
 

 

 

 

 

 توبه و ايمان فرعون

 عربياز ديدگاه امام خميني و ابن
 

 اسدیرضا بنی

 دهيچک

ا ر عربی توبه اوفرعون در آخرین لحظات عمرش توبه کرد. ابن ،داللت صریح برخی آیات الهی هب

 توبه فرعون مردود است ایمان از دنيا رفته است. امام خمينی معتقدمقبول دانسته و معتقد است با

ه کرد توبعربی معتقد است فرعون قبل از غرق شدن بوده و با حالت کفر دنيا را ترک کرده است. ابن

من پاکيزه از دنيا رفته ؤبلکه م ،مؤمنتنها ، پس نهقبض روح شد ،و چون قبل از اینکه گناهی کند

در فرعون اثر کرد و متذکر و خاشع شد و  )ع(نرم حضرت موسی و هاروناست. به عقيده او کالم 

زیرا تذکر و خشيت در زمان دعوت صورت گرفته که در دنيا  ؛این داللت بر قبولی ایمان او دارد

توبه  ،شودزودی غرق مىهب متوجه شدبعد از اینکه  فرعون است اما امام خمينی معتقد است. بوده

چنين دستور الهی مبنی بر کالم نرم حضرت شود. ایشان همم مرگ پذیرفته نمیکرد و توبه هنگا

که برای مصالحی همچون  ،خاطر متذکر و خاشع شدن فرعونهب با فرعون را نه )ع(موسی و هارون

 .اندتأثير بر اطرافيان فرعون دانسته

 .عربیتوبه، ایمان، فرعون، کالم اسالمی، امام خمينی، ابن :هادواژهيکل
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 مقدمه

یکی از ستمگرترین فرمانروایان در طول تاریخ بشر )ع( فرعون حاکم متکبر زمان حضرت موسی

او و کارگزارانش نسبت به  رفتار متعدد درباره ردخداوند متعال در قرآن مجيد در موابوده است. 

تان را پسران؛ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَ يَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ»این آیه دارد:  بيانی نزدیک بهيل ئاسراقوم بنی

او پس از جدال طوالنی  .(141 :)اعراف «گذاشتندکشتند، و زنانتان را )براى خدمتکارى( زنده مىمى

حالیاسرائيل درهنگام تعقيب قوم بنیشد و  سرانجام به مکر الهی دچار ،يلاسرائان قوم بنیمؤمنبا 

عبور کردند، هنگام عبور از رود،  -شکافته شد  خداوندکه به اذن  -که آنها به سالمت از رود نيل 

باره آیاتی از قرآن مجيد دراین غرق کرد. رود به حالت معمولی خود برگشت و او و همراهانش را

عربی از آنها توبه و ایمان آوردن فرعون را نتيجه گرفته و برخی نازل شده است که برخی مانند ابن

 اند.رد ایمان فرعون را استنباط کرده مانند امام خمينی عدم پذیرش توبه و

رار . توبه از روی اضطتوبه باید از روی اختيار و با وجود فرصت بر انجام گناهان و منهيات باشد

فرماید: می مسئلهمتکلم بزرگ شيعی خواجه نصيرالدین طوسی با تصریح به این  سودی ندارد.

عالمه حلی شاگرد خواجه و شارح کتاب  .(308: 1407 طوسی،ال) «ال تقبل في اآلخرة النتفاء الشرط»

همانا توبه فقط هنگامی در از بين »فرماید: ایشان در توضيح این کالم می تجرید االعتقادوزین 

پشيمانی  ،خاطر قبح فعل قبيح، و آن این است که بهگذارد که از راهش باشدبردن عذاب تأثير می

 1«پس پشيمانی برای قباحت وجود ندارد ،اء استکه در آخرت اضطرار و الج؛ درحالیحاصل شود

 .(424 :1413 حلی،ال)

که هنگام رؤیت آثار مرگ نيز شرط مذکور مفقود ین توبه در آخرت معنا ندارد و ازآنجابنابرا

 فرماید: می بارهدرایندر قرآن کریم نيز خداوند متعال  .سودی نداردتوبه هنگام مرگ  ،است

لِلَّذِيَن يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حََضرَ أَحَدَهُمُ الْمَوُْت قَالَ ِإنِّي ُتبْتُ الْآنَ َو اَل الَّذِيَن وَ لَيْسَتِ التَّوْبَةُ 

 دهند، وبراى کسانى که کارهاى بد را انجام مى؛ دْنَا لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً يَمُوتُوَن َو هُْم كُفَّارٌ اولئک أَْعتَ

توبه نيست؛ و نه براى « االن توبه کردم!»گوید: مى ،رسداز آنها فرا مىهنگامى که مرگ یکى 

                                                             
ندما على القبيح لقبحه و في اآلخرة يقع اإللجاء فال أنها إنما تؤثر في اإلسقاط إذا وقعت على وجهها و هي أن تقع ». 1

 .«يكون الندم للقبح
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روند؛ اینها کسانى هستند که عذاب دردناکى برایشان فراهم کسانى که در حال کفر از دنيا مى

  .(18)نساء: « ایمکرده

: 1ج، 1404صدوق، ال)« ذَاكَ إِذَا عَايَنَ أَمْرَ الْآخِرَة» :اندفرموده این آیهدر توضيح  )ع(امام صادق

133). 

ميثم بحرانی که این و ابنمقداد ميه همچون شيخ مفيد، فاضل ن بزرگ امادر کنار متکلما

زم بر ع»با عنوان  مسئلهبه این همانند ایشان ن معتزله و اشاعره نيز تکلمام ، برخینظر را دارند

اضل فال) خواه آن را از ارکان توبه دانسته باشند مانند فاضل مقداد ،انداشاره کرده« ترک در آینده

الدین ایجی و قاضی عضد (168 :1406بحرانی، ال) ميثم بحرانیابن ،(57 :1365حلی، ال؛ 432 :1405مقداد، 

 (85 :1413مفيد، ال) باشند مانند شيخ مفيداز شروط مالزم آن قلمداد کرده آن را و خواه  1،اشعری

 (324: 4ج، 1412سبحانی، ال) البته این اختالف ثمره قابل توجهی ندارد 2.و قاضی عبدالجبار معتزلی

ر د که اميرالمؤمنين علی)ع(چنان ؛و در هر صورت باید عزم بر ترک معصيت وجود داشته باشد

هُوَ اسْمٌ وَاِقعٌ عَلَى سِتَّةِ مَعَانٍ أَوَّلُهَا النَّدَمُ عَلَى »اند: بيان معنای استغفار بر این امر تصریح کرده و فرموده

اما درباره اینکه چرا چنين  .(417حکمت  :البالغه نهج) ...«مَا مَضَى وَ الثَّانِي الْعَزْمُ عَلَى تَرْكِ الْعَوْدِ إِلَيْهِ أَبَدا 

 فرماید: استاد شهيد مرتضی مطهری می ،عزمی باید وجود داشته باشد

توبه تنها پشيمانى و بازگشت نيست؛ یعنى اگر انسان تحت هر عاملى فقط از راه کج خود بازگردد، 

 ود؛شىپيدا مشود. توبه آن وقت است که یک انقالب درونى در وجود انسان این توبه شمرده نمى

عليه نيروهاى شهوانى و غضبى و شيطانى  ،یعنى نيروهاى مقدسى که در درون انسان نهفته است

)مطهری،  هاى او قيام کنند و زمام مملکت وجود انسان را در دست بگيرندوجود انسان و تبهکاری

 .(555: 23ج تا،بی

                                                             
الندم على معصية من حيث هى معصية مع عزم »گوید: . قاضی عضدالدین ایجی عالم بزرگ اشعری در تعریف توبه می1

 .(314: 8ج، 1325یجی، اال) «أن ال يعود إليها اذا قدر عليها

فإن قيل: كيف يصح قولكم إن الشرط في صحة التوبة أن »وید: گباره میمعتزلی دراینضی عبدالجبار عالم بزرگ قا. 2

و  إنه نفيي القبح، فيعزم على أن ال يعود إلى أمثال ما أتى به من القبيح، مع أن العزم ال يتعلق بأن ال يعود إلى أمثاله ف

ق ن يعزم على ترك أمثاله في القبح، و الترك فعل يصح تعل؟ قيل له: إن المراد بذلك أإرادة و اإلرادة ال تتعلق بالنفي العزم

 .(538 :1422، بن احمد )عبدالجبار «العزم به
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بدیهی است که چنين امری هنگام مرگ و پس از آن امکان تحقق ندارد و برای همين توبه در 

و  (84: 5تا، ج)امام خمينی، بی امام خمينی ،طور که خواهد آمدهمان .نخواهد داشتآن هنگام سودی 

اختالف  ؛اندکرده اشاره فایده بودن توبه هنگام مرگبی بههردو  (410: 2ج ،تاعربی، بی)ابن عربیابن

ربی عقبل از رؤیت آثار مرگ بوده است یا بعد از آن؟ ابن ،که آیا توبه فرعوناست  ایشان در این

آثار  ،داند. پذیرش هریک از دو نظرمیاز رؤیت آثار مرگ آن را بعد  خمينی آن را قبل و امام

انسان ميل به رجاء پيدا  ،عربی پذیرفته شودچه نظر ابنعنوان مثال چنانخاص خود را دارد. به

ه چ؛ اما چنانباز است به خداوندشود که تا آخرین لحظه عمر راه توبه و رجوع کند و اميدوار میمی

انسان ميل به خوف پيدا  ،پذیرفته شودـ نظران است صاحب بيشترکه نظر ـ نظر امام خمينی 

کوتاهی و سستی  به خداونداز توبه و رجوع  ،شود که تا فرصت باقی استکند و هراسان میمی

هر  ،است که واضحچنانالبته  .سرانجام موفق به توبه نشود و مشمول عذاب الهی گردد کهکند ن

 دو حال در جای خود موهبتی الهی است. 

 عربیتوبه و ایمان فرعون از منظر ابن

 واست عربی معتقد است که فرعون قبل از مرگ توبه کرده و به پروردگار عالم ایمان آورده ابن

ت. ایمان و پاکيزه از دنيا رفته اساست؛ بنابراین با جان داده ،قبل از اینکه هيچ گناهی مرتکب شود

برای  )ع( و فرعون نور چشم بوده است؛برای حضرت آسيه)ع( او معتقد است حضرت موسی

خاطر ت برایش حاصل شد و برای فرعون بهواسطه آن حضرخاطر کمالی که بهبه )ع(يهسآحضرت 

واسطه آن حضرت و دعوتش، خداوند متعال هنگام غرق شدن به او عطا کرد. او در ایمانی که به

 دارد: این زمينه اظهار می

فرعون او را موسی  ،را در دریا کنار درخت پيدا کرد )ع(هنگامی که آل فرعون حضرت موسی

 ،چه نزد آن، او را یافت. پس او را به آنهمان درخت است« سا»به زبان قبطی آب و « مو»ناميد. 

پس همسرش در حق  ،زیرا تابوت نزد درخت در دریا ایستاد. پس اراده کرد که او را بکشد ؛ناميد

چشم حضرت  واسطه موسینور چشم است. پس به موسی به فرعون گفت: او برای من و تو 

شم چ و برای فرعون نور تيم،طور که گفهمان ،روشن شد به کمالی که برایش حاصل شد)ع( آسيه

که پاک حالیخاطر ایمانی که خدا هنگام غرق شدن به او عطا کرد. پس جان او را گرفت دربود به

که معصيتی ز اینرا هنگام ایمان آوردن قبل ازیرا او  ؛و پاکيزه بود و چيزی از پليدی در او نبود

کند. خداوند متعال آن را نشانه قبض روح کرد و اسالم ماقبل او را قطع و محو می ،مرتکب شود
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درستی : پس بهکس از رحمت او نااميد نگرددداد تا هيچ قرار ،عنایت خود بر هر کسی که بخواهد

 .(201: 1ج، 1370عربی، )ابن 1شودکه از رحمت خدا جز گروه کافرین نااميد نمی

فَقُواَل »ایمان از دنيا رفته است. او با استناد به آیه نيز تأکيد دارد که فرعون با فتوحاتعربی در ابن

زیرا در این  ؛معتقد است خداوند ایمان فرعون را پذیرفته است 2(44)طه:  «لَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىلَهُ قَواْلً لَيِّناً لَعَ

معنای امکان و ترجی نسبت به خداوند متعال به آیه بيان ترجی نسبت به خداوند متعال شده است

نفرمود اميد است فرعون در همان در این آیه خداوند  معنای وقوع امر است.، بلکه بهامری نيست

آنجا همه خشيت که در ؛ چرامجلس متذکر شود یا بترسد و این امر را مخصوص آخرت هم نفرمود

 ؛اما برای آخرت نيست .صورت مضارع آورد که مشترک بين حال دنيا و آینده آخرت است، بلکه بهدارند

ه پس ترجی پروردگار ک .قرین نفرمود« سوف»و « سين»یعنی  ،م مضارع مستقبلزیرا فعل را با عالئ

در او اثر )ع( هارونو در حق فرعون واقع شده است و کالم نرم حضرت موسی  ،وقوعش الزم است

زیرا تذکر و خشيت در  ؛داللت بر قبول ایمان فرعون داردامر این  .کرده و متذکر و خاشع شده است

 .(411: 2جتا، عربی، بی)ابن 3زمان دعوت صورت گرفته که در زندگی دنيوی است

 

                                                             
مُوسى: و المو هو الماء بالقبطية و السَّا هو الشجرة، فسماه  في اليمِّ عند الشجرة سماه فرعون و لما وجده آل فرعون». 1

نٍ لِي وَ قُرَّتُ عَيْ» لفرعون في حق موسى إنه اليم. فأراد قتله ... فقالتبما وجده عنده، فإن التابوت وقف عند الشجرة في 

ه باإليمان الذي أعطاه اللَّه عند الغرق. فقبض الذي حصل لها كما قلنا، و كان قرة عين لفرعون فبه قرَّت عينها بالكمال«. لَكَ

ما قبله. و  أن يكتسب شيئاً من اآلثام. و اإلسالم يَجُبُء من الخبث ألنه قبضه عند إيمانه قبل طاهراً مطهراً ليس فيه شي

 .«رُونَِإلَّا اْلقَوْمُ الْكافِ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ ال يَْيَأسُ إنه»جعله آية على عنايته سبحانه بمن شاء حتى ال ييأس أحد من رحمة اللَّه، ف

 .«بترسدر شود، یا)از خدا( رمى با او سخن بگویيد؛ شاید متذکنهاما ب». 2

و الترجي من اللَّه واقع كما قالوا في عسى فإنهما كلمتا  قال لموسي و هارون فَقُوال َلهُ قَوْلًا لَيِّناً َلعَلَّهُ يََتذَكَّرُ أَوْ يَْخشى» . 3

 ترج و لم يقل لهما لعله يتذكر أو يخشى في ذلك المجلس و ال بد و ال خلصه لالستقبال األخراوي فإن الكل يخشونه في

ذلك الموطن فجاء بفعل الحال الذي يدخله االحتمال بين حال الدنيا و بين استقبال التأخير للدار اآلخرة و ذلك ال يكون 

ر و خشي و تذك وقع ألن ترجيه تعالى واقع فآمن فرعون مخلصا للمستقبل إال بالسين أو سوف فالذي ترجى من فرعون

هارون و وقع الترجي اإللهي كما أخبر فهذا يدلك على قبول إيمانه ألنه لم ينص  كما أخبر اللَّه و أثر فيه لين قول موسى و

 .«إال على ترجى التذكر و الخشية ال على الزمان إال أنه في زمان الدعوة و وقع ذلك في زمان الدعوة و هو الحياة الدنيا
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  توبه و ایمان فرعون از منظر امام خمينی

زیرا او هنگامی توبه کرد  ؛ددانشده نمیفرعون را پذیرفته مام خمينی توبها، عربیبرخالف نظر ابن

 فرماید: آن هنگام مرگ بود. ایشان می ای نداشت وکه دیگر فایده

آمَنْتُ أَنَّهُ ال إِلَه إِلَّا الَّذِي آمَنَْت » شود گفت کهبعد از اینکه دید که حاال دیگر دارد غرق مى فرعون

 تجوابش این بود که نه، دیگر گذشت. دیگر مطلب ... تو تا حاال معصي .(90 )یونس: «بِهِ بَنُوا ِإسْراِئيلَ

بينى عذاب اسرائيل را به بند کشيدى، ظلم کردى، حاال که مىکردى، تا حاال طغيان کردى، بنى

گویى که من معصيت کردم! حاال که عذاب نازل شده نازل شده و غرق توىِ کار است، حاال مى

ماند که بعد از اینکه مُرد و عذاب جهنم اى مىکردم؛ من توبه کردم. این مثل توبه گویى معصيتمى

 .(84: 5جتا، )امام خمينی، بیبيند، بگوید من توبه کردم! این توبه نيست را دارد مى

 فرماید: ایشان همچنين می

وقت گفت که من شود، آن بعد از اینکه عذاب نازل شد و غرق را دید که اآلن دارد غرق مى فرعون

من هم به همان ایمان آوردم. جواب بود که حاال دیگر  ،گوینداسرائيل مىهم آن طورى که بنى

 (91 )یونس: «سِدِينَ آلْآنَ وَ قَدْ عََصيْتَ قَبْلُ وَ كُنْتَ مِنَ الْمُفْ» ایمان آوردى؟! تو قبلًا معصيت کردى

 .(83 :5تا، جامام خمينی، بی)

قُواَل »چنين در مورد آیه شریفه دانند. ایشان همعون را مردود میبنابراین حضرت امام توبه فر

 اند که بعضی از آنهادر درس اصول خویش مطالبی فرموده (44 )طه: «لَهُ قَوْالً لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى

عربی از این آیه شریفه متذکر شدن فرعون و در نتيجه توبه عربی در تعارض است. ابنبا نظر ابن

که حضرت امام معتقدند با وجود علم الهی به ایمان درحالی ،و ایمان او را نتيجه گرفته است

نياوردن فرعون، دستور فوق برای ایجاد ذهنيتِ احتمال تغيير فرعون در حضرت موسی و 

دهند اینکه مقصود از به خاطر مصالحی بوده است. احتمال دیگری که حضرت امام می )ع(هارون

بوده که رساندن دعوت الهی به وی بلکه مقصود اطرافيان  ،دعوت فرعون، شخص او نبوده است

 .(412ـ312: 4ج، 1386امام خمينی، ) 1آنان جز در حضور فرعون ممکن نبوده است

                                                             
، مع علمه «قَوْلًا لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى»لفرعون أي « فَقُوال لَهُ»إن قلت: فما تقول في قوله تعالى لموسى و هارون: ». 1

انبعاث  ألجل إحداث احتمال« لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى»قولهما؟ قلت: تذييل خطابه تعالى بقوله:  تعالى بعدم قبول فرعون

ه سبحانه و تعالى. مضافاً إلى احتمال عدم كون فرعون ببعث موسى و هارون في ذهنهما لمصالح، و هما داعيان إلى اللَّ
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خاطر مصالحی دانستهور نرم صحبت کردن با فرعون را بهدست بنابر احتمالی،حضرت امام 

که در روایات به آن اشاره شده این است که خداوند با این دستور و اینکه  این مصالحاند. یکی از 

را برای رفتن نزد فرعون موسی)ع( اراده فرمود که حضرت  ،شاید فرعون متذکر شود یا بترسد

ه دانست که فرعون نخداوند متعال میکه ؛ درحالیترغيب کندمتکبر تحریص و  یحاکمعنوان به

مصلحت دیگری  .(67: 1ج، 1385صدوق، ال)مگر هنگام دیدن عذاب  ،ترسدشود و نه میمتذکر می

سایر  پس ،گيرد توان تصور کرد اینکه اگر فردی مثل فرعون احتمال دارد تحت تأثير قرارکه می

و این موجب قوت و انگيزه بيشتر حضرت موسی و  ،افراد به طریق اولی ممکن است متأثر شوند

 شده است.در تبليغ می هارون)ع(

پایان حضرت نيز از منظری دیگر این آیه را نشانه رحمت بی آداب الصالهدر خمينی امام 

چنين آیه خواهد. ایشان  همیمثل فرعون نيز هدایت و سعادت م داند که برای افرادیحق می

 دستور امر به معروف و نهى از منکر، و کيفيت ارشاد افرادی مانند فرعونشریفه را تعليم کيفيت 

: )نازعات «انَا رَبُّكُم االعْلى» فرعون که طغيانش به جایى رسيد که حضرت امام،به عقيده  داند.می

درباره  (4 ص:)قص «يُذَبِّحُ ابْنائَهُمْ وَ يَسَْتحْيى نِسائَهُمْ» اى قرار گرفت کهگفت، و علوّ و فسادش به پایه (24

پس از اخبار کهنه و سحره، زنها  )ع(او نازل شد، و برای جلوگيری از به دنيا آمدن حضرت موسی

ه به رحمت رحيمي ناخداوند رحم همه فساد کرد،گناه را ذبح و آنهاى بىرا از مردها جدا و بچه

را  ع()أن حضرت موسى بن عمران الشعظيم ترین نوع بشر، یعنى نبىن و کاملتریخود متواضع

م گم اانتخاب و تعليم و تربيت کرد، و پس از آن براى اختبار باالتر، راه او را در بيابان طریق ش

يدن را بر زنش عارض فرمود، و درد زای چيرهریخت، و تاریکى را بر او کرد، و باران را بر او فرو

جر شد و زفرمود، و چون جميع درهاى طبيعت به روى او بسته شد و قلب شریفش از کثرات من

به جبلّت فطرت صافيه منقطع به حق شد و سفر روحانى الهى در این بيابان ظلمانى به آخر 

ا اتيها نُودِىَ مِنْ شاطِئ الوادِى األَيْمَن فِى البُقْعَةِ الْمُبارَكَةِ فَلَمّ»الى أن قال:  «آنَسَ مِنْ جانِبِ الطُّورِ ناراً»رسيد، 

هاى همه امتحانات و تربيتپس از این .(30ـ29)قصص:  «انّى انَا اللَّه رَبُّ الْعالَمين مِنَ الشَّجَرَةِ انْ يا مُوسى

                                                             
المدعوّ حقيقة نفس فرعون، بل حواريه و من يكون عنده، و لم يكد يمكن دعوتهم إلّا بعرض الدعوة صورةً على فرعون، 

 .«و قد امرا به
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همه فساد در اغى که آنغى یروحانى، خداى تعالى او را برای ارشاد و نجات دادن یک نفر بنده طا

فرماید که با او با کالم نرم گفتگو کنيد، فرستاد و در عين حال سفارش او را مى ،کردارض مى

باشد که به یاد خدا افتد و از کردار خود و عاقبت امر بترسد. این دستور امر به معروف و نهى از 

 .(239ـ237 :1388ی، )امام خمينطاغوت است  منکر و کيفيت ارشاد افرادی مثل فرعون

 نقد و بررسی

عربی در مورد ایمان و توبه فرعون مردود و نظر حضرت امام صحيح رسد عقيده ابننظر میبه

عال خداوند مت ،طور که گذشتباشد. همانعربی در تقابل با ظاهر آیات الهی میزیرا نظر ابن ؛باشد

 فرماید: نسبت به توبه در قرآن مجيد می

ذِيَن لَّالتَّوْبَةُ لِلَّذِيَن يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حََضرَ أَحَدَهُمُ الْمَوُْت قَالَ ِإنِّي ُتبْتُ الْآنَ َو اَل اوَ لَيْسَتِ 

 ودهند، براى کسانى که کارهاى بد را انجام مى ؛يَمُوتُوَن َو هُمْ ُكفَّارٌ اولئک َأعْتَدَْنا لَهُْم عَذَاباً أَلِيماً

توبه نيست؛ و نه براى « االن توبه کردم!»گوید: مى ،رسدمىکه مرگ یکى از آنها فرا هنگامى

روند؛ اینها کسانى هستند که عذاب دردناکى برایشان فراهم کسانى که در حال کفر از دنيا مى

 .(18 :)نساء ایمکرده

فرعون هنگام  که ظاهراًحالی؛ درشودتوبه هنگام مرگ پذیرفته نمی ،طبق این آیه شریفه 

 مرگ توبه کرده است. 

عَصَيْتَ آلْآنَ وَ قَدْ »فرماید: خداوند نسبت به ایمان آوردن هنگام مرگ نيز در جواب فرعون می

که قبالً عصيان کردى، و از مفسدان او خطاب شد:( اآلن؟!! درحالى )امّا به؛ وَ كُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ قَبْلُ

این در حالی است که  کند.ظاهر آیه، توبه هنگام مرگ را رد می بنابراین .(91 :یونس) «بودى!

کند. به عقيده یافته تلقی میتوجه به آنها فرعون را نجاتو با  است عربی متوجه این آیات بودهابن

 شود. او این آیات شریفه شامل فرعون نمی

ند و کبه دو دليل استناد مین در رد استدالل به آیه اول برای نجات نيافتن فرعو عربیابن

 گوید: می

که چنين شخصی یقين دليل این؛ بهایمان فرعون مانند کسی نيست که در حال جان دادن است

 ؛جا مانند آن نيستکه این غریق )فرعون( این، درحالیستدارد که در حال مفارقت از دنيا و قطع

یقين  بنابراین .خاطر ایمان آنان است، پس دانست آن بهين خشک دیدمؤمنزیرا او دریا را در حق 
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 او جایگاه کسی نيست که مرگش جایگاه بنابراین .بلکه حيات بر ظن او غلبه کرد ،به مرگ نکرد

که ميرند درحالیاو از کسانی نيست که میو  ،پس گفت همانا اآلن توبه کردم .رسيده استفرا

که خداوند متعال به او فرمود پس ایندليل امرش به سوی خدای متعال است و بهکافر هستند و 

پس  ،طور که قوم یونس بودهمان ،ای باشیدهيم تا برای آیندگان نشانهامروز بدن تو را نجات می

 .(410: 2جتا، عربی، بی)ابن 1این ایمان وصل شده است

آید که او معتقد است فرعون هنگام شکافته شدن رود نيل عربی برمیاز ظاهر عبارت ابن

همان جا ایمان آورد رو . ازاینستخاطر ایمان آنهاالعاده بهين، فهميد که این امر خارقمؤمنبرای 

با پنداشت به عبارت دیگر او می .تواند به سالمت از رود عبور کندکرد که او هم میو گمان می

در  رو؛ ازاینکندگذرد و هيچ خطری او را تهدید نمیل از رود میرائياسایمان آوردن همانند بنی

حالت عادی و قبل از ورود به رود توبه کرد و ایمان آورد. پس توبه و ایمان او قبل از دیدن آثار 

 شود. و مشمول آیه شریفه نمی است مرگ بوده

استدالل به آن برای در رد داند و چنين استدالل به آیه دوم را مخدوش میعربی همابن

 گوید:نجات نيافتن فرعون چنين می

پس  ؛ایمان او را تصدیق کرد« معصيت کردی تحقيق که قبالً اآلن و به»داوند با کالم خود که خ

طور که در حق خداوند در حق او همان ،راهنمایی کرد در اخالص ایمانش و اگر مخلص نبود

اما بگویيد اسالم آوردیم و  ،بگو ایمان نياوردید»فرمود اعراب که گفتند ایمان آوردیم فرمود، می

 ،خداوند به ایمان فرعون شهادت داده است تحقيقپس به.« ایمان در قلوب شما داخل نشده است

مگر اینکه او را به ایمانش پاداش  ،دهدکس شهادت به صدق در توحيدش نمیو خداوند برای هيچ

  .()همان 2خداوند متعال ایمان او را پذیرفت بنابراین .رددهد و او بعد از ایمانش معصيت نکمی

                                                             
يكن كذلك ألنه رأى ما أشبه إيمانه إيمان من غرغر فإن المغرغر موقن بأنه مفارق قاطع بذلك و هذا الغرق هنا لم ». 1

البحر يبسا في حق المؤمنين فعلم أن ذلك لهم بإيمانهم فما أيقن بالموت بل غلب على ظنه الحياة فليس منزلته منزلة من 

َم فَالْيَوْ قال اللَّه لهتعالى و لما  الَِّذينَ يَمُوتُونَ وَ هُْم كُفَّارٌ وَ أَمْرُهُ إَِلى اللَّهِ و ال هو من إِنِّي تُبْتُ الْآنَ حضره الموت فقال

 .«ا كان قوم يونس فهذا إيمان موصولنُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً كم

فدل على إخالصه في إيمانه و لو لم يكن مخلصا لقال فيه تعالى  آلْآنَ وَ قَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ إن اللَّه صدقه في إيمانه بقوله». 2

للَّه د شهد افق كُمْكما قال في األعراب الذين قالوا آمنا قُلْ َلمْ تُؤْمِنُوا وَ لكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَ لَمَّا يَدُْخِل الِْإيمانُ فِي قُلُوبِ

 .«بعد إيمانه فما عصى فقبله اللَّهباإليمان و ما كان اللَّه ليشهد ألحد بالصدق في توحيده  إال و يجازيه به و  لفرعون
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او از این آیه چنين برداشت کرده که خداوند متعال ایمان فرعون را تصدیق کرده و فرموده 

 در نتيجه .نه استفهام انکاری ،این جمله را اخباری گرفته است وی .«االن ایمان آوردی» :است

با  یعنی قبالً  ؛است بر این مطلبجمله بعد هم تأکيد  ت.را تأیيد کرده اس فرعونخداوند ایمان 

 کنی.دیگر معصيت نمی ،اما اکنون که ایمان آوردی ،کردیانکار و مخالفت من معصيت می

، عربی در این باب گذشترسد که از آنچه در بيان ادله ابننظر میذکر این نکته نيز الزم به

عربی برداشت تفسيری وی از آیات قرآن مجيد است و این نظر ابن که شودخوبی دریافت میبه

 ،صورت مستقيم در این نظر تأثيری ندارد. دليل اول این مدعاکم بههای عرفانی او دستدیدگاه

ن است. دو دليل وی برای اینکه توبه فرعون مانند کسی نيست های قرآنی او به مخالفانوع پاسخ

از ظاهر آیات اخذ شده است. دليل  ،طور که مشهود استهمان ،کندمیکه لحظه جان دادن توبه 

را که « االن ایمان آوردی»عنوان مثال جمله از آیات الهی است. به عربیکيفيت فهم ابن، دیگر

ض عارهای متاین نحو برداشت .او اخباری گرفته است ،اندن استفهام انکاری گرفتهامفسر بيشتر

أويله و ما يعلم ت»در آیه شریفه  کهنچنا ؛ن امری متداول استبين مفسرافقط تفسيری بوده و در 

برخی مانند  :انددوم آیه اختالف کرده «واو»ن در مفسرا (7عمران: )آل «اال اهلل و الراسخون في العلم

آن را استينافيه  (252: 2، ج1420رازی، ال) و امام فخر رازی (55: 3، ج1417طباطبایی، ال) یعالمه طباطبای

بيضاوی، ال) و بيضاوی (441: 2، ج1374مکارم شيرازی، ) اهلل مکارم شيرازیو برخی مانند آیت گرفته

که تفاوت فاحش معنایی این دو نوع مواجهه با آیه شریفه  ،اندآن را عاطفه دانسته (6: 2، ج1418

عربی باعث صدور چنين نظری توان گفت مشی عرفانی ابننياز از توضيح است. بنابراین نمیبی

 بلکه باید گفت نظر تفسيری وی چنين است.  ،درباره توبه و ایمان فرعون شده

 برای این ادعای او که توبه فرعون است.مناقشه  در چنين برداشتی از آیات قابلعربی ادله ابن

ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ وَ لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِ» آیهرو است و ازاینقبل از ورود به رود بوده 

شامل او  (18)نساء:  «دْنَا لَهُمْ َعذَاباً أَلِيماًالْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَ الَ الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَ هُمْ كُفَّارٌ اولئك أَعْتَ

زیرا  ؛دهد، دليل الزم استهنگام مرگ نشان میکه ظاهر آیه شریفه توبه او را ، درحالیشودنمی

اگر  ،عالوه اینکه. بهای وجود نداردبرای عبور از معنای ظاهری نياز به قرینه است و چنين قرینه

يل را تعقيب کند؟ برداشت ایشان از آیه ئاسراخواست همچنان قوم بنی، برای چه میاو توبه کرد

)امّا به او خطاب شد:( اآلن؟!! در حالى که قباًل عصيان  ؛كُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَآلْآنَ وَ قَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَ »
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خواهد. آنچه از ظاهر نيز خالف ظاهر است و قرینه می (91)یونس:  «کردى، و از مفسدان بودى!

ود: فرمخداوند  ،آید این است که وقتی فرعون در حال غرق شدن اظهار ندامت و توبه کردآیه برمی

به عدم پذیرش توبه اشعار  مذکور کالم ، و«کردیکه تا قبل از این معصيت میالن، درحالیا»

اگر کسی چنين ظهوری را نپذیرد و اظهار دارد: در عبارت، هر دو احتمال وجود دارد و در  .دارد

 شود: برای معناینتيجه برای انتخاب هر احتمال، نياز به قرینه صارفه است؛ در جواب گفته می

شود در حالی که برای  معنای مورد نظر امام خمينی قرینه ای یافت نمیعربی قرینهورد نظر ابنم

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ »در آیه  «نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ»ظاهر عبارت  وجود دارد. اول این که

زیرا اگر حقيقت وجودی او  ؛داللت بر عدم پذیرش ایمان و نجات فرعون دارد (92)یونس:  «آيَةً

جات اینکه بر ن، تفاوتی نداشت، و رفتماند و چه از بين میچه بدنش سالم می ،نجات یافته بود

  ست. اره به عدم نجات حقيقت وجودی اواش ،شدهتأکيد بدن 

د که داللت صریح بر عدم پذیرش دار ، روایاتی وجودآیاتبرخی عالوه بر ظاهر دوم اینکه 

معانی یکی از این روایات که شيخ صدوق در در د. سازعربی نمید و با ادعای ابنتوبه فرعون دار

 است:  آمده چنين، کندنقل می االخبار

آیا رواست که اى پسر پيامبر خدا!  :[ عرض کردم(ع)... سفيان گوید به آن حضرت]امام صادق

شود؟ فرمود: نه. خودش طمع داشته باشد که پدید آورند آنچه را ایجاد نمىخداوند به بندگان 

ر شود یا از خدا شاید او متذک»ین چگونه خداوند به موسى و هارون)ع( فرموده: گفتم: بنابرا

دانست که فرعون نه ایمان خواهد آورد، و نه خواهد ترسيد. فرمود: و حال آنکه خداوند مى« بترسد

مواج خروشان گرفتار شد و مرگ اا افتاد و ترسيد، ولى هنگامى که در چنگال فرعون به یاد خد

را در پيش روى خود دید، جایى که دیگر ایمان برایش سودى نداشت. آیا فرموده خداوند را 

یمان آوردم که هيچ معبودى جز تا هنگامى که گرداب دامن او را گرفت، گفت: ا»اى: نشنيده

 یونس:) «شدگان هستموجود ندارد، و من از تسليم ،انداو ایمان آوردهاسرائيل به خدایى که بنى

حاال! در صورتى که پيش از این نافرمانى کردى و : »و خداوند ایمانش را نپذیرفت و فرمود (90

 «بخشيم تا عبرتى براى آیندگان باشىى مىیاز تبهکاران بودى؟ ولى امروز کالبدت را )از آب( رها

اندازیم تا نشانه، عالمت و فرماید: بدن تو را بر نقطه مرتفعى از زمين مىمى .(92ـ91 :یونس)
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: 2ج، 1377صدوق، ال) 1روح تو( باشدآموز براى همه آیندگان بعد از تو )و نتيجه ایمان بىعبرت

 .(67: 1، ج1385، همو ؛397ـ396

 نتيجه
دیدن آثار عذاب و غرق شدن توان نتيجه گرفت فرعون اگر قبل از از مجموع آنچه بيان شد می

تبع آن اعمالش هم کند ـ ایمان او پذیرفته شده و بهمیعربی ادعا طور که ابنهمانـ  ایمان آورده

اما  .صریح روایات استتمخالف ظاهر آیات شریفه و مطلب این  کهدرحالی ؛بخشيده شده است

که ظاهر آیات شریفه و چنان است ـ ایمان آورده ،هنگام دیدن آثار عذاب و غرق شدن وی اگر

ایمان او رد شده است.  ـ کنددهد و امام خمينی هم از آن تبعيت میصریح روایات نشان میت

 سد.نظر میعربی مردود بهبنابراین در این مسئله عقيده امام خمينی صحيح و نظر ابن

 فهرست منابع

 .قرآن کریم -

 .دار الهجره :، قمق(، تحقيق و تصحيح صبحی صالح1414) هنهج البالغ -

، تحقيق و تصحيح ابوالعالء عفيفی، تهران: فصوص الحکم(، 1370الدین )عربى، محیابن -

 . 1ج ،انتشارات الزهراء، چاپ دوم

 .2جلدی، بيروت: دار الصادر، ج 4 الفتوحات المکيه،تا(، )بی ــــــــــــــــــــ -

اهلل ، تقریر آیتتقریرات درس اصولجواهر األصول: (، 1386اهلل )امام خمينى، سيد روح -

 .4ج ،سيد محمدحسن مرتضوی لنگرودی، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، چاپ دوم

                                                             
دُ بْنُ زَكَرِيَّا الْجَوْهَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا مُحَمَّ  حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الَْقطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ السُّكَّرِيُّ قَالَ». 1

فْيَانُ ... قَالَ سُ بْنَ مُحَمَّدٍ الصَّادِقَ عجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرَ 

لَّهُ عَزَّ َو الَ الاللَِّه هَلْ يَجُوزُ أَنْ ُيَطمِّعَ اللَُّه عَزَّ وَ َجلَّ عِبَادَهُ ِفي كَوْنِ مَا لَا يَكُونُ قَالَ لَا فَُقلْتُ فَكَيَْف قَ فَقُلْتُ لَُه يَا ابْنَ رَسُولِ

 خَِشَي قَدْ تَذَكَّرَ وَ ذَكَّرُ وَ لَا يَخَْشى فَقَالَ إِنَّ فِرْعَوْنَلَا يَتَ وَ َقدْ عَلِمَ أَنَّ فِرْعَوْنَ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَْخشى (ع)جَلَّ لِمُوَسى وَ هَارُونَ 

 حَتَّى ِإذا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قالَ آمَنْتُ أَنَّهُ ال إِلهَ -وَ لَكِنْ عِنَْد رُؤْيَِة الَْبأْسِ حَيْثُ َلمْ يَْنفَعْهُ اْلإِيَمانُ أَ لَا َتسْمَعُ اللَّهَ عَزَّ َو َجلَّ َيقُولُ

نَ آلْآنَ وَ قَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَ كُنْتَ مِ وَ جَلَّ ِإيمَانَهُ وَ قَالَ فَلَمْ يَقَْبلِ اللَّهُ عَزَّ إِلَّا الَِّذي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرائِيلَ وَ أَنَا مِنَ الُْمسْلِمِينَ

كَ آيَةً يَقُولُ نُلْقِيكَ عَلَى نَجْوَةٍ مِنَ اْلأَرْضِ لِتَكُونَ لِمَنْ بَعْدَكَ عَلَامَةً وَ الْمُْفسِدِينَ. فَالْيَْومَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَ

  .«عِبْرَةً
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، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام آداب الصاله(، 1388) ـــــــــــــــــــــــــ -

 خمينى، چاپ شانزدهم.

، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام فه امامصحيتا(، )بی ـــــــــــــــــــــــــ -

 .5خمينی، ج

، شارح السيد الشریف على المواقف(، ق1325یجى، عضدالدین عبدالرحمن بن احمد )اال -

 .8، قم: الشریف الرضی، جبن محمد الجرجانى

، ، تحقيق: سيد احمد حسينىقواعد المرام فی علم الکالم(، ق1406ميثم )ابنبحرانى، ال -

 اهلل المرعشی النجفی، چاپ دوم.: مکتبه آیهقم

، بيروت: دار إحياء انوار التنزیل و اسرار التأویلق(،  1418بيضاوی، عبداهلل بن عمر )ال -

 .2التراث العربی، ج

الباب الحادی عشر مع شرحيه النافع یوم الحشر و مفتاح (، 1365حلى، حسن بن یوسف )ال -

 : مؤسسه مطالعات اسالمى.، تهرانلفتح بن مخدوم حسينى، شارح: فاضل مقداد؛ ابواالباب

، تصحيح مقدمه کشف المراد فی شرح تجرید االعتقاد(، ق1413) ــــــــــــــــــــــ -

 ، چاپ دوم.زاده آملى، قم: مؤسسه النشر اإلسالمیاهلل حسن حسنتحقيق و تعليقات: آیت

چاپ يروت: دار إحياء التراث العربی، ، بمفاتيح الغيبق(، 1420رازی، محمد بن عمر )ال -

 .2ج سوم،

، قم: المرکز العالمی اإللهيات على هدى الکتاب و السنه و العقل(، ق1412، جعفر )سبحانىال -

 .  4ج ،للدراسات اإلسالميه، چاپ سوم

 محمدىعبدالعلی ، ترجمه معانی األخبار(، 1377) ، ابوجعفر محمد بن علیصدوقال -

 .  2ج ،دار الکتب اإلسالميه، چاپ دوم، تهران: شاهرودی

 .1فروشى داورى، ج، قم: کتابعلل الشرائع(، ق1385) ـــــــــــــــــــــــــــــــــ -

، ، قم: جامعه مدرسينمن ال یحضره الفقيه، ق(1404) ـــــــــــــــــــــــــــــــــ -

 .1ج ،چاپ دوم

، قم: دفتر انتشارات الميزان فی تفسير القرآنق(، 1417طباطبایی، سيد محمدحسين )ال -

 .3ج ،اسالمی جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ دوم

، قم: ، تحقيق محمدجواد حسينى جاللىتجرید االعتقاد(، ق1407، نصيرالدین )طوسىال -

 دفتر تبليغات اسالمى.
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، هاشمتعليق احمد بن حسين ابى شرح األصول الخمسه،(، ق1422)عبدالجبار بن احمد  -

 : دار احياء التراث العربی.بيروت

، تحقيق: سيد إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدین(، ق1405الدین )فاضل مقداد، جمالال -

 اهلل مرعشى.: کتابخانه آیت، قممهدى رجائى

 .23، تهران: صدرا، جمجموعه آثارتا(، ، مرتضی )بیمطهرى -

 : کنگره شيخ مفيد.، قمأوائل المقاالت، ق(1413بن نعمان ) مفيد، محمدال -

 .2، تهران: دار الکتب االسالميه، جتفسير نمونه(، 1374مکارم شيرازی، ناصر ) -


