قهر گشتم

خود مرا استقبال کرد، و در  کفر آلودد، و با سخنِ در پیچید، و چهره از من بگردانی

جست به من پشت کرده به راه افتاد، و مرا در برهوت  حالی که از من بیزاري می

عذاب توبه پیش راند، و به دورافتاده  ٔآستانهتنهایی، در دسترس غضب تو قرار داده و تا 

به شفاعت  ه در پیشگاه تواکنون نه شفیعی دارم ک. از رحمتت، مرا به خویشتن وانهاد
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ي که از خشم تو امانم دهد، و نه دژ و حصاري که از عذاب ا پناه دهندهبرخیزد، و نه 

تو نگاهم دارد، و نه پناهی که مرا در پناه خود گیرد
1

  ).194همان، (» 

به بیان اغواگري شیطان یعنی ابلیس رجیم، فریب ) ع(م اما ،در این دسته از عبارات

به دام او افتادن و نیز ارتکاب عملی که خشم خدا را در پی دارد و  او را خوردن و

مقام  قطعاً بااین گونه عبارات . نهایتاً سرگردانی در بیابان ضاللت پرداخته است

  .مخلصین که شیطان از اغواي ایشان محروم است سازگاري ندارد

  : فرمودند) ص(اکرم امبریپ

  »تنجلی عنهم کل فتنۀٍ ظلماءطوبی للمخلصین، اولئک مصابیح الهدي، «

که نقطه مقابل گمراهی و ضاللت است  شده ریتفساز طرفی امامت مکرراً به نور 

).1/755شهري،  ري(
2

  

  عبارات در بیان توبه و پشیمانی از آنچه رخ داده  نیتر سوزندهـ 3

اگر در حال پشیمانی در پیشگاه تو سرشکم جاري شود، چندان که ! اي خداي من«

هایم فرو افتند و چنان ناله و زاري سر دهم که فریادم فرو  و پلک زندیفرو رم های مژه

ماند، و چندان در خدمت تو بر پاي بمانم که پاهایم بخشکد و ورم کند، و چنان به 

تعظیم تو رکوع کنم که استخوان پشتم بشکند، و چنان چهره بر خاك بسایم که چشمانم 

وراکم از خاك زمین باشد و تا پایان زندگی، از آب از حدقه بیرون افتند و همه عمر، خ

جا که از بردن نام تو  تیره بنوشم و در همین حال، نام تو را بر زبان جاري سازم تا آن

هاي آسمان نیفکنم، هنوز سزاوار آن  ، سپس از شرمساري، نگاهم را به افقفرو ماند

نیستم که گناهی از گناهانم پاك گردد
3

  ).110همان، (» 

                                                
قد هربت الیک من صغائر ذنوب موبقۀ و کبائرِ اعمالٍ مردیۀٍٍ حتی اذا قارفت معصیتَک و استوجبت بسوء و« .1

خطک فتل عنّی عذار غَدرِه و تَلقّانی بکلمۀ کفره و تولّی البراءةََ منی و ادبر مولّیاً عنّی فاصحرنی لغضبک سعیی س

  .)190همان، (» فریداً و اَخرَجنی الی فناء نقمتک طریداً
  .116/ 1الحکمه  میزان:  ك. ر .2

حبت حتّی ینقطع صوتی و قمت حتّی تَتَنَشّر قدماي و یا الهی لو بکیت الیک حتی تسقط اشفار عینی و انت... « .3

رکعت لک حتّی ینخَلع صلبی و سجدت لک حتّی تَتَفَقَّّأ حدقتاي و اکَلت تراب االرضِ طولَ عمري و شربت ماء 
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ع و ابتهال موجود در این گونه فرازها اگر چه در حدي است که حتی ممکن تضر

است یک انسان متوسط در علم و عمل خود را در چنان وضعی نداند که مستحق باشد 

چنین تضرع و استغفار کند با این وجود هیچ منافاتی با مقام مطهرین نداشته و چنانچه 

  .اللّه است هاي اولیاء بعداً گفته خواهد شد از نشانه

  ـ عبارات ناظر بر شکر بر پرده پوشی خدا و رسوا نشدن در مقابل اغیار 4

کم عائبۀٍ سترتها علَی فلم تفضحنی، و کم من ذنب علی فلم تشهدلی و کم من و«

شائبۀٍ الممت بها فلم تهتک عنّی سترها و لم تُقّلدنی مکروه شنارها و لَم تُبد سوآتها لمن 

ائبی من جیرتی و حسدة نعمتک عندي ثم لم ینهنی ذلک من أن جریت الی یلتمس مع

  .)104همان، (» سوء ما عهدت منّی

رسواي  ها آنمرا با افشاي . ها که از من پنهان داشتی ها و کاستی چرا که بسیار عیب«

و  آفاق ننمودي؛ ٔشهرهجهانم نکردي؛ و چه بسیار گناهان که از من پوشیده داشتی و مرا 

ام را ندریدي و بند ننگ و  پرده! ام و تو اي خداي من ها که انجام داده چه بسیار زشتی

هایی  که بر نعمت میجو بیععارش را بر گردنم نیاویختی، و در پیش روي همسایگان 

ورزند آشکار نکردي در حالی که این  اي، حسد می که بر من ارزانی داشته

» دانی، باز نداشت ها که از من می ها و ناپسندي بديگیري  هاي تو مرا از پی پوشی پرده

. در عباراتی نظیر آنچه بیان شد سخن از رسوایی در مقابل اغیار آمده است) 108همان،(

نیاز به تأویل  ها انسانرسد این عبارات نیز نظر به رتبه امام در مقابل سایر  به نظر می

  : فرموده است) ع(م داشته باشد چرا که معصو

مام عالمات یکون اعلم الناس و احکم الناس و اتقی الناس و احلم الناس و لال«

  .)122/ 1شهري،  ري(» اشجع الناس واسعی الناس و اعبداالناس

  

                                                                                                                  
اء استحیاء منک ما الدماء آخَرِ دهري و ذَکَرتُک فی خالل ذلک حتّی یکلَّ لسانی ثم لم أَرفَع طرفی الی آفاقِ السم

  )105صحیفه سجادیه، (» ...استوجبت لذلک محو سیئَۀٍِ واحدةٍ من سیئاتی 
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   بررسی کلی عبارات

  :توان دریافت کرد که بندي فوق می از دسته

، گناهان کبیره و صغیره یعنی هیسجاد فهیصحـ منظور از گناه در برخی فرازهاي 1

  .جا این معنی گناه، منظور نیست گناه به معنی متعارف آن است اما همه

ـ در برخی فرازهاي اعتراف به گناهان از اغیار سخن به میان آمده است مثل 2

ارتباط دارد اما ن ي دیگري که امام با آناها انساناغواگري شیطان و یا رسوایی در برابر 

  .در بسیاري فرازهاي دیگر این گونه نیست

ـ در اغلب فرازها به گناهانی اعتراف شده که بسیار بزرگ بوده و شایستگی 3

  . بخشودگی ندارند

، این است شود یمسجادیه مشاهده  ٔصحیفه ٔادعیهـ نکته دیگري که در طول تمام 4

 و) ص(که بعد از بیان عبارات اعتراف به گناهان، عفو و استغفار به وساطت پیامبر 

  . ه استخاندان مطهرش طلب شد

عصمت و  با وجودپاسخ گفت که  پرسشبه این مطالب اکنون باید به این  با توجه

 شود یمطهارت امام در قواي نظري و عملی، چطور چنین مضامینی به امام نسبت داده 

 مابازاءهمان حق است؛ یعنی ضمناً ، ی است که قول امام، عین حق استدر حالاین 

هاي  آموزش نیست، پس باید دالیل بروز چنین اعترافدارد و تنها براي شورانگیزي و 

  .را بررسی کرد) ع(از زبان معصوم 

  و عبارات مربوط به ارتکاب به گناهان) ع(م حل تعارض بین عصمت اما

رحمانیت و ) ع(یکی از علل تعارض نداشتن عبارات صحیفه با عصمت امام 

یان برخی حقایق عرفانی به رحیمیت مقام معصوم است؛ اما پرداختن به آن در گرو ب

  .عنوان مقدمه است

عرفا معتقدند که عالم مظهر اسماء و صفات پروردگارست و هر موجودي به 

) ص(حقیقت محمدیه . فراخور سعه وجودي خویش مظهر اسمی از اسماء الهی است

  . مظهر مقام احدیت یعنی جامع جمیع اسماء است
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ابن (نسبت نگین انگشتر به خود انگشتر است  ها انساناز نظر ایشان نسبت پیامبر به 

جامع جمیع مقامات است ) ص(به این معنا که مقام حقیقت محمدیه ) 396/ 2عربی، 

  . به نحوي که حقایق تمام موجودات در وي منطوي است

که قرآن داراي بطون است و در  طور همانمانند قرآن است، ) ص(حقیقت محمدیه 

ایق، حقایق نازل شده را نیز در بر دارد حقیقت محمدیه ترین حق عین انطباق با عالی

.تر متجلی است نیز بدون تجافی از مقام خویش، در مقامات پایین) ص(
1

  

بیند و بر تصرف در خلق به  وي به جمیع مراتب عالم احاطه علمی دارد، همه را می

  .است چرا که مراتب عالم به او سپرده شده است پروردگار قادراذن 

جدایی نیست بلکه  ها انسانترتیب در نگاه عرفانی بین انسان کامل و سایر  به این

  .هاست آنهمگی از مراتب او هستند و عالوه بر این وي محیط به 

اي از زمان  که در برهه) ص(م نیز در وجود مقدس پیامبر اکر) ص(ه حقیقت محمدی

ایشان حقیقت  متولد شد و پس از مدتی از دنیا رفت منحصر نیست، بلکه از نظر

جاري است و  ها زماناي چون عقل اول است و واقعیتی دارد که در همه  محمدیه مرتبه

  .مقام نبوت و والیت هم به همان حقیقت مربوط است

این حقیقت از حیث والیتش که جهتی الهی است دائم و باقی به «: عربی گوید ابن

  ).332(» .صورت اولیا است و این ظهور تا قیام قیامت دوام دارد

چنین از نظر عرفا ولی کسی است که هم در ظاهر و هم در باطن یعنی در  هم

از نظر عرفاي ) ع(حضرت علی . همانند باشد) ص(صورت و سیرت با پیامبر اکرم 

 شدهمعرفی ) ص(د ترین افراد به حضرت محم شیعه و سرآمدترین عارفان سنی شبیه

پس . هستند) ص(ن نیز سایر معصومی) ع( است و قطعاً همانندترین افراد به علی

د امام سجا. شود یمرا نیز شامل ) ع(ن وجود مطهر ائمه معصومی) ص(ه حقیقت محمدی

رده شده است، سپ) انسان کامل(به دست معصومین  ها انسانبه این حقیقت که امر ) ع(

                                                
، 21و رسالۀ  1فصل ، 19، رساله االنسان الکامل، ؛ عزیزالدین نسفی63جوادي آملی، ادب فناي مقربان، : ك. ر .1

  .یه فی کلمه آدمیهمقدمه و دیباچه فصل حکمت اله ،الحکم شرح فصوص؛ خوارزمی، 2و  1فصل 
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دةٌ لنا جعل لنا الفضیلۀ بالملکۀ علی جمیع الخلق فکل خلیقته منقاو «: اند اشاره کرده

با بیان این مقدمه اکنون به محور اصلی بحث یعنی . »بقدرته و صائرةٌ الی طاعتنا بعزّته

بررسی عبارات ارتکاب محرمات در فرازهایی از صحیفه و تبیین علل تعارض نداشتن 

  :گردیم این عبارات با مقام عصمت باز می

  ـ رحمانیت و رحیمیت انسان کامل1

هر اسم اعظم پروردگار است و سایر اسما و صفات و از آنجا که انسان کامل مظ

اعیان همگی مظهر اسم اعظم هستند، کل عالم، صحنه ظهور و تجلی حقیقت محمدیه 

  ) 9/ انسان (» انما نطعمکم لوجه اهللا ال نرید منکم جزاءا و الشکورا«. است

رحمت عاطفی و رحمت : دو قسمت است  کند یمرحمتی که از معصومین بروز 

اي که در طول زندگی ایشان و برخی از  رحمت عاطفی مثل رفتارهاي رحیمانه. عقلی

شان ذکر شده است و رحمت عقلی که محصول وحی است و به  رهروان حقیقی

رب «قول ). 1/160 ،جواد آملی( کند یمصورت رحمت از خانه امن ذوات مقدس تنزل 

   .تبیل اساز این ق) 30/ 10مجلسی، (» اهد امتی فانهم الیعلمون

ي عقلی است که از ها رحمتآنچه در ادعیه صحیفه سجادیه نقل شده است از 

خاندان عصمت و طهارت بنا به سنخیت وجودي ایشان با رحمانیت و رحیمیت و به 

   .تبراي اسماء بروز کرده اس ها آندلیل مظهریت 

ا کنند آن دع اش خانوادهخواست تا براي او و ) ع(عبداهللا ابن ابان از امام رضا 

أما تقرأ : سپس فرمود  ؟کنم ینممگر من از شما غافلم و شما را دعا : حضرت فرمود 

 ،مجلسی) (105/ توبه( .»نقل اعملوا فسیري اهللا عملکم و رسوله و المؤمنو«کتاب اهللا 

23/347(.   

انسان کامل به واسطه احاطۀ علمی بر همه موجودات از عمل ایشان مطلع است او 

صغائر و فریب شیطان را خوردن و افتادن در بیابان ضاللت و فریفته شدن ارتکاب به 

بندگان به فضل نوافل، در عین ترك واجبات و ارتکاب محرمات را دیده و از یکایک 

چه به عنوان توبه و استغفار در ادعیه و مناجات بر زبان  احوال ایشان مطلع است آن
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کند که سایر بندگان آن را  شرح میمطهر معصومان جاري شده است آن احوالی را 

بیند همه  اما از آن جا که بین خود و سایر بندگان مفارقت و جدایی نمی اند شدهمرتکب 

از مراتب وجودي انسان کامل  ها انساندهد چرا که همه  را به خود نسبت می ها آن

) ع( مهستند و از آنجا که معرفت انسان کامل به خدا در اعلی مراتب آن است، اما

کند که بدان  یابد و لذا چنان تضرع می زشتی و حقارت گناه مرتکب شده را به واقع می

  .اشاره شد

ی وانانّه لیغان علی قلبی «: فرمودند) ص(اللّه  و به این جهت نیز بود که رسول

دیگران و  ٔبه واسطهنشسته  غباري که بر جان پیامبر می» الستغفر فی کل یومٍ سبعین مرَّة

فرقانی، (به عبارتی ناشی از تجلیات ذاتیه متظاهره یعنی کثرات و مخلوقین بوده است 

604.(  

» ...اللّه ماتقدم من ذنبک و ما تأخّر لیغفرلک«در احادیث متعددي ذیل آیه شریفه 

به گناهان شیعیان آن حضرت ) ص(اکرم  امبریپنیز بخشش گناهان قبل و بعد ) 2/ فتح (

است تفسیر شده
1
.  

که نوع  کند یمنتیجه این که بسیاري از فرازهاي ادعیه که به ارتکاب گناهانی اشاره 

منافات دارد به مقام مراتب ) ص(بیان، صراحتاً با عصمت و طهارت مقام معصومین 

مؤید این برداشت آن است که در . مربوط است ها انسانیعنی سایر ) ع(م وجودي اما

را واسطه رحمت ) ص(ر پیامب) ع(م اعتراف به گناهان امابرخی ادعیه دقیقاً پس از 

آورد که براي امام  همان اوصافی را می) ص(ت دهد و براي آن حضر خویش قرار می

در سایر فرازها به کار برده است) ع(
2
.  

 …پیش از هر خواسته و دعایی شامل استغفار، طلب بخشش و ) ع(م همچنین اما

) ع(کننده وساطت اهل بیت  فرستد و این بیان ات میبر پیامبر و خاندان مطهرش صلو

                                                
اللّه عزوجل لیغفراللّه ماتقدم من ذنبک و ماتأخر قال ما کان  قول) ع(عبداللّه  روي عمروبن یزید قال قلت ال بی .1

  .)76/ 17مجلسی، ( اللّه حمل ذنوب شیعته ثم غفرها له له ذنب و الهم بذنب و لکن

  .265و  256دعاي روز عرفه ، الجنان مفاتیح ك.ر .2
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در رسیدن فیض به مراتب خلقی است
1
اللهم صلّ علی محمد و آله و خلصنی من  .

ه اللهم صل علی محمد و آل؛ )119 ،صحیفه سجادیه( الحسد و احصرنی عن الذنوب

)165همان، ( کما هدیتنا به و صلّ علی محمد و آله کما استَنقذنا به
2
.  

  مقام فقر ذاتی و ذل عبودیت  ـ2

آن چه تاکنون گفته شد نباید این معنا را به ذهن متبادر کند که هر استغفار و اعترافی 

به عنوان مراتب  ها انساناز جانب معصوم ناظر به طلب عفو و اعتراف به وضع سایر 

ا وجودي انسان کامل است اگرچه در مواردي مثل فرازهایی از ادعیه، فریب شیطان ر

تنها با  ،خوردن و افتادن در مهلکه ضاللت و ارتکاب کبیره در مقابل صغیره و امثالهم

  . شود این معنا توجیه می

اما در موارد دیگر ضرورتی نیست که استغفار امام به این معنا گرفته شود چرا که 

چه است اگر معصوم ریغاي نیستند تا معلوم کند مقام متعلق به  الفاظ به همراه قرینه

بنابراین در بسیاري از فرازهاي ادعیه از جمله . ممکن است در این معنا نیز صادق باشد

مواردي از آنچه نقل شد طلب مغفرت و شرح حال به حقیقت وجودي خود امام 

کند در این موارد نیز معنی استغفار و مصداق  زیرا ظاهر عبارت آن را بیان می .دباش می

عارف بسیار تفاوت دارد به این جهت که گناه معانی آن در معصومین با مصادیق مت

   .)78/ غزالی(متعددي دارد و وجه جامع آن هر گونه دوري از خداوند است 

کنم  به سوي تو توبه می«: فرماید  در دعاي اعتراف می السالم هیعلبراي نمونه امام 

ز گناه بزرگ داند که گذشت ا توبه کسی که از آنچه پیش از این کرده پشیمان است می

                                                
  .50حسینی اردکانی، ك.ر .1

مند  تواند از انوار الهی بهره روح انسان به جهت تعلق به حجابهاي ظلمانی و اشتغال به مشاغل حواس نمی .2

شود مگر وقتی که بین او و روح پیامبر علقه و ارتباط وجود داشته باشد زیرا که فیوض کلیه پیوسته به ارواح 

وقتی روح کسی با روح ارواح مقدسه مالئمت داشته باشد پرتوي از انوار  پس. رسد مقدسه انبیاء علیهم السالم می

الهی به مقدار ظرفیت و استعداد به او هم می رسد بنابراین استفاضه از برکات جبروتی و استناره لمعات الهوتی 

و  براي ارواح این امت موقوف به وجود مناسبت و آشنایی با سیرت و سریرت آن حضرت است و هیچ واسطه

   .)50، 1365کانی، الحسینی االرد( ترابطه اي براي آن آشنایی بهتر از صلوات نیس
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 نیتر دوستو ... نماید و گذشت از معصیت بسیار بر تو دشوار نیست  بر تو بزرگ نمی

همواره آمرزش خواهد و من ... بندگان نزد تو کسی است که بر تو سرکشی ننماید و 

و براي آنچه که در آن کوتاهی نمودم از تو ... جویم  نزد تو از سرکشی بیزاري می

خواهم یمآمرزش 
1

» اثم جلیل«و » ذنب عظیم«در مقام توضیح  .)62 ،حیفه سجادیهص(» 

مختلف  شئونکه عفو و مغفرت در کالم خداي متعال در  طور همانالزم به ذکر است 

، گناه است و جامع گناهان عبارت است از دور شئونآن  ٔهمهو جامع  شود یماستعمال 

اینجا نیز همان گناه است اما در » ذنب و اثم«معنی ) 78/ غزالی (شدن از حق به وجهی 

  . شود از ساحت ربوبی نیز می ها غفلتآن که شامل کمترین  شئوندر شأنی از 

نیل به باالترین مراتب بندگی عز ربوبی را مشاهده  به واسطهاولیاء معصومین 

لذا  اند افتهیدرو فقر و ناچیزي خود و لم یکن شیئا مذکورا بودن ماسوي اهللا را  اند کرده

نوع اشتغال به امور نشئه مادي و حیات دنیوي را اگرچه به امر خدا باشد و یک هر 

لحظه در آن اخالص فروگذار نشده باشد اشتغال به غیر پنداشته و به آن واسطه خود را 

   .اند دانستهمرتکب ذنب عظیم 

آمیختگی با خلق و تردد در امور دنیایی اگرچه که از ضروریات حیات مادي است 

طر عاطر مطهرین را از آنجا که شاید اندك غفلتی در ادب حضور رخ داده باشد اما خا

  . و غفلت اگرچه اندك باشد، با مقام تام عصمت سازگار آن نیست آزرد یم

   به خستکه زهدم بیازرد و عمرم   درین نوعی از شرك پوشیده است          

 کند یمخود عذرخواهی نیز در پیشگاه الوهیت از ضروریات زندگی ) ع(امام سجاد 

انسک و من  ریبه غذکرك و من کل راحه  ریبه غو استغفرك من کلّ لذّه «:  دیفرما یمو 

   .»کطاعت ریبه غقربک و من کل شغلٍ  ریبه غکلّ سرورٍ 

                                                
هذا توبه نادمٍ علی ما فرط منه شفق مما اجتمع علیه خالص الحیاء مما وقع فیه عالم بأنَّ العفو عن الذنب « .1

عبادك الیک من ترك االستکبار  و أنّ احب... العظیم ال یتعاظمک و أنّ التجاوز عن االثم الجلیل الیستَعصبک 

  .»هو استغفرك لما قَصدت فی... و هزم االستغفار و انا ابرء الیک من أن استکبرَ ... علیک 



3/86شمارة    علوم قرآن و حدیث -مطالعات اسالمی  58

از این که تجلیات و ظهور آثار بر او غلبه یابد و مانع  برد یملذا معصوم پناه  و

از آن جا که معصوم هر غفلتی و هر د؛ و ارمغان آورعبودیت گردد و بعد مزار را به 

شناخت فقر ذاتی خویش در مقابل غناي مطلق  به خاطرگناهی به معنی جامع آن را 

  . کند یماز اثم جلیل و ذنب عظیم طلب مغفرت  داند یمکبیره 

را یافته و به حقیقت ال  پروردگاراینکه به نظر کسی که بزرگی و غناي مطلق  تر قیدق

سوي بنده را نوعی ز اال اهللا واقف گشته است هر بودن و هر آواز و حتی مناجات ا اله

ابراز وجود دانسته و مقامی از کبر را در آن یافته و لذا آن را گناهی که هم وزن ندارد، 

درجه وجودي امام که  .)78/ خوارزمی ( »بوجودك ذنب ال یقاس به ذن« .تشمرده اس

آن ) ص(م برده است در باالترین مراتب فقر است که پیامبر اکر اللّه پی به واقعیت الاله

خواند و در مراتب باالي فقر انسان این که حول و قوه اي براي خود  را سواد اعظم می

کند و به عدم  بیند و هیچ حال و مقام و وجودي مگر فضل خدا را مشاهده نمی نمی

نیست چرا که احتیاج از لوازم برد و نقل شده که فقیر به چیزي محتاج  خویش پی می

از  .)206 ،سبزواري(ت وجود است و فقیر حقیقی هیچ وجودي براي خود قائل نیس

یا غنی االغنیاء ها نحن عبادك بین یدیک و انا افقر «: فرمود ) ع(امام سجاد  رو نیهم

  .) 62 ،صحیفه سجادیه(» الفقراء الیک فاجبر فاقتنا بوسعک

  و بندگی  ـ تضرع مصداق شکرگزاري3

را در مقابل خداوند دید از ایشان ) ص(ر عایشه پس از آن که زاري و ابتهال پیامب

  : سؤال کرد که 

الیس قد غفر اهللا لک ما تقدم من ذنبک و ما تأخر فما هذا البکاء فی السجود و ما «

تو را مگر خدا گناه ما تقدم و ما تأخر » افال اکون عبداً شکورا«هذا الجهد الشدید به قال 

آیا «: نبخشیده است پس این گریه در سجده و این جهد زیاد به چه واسطه است فرمود

  .)78/  2 ،غزالی(» ي نباشم؟سپاسگزاربنده 
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شکر درجات مختلفی دارد که باالترین درجه آن این است که عبد جز منعم را 

استحلی منه الشدة و اذا شهد المنعم عبودة استعظم منه النعمۀ و اذا شهده حبا ف«د بین نمی

  » اذا شهده تغدیراً لم یشهد منه شدة و النعمۀ

یکی از علل گریه و بکاء معصومین شکرگزاري بر نعمت است
1
نعمۀٌ التشکر کسیئۀ  

شود مگر به شناخت  و چون شکرگزاري حاصل نمی) 1487/  2شهري، ري( ال تغفر

و عجز ما سوي اهللا دارد ی گیما یبصاحب نعمت و این شناخت در پی خود التفات به 

باز  دهد یماي که  گذرد و پس از آن نتیجه پس شکرگزاري از کانال انابه و ابتهال می

  . چیزي جز خود انابه نخواهد بود

خدایا چگونه تو را شکر کنم؟ چون همان شکرگزاري نیز به «: فرمود) ع(امام سجاد 

ه واسطه آن باید باري دیگر که بگویم خدایا شکر ب هر بارشکري دیگر نیاز دارد پس 

  .)1487/ 2شهري،  ري(» بگویم ترا شکر

   ـ استغفار مظهر عبودیت4

در . که حق بنده به خدا بخشش است طور همانحق خداوند بر بنده عبادت اوست 

مصادیق  یکی از برترین. اهمیت عبادت همین بس که هدف خلقت معرفی شده است

دعونی أستجب لکم انَّ الذینَ یستکبرونَ عن و قال ربکم أ«. عبادت در قرآن دعاست

دعا نیز چنان که در علم اخالق مکرراً  .)63/مؤمن(» عبادتی سیدخلون جهنّم داخرین

. آداب دعا حالت تضرّع است نیتر مهمتأکید شده است شرایط و آدابی دارد از جمله 

موسی کن اذا  یا«. )55/اعراف(» ادعوا ربکم تضرعا و خفیه انّه ال یحب المعتدین«

التراب واسجد لی بمکارم بدنک و اقنت بین  دعوتنی خائفاً مشفقاً وجالً و عفرّ وجهک فی

  .)877شهري،  ري(» القیامِ، و ناجنی حیث تناجیتنی بخشیته من قلبٍ وجل یدي فی

ذکر شد  ها آنبه این ترتیب از توجه در آیات و احادیث فراوانی که چند نمونه از 

آید که دعا همراه با تضرّع از عبادات و بلکه از برترین عبادات  ست میاین نتیجه بد

                                                
  412، باب عقل و جهل، شرح اصول کافیك در معنی شکر به .ر .1
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فیض . (بهترین دعا یاد شده است به عنواناست و اما در میان انواع دعا استغفار 

ترین فرازها در بیان  پس آن چه در صحیفه سجادیه به عنوان سوزنده) 435/ 2کاشانی،

منافاتی ندارد ) ع(ن ساحت قدسی معصومی شود نه تنها با توبه و استغفار مالحظه می

انّ ابراهیم : هاي اولیاء الهی است که هاي عبودیت و از ویژگی بلکه از زیباترین جلوه

  الواه منیب

حاصل آن که در صحیفه سجادیه فرازهایی از دعا را که به ارتکاب گناهان و 

   .ددر دو دسته کلی تقسیم کر توان یم کند یماستغفار اشاره 

سازگار ) ع(م فرازهایی که اعتراف و استغفار از گناه یاد شده با مقام معصو ـ1

از اغوا گري شیطان و ارتکاب کبیره به طور خاص در  ها آنمثل فرازهایی که در  .تنیس

این  .دوجود دار... مقابل صغیره یا ترك حدود الهی در کنار ذکر حدود مثل نماز و 

یم که بر عصمت و طهارت اشاره دارد ناسازگار گونه موارد با صریح آیات قرآن کر

  . است

مثل  .ها آنبه شرط لحاظ معانی واقعی  شوند یمـ عباراتی که با مقام معصوم جمع 2

پوشی از گناه یا پشیمانی و ذکر ندامت و اعتراف به گناه بدون قرار دادن  بر پردهر شک

   .دشواهدي که بر معنی متعارف گناه داللت داشته باش

فار معصوم در دسته اول با توجه به مظهریت معصوم براي اسم رحمان و رحیم استغ

مراتب وجودي او هستند، بیان شد و گفته شد  ها انسانو مقام وي از جهت اینکه سایر 

که اعتراف و استغفار معصوم در این موارد هم حقیقی است یعنی فقط براي درس دادن 

از مراتب  ها انسانبلکه چون  ستیناظر نصوم و آموزش دعا نیست اما بر مقام خاص مع

به این لحاظ  ندیب ینمبین خود و دیگران مفارقتی ) ع(امام وجود انسان کامل هستند و 

  . کند مغفرت طلب می

استغفار در دسته دوم به مقام خود معصوم برمی گردد اگرچه که منافاتی با توجیه 

منظور است که معنی متعارف گناه در اذهان اما استغفار از گناهی،  .ددسته اول نیز ندار
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ترین  را ندارد بلکه وجه جامع گناه یعنی هر دوري لحاظ شده است و یا اینکه عالی

  . است) ع(مصادیق عبادت و شکرگزاري توسط معصوم 

ترین بیانات در مقام استغفار را به منظور  ناگفته نماند که به نظر برخی امام سوزنده

اند براز داشتهآموزش به دیگران ا
1

اگرچه با توجه به مقام امام که عین حق است چنین . 

توجیهی سزاوار نیست؛ اما قطعاً یکی از اثرات تربیتی که ادعیه براي مؤمنین دارد این 

   .دآموز با خدا را نیز می وگو گفتاست که آداب 

  منابع

   .قرآن کریم

   .1381 ،، مشهدبه نشر، ترجمه محمد دشتی، البالغه نهج

  .1380 ،، ترجمه محمدعلی خلجی، میثم تمار، قمصحیفه سجادیه

  . تا بی ،، ترجمه دفتر انتشارات اسالمی، قمصحیفه سجادیه

  .  1379 ،شفیعی ،حجاب هستیالدین،  ابن عربی محی

   .ق 1421 ،بی تا ،، دارالکتب العلمیه)الدین عربی محی( لرسائالدین،  ابن عربی محی

  .  1381مولی  ،تهران ،، ترجمه محمد خواجويتوحات مکیهفالدین،  ابن عربی محی

  . 1363 ،تهران ،نهضت زنان مسلمان ،شرح دعاي مکارم االخالق ،ارفع کاظم

  . 1359نهضت زنان مسلمان، تهران،  ،ترجمه احمد فهري ؛شرح دعاي سحر ،امام خمینی

  . 1368،قم ،انتشارات الزهرا ،پیرامون وحی و رهبري ،جوادي آملی عبداهللا

.1379 ،، اسراء، قمتطهیر آیهتجلی والیت در ی عبداللّه، آمل يجواد

  .  1385 ،، اسراء، قمادب فناي مقربان ،جوادي آملی

  .  1359 ،تهران ،سمت ،ابن عربی نیالد یمحجهانگیري محسن، 

  . 1365 ،تهران ،میقات ،شرح و فضایل صلواتمحمد،  حسینی اردکانی احمدبن

                                                
  العابدین العابدین فی شرح صحیفه موالنا زین ریاضمانند ) س(عیۀ معصومین ك به شروح بر اد.ر .1
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حسن زاده آملی، دفتر ... تحقیق آیه ا ،شرح فصوص الحکم د،احم محمدبنخوارزمی 

  .تبلیغات اسالمی، قم

   .ابی ج ،1374 ،دارالحدیث ،میزان الحکمهري شهري محمد، 

  .  1372 ،تهران ،دانشگاه تهران ،شرح دعاي جوشن کبیري، مال هادسبزواري 

  . 1372 ،تهران ،دانشگاه تهران ،شرح دعاي صباحهادي،  مال سبزواري

، مؤسسه مطالعات و تحقیقات ترجمه و شرح اصول کافی ،شیرازي صدرالدین محمد

  . 1369 ،فرهنگی، تهران

  . 1379 ،، دفتر انتشارات اسالمی، قمزانیالم ریتفسطباطبایی محمدحسین، 

  .  1368فدك  ،مشهد ،شرح زیارت جامعه کبیرهنقی،  طبسی حائري علی

بنیاد پژوهشهاي  ؛شرح مناجات شعبانیه ،جلوه گاه عرفان ،محمدهادي ،ییعبد خدا

  .  1384 ،مشهد ،اسالمی

  . دارالکتاب العربی، بیروت، بی تا ،احیاء علوم الدین، ابو حامد محمدغزالی 

   .تا جا، بی بی نا، بی ،)شرح تائید ابن فارض(مشارق الدراري فرغانی سعید الدین سعید، 

ترجمه سیدمحمد  ،)ه البیضاترجمه محج( راه روشن، ، مالمحمدمحسنفیض کاشانی

  . بی نا، بی جا، بی تا ،صادق عارف

وزارت  ،ریاض العابدین فی شرح صحیفه موالنا زین العابدین ،الزمان قهپایی بدیع

  . 1374 ،تهران ،فرهنگ و ارشاد اسالمی

  . 1110موسسه الوفا، بیروت، ، بحاراالنوار ،مجلسی

  . 1359 ،تهران ،هنگ ایرانزبان و فر ،االنسان الکامل ،نسفی عزیزالدین


