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عرفاني استغفار پيامبر  هاي يهتحليل و نقد توج
  1كيد بر حديث لَيغَانأاكرم (ص) با ت

 كاوس روحي برندق

  چكيده
از نصوص ديني است كه برداشت ظاهري از آن با مقام اخالقي و عرفاني رسول اكـرم   يا نمونه» لَيغَان«حديث 

(ص) ناسازگار است. در اين حديث كه در جوامع روايي اهل تسنن و شيعه از پيامبر اكرم (ص) نقل شده آمده اسـت:  
ضـمن  كنم. ايـن مقالـه    فار ميگيرد و به همين دليل روزي هفتاد بار استغ در هر روز حجابي مانند ابر جلوي قلب مرا مي

هاي اخالقي و عرفاني در زمينه ناسازگاري استغفار رسول  رفت رويكردشناسي و ارزيابي انواع برون ،گردآوري، تحليل
گوناگون را اعتبارسـنجي كـرده و بـه ايـن      يها صحت و سقم احتمال ت،خدا (ص) با مقام اخالقي و عرفاني آن حضر

تـوجيهي مناسـب بـراي اسـتغفار      تواند يرفت م دو برون فقطوسه تفسير عرفاني  ميان بيستديدگاه راه يافته است كه از 
 ،از مقام احديت كه مقام اختصاصي رسول خدا (ص) است تر نييتفسير حديث به استغفار از پا: رسول اكرم (ص) باشد

تنها بـا عصـمت آن حضـرت     هت نرف اين دو برون .و تفسير آن به تمكن و استقامت در مقام احديت و عدم تلون در آن
  است.فراتر از عصمتي كه در نبوت شرط است، سازگار  يها ناسازگاري ندارد كه با منزلت

  .»لَيغَان«: عصمت، توبه، استغفار، معصومان (ع)، رسول خدا (ص)، حديث ها واژهكليد
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  لهئطرح مس
ن (ع) مطـرح  اتمامي معصـوم  بارهكه در ،يكي از شبهات بسيار مهم در بحث عصمت

. در استن (ع) اپذير نيست، استغفارهاي معصوم راحتي امكان رفت از آن نيز به و بروناست 
ن بـه  ان (ع) صادر شده، عباراتي وجود دارد كه در آن معصـوم ااكثر دعاهايي كه از معصوم

گونـه   اند. يـك نمونـه از ايـن    ش و استغفار كردهايگناهان خود اقرار و از خداوند طلب بخش
گوناگون در جوامع روايـي اهـل تسـنن و     يها ايات، روايت معروفي است كه به صورترو

شيعه از پيامبر اكرم (ص) نقل شده است كه فرمود در هر روز حجابي مانند ابر جلوي قلـب  
كـنم. ايـن روايـت از لحـاظ      گيرد و من به همين دليل روزي هفتـاد بـار اسـتغفار مـي     مرا مي

امبر در جوامع روايي اهل تسنن و شيعه به اشكال متفاوت نقل چگونگي و كيفيت استغفار پي
ر منابع روايي اهل تسنن به نقل از رسول اكرم (ص) بـا تفـاوت   ذكور دشده است. حديث م

» اهللا في اليوم مائة مـرة  إنه ليغان علي قلبي و اني ألستغفر«مختصر به اين صورت آمده است: 
اهللا فـي اليـوم    انه ليغان علي قلبي فاني أستغفر«ينكه: يا ا ،)8/72: 1407حجاج نيشابوري،  (ابن

  ). 4/211: 1416حنبل،  (ابن» اهللا مائة مرة إنه ليغان علي قلبي حتي أستغفر«يا اينكه:  ،»مائة مرة
: 1405هـايي،  ب( فتـه شـده  مضمون اين روايت اگرچه در منابع روايي شيعه نقل و پذير

صـورت از امـام صـادق (ع) نقـل كـرده اسـت:        )، ولي اصل مطلب را زيد شحام به اين118
كان رسول اهللا (ص) يتوب إلي اهللا عز و جل في كل يوم سبعين مـرة، فقلـت: أكـان يقـول:     «

). 2/438: 1407(كلينـي،  » لكن كان يقول: أتـوب إلـي اهللا   اهللا و أتوب إليه؟ قال: ال و أستغفر
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ار به درگـاه خـدا عـز و جـل     رسول خدا (ص) در هر روز هفتاد ب فرمايد ميامام صادق (ع) 
 ،فرمـود: نـه   ؛أستغفر اللَّه و اتـوب اليـه   فرمود ي: مگويد شحام به امام صادق مي .كرد يتوبه م

ظاهر اين روايت داللت بر گناه  ،). در هر حالگردم يم : اتوب الي اللَّه (به خدا بازفرمود يم
نا است كـه پيـامبر اكـرم (ص)    و استغفار از گناه از سوي پيامبر اكرم (ص) دارد و به اين مع

د؛ كـر  شد و در هـر روز هفتـاد يـا صـد بـار اسـتغفار و توبـه مـي         در روز بارها دچار گناه مي
رو، دانشمندان شـيعه و   صراحت با عصمت آن حضرت در تضاد است. از اين اي كه به لهئمس

انـد.   ردهرفت از اشكال يادشده بيـان كـ   اهل تسنن وجوه متعددي در معناي اين روايت برون
بخشي ديگر، عرفاني است و برخي ديگر از  ةها لغوي، و صبغ رفت بخشي از اين برون ةصبغ
سان، دانشـمندان شـيعه و    اند. بدين ها با رويكرد كالمي به شبهه يادشده پاسخ داده رفت برون

 از ديرباز در ،... مفسر و ،عارف ،اعم از فيلسوف ،مختلف علوم اسالمي يها اهل تسنّن رشته
صدد حلّ اشكال تنافي عصمت با اسـتغار و توبـه در تفسـير آيـات قـرآن و شـرح احاديـث        

اند كه اين اشكال در آنها مطـرح شـده اسـت؛ ولـي تـا آنجـا كـه پـژوهش          برآمده يمتعدد
هـا در تفسـير و شـرح متـون      و رفع اشكال ها قي، بيشترين تحقدهد يدار نگارنده نشان م دامنه

 اي له از پيشينهئمس ،(حديث لَيغان) آمده است. بر اين اساس ذكوراسالمي در ذيل حديث م
شـده در علـوم مختلـف اسـالمي تجلّـي       نگاشته يها بسيار غني برخوردار است كه در كتاب

ل خواهـد شـد،   قمختلف ن يها يافته است و اين منابع در ذيل وجوه گوناگوني كه از كتاب
  1شود. ميذكر 

كـه در   ،هاي عرفاني در پاسخ به اين اشكال را رفت اين مقاله درصدد است انواع برون
و  كندارزيابي و اعتبارسنجي  ،مشابه نيز كارساز است، گردآوري، تحليل، بررسي هاي نمونه

اشكال تضاد توبـه و اسـتغفار بـا مقـام عرفـاني       بهصحت و سقم هر يك از آنها را در پاسخ 
  د.مطرح كنمينه در اين زرا و نگره برگزيده  كندرسول اكرم (ص) مشخص 

                                                                                                                   
عصـمت و اسـتغفار؛ تعانـد،    «). 1390( حميـد  شـاكرين،  .1از: است   د باشد عبارتتواند در اين زمينه مفي . اما مقاالتي كه مي1

در: ، »ارتباط استغفار با عصمت انبيا« ).1384( جواد نجفي كاني، .2؛ 26-5ص، 2ش ،2س ،معرفت كالميدر: ، »تالئم يا تالزم؟
http://www.noormags.com/view/fa/magazinebycategory/1 ــي ــژوهش دين ــاهرودي،  . 3 ؛388-377، ص12ش ،پ ــيني ش حس

  .62-45، ص86، شعلوم قرآن و حديثدر: ، »وم استغفار در صحيفه سجاديهبررسي مفه« ).1390( شريعتي، فهيمه ؛مرتضي
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  ها رفت تحليل و نقد برون
با عصمت پيـامبر  » ليغان«هاي عرفاني در پاسخ به اشكال تضاد حديث  رفت انواع برون

  د:كرتحليل و نقد  ،طرحم توان ياكرم (ص) را به صورت زير م

  خشوع و شكر ،فقر ،استغفار براي اظهار عبوديت. 1
روايت پيامبر اكـرم (ص) و اسـتغفار ايشـان ايـن      بارهدر شده مطرح هاي يهيكي از توج

، سكينه و آرامشـي اسـت كـه قلـب پيـامبر را فـرا       ذكوراست كه منظور از غين در حديث م
خشـوع و شـكر اسـتغفار     ،فقـر  ،اهللا (ص) از باب اظهار عبوديت گرفته و در اثر آن رسول مي
: 1379حجـر عسـقالني،    ؛ ابـن 17/24: 1407نـووي،  ؛ 2/195: 2001(قاضي عيـاض،   كرد مي
  ).11/462تا:  صالحي، بي؛ 13/61: 1420مقريزي، ؛ 11/85

و آرامـش اسـت،   » سـكينه «به معنـاي  » غين«. هيچ دليلي اين سخن را كه واژه 1 نقد: 
و بـه   »غـيم «در زبان عربي در لغت بنا بر نظر برخي مترادف با » غين«؛ زيرا كند يپشتيباني نم

: 1345دريــد،  ؛ ابـن 4/407: 1399فــارس،  ؛ ابـن 6/2175: 1987معنـاي ابـر اســت (جـوهري،    
بـه  » غـين «پشت و رقيق و نـازك، و   كم ، به معناي ابر»غيم«و به گفته بعضي ديگر  ؛)1/569

» سـكينه «را بـه معنـاي   » غين«. اگر فرضاً 2 ؛)115: 1414معناي ابر پرپشت است (زمخشري، 
يا توبه در آن به كـار رفتـه بـا آن سـازگاري نـدارد و       »استغفار«بگيريم، جمله دوم كه واژه 

خشـوع و   ،فقـر  ،افزودن فلسفه استغفار به اينكه استغفار آن حضرت از باب اظهـار عبوديـت  
به معناي آرامـش اسـت و الزمـه آن    » سكينه«. واژه 3 ؛شكر بوده است، كارساز نخواهد بود

  ه و استغفار نيست.و هرگز به معناي مطابقي آن، توب استاستغفار و توبه 

  حاصل از مصاحبت با اغيار يها استغفار براي دفع كدورت. 2
ــد شــهاب  ــان مانن ــهروردي معتقد برخــي از بزرگ ــدين س ــدال ــامبر (ص)  ن ــتغفار پي اس

يعني پيامبر (ص) قبل از اينكـه گنـاهي اتفـاق بيفتـد      است.گيرانه و از غبار انفاسِ اغيار  پيش
نقص نيست، بلكه كمال » غين«غيار بر دلش ننشيند. بنابراين كرده تا گرد و غبار ا استغفار مي

زنـد   رود و انسان چندين بار پلك مـي  يا تتمه كمال است. گاهي گرد و غباري در چشم مي
تا با اشك چشم خود، آن را بيرون كند. اين كار براي رفع و درمان است. اما گاهي قبـل از  
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زند تا چشم خـود را مرطـوب كنـد، تـا      مياينكه گرد و غباري وارد چشم شود انسان پلك 
گيـري اسـت. بـر ايـن اسـاس،       مبادا گرد و غبار وارد چشم شود. اين كار براي دفـع و پـيش  

فرمايد گرد و غبار مانند ابر دل مرا فرا گرفته است ايـن   منظور پيامبر اكرم (ص) از اينكه مي
ند، بلكه پيامبر اكـرم (ص)  نيست كه گناهي محقق شده تا بخواهد با استغفار آن را بيرون ك

حجر عسقالني،  (ابن كند، تا گناه سراغ او نيايد پيشاپيش به درگاه خداوند استغفار و توبه مي
  ).3/16: 1415/1994مناوي، ؛ 11/85: 1379

. مـراد از  1ها و مقدمات زير اسـت:   فرض رفت مبتني بر پيش اين برون تحليل و نقد:
. استغفار رسول اكرم (ص) به معنـاي سـتر و   2، غبارهاي حاصل از انفاس اغيار است؛ »غين«

حالت نقصـي  » غين. «3؛ استوقايت دل براي جلوگيري از تأثير اين غبارها در قلب و روح 
  مال است.، بلكه خود كمال يا تتمه كآيد يبراي پيامبر اكرم (ص) به شمار نم

توان با توجه بـه ظهـور گـزاره نخسـت حـديث كـه بـا فعـل          فرض نخست را مي پيش 
لحـاظ  مجهول آمده است و بيانگر آن است كه مسبِّب آن خود رسـول خـدا (ص) نيسـت،    

هـا از سـوي    شـامل تمـامي خطـورات و وسوسـه    » لَيغان علي قلبي«، ولي اطالق عبارت كرد
شود و دليلي بر  ي منافي با مقام رسول اكرم (ص) ميشياطين جنّي و انسي و خطورات نفسان

از خطورات ناشي از شياطين انسي است)  يا انفاس اغيار (كه گونه خصوصانحصار آن در 
  ندارد.

فرض دوم كه مفهوم گزاره دوم است، مترتب بر انحصار پيشين است و دليلي از  پيش 
  .كند يانحصار آن پشتيباني نم

به كمال يا تتمه كمال معنا كرده و آن را نقصي براي رسـول   را »غين«مقدمه سوم كه  
اشكال است كه اگرچه اين امر نسبت بـه ديگـران    حلشمارد، از اين نظر م خدا (ص) برنمي

كمال است، ولي در هر حال با توجه به ظهور حديث نسبت به مقام برتر رسـول خـدا (ص)   
مگر آنكه گفته شود اساساً در اينجـا مـراد از   لذا نياز به استغفار دارد؛  .آيد نقص به شمار مي

گذاشتن  ا توجه به معناي لغوي آن، ستر و سرپوشباستغفار، معناي نكوهيده آن نيست، بلكه 
فـرض دوم   كـه پـيش   ) چنان4/385: 1399 فارس، ؛ ابن1/609: 1422است (راغب اصفهاني، 

گذاشـتن خـود نـاظر بـه      انصاف اين است كه مفهـوم سـتر و سـرپوش    اماگويد؛  همين را مي
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حصـول كمـال يـا تتمـه آن؛      ، يعنيلهئكردن جنبه نقص است تا ناظر به روي ديگر مس پنهان
  سازي براي كمال برداشت شود. ، زمينه»تتمه كمال«مگر آنكه از عبارت 

توان بخشي از معنـاي گسـترده حـديث تلقـي كـرد،       رفت را مي نتيجه آنكه اين برون 
رفـت،   شـده از سـوي طرفـداران ايـن بـرون      مطرحبرخي داليل هرچند حتّي در اين صورت 

  محلّ اشكال است.

  خود بارهاستغفار براي دوري از تصور خدايي مردم در. 3
ذكـر كـرده    ياز ديگر معاني عرفاني اين روايت، معنايي است كـه سـعيدالدين فرغـان   

قدري بود، كه  هي بر هيكل بشري پيامبر اكرم (ص) بهگويد تجلّيات ذاتي اال است. وي مي
كرد. پيامبر  رو پيامبر با استغفار طلب غفر و ستر مي از اين .بر تمام وجود او مستولي شده بود
گويد خدايا اين تجلّيات را از چشم مردم بپوشان، تا مبادا اثر  (ع) با استغفار خود در واقع مي

 بـاره نه كه مردم درگو ست؛ همانا اين تجلّيات بر مردم آشكار شود و مردم بگويند اين خدا
  ).604: 1379(فرغاني،  حضرت عيسي و عزَير (ع) مرتكب اين اشتباه شدند

گونـه   معنايي كـامالً مثبـت و كمـالي بـدون هـيچ     » غين«. براي 1 ،رفت اين برون نقد: 
هـي  داند كـه بـاالترين نـوع تجلّيـات اال     و مراد از آن را تجلّيات ذاتي مي مطرح كردهنقص 

. آورنـده و فاعـلِ فعـل    2تجليات افعالي، صـفاتي و اسـمائي برتـر اسـت؛ و     است و از انواع 
. استغفار را به معناي لغوي آن (غَفر و ستر) 3داند؛ و  را كه ذكر نشده است، خدا مي» ليغان«

. فلسفه استغفار رسول اكرم (ص) را نـه بـراي ارتقـاي خـود كـه بـراي       4معنا كرده است؛ و 
گونه كه براي حضرت عيسي و عزير  همانداند،  ميخود ره باجلوگيري از تصور خدايي در

  (ع) رخ داد.
توجه قرار گيـرد،  حل م» لَيغان«تواند به اعتبار مجهول ذكرشدن  فرض نخست مي پيش

شـود، نـه    زيرا از آن معناي نقصي برداشت مي .با آن سازگاري ندارد» غين«معناي لغوي  اما
  هي است.ي كمالي كه ادامه تجلّيات ذاتي االمعناي كمالي، آن هم باالترين نوع معنا

فرض  را خدا بدانيم. بنابراين، پيش» ليغان«فاعل  توانيم يبا توجه به اين نكته، هرگز نم 
  دوم نيز مردود خواهد بود.



و  ل ح    قد  فار ایپ ی  ی ه و  م (ص) با تأ  را د دیا  ١٢٣   غَان َ   

 

دارد كه اسـتغفار رسـول اكـرم     ذكور منافاتفرض چهارم نيز با ظهور حديث م پيش 
  شمرد. نه براي اينكه مردم او را خدا ندانند، برمي(ص) را به خود و ظاهراً براي خود و 

لـذا در توجيـه و شـرح     كنـد.  يرفـت پشـتيباني نمـ    بنابراين، دليل موجهي از اين برون 
  حديث ناكارآمد است.

  هاي نوراني استغفار از حجاب. 4
ــه دو دســته:   حجــاب . 2ظلمــاني و  يهــا . حجــاب1هــاي حائــل بــين انســان و خــدا ب

تـوان ايـن روايـت را بـه اسـتغفار از       د. بـر ايـن اسـاس، مـي    شو قسيم مينوراني ت يها حجاب
نـوراني   يهـا  لحاظ شخصـيت رسـول اكـرم (ص) حجـاب     اكه قطعاً منظور از آن ب ،حجاب
 توجيه كرد. ،است

توانـد در معنـاي حـديث     مـي  ،با توجه بـه نكـات زيـر    ،رفت اين برون تحليل و نقد:
حوزه عمل رسول خدا (ص) كه مطلقاً معصـوم  باره در» غين. «1محتمل باشد؛ زيرا: ذكور م

اهللا  (ع) است، معنا نشده و اين مطابق با ظهور حديث است كـه غـين در آن بـه قلـب رسـول     
آيد كه در هـر   . از استغفار و توبه در گزاره دوم حديث برمي2(ص) نسبت داده شده است؛ 

رت بـوده اسـت، كـه ايـن     حال نقصي (البته مناسب با مقام رسول خدا (ص) متوجه آن حض
كه در هر  ،نوراني و مراتب آن يها له حجابئكشيدن مس رفت با پيش له نيز در اين برونئمس

امـا  آينـد، حـل شـده اسـت؛      حال نسبت به مقام برتر رسول خدا (ص) حجاب به شـمار مـي  
مشخّص نشده است كه رسـول خـدا (ص) از    اًاشكال در اينجا است كه در اين احتمال دقيق

كـه   ،8رفـت   له در برونئاين مس .ده استكر نوراني استغفار مي يها حجاب يا حجاب كدام
  استغفار از دونِ مقام احديت است، بهتر روشن خواهد شد. بارهدر

له ئگشا است ولي به صورت كامـل مسـ   حدودي راه رفت اگرچه تا بنابراين، اين برون 
  را حل نكرده است.

  هياستغفار براي ستر تجلّيات اال. 5
 ؛ ابن فـارس، 1/609: 1422برخي با استفاده از معناي لغوي استغفار (راغب اصفهاني،  
اهللا (ص) را بـه معنـاي تقاضـاي سـتر بـر روح بـه هنگـام         ) دليل استغفار رسول4/385 :1399
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اند تا در اثر تكرار تجليـات   رخداد مشاهده حضرت حق براي ادامه حالت مشاهده برشمرده
  ).16-3/15: 1994مناوي، ؛ 149: 1374ي، (قشيرمتالشي نشوند 

در  »غـين «. 1زيـر مبتنـي اسـت:     يهـا  فـرض  رفـت بـر پـيش    اين برون تحليل و نقد: 
. 2نيسـت؛   داردبه معناي حجاب، غفلت و به طور كلـي غيريـت كـه نقـص      ذكورحديث م

به ستر نوري است كه رحمتي از سوي خدا براي ذكور بازگشت معناي استغفار در حديث م
ــت؛   ــان اس ــور      3عارف ــه منظ ــر دل ب ــد ب ــوي خداون ــتر از س ــاي س ــتغفار، تقاض ــفه اس . فلس

تجلّيات حضرت حق است تا مبادا در اثر ادامه تجلّيات، روح عارف متالشي  نكردن مشاهده
  د.شو

 ،گونـه حجـاب   در آن به معناي هيچ »غين«رفت آن است كه  اشكال اساسي اين برون 
بـر ايـن    .گونه سازگاري ندارد هيچ »غين«با معناي لغوي هرچند حجاب نوارني نيست و اين 

نيـز   ،نيـافتن مشـاهده اسـت    كه تقاضاي ستر بر روح بـه منظـور ادامـه    ،فلسفه استغفار ،اساس
 تـوان  ينمـ  ،اعم از قرآن و احاديث ،غيرموجه خواهد بود. از اين گذشته، در هيچ متن ديني

آن از خداونـد تقاضـا شـده     نيـافتن  يا ادامه نكردن يافت كه در آن تقاضاي مشاهده يا گزاره
  رفت در توجيه حديث ناكارآمد است. لذا اين برون .باشد

  استغفار از حجاب محبت. 6
) 7 :(ضـحي » يو وجدك ضَالا فَهد«مقصود از ضاللت در آيه شريفه  معتقدندبرخي  

) و ميـان  ضاللت محبت و عشق خدا است و اين عشق خدا، حجاب ميان رسـول اكـرم (ص  
 كنــد ايــن غــين و حجــاب برداشــته شــود درخواســت مــي خــدا شــده بــود، لــذا بــا اســتغفار

  .)220-219: 1373القضاة،  (عين
در گـزاره   »غـين «. 1فـرض مبتنـي اسـت:     رفت بر چند پيش اين برون تحليل و نقد: 

. محبـت و عشـق   2تفسير شده اسـت؛  » محبت و عشق خدا«به معناي ذكور نخست حديث م
. 3، نوعي حجـاب اسـت؛   داردي مثبت و مطلوب يدر عين اينكه از نظر متون ديني معناخدا 

شـده   شـمرده شدن حجاب محبت و عشق خـدا   تقاضاي برداشته ذكور،استغفار در حديث م
  است.



و  ل ح    قد  فار ایپ ی  ی ه و  م (ص) با تأ  را د دیا  ١٢٥   غَان َ   

 

پيامبر اكرم (ص)  چهدانستن آن كه با وجود مطلوب از آن حيثرفت اگرچه  اين برون 
ه نوعي حجاب تفسير كرده، گام نخست در توجيـه حـديث   ده، آن را بكر از آن استغفار مي
آن حجـاب نـوراني را كـه پيـامبر اكـرم (ص) از آن      كـه  از اين نظـر   اما ،را درست برداشته

گونه كه عارفـان   زيرا همان .ده است، محبت و عشق دانسته به خطا رفته استكر استغفار مي
راهي پـيش از رسـيدن بـه     بين يها عشق و محبت حضرت حقّ يكي از مقام ،اند يادآور شده

يعني  ،هدايت ةالقضا ) كه بعد از آن به تعبير عين670 :1425قيم،  (ابنمقام فناي محض است 
د شو و سالك به عارف تبديل مي شدههدايت به توحيد و مقام وحدت براي سالك حاصل 

ديت كـه در  تنها همواره در مقـام توحيـد واحـ    و اين در حالي است كه پيامبر اكرم (ص) نه
حسـيني  ؛ 248: 1423مقام توحيد احديت و مقام بقاي بعد از فنا مستقر بوده اسـت (جنـدي،   

اسـتغفار آن حضـرت را از حجـاب محبـت و      تـوان  يبنابراين، هرگز نم .)38: 1419تهراني: 
بلكه بايد اين حجاب چيزي دون مقام بقاي بعـد   ،عشق دانست كه معناي دونِ مقام فنا است

بعـد از   ياسب با مقام احديت آن حضرت باشد، تا با استغفار از آن تداوم مقام بقـا از فنا متن
  در احديت حضرت حقّ سبحانه ادامه يابد. يفنا

  تر ها و مراتب پايين استغفار از حاالت، مقام. 7
رسول اكرم (ص) پيوسته از حالت و مقام معنوي به حالت و مقام باال و برتر در تعالي  

و ترقّي بود و جهت استغفار آن حضرت اين بود كه حالت و مقام پيشين را براي خود گنـاه  
 »حسـنات االبـرار سـيئات المقـربين    «اين معنـا بـا روايـت     كرد. شمرد و از آن استغفار مي مي

) 15/200تـا:   ؛ خويي، بي7/432، 5/331؛ 4/478: 1409؛ مدني، 10/175: 1382(مازندراني، 
تعبيـر دانشـمندان اسـالمي از گونـه و     ). 2/192: 2001(قاضي عياض، مناسب و مطابق است 

  فلسفه اين استغفار مختلف است:
و دليـل اسـتغفار آن حضـرت را تنـزّل از     ذكور . فخر رازي يكي از معاني حديث مـ 1

  .)3/23: 1423(فخر رازي،  حالت پايين برشمرده استحالت باال به 
لحـاظ آغـاز معرفـت تعبيـر      از تـر  يين. برخي ديگر به مناسبتي به استغفار از حالت پا2
؛ 3/136: 1366؛ صـدرالدين شـيرازي،   458: 1423؛ فخـر رازي،  97: 1385(اهري،  اند كرده

  .)125: 1374قشيري، 
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ار آن حضرت را تنزل از مقام بـاال بـه مقـام    دليل استغف ي. فخر رازي در جاي ديگر3
  .)7/147: 1423(فخر رازي، پايين برشمرده است 

لحاظ ترقّي از حالتي بـه حـالتي برتـر در     ازجوزي استغفار رسول خدا (ص) را  . ابن4
برخورداري از علم و معرفت خدا و نقص ديدن حالت پيشين حمل و معنا كـرده و آن را بـا   

لحـاظ  از كند كـه وي اسـتغفار رسـول خـدا (ص) را      باره مقايسه مي عقيل در اين سخن ابن
لحاظ مشاهده عظمت پروردگار در  ازت قبلي لديدن حا ترقّي از حالتي به حالت برتر و گناه

  .)4/231: 1418جوزي،  (ابن داند شدن حالت قبلي در مقايسه با آن مي حالت برتر و متالشي
در اين حديث به دليل تنزل در اعمال و طاعات  اهللا (ص) را . سبحاني استغفار رسول5

 ).218 :1988(فخـر رازي،   تـر و برتـر دانسـته اسـت     و براي ترقّي به اعمال و طاعـات كامـل  
آموزش مردم و  اياند، بر اعتراف به گناه كردهدر باب آن را معصومان (ع)  وي آنچهاساساً 
بر تنـزل مرتبـه و مقـام بـه      ،اربلي اند، همانند خود گفته يها را در دل شب در مناجاتآنچه 

 ).همان( است  دليل اشتغال به مباحات حمل كرده

 . غزالي در جايي تعبير استغفار از مقام پايين كشفي و معارفي را مطرح كـرده اسـت  6
  .)498: 1416(غزالي، 
. 2انگيـز و   . رنج طرب1اند كه رنج دو گونه است:  . سرانجام، به نقل از شبلي آورده7
لذا همواره با ارتقا از مقامي به مقام باالتر  .رنج موحدان از نوع اول است ؛آميز ستگيرنج خ

باالتر از درجه قبل ترقـي   يا برند و رسول خدا (ص) نيز همواره به درجه در طرب به سر مي
  ).106: 1424مكي، د (كر كرد و از درجه پيشين استغفار مي پيدا مي

رفت بر ارتقاي رسول خدا (ص) اتفاق  ان در اين بروناگرچه دانشمند تحليل و نقد:
كردند، اختالف تعبير وجـود   در اينكه آن حضرت از چه چيزي ارتقا پيدا مي امانظر دارند، 

. برخي 3. برخي از مقامي به مقام باالتر و 2. برخي آن را از حالتي به حالت باالتر؛ و 1دارد: 
اند، كه در اين ميـان   تر و برتر تعبير كرده اعات كاملتر به اعمال و ط از اعمال و طاعات نازل

لحاظ آنكه به حوزه عمل و رفتار مربوط است، به ترك اولي (بنا بر  ازبازگشت توجيه سوم 
 دادن تر از آن باشد نه انجام عمل نازل دادن تر و برتر و انجام اينكه مفاد آن ترك عمل كامل

عمل مكروه) خواهد بود و بررسي صحت و سقم آن در جاي خود بحث خواهد شد و اگر 



و  ل ح    قد  فار ایپ ی  ی ه و  م (ص) با تأ  را د دیا  ١٢٧   غَان َ   

 

رفت خواسته باشد عبارات ديگر دانشمندان را بـر ايـن عمـل (سـوم) حمـل       مدعي اين برون
تـر) و دوم   كند، حقيقتاً نابجا خواهد بـود. امـا تفـاوت محمـل اول (اسـتغفار از حالـت نـازل       

گـردد   مـي  ر) به تفاوت دو اصطالح حال و مقام در عرفان عملـي بـاز  ت (استغفار از مقام نازل
: 1405(جرجـاني،  د شـو  كه حالت به امور قلبي ناپايدار و مقام به صفات پايـدار اطـالق مـي   

ذكور تواند شرح مناسـبي بـراي حـديث مـ     اما در پاسخ اينكه آيا محمل اول و دوم مي ).36
چيزهـايي  شـامل  » اهللا اسـتغفر «و نيـز  » لـي قلبـي  ليغـان ع «اشد، بايد گفت: اطـالق دو جملـه   ب

خـواهي   نشيند و حضرت رسول (ص) از آن آمرزش بر دل رسول خدا (ص) ميكه  شود مي
دهد و ترقّي عبودي و  اهللا را تشكيل مي ها، مراتب و مراحل سير الي كند، و حاالت و مقام مي

نابراين، با توجه به اينكـه  گيرد. ب شدن عمل، در آنها صورت مي توحيدي انسان پس از ملكه
مرحله از مراحل عصمت (شامل عصـمت از خطـا و خطيئـه در     ترين يرسول خدا (ص) عال

احكـام اعـم از    يهـا  تلقّي وحي، حفظ وحي، انتقال وحي و عمل بـه وحـي در تمـام حـوزه    
را دارا بودنـد، طبيعـي    از ايشـان) گونه ترك اولي  هيچصادرنشدن تكليفي و وضعي و حتّي 

مرحله باالتر از عمل متمركز بوده است كه آن جز خطـور   برسير عبودي آن حضرت است 
 .توحيدي نخواهد بود يها شدن آنها به مقام خواطر به ذهن و تشكيل حاالت از آنها و تبديل

  لذا استغفار آن حضرت نيز در اين راستا معنا پيدا خواهد كرد.
و همچنين در » في كل يوم«و نيز  »ليغان علي قلبي«در گزاره نخست حديث اما چون  

و استغفار از آن » غين«گزاره دوم شماره هفتاد يا صد آمده است كه نشانگر حصول فراوان 
بـر خطـور خـواطر     ذكورتوان گفت حديث م يا دقيقاً به شماره يادشده در حديث است، مي

ر آنهـا  لحـاظ آنكـه دگرگـوني د    ازغيرمتناسب با مقام و حالت بـاالتر يـا حصـول حـاالت     
دهد، داللت دارد و حمـل آن بـر دگرگـوني     (خواطر و حاالت) از نظر كمي فراوان رخ مي

  در مقام و ارتقا به مقام باالتر با ظاهر حديث ناسازگاري دارد.
رفت يـا محمـل چهـارم كـه مـا در       توان گفت محمل اول اين برون بر اين اساس، مي 

الت و مقام باالتر بود، با مـتن حـديث متناسـب    اينجا افزوديم و آن خطور خواطر منافي با ح
است و احتمال محمل سوم در ايـن حـديث نابجـا و احتمـال محمـل دوم بـا ظـاهر حـديث         

نكـردن مقـام توحيـدي     تناسب ندارد. ولي در هر حال، اين معنا همچنـان بـه دليـل مشـخص    
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وج بـه  و طالـب عـر  كـرد   مـي كه پيامبر اكرم (ص) از خطور خواطر در آن اسـتغفار   ،خاص
  باالتر از آن بود، مجمل و ناگويا است.

  از مقام احديت تر نيياستغفار از پا. 8
  گويد: فارض مي ابن يهسعيدالدين فرغاني در شرح يكي از ابيات تائ

الجمع متحقّق شدم، هنوز در طريـق تحقّـق بـه مقـام      چون من به اين مقام جمع
چون مـرا نظـر بـر ايـن     خودم كه احديت جمع است، شروع نكرده بودم، پس 

مقام احديت جمع افكندند، آن همگي مشاهد و مقامات را بـه نسـبت بـه ايـن     
إنّـه ليغـان علـي قلبـي و إنّـي      «مقام نـاقص و نـازل يـافتم، پـس بـر وفـق سـنّت        

از اشتغال به آن همه مقامات، و عبور بر ايشان » ألستغفراهللا في كل يوم مائة مرّة
: 1379(فرغـاني،  كـه از گنـاه توبـه كننـد      نـان و وقوف در ايشان توبه كردم، چ

427.(  
رفت غين را به دون مقام احديت و اسـتغفار را بـراي    توان گفت اين برون مي تحليل:

هـا   رفـت  حصول آن تفسير كرده است، لذا حائز نقاط مثبت و خالي از نقاط منفي ساير برون
بعد از فنا  يجمع و مقام بقاال و تنها اشكال آن اين است كه همين مقام احديت و جمع است

حسـيني  ؛ 248 :1423 (جنـدي،  مي و پيوسته بـوده اسـت  ئنيز براي رسول خدا (ص)، مقام دا
براي حصول اين مقام تلقّـي كـرد.    توان يلذا استغفار آن حضرت را نم .)38 :1419تهراني، 

فارض و  ابنرفت را فرغاني در تفسير يكي از ابيات تائيه  ليكن انصاف آن است كه اين برون
توان اين وجـه را بـا    نسبت به مراحل عرفاني مندرج در شعر او معنا كرده است. بنابراين، مي

و مقـام منيـع    ذكورحديث مـ  باره، در»استدامه آن«به » حصول مقام احديت«اندك تغيير از 
  رسول خدا (ص) جاري دانست.

  اهللا استغفار از التفات به غير و توجه به ماسوي. 9
اهللا بـوده   استغفار و توبه پيامبر اكرم (ص) از التفـات بـه غيـر و ماسـوي     معتقدندبرخي 

غيرخـدا بـه دل او اسـتغفار    خطـور   هنگـام   بـه به بيـان ديگـر،    ).15/173تا:  ي، بيي(خواست 
  ).5/374: 1372؛ سبزواري، 2/251: 1421(سلمي،  كرد مي



و  ل ح    قد  فار ایپ ی  ی ه و  م (ص) با تأ  را د دیا  ١٢٩   غَان َ   

 

اهللا از تـرك اولـي    ماسويبايد توجه داشت كه اگرچه گناه التفات به  نقد و تحليل:
اهللا  زيرا ترك اولي در حوزه احكام تكليفـي اسـت، امـا التفـات بـه ماسـوي      ( تر است ظريف

گنـاه   يطـه گناهي است كه اساساً از دايره تكليف خارج اسـت و فراتـر از آن اسـت و در ح   
گونه تكليفي نيست، اما توجه بـه غيرخـدا و    وجودي است، يعني در عين حال كه جاي هيچ

  تر از ترك اولي است. لذا اين تعريف باالتر و ظريف )شود اهللا گناه محسوب مي اسويم
ميــان  كوشــيده اســتنظــر كارآمــد اســت كــه ايــن از گرچــه رفــت  نيــز ايــن بــرون 
بودن غين از سويي و تناسب آن با توجه به مقام پيامبر اكرم (ص) و اسـتغفار رسـول    حجاب

هت كه رسول خدا (ص) را صرفاً در اغلب اوقـات  از اين ج اماخدا (ص) از آن جمع كند، 
داراي مراقبه و حضور دانسته و غين را به معناي توجه به غيرخدا و خطور خـاطره اغيـار بـر    
دل آن حضرت برشمرده، ناكام است؛ زيرا مقام رسول خدا (ص) مقام احديت و تمكّن در 

) 38 :1419حسيني تهراني، ؛ 248: 1423بعد از فنا است (جندي،  يتوحيد اَحدي و مقام بقا
 يمنزّل از آن، مقـام فنـا   يها اهللا نيست، بلكه مقام باره، غيرخدا و ماسوي كه تنزّل از آن يك

 .... است كه آن نيز با خطور خاطره خَلقي و غيرخدايي فاصله دارد احديت ويِ ودر توحيد
  .استجمل ملذا همچنان 

  استغفار از غفلت. 10
مناسب با حـال آن بزرگـوار بـوده     ،استغفار پيامبر اكرم (ص) از غفلت معتقدندبرخي 

و بعضي  ،)26/89: 1420عاشور،  ؛ ابن17/23: 1407نووي، ؛ 5: 1349، حسيني ارموي( است
انـد   زدن در آيينه تشـبيه كـرده   آمده به نفس ذكورلطافت غين و زنگاري را كه در حديث م

  .)373: 1914(ابونصر سراج، گردد  قبل از آن برميكه با استغفار به حالت شفافيت 
رفت پيشين است، با اين تفـاوت كـه    دقيقاً همان برون ،لفظي رفت مفاد اين برون نقد:

رفـت پيشـين در حـق رسـول اكـرم (ص)       رفت نسبت به تعبير برون تعبير غفلت در اين برون
 نيست. يا مؤدبانه انتعبير چند
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  ذكر نداشتن استغفار از دوام. 11
هايي  لحظه گاههي دائماً به ياد خدا هستند، اما ممكن است اال ياوليامعتقدند  يا عده 

حجـر عسـقالني،    (ابن كنند ها استغفار مي رو از آن لحظه از اين .بگذرد كه به ياد خدا نباشند
  ).2/192: 2001قاضي عياض،  ؛9/103: 1410؛ مباركفوري، 11/85: 1379

زيرا در  .تر از آن است و بلكه مؤدبانه 9رفت  دقيقاً مشابه برون رفت نيز اين برون نقد: 
اهللا و اغيار به ساحت رسول خدا (ص) نسبت داده نشده، بلكه صرفاً  آن حتّي توجه به ماسوي

  ذكر از آن تعبير شده است. نداشتن با دوام

  استغفار از اشتغال به وظايف مقام پيامبري و مصالح امت. 12
اشـتغال   پيامبر اكرم (ص) اشتغال به وظايف مقام نبوت و رسـالت و د معتقدنگروهي  

كه خود از اعظم طاعات و افضل اعمـال اسـت،   را به مصالح امت و جنگ با دشمنان اسالم 
نسبت به مقام مناجات با خدا و توجه تام به حضـرت حـق و مقـام واليـت و نورانيـت گنـاه       

: 1407نـووي،   ؛62-11/60 و 204-11/201 :1420مقريـزي،  ( كـرد  شمرد و استغفار مـي  مي
با استغفار خواهان بازگشت از حالت تبليـغ بـه حالـت    اند پيامبر اكرم (ص)  يا گفته ؛)17/24

؛ 1/470: 1409مدني، ؛ 3/337: 1415؛ قاضي سعيد قمي، 3/266: 1421(سلمي،  بودمشاهده 
  ).17/24: 1407نووي، 

را به وظايف پيامبري يا مصـالح امـت معنـا كـرده      رفت غين اين برون تحليل و نقد:
هـي يـك مقـام    اال يزيـرا انبيـا   .است و اين به قرينه مقابله مقام نبوت با مقـام واليـت اسـت   

و هر كـدام از ايـن دو اقتضـائاتي     ؛هي دارند و يك مقام نبوت و رسالتواليت و اتصال اال
دارد و اشتغال به اقتضائات نبوت نسبت به اقتضائات مقام واليت كه مشاهده حضرت حق و 

لذا پيامبر از  .است تر ييناستغراق تام در خدا و مناجات با خدا و توجه تام به حضرت حق، پا
اقتضـا دارد اسـتغفار   پرداختن به وظايف پيامبري خود نسبت بـه وظـايفي كـه مقـام واليـت      

تنها ظهور بلكه حتّي اشعار  نه ذكوراين مبنا محلّ اشكال است، چراكه حديث م اماكرد؛  مي
كـه خاسـتگاه   اسـت  غين يادشده در آن مربوط به اشتغاالتي  ندارد كه نشان دهد يا و اشاره

  آن نبوت است.



و  ل ح    قد  فار ایپ ی  ی ه و  م (ص) با تأ  را د دیا  ١٣١   غَان َ   

 

له اشاره كـرده  ئاعم از آيات قرآن و احاديث كه به اين مس ،متن ديني ،از سوي ديگر
لـي مـع اهللا حـال    «جز حديثي كه از پيامبر اكرم (ص) نقـل شـده اسـت:     ،باشد، وجود ندارد

سـبزواري،  ؛ 1/118: 1415(فيض كاشاني،  »[وقت] اليسعني فيه ملَك مقرّب و ال نبي مرسل
در  ،بر اساس اين حـديث  .)4/8: 1415/1994مناوي، ؛ 15/469: 1363؛ مجلسي، 1/5: 1372
فرمايد، حتّي نبوت گنجايش ندارد و اقتضاي آن  تي كه رسول خدا (ص) بدان اشاره ميحال

آيـد كـه ايـن     . از اين حديث برمي1حالت اين است كه از وظايف نبوت چشم بپوشد؛ ولي 
روز (طبيعتاً دل شـب و در حـال نمـاز و مناجـات در طـول روز) بـراي        شبانهندرتاً در حالت 

كـه در   يا كرد به گونـه  . اگر اين حالت ادامه پيدا مي2است؛  داده رسول خدا (ص) رخ مي
گرفت، قطعـاً وظـايف    طول روز هفتاد و صد بار رسول خدا (ص) با استغفار در آن قرار مي

آيـد كـه حالـت يادشـده      . از اين حـديث برمـي  3كرد؛  پيامبري آن حضرت اختالل پيدا مي
لكه هرگز اين حالت، براي هيچ انسـاني  گاه براي رسول خدا (ص) ملكه و مقام نشد و ب هيچ

  زيرا با اشتغاالت بشري او در تنافي است. .شدني نيست مقام و ملكه
انـد كـه منظـور از حالـت يـا وقـت        احتمـال داده  انديشـمندان بر اين اساس، برخي از  

 كـه برتـر از تجلّيـات افعـالي و صـفاتي و اسـمائي      است يادشده در اين حديث، تجلّي ذاتي 
تجليات يكايك اسمائي جزئي گرفته تا اسماء كلّي و امهات اسماء تا تجلّي به اسم از  است؛

كـه نـه بـه صـورت      اسـت و حتي برتر از تجلي به اَحد (مقام احـديت)   ؛اهللا (مقام واحديت)
خواجـه  (داده اسـت   براي رسول خدا (ص) رخ مـي » كالبرق الخاطف«مداوم كه به صورت 

  .)90: 1363حورا: 
شده همسو دانست  را با حديث اشاره ذكورظاهر حديث م توان ييب هرگز نمترت بدين

  باشد.ذكور معناي محتمل حديث م تواند يرفت يادشده نيز نم و در نتيجه اين، برون

  و خواطر نفساني استغفار از اشتغاالت عادي بشري و مباحات. 13
آشاميدن  ،اح مانند خوردناند دليل استغفار انبياي خدا، اشتغال به امور مب بسياري گفته

... به جاي اشتغال به ياد و عبادت و خلوت با خدا و تضرع به درگـاه و مراقبـه و مشـاهده     و
؛ 2/380؛ 2/460: 1414؛ فيـومي،  218: 1988هـي اسـت (فخـر رازي،    انوار كبريا و قدس اال

؛ فـيض  6/366: 1371، ؛ طباطبـايي 11/86: 1379حجـر عسـقالني،    ؛ ابن2/473: 1409مدني، 
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؛ 3/337: 1415؛ قاضي سعيد قمـي،  1/325: 2001؛ قاضي عياض، 19-7/18: 1415كاشاني، 
: 1384؛ صـدرالدين شـيرازي،   317-13/316تـا:   منظـور، بـي   ؛ ابـن 2/450: 1414زمخشري، 

ــن4/132 ــور،  ؛ اب ــاركفوري، 26/89: 1420عاش ــاض،  9/103: 1410؛ مب ــي عي : 2001؛ قاض
  ).276-5/275: 1428/2007؛ كربالئي، 4/232: 1418زي، جو ؛ ابن2/192

رفت غين در گزاره نخست حـديث را بـه اشـتغاالت عـادي      اين برون تحليل و نقد:
و از اين جهت كه اين اشتغاالت الزمه زندگي هر انساني است و پيوسـته   كردهبشري تفسير 

كـه در  اسـت  اسـتغفار از آن  روز ادامه دارد، بسيار مطابق با پيوستگي حصول آن و  در شبانه
در مقايسـه بـا حـاالت برتـر مناجـات و       چـون و استغفار از آن نيز  ؛حديث مطرح شده است

تضرّع به درگاه خدا، حاالت نازلي است، و نيز به دليل مطابقت با مفهوم نقصي كه در غـين  
ان وجه نهفته است و نيز از نظر كاربرد استغفار در شرع كه در امور غيرمطلوب است، همچن

از ايـن   ذكور،با ظاهر حـديث مـ   شيها با وجود همه مطابقتاما آيد؛  كارآمدي به شمار مي
آمده، و بيانگر آن است كه غين در دل رسول خـدا  » علي قلبي« تعبيرجهت كه در حديث، 

... كـه   اعـم از خـوردن، آشـاميدن و    ،اشتغال به امور زندگيبا شده است،  (ص) حاصل مي
مخالفـت دارد. هرچنـد اثـر آنهـا در دل نقـش       ،آيـد  بدني به شـمار مـي   فيزيكي و هاييكار
، و حـداقل از ايـن نظـر در حـديث بايـد      دشـو  يدر دل حاصـل نمـ   اًغين مستقيم امابندد،  مي

اعمـال بـدني بشـري بـر دلـم       دادن چيزي را در تقدير گرفت و گفت كه غين در اثـر انجـام  
ذكور عدم التقـدير و در نتيجـه خـالف ظهـور حـديث مـ       ةنشيند و اين خود خالف اصال مي

 امـا است كه در آن سخن از حصول غين بر دل است، نه غين حاصل از اعمال بدني بـر دل.  
و  كند يوارد نم يا انصاف اين است كه التزام به اين مقدار از تقدير بر ظهور حديث خدشه

  د.شو نيز شامل ميچيزها را گونه  اطالق حديث اين
فراتـر از حمـل بـر تـرك اولـي و       اسـت؛  رفتي ميانه رفت، برون ن حال، اين برونبا اي 

و  ؛نـوراني قلبـي؛ و مقـام محبـت و عشـق؛ و مقـام احـديت        يهـا  فروتر از حمل بـر حجـاب  
همچنان در حيطه حجاب اعمال است، هرچند انسان موظّف بـه عمـل بـر اسـاس بـرآوردن      

  ه باشد.نيازهاي بشري باشد و هيچ اواليي را ترك نكرد



و  ل ح    قد  فار ایپ ی  ی ه و  م (ص) با تأ  را د دیا  ١٣٣   غَان َ   

 

كرد تا از هـيچ خـاطره    اند پيامبر براي رفع خواطر استغفار مي برخي گفتهدر اين راستا 
؛ صـدرالدين  17/24: 1407نـووي،  ؛ 11/85: 1379حجـر عسـقالني،    (ابننفساني متأثر نشود 

  ).3/137: 1366شيرازي، 
ها و خواطر نفساني به حـريم قلـب رسـول خـدا      مفاد اين وجه اگر نفوذ وسوسه نقد: 

شيطاني معرفـي   يها كه مخلَصين را مصون از نفوذ وسوسه ،(ص) باشد، با نص صريح قرآن
در تضـاد   ،) و قطعاً رسول خـدا (ص) سردسـته مخلَصـين اسـت    82 :؛ ص39 :(حجر كند يم

 بودگيري خواهد  طر باشد، استغفار براي دفع و پيشخوا نكردن است؛ و اگر مراد از آن نفوذ
از و  اسـت غـين   بـاره كـه در  ؛ حـديثي منافـات دارد  ذكورنه رفع آن كه با ظهور حـديث مـ  

  گويد. استغفار از آن سخن مي

  استغفاراز ذات خود و گناه وجودي و انانيت. 14
ديگري است ها است، وجه  و بدي اناستغفار از جنبه خلقي ظلماني كه خاستگاه گناه

: 1384(صـدرالدين شـيرازي،    كه براي اسـتغفار پيـامبر اكـرم (ص) بـه شـمار آمـده اسـت       
گونه استغفار، استغفار از انانيت و گنـاه وجـودي اسـت كـه توبـه       تعبير ديگر از اين ).4/134

اسـتغفار و توبـه از    ،يا به تعبير ديگـر  ).4/58: 1422(آملي،  اهل حقيقت به شمار آمده است
  صوابِ خود به حق تعبير شده است:
يكي از خطا به صواب و ديگر از صـواب بـه اصـوب و     ؛توبه بر سه گونه باشد

والَّـذينَ إِذا   يِ خود به حقّ از خطا به صواب بود. لقولـه تعـال   ديگر از صواب سه
ذُنُوبِهِمتَغْفَرُوا لفَاس ذَكرُوا اللَّه مهوا أَنْفُسظَلَم شَةً أَولُوا فاح135: (آل عمـران  فَع( 

 :(اعـراف » تبـت اليـك  «اآلية و از صواب به اصوب آنك موسي كفت (عـم):  
 و انّـه ليغـان علـي قلبـي و انّـي     «) و از خود بحـقّ كمـا قـال النبـي (صـلع):      143

ارتكـاب خطـا زشـت و مـذموم اسـت و       »الستغفر اللّه في كلّ يوم سبعين مـرّة 
صواب خوب و محمود و اين توبـه عـام اسـت و حكـم ايـن      ه رجوع از خطا ب

ست و تا اصوب باشد بـا صـواب قرارگـرفتن وقـف اسـت و حجـاب و       ا ظاهر
       ـت سـتوده و ايـن توبـه خـاصرجوع از صواب به اصوب اندر درجه اهـل هم

محال باشد كه خواص از معصيت توبه كنند. نديـدي كـي همـه عـالم     ست و ا
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و موسي (ع) از آن توبه كرد  سوختند ياندر حسرت رؤيت خداي عزّ و جلّ م
رؤيت به اختيار خواست و اندر دوستي اختيار آفت بود، تـرك آفـت    هاز آنچ

اختيار وي مر خلق را ترك رؤيت نمود، و رجـوع از خـود بـه حـقّ در درجـه      
ت است، يا چنانك از آفت مقام اعلي از وقوف بر مقام عالي توبه كند، و محب

از ديده مقامات و احوال نيز توبه كند چنانك مقامات مصطفي (ع) هـر دم بـر   
و از ديـدن   كرد ياز مقام فروتر استغفار م رسيد يترقّي بود چون به مقام برتر م

  ).383: 1375هجويري، ( آورد يا مه جآن مقام توبه ب
، گناه وجودي از حوزه احكام تكليفـي (واجـب،   شدگونه كه پيش از اين اشاره  همان

اولـي از ميـان    نكـردن  انتخـاب حرام، مستحب، مكروه و مباح) بلكه از حـوزه تـرك اولـي (   
كه در حالت عادي هر كدام اولويت دارند) بيـرون و اساسـاً طَـور آن فراتـر از گنـاه       يچيز

آيد و در واقع به معناي ديدن وجـود   ي گناه عرفاني به شمار ميفقهي و اخالقي است و نوع
(اعم از: فعل، صفت، اسم و كمال يا ذات خود يا چيز ديگر) در برابر وجـود حضـرت حـق    

  .استسبحانه و راه نجات از آن فناي در انواع توحيد (فعلي، صفتي، اسمي و ذاتي) 
م احـديت تمكّـن داشـته و    و اين در حالي است كه رسول خـدا (ص) پيوسـته در مقـا   

؛ 248 :1423 بقاي بعد از فنا در اين مرتبه از توحيد براي او، به مقام تبديل شده بود (جندي،
بر اين اساس، امكان ندارد انانيت آن حضرت در هيچ كـدام از   .)38 :1419حسيني تهراني، 

  مراتب وجودي ظهور پيدا كند تا به استغفار از آن نياز باشد.
اين وجه كه بر تفسير غين بـه گنـاه وجـودي و اسـتغفار از آن مبتنـي اسـت،       بنابراين، 

  رسول خدا (ص) نادرست خواهد بود. بارهدر

  استغفار از اشتغال به غير امور آخرتي. 15
دليل استغفار رسول اكرم (ص)، توجه به امور بازدارنده از ياد خـدا و   معتقدندبرخي  
: 1402/1982(عسـكري،   آيـد  يخرتي بـه شـمار نمـ   ه اشتغال به امور آيزي است كچ هر آن

1/160.(  
، اشـتغال بـه امـور دنيـوي     ذكوررفت مبتني بر تفسير غين در حديث مـ  اين برون نقد:

بازدارنده از ياد خدا و اشتغال به غير امور اخروي است؛ كه اگر به معناي كمي لحاظ شـود  
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. 1شـده اسـت:    ه تقسـيم مـي  اين است كه اشتغاالت پيـامبر اكـرم (ص) بـه دو دسـت    ش معناي
 .. دنيوي و غير ياد خدا. در حالي كه اين احتمال كامالً مردود اسـت 2اخروي و به ياد خدا؛ 

آورده  زيرا پيامبر اكرم (ص) حتي امور دنيوي را به ياد خدا و با لحاظ نيت اخروي به جا مي
و اگر به اين صورت  ؛ماند يامري كه جهت آن صرفاً دنيوي باشد در ميان نم ،بنابراين .است

 ،تفسير شود كه اشتغاالت رسول خدا (ص) برخـي عبـادي بـوده اسـت و برخـي غيرعبـادي      
همچنان اين اشكال بر آن وارد است كه حتّي امور غيرعبادي را پيـامبر اكـرم (ص) بـا نيـت     

  خدايي و اُخروي به جا آورده است.

  استغفار براي تواضع و هضم نفس .16
مطـرح شـده از بـاب     ذكوراكرم (ص) كه در حديث مـ  استغفار پيامبر معتقدندبرخي 

 ).4/132: 1384(صدرالدين شيرازي،  تواضع و براي هضم نفس بوده است

معنـاي مجـازي از اسـتغفار واقعـي      بـه دسـت دادن  رفت لفظي درصدد  اين برون نقد:
الي كـه  در حـ اسـت،  در متن حديث و تأويل آن به تواضع و هضـم نفـس   صريحاً ذكرشده 

. معنـاي حقيقـي   1عدول از معناي حقيقي و گرايش به معناي مجازي زماني روا اسـت كـه:   
در  .. ميــان معنــاي حقيقــي و مجــازي، عالقــه وجــود داشــته باشــد2و اشــد داراي محــذور ب

ما اگرچه عالقه ميان استغفار و تواضع از باب رابطه سبب و مسبب (تواضـع سـبب   خصوص 
، ذكـر شـده  كـه در برخـي معـاني ديگـر      چنـان  ،فار بر معناي حقيقياستغ امااستغفار) است، 

  رفت ناكارآمد خواهد بود. اين برونلذا  .پذير است امكان

  استغفار براي تمكن .17
از آنجا كه رسول اكرم (ص) در مقام بقاء بعد الفنـاء قـرار داشـت و     ،بنا بر ديدگاهي 

كرد و به سبب آن بـراي او   لبه ميدر اين مقام گاه صفات نفس بر روح رسول اكرم (ص) غ
كشـيد و   شد، خداوند با انزال وحي و جذبه او را به سوي خـود مـي   حالت تلوين حاصل مي

د و خداونـد  كـر  گشـت و توبـه مـي    ميدر اين حالت رسول اكـرم (ص) بـه سـوي خـدا بـاز     
  ).2/79: 1422ربي، ع  (ابن داشت سان تمكن در مقام بقا را به آن بزرگوار ارزاني مي بدين
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 ذكورتوجيـه عرفـاني حـديث مـ     تـرين  يتوان عال رفت را مي اين برون تحليل و نقد:
مقام عرفاني است. بنـابراين،   ترين يدانست؛ زيرا مبناي آن مقام بقاي بعد از فنا است كه عال

بودن اين مقام اسـت و اسـتغفار رسـول اكـرم      مدرجاين توجيه در واقع مبتني بر تشكيكي و 
كنـد. در ايـن صـورت، گنـاه آن      س سير در مقام بقاي بعد از فنـا توجيـه مـي   (ص) را بر اسا

تنها گناه عملي اعم از ارتكاب حرام و مكروه و ترك واجـب   حضرت در گزاره نخست، نه
از توحيـد   تـر  يينپا يها و مستحب و حتي ترك اولي نخواهد بود، كه ابتال به حاالت و مقام

هـا از عبـور از    و دامنه ايـن حـاالت و مقـام    ستنيخاص آن حضرت كه مقام احديت است 
و ورود در توحيـد افعـالي، صـفاتي، اسـمائي و حتـي مقـام        ،عالم ماده تا عالم برزخ و عقـل 

د و در شـو  ) شامل مي16: 1999واحديت كه مقام خاص انبياي سلف (ع) است (طباطبايي، 
سان، در اين توجيه  بود. بديناز تمكّن در مقام احديت نخواهد  تر ييناين توجيه، سخن از پا

غين و نقص موجود در حديث، بر نقصي حمل شده است كـه حقيقتـاً خـاص رسـول خـدا      
گونـه تأويـل و حمـل بـر      اين توجيه بدون هـيچ  . لذا(ص) و اهل بيت آن حضرت (ع) است

درپي رسـول خـدا (ص)    بر استغفار پي ،خواه در گزاره نخست و خواه در گزاره دوم ،مجاز
وار مقام احديت براي تعالي در درجات آن و حفظ مقام احديت  ات دروني و طيفاز درج

تلـون و دگرگـوني در آن خواهـد بـود و در نتيجـه بـا       فقـدان  و تمكّن و استقامت در آن و 
  كه استغفار از دون مقام احديت بود، هماهنگ خواهد بود. 8رفت  برون

  استغفار براي رفع درجه .18
اند استغفار رسول اكرم (ص) نـه از بـراي ريـزش گناهـان كـه بـراي رفـع         برخي گفته

  ).11/347: 1363(مجلسي، درجات است 
كه است  گناه صدورغير از  يانگيزه و هدف ترسيماين توجيه مبتني بر  تحليل و نقد:

وجه با ظهور  اين اما؛ اند ناميدهو آن را رفع درجات شود؛  معموالً استغفار براي آن انجام مي
ناسازگار است و تصرّف در انگيزه  استنوعي نقص متضمن گزاره نخست كه در هر حال، 
دار و  گونه كه رفع درجات عنـواني بسـيار دامنـه    ، همانكند يهرگز آن را جبران و توجيه نم

لـذا از ايـن جهـت نيـز      .گسترده است و به هيچ وجه نوع درجه در آن مشخّص نشده اسـت 
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سـان،   هاي ديگر ذكر شده است. بدين رفت با وجوه ديگري است كه در برون ميازمند ترمين
  اين توجيه نيز با وجود تالش براي كارآمدي، ناكارآمد خواهد بود.

  استغفار از كشش دل به سوي تمايالت نفساني. 19
استغفار از كشش دل به سوي تمايالت نفساني حمل  ربعضي استغفار پيامبر (ص) را ب 

  ).145: 1423اند (تستري،  و معنا كرده
رفت با ظاهر برخي آيات قـرآن كـريم كـه مخلَصـين را از هـر گونـه        اين برون نقد: 

 :(حجرداند  دور مي حتّي در محدوده تمايل و كشش نفس به سوي گناه، به ،تصرف شيطان
مخلَصــين و بلكــه سردســته تمــامي  ءو رســول خــدا (ص) جــزمنافــات دارد،  ،)82 :؛ ص39

از هر گونه تمايل و كشش به سوي نامطلوب مبـرا خواهـد بـود. بـر ايـن       لذامخلَصين است. 
  اساس، توجيه غيرموجه و نادرست خواهد بود.

  استغفار از محو و براي بازگشت به صحو. 20
و سكر عرفاني و فناي كلـي  استغفار از حالت صحو زمينه حالت محو  معتقدندبرخي  

  ).3/136: 1366؛ صدرالدين شيرازي، 3/23: 1423رازي، فخر بوده است (
رفت كه ناظر به صحو و محو است و حالت صحو را گناه و استغفار از  اين برون نقد: 

شدن حالت فنـا و بازگشـت دوبـاره بـه      اگر زدوده ،شمرد آن را براي محو و فناي كلّي برمي
رسول خدا (ص) كه در مقـام بقـاي بعـد از فنـا تمكّـن داشـتند، نابجـا         بارهدر آن معنا شود،

خواهد بود؛ اما چنانچه به معناي سير در درجات مقام بقاي بعد از فنا و صحو و محو در اين 
) خواهد بود 18رفت  درجه از فن معنا و توجيه شود، همان معناي استغفار براي تمكّن (برون

  .ذكور استتوجيه عرفاني حديث م نيتر يه عالكه معنايي مقبول و بلك

  استغفار از تخيل و تمثل. 21
شـود اگرچـه در غايـت     هي كـه بـراي عارفـان كشـف مـي     اند معارف اال برخي گفته 

مشوب و آميخته به تخيالت اسـت و خيـاالت در ايـن     اماوضوح و شفافيت و اشراق است، 
شود و  سازي نيست و همين موجب كدورت اشراق معارف مي عالم خاكي از تمثيل و مشابه
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انـد (فخـر    هـا دانسـته   را از اين كدورتذكور غين و استغفار رسول اكرم (ص) در حديث م
  ).6: 1406رازي، 
رفت شوق عارف را به دو نوع تقسيم كـرده و نـوع اول آن    اين برون تحليل و نقد: 

را بـراي اسـتغفار از    ذكوررده و حـديث مـ  را براي نجـات از آميختگـي در دنيـا معرّفـي كـ     
حصـول مشـاهدات    بـودن  غيرممكندر حالي كه دليل بر گونه نقص توجيه كرده است؛  اين
مانع چنين مشـاهداتي  اگر اشتغاالت دنيوي وجود ندارد.  شائبه و زالل از تخيالت در دنيا بي

ه از گرفتـاري بـه   باشد، در آخرت نيز اشتغاالت آخرتي همچنان وجود دارد و انسان اگرچـ 
خَلق و توجهات خلقي اعم از توجهات عقلي، برزخـي   اماتعلّقات دنيوي رهايي يافته است، 

بنـابراين،   لحاظ معاد جسـماني بعـد از عـالم بـرزخ) همچنـان وجـود دارد.       ازو حتّي مادي (
ف امـور تكليفـي معـا    دادن تكليـف، انسـان از انجـام    فقدانلحاظ  ازاگرچه در عالم آخرت 

توجـه بـه عـوالم خلقـي و در حجـاب مانـدن از حـقّ سـبحانه         همچنان بـا   اين مانع امااست، 
. و اگر امكان توجه به حضرت حقّ سبحانه در عين توجه آلي به مظهر، و آينه سازگار است

پـذير   و آيه قراردادن مظاهر براي توجه استقاللي به حضرت حق سبحانه در آخـرت امكـان  
   .پذير خواهد بود هي امكاندنيا نيز اين امكان براي اولياي االباشد، در 

ويژه خـدا (ص) در   به ،ادعا كرد كه مشاهدات تمامي اوليا توان يسان، هرگز نم بدين 
گونـه مشـاهدات، موجـه     بر اينذكور دنيا آميخته به تخيالت است. بنابراين، حمل حديث م

  نخواهد بود.

  استغفار از علل و اغيار. 22
اساساً طهـارت از تعلـق بـه اغيـار و جميـع اوصـافي       معتقد است ابونصر سراج طوسي  

اهللا (ص) را بـر ايـن    بشري به طور پيوسته و دائمي براي انسان ممكن نيست و استغفار رسـول 
  ).430: 1914معنا حمل كرده است (ابونصر سراج، 

انسـان از   يشـگي همنبودن و گسستگي كامل و بـه تمـام معنـا و     خالي تحليل و نقد: 
كدورات، علل و از تمامي اوصاف بشري بدون هيچ تلوين و تغييـري و اتّصـاف انحصـاري    

بـر  ذكور و حـديث مـ  شده رفت ذكر  بودن از علل و اغيار، كه در اين برون خداوند به خالي
زيـرا آنچـه حجـاب ميـان      .استغفار از آن حمل و معنا شده است، ادعايي بدون دليـل اسـت  
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انـواع گناهـان   عبـارت اسـت از:    )ظلمـاني و نـوراني   يها اعم از حجاب( است انسان و خدا
مكـروه و تـرك مسـتحب و     دادن انجـام  ،ارتكاب حرام و ترك واجب ،تشريعي و وجودي

تمايل به آنها و حتّي ظهور آنها در ذهـن و بلكـه گناهـان وجـودي و توجـه بـه        ،ترك اولي
انانيت و جنبه خلقي در برابر توجه به توحيد (با توجه به اقسام توحيد فعلي، صفتي، اسمي و 

 .ها و توجه تام بـه حـقّ سـبحانه در دنيـا وجـود دارد      امكان عبور از اين حجاب ؛ ... ذاتي) و
يار و توجه به اوصاف بشـري بـراي انسـان و    غن زدودن انواع كدورت، علل، ابنابراين، امكا

هـا بـراي آن    پذير و بلكه حصول قطعي رفع اين حجـاب  قطعاً براي رسول اكرم (ص) امكان
ناپـذير انسـان و    حضرت واقع شده است؛ و اما نفس وجود امور بشري و خلقي جزء جـدايي 

بـه آن خللـي در    يتوجه بيكه  استخ و آخرت جهاني و بلكه جهان برز زندگي خلقي اين
  .رفت، مردود خواهد بود . بنابراين، اين برونكند يرابطه با خدا براي انسان ايجاد نم

  نتيجه
هاي عرفاني در توجيه ناسازگاري استغفار رسـول   رفت حاصل تحليل و نقد انواع برون

از  يا كـه پـاره   ايـن اسـت  » ليغـان «اكرم (ص) با عصمت آن حضرت بـا محوريـت حـديث    
تنها با مقـام اخالقـي و عرفـاني پيـامبر اكـرم (ص) كـه بـا مقـام عصـمت هـر            ها نه رفت برون

 شـود  يسازگاري عصمت و استغفار تلقي نمنامعصومي تناقي دارد و وجهي موجه در پاسخ 
لحـاظ  از از ايـن نظـر از اشـكال برهنـد ولـي       تواننـد  يهـا اگرچـه مـ    رفـت  و نيز عمده بـرون 

بـا مقـام اخالقـي و عرفـاني پيـامبر اكـرم (ص)        نداشتن با سياق حديث يا تناسب سازگارينا
از تفسـير  اسـت  كـه عبـارت    18و  7رفـت   دو بـرون  فقـط دچار نقص هستند و در اين ميـان  

از مقام احديت كه مقام اختصاصي رسول خدا (ص) اسـت يـا    تر نييحديث به استغفار از پا
تـوجيهي مناسـب    تواند يدر آن، م نداشتن تفسير آن به تمكن و استقامت در آن مقام و تلون

 ،تنها با عصمت آن حضـرت ناسـازگاري نـدارد    براي استغفار رسول اكرم (ص) باشد كه نه
  .استاست، سازگار  فراتر از عصمتي كه در نبوت شرط يها كه با منزلتبل
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