
 

 

 

 «مطالعات تطبیقی قرآن پژوهی»دوفصلنامه 

 89-106؛ 1397بهار و تابستان / شماره پنجم ،سوم سال

 دیرشیدالدین میبو  حاکم حسکانی، طباطبایی عالمه تطهیر از دیدگاهبررسی تطبیقی مصادیق آیه 

 (12/5/1397تاریخ پذیرش:   –  30/1/1397تاریخ دریافت: )

 1محمد اسماعیل صالحی زاده

 چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی نظرات مفسران درخصوص مصادیق آیه تطهیر، مطالب ارائه شده ذیل این آیه 

ایی، با طباطب االسرار، شواهد التنزیل و المیزان، مورد بررسی و نقد قرار داده است. عالمه را در سه تفسیر کشف

عبا را مصادیق آیه تطهیر دانسته و  آل تن استمداد از قرآن و روایات شیعه و اهل سنت، اهل البیت یا همان پنج

کند؛ لذا این آیه بر عصتتتمت آنان  دور اهل البیت از تنها را پلیدی و رِجس خواستتتته خداوند که ابراز می دارد

حاکم حسکانی نیز شمار زیادی از روایات را که همسو با نظر عالمه و مؤیّد استنادات ایشان است،  داللت دارد.

ست؛ ولی میبدی،  نداشده نهی آن از زنان که معنای پلیدی را در این آیه به «رِجس»واژه  ذیل آیه تطهیر آورده ا

سته و شت صفات جای به نیکو صفات جایگزینی به یزن را «تطهیر» دان سیر عُجب از پاکی و ز ست.ک تف  رده ا

داند. این وی در تفستتیر خود، مصتتداه  اهل بیت را همستتران پیامبر )صر و عترت ایشتتان از بنی هاشتتم می

صیفی  سی و نقد قرار داده -پژوهش به روش تو سر را مورد برر سه مف شده و نظرات هر یک از  تحلیلی انجام 

 است.

.، المیزان، کشف االسرار، شواهد التنزیلاهل بیت، عصمتآیه تطهیر، واژگان کلیدی:   
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 مقدمه

شتر مورد اهتمام مفسران فریقین بوده، تفسیرترتیبی و موضوعی است، ولی تفسیری که کمتر به صورت آن چه تاکنون بی

بارۀ تفسیر آیات مختلف درهای ای دیدگاهمستقل به آن توجه شده، تفسیر تطبیقی است، این نوع تفسیر به بررسی مقایسه

پردازد. تفستتیر تطبیقی در موضتتوعات مختلفی قابل بررستتی استتت که در این پژوهش تنها به بح  تطبیقی آیه قرآن می

 تطهیر در سه تفسیر المیزان، کشف االسرار و شواهد التنزیل پرداخته شده است.

رد بح  اندیشمندان اسالمی و مفسران قرآن  بوده و از آیه تطهیر یکی از مهمترین آیات قرآن کریم است که از دیرباز مو

 ،یلآم وادیابعاد مختلف مورد بح  قرار گرفته و کتاب های مستتتقلی درباره آن به رشتتته تحریر در آمده استتت)ر.   ج

یه در والیت تجلی ،1۳۸۴ یه1۳92مقدم،  تطهیر؛ اخوان آ نه در تطهیر ،  آ یه ت1۳۸6ی، فعرب؛ آصتتت شتتتعر آیی طهیر؛ ، آ

تطهیر و...ر؛ ولی هدف از نگارش این تحقیق،  بررستتی تطبیقی این آیه، از  آیه درباره جدید ،   پژوهشتتی1۳92باقرزاده،

شیدالدین میبدی،  با هدف اثبات حقانیت اهل بیت )عر، کاهش نزاع در بین  دیدگاه عالمه سکانی و ر طباطبایی، حاکم ح

ستفاد -رو، این پژوهش، به روش توصیفیاینمی است. ازشیعه و اهل سنت و افزایش اتحاد امت اسال ه از تحلیلی و با ا

شترا  و افتراه منابع کتابخانه ای، درصدد بررسی و نقد تفسیر آیه تطهیر از سوی سه مفسر مذکور و نیز دریافت نقاط ا

 نظرات این سه عالم می باشد تا درنهایت بتواند ضمن راستی آزمایی نظرات، قول صحیح را معرفی کند. 

ن آیه تبیین و نگرش هر اثر در مورد آیه در همین راستا، نخست معرفی کوتاهی از این سه تفسیر ارائه و پس از آن واژگا

 گیرد.بررسی می شود و نهایتا دیدگاه های این سه مفسر  به صورت تطبیقی مورد نقد و ارزیابی قرار می

 .معرفی تفاسیر 1

 مر یکى از منابع اصیل فرهنگ و معارف1۳60، تألیف عالمه محمد حسین طباطبایى،)« تفسیرالمیزان».  تفسیر المیزان  11.

شمار مى سالمى در قرن اخیر به  شتمل بر مباح  عمیق قرآنى، رود. این کتاب عظیم در واقع موسوعها ست جامع، م اى ا

رشتتته  اى محققانه بهستتابقه و شتتیوهحدیثى، فلستتفى، عرفانى، ادبى، اخالقى، تاریخى، اجتماعى و ریره، که با طرحى بى

صور سیر ارزنده از نظر  ست. این تف سیرى، تحریر درآمده ا ى و معنوى، رعایت موازین صحیح قرآنى، تفکیک مباح  تف

ابقه ستتروائى و علمى از یکدیگر، نقد و بررستتى و تحلیل آراب برخى از مفستتران و دیگر موارد مشتتابه، اثری  بدیع و بی

 «الحکمة نهایة» ،«بدایة الحکمة»، «اصول فلسفه و روش رئالیسم» توان بهتفسیر المیزان، از دیگر آثار وی می ریر از است.

 ر96  1۳۸6جوادی آملی، ) .اشاره کرد و...«شیعه در اسالم» و

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D9%88_%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)


و عدۀ االبرار  این تفسیر، تألیف رشیدالدین میبدی، تا سالیان اخیر به صورت اجزایی پراکنده  .  تفسیر کشف األسرار2.1

سخه سالو ن شناخته مانده بود تا آن که در  صغر حکمت، 1۳۳۳-1۳۳9های )های گوناگون، نا سعی و اهتمام علی ا ر به 

راستتته شتتد. قدمت این کتاب آن طور که در آوری و در ده جلد به زیور طبع آاجزای پراکنده و نُستتگ گوناگون آن جمع

شم هجری برمی ش ست به اوائل قرن  شده ا ست، ولی مقدمه و مقدمه آن بیان  گردد. تاریگ تولد و وفات مؤلف معلوم نی

به بعد به  520زیسته و این تفسیر را از سال قسمتی از مطالب کتاب، گویای این است که میبدی در قرن ششم)هت. هر می

شرط »االبرار، روش خود را چنین بیان می دارد  االسرار و عدهآورده است. میبدی در ابتدای تفسیر کشفدر رشته تحریر

ست که مجلس سی در این کتاب آن ا سخن گوییم، اول پار سه نوبت  سازیم در آیات قرآن بر وال، و در هر مجلس  ها 

یجاز بوده، دیگر نوبت تفسیر گوییم و وجوه معانی و ظاهر بر وجهی که هم اشارت به معنی دارد و هم در عبارت رایت ا

 یر و مایجریقرابات مشهوره و سبب نزول و بیان احکام و ذکر اخبار و آثار و نوادر که تعلق به آیت دارد، و وجوه و نظا

 ر 1/1  1۳71میبدی، «)طائف مذکّرانرموز عارفان و اشارات صوفیان و لمجرا، سه دیگر نوبت 

شابوری، معروف .  تفسیر ۳.1 شواهد التنزیل لقواعد التفضیل  این تفسیر، تألیف ابوالقاسم عبیداهلل بن عبداهلل حسکانی نی

عامر بن کریز، فاتح خراسان ازدانشمندان قرن پنجم)هت.هرو از خاندان علم و ادب واز تبار عبداهلل بن« حاکم حسکانی»به 

ست. ذَهب شن نی ستی رو صریح می« تذکره الحفاظ»ی در بود. والدت و وفات وی به در ند کاو را حنفی معرفی نموده و ت

ر انگیزه تألیف این 1200 / ۳   199۸، ذهبی هجری زنده بوده و بعد از این تاریگ وفات نموده استتت.) ۴70که تا ستتال 

صبان مورد تر سط برخی متع ست که تو ضرت ا صیت امام علی )عر و آیات وارده در مورد آن ح شخ  دیدکتاب دفاع از 

شود که چون با شتاب این ر البته مؤلف در پایان کتاب متذکر این نکته می19 / 1  1۴11، حاکم حسکانی قرارگرفته بود.)

چه که آوری همه احادی  شأن نزول فضائل علی) عر را بدست نیاورده و در واقع آنکار علمی را انجام داده، توفیق جمع

است. در کتاب شواهدالتنزیل مؤلف پس پوشی کردهمنابع دور از دسترس چشمدر دسترس مؤلف بوده ، مطرح شده و از 

ای را که دارای شأن نزول ویژۀ اهل البیت باشد از سورۀ فاتحه تا سورۀ ناس هر آیهاز مقدمة آن که شامل شش فصل می

 پردازد. عامه و خاصه میسازد، پس از آن به نقل از اسباب نزول و روایات آن از طریق پیامبر )صر است، مطرح می

 . تبیین واژگان آیه:2

خواهد پلیدى و گناه را خداوند فقط مى... ر۳۳احزاب/  )«تَطْهِيرًا وَيُطَهِّرَكُمْ الْبَيْتِ أَهْلَ الرِّجْسَ عَنكُمُ لِيُذْهِبَ اللَّهُ يُرِيدُ إِنَّمَا..  »

 از شما اهل بیت دور کند و کاملًا شما را پا  سازد.

 است.« الرجس، أهل البیت و تطهیر»، و اسامی «یرید»، فعل «إنما»مورد بح  در این آیه شامل ادات حصر واژگان 



 

 

 إِن َّما. 2-1

شام ، سینی زبیدی، 59 /1  1۳6۸واژه إنّمَا  در ادبیات عرب  بر حصر داللت دارد. )ابن ه ابن منظور   ر۳2/ 1۸  1۴1۴؛ ح

ر بنابر این اراده الهی و حکم ۳2 / 1۳  1۴1۴شتتتود بر تعیین داللت دارد،؛ )ابن منظور، افزوده « ما»، «انَّ»گوید  اگر بر می

ست. چنان که  عالمه طباطبایی می صر  به اهل بیت ا صار آیه در «إِنَّمَا» کلمهفرماید تطهیر در آیه فقط منح ستخو انح  ا

 متعص آنان به و کند، دور اهل البیت از تنها را پلیدی و رجس که است خواسته خدا که کندمی بیان و رساندمی را خدا

شان، و آنان از پلیدی و رجس کردن دور کهاین بر دارد داللت «البیتاهل»کلمه  و دهد، سأله تطهیر ست ایم  هب مختص ا

سانی و آنان ستند «عنکم» کلمه در مخاطب که ک صر دو درحقیقت شریفه آیه در بنابراین .ه صار و ق  یکی ه،بکاررفت انح

ست اراده انحصار  از دوری و عصمت این انحصار دوم اهل البیت، تطهیر و پلیدی کردن دور و زدودن در خداوند وخوا

 ر۳09/ 16  1۴17، طباطبایی).اهل البیت در پلیدی

 .یُرید2-2ُ

؛ 1/۴10  1۴15به معنای طلب می باشد )فیروز آبادى، « رود»است که ثالثی مجرد آن « أراد»فعل مضارع از « یُرید»واژه 

است، معنایش آن  کرده هر گاه گفته شود  اراد اهلل؛ خدا اراده»گوید ر رارب اصفهانی متی۴66 /۴   1۴1۴حسینی زبیدی، 

گوید ر مصطفوی می۳72  1۴12)رارب اصفهانى،   «.است که خدا حکم کرده چنین باشد، در حتالی که چتنین نتبوده است

ر اراده الهى، یا تکوینى است، یعنى در 270 /۴  1۳6۸مصطفوى، همراه با اراده و اختیار است. ) طلب « رود»معنای اصلی 

ود، و ضرر شکه خداوند اراده کرد آتش بر ابراهیم علیه السالم سرد و بىشود، مانند اینپى آن، متعلّق اراده الزاماً محقّق مى

یا تشریعى است؛ یعنى اراده، با وقوع ر ۸2، ۳6)یس/ « إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ»این اراده بى درنگ محقّق شد  

مقصود مالزم نیست؛ مانند اراده و خواست خداوند در انجام واجبات و پرهیز از محرمات که ممکن است در موارد فراوانى 

محّقق نشود. اراده در این آیه، تکوینى است، نه تشریعى؛ یعنى خداوند اراده کرده که اهل بیت پیامبر از هرگونه پلیدى 

ها و صفت طهارت براى آنان تحقّق باشند و آنان را پا  و پاکیزه قرار داده است و در پى این اراده، دورى از آلودگى دور

یت ها با انجام تکالیف، به اهل بها و پاکیزگى انسانخداوند مبنى بر دور بودن از پلیدى تشریعى یافته است؛ زیرا اراده

ها برحذر و به طهارت و پاکیزگى متّصف ها از پلیدىاراده کرده است همه انسانپیامبر اختصاص ندارد؛ بلکه خداوند 

خواهد شما فرماید  خداوند به این وسیله مىکه در دستور به رسل و وضو مىچنان ر۳10/ 16  1۴17، طباطبایی).باشند؛



ر قرینه دیگرى که اراده 5-6 مائده..«.)وَ لكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ .عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ  ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ»مسلمانان را پا  کند  

دهد، این است که به استناد روایات فراوانى که در شأن نزول خواهد آمد، این آیه در منقبت تکوینى در این آیه را نشان مى

 ؛)ود؛ زیرا این اراده، براى همه وجود داردو ستایش اهل بیت است و اگر اراده، صرفاً تشریعى باشد، دیگر منقبتى نخواهد ب

ست چه در عالم تحّقق یافته االبتّه اراده تکوینى، با جبر مالزم نیست؛ زیرا اراده تکوینى خدا بر آن ر560 /۸  1۳72طبرسی 

ت)عر بی هاى جبرى و طبیعى باشد و اهلگیرد؛ چه از مسیر انتخاب فاعل مختار و چه از طریق فاعلیابد، تعلّق مىو مى

مرکز فرهنگ نند. )کبه دلیل شایستگى ذاتى و اکتسابى، در عین قدرت و اختیار براى گناه کردن، به اختیار خودشان گناه نمى

 ر۴2۳/ 1  1۳۸2و معارف قرآن،

 .رِجس2-3

عذاب، لعنت حرام، فعل قبیح، رکه به گفته ابن اثیر در مورد  219/ 2  1۴1۴،فیومىرِجس به معنای قَذر و پلیدی استتت )

رجس چهار گونه استتت  طبعی، عقلی، شتترعی و گوید ر  رارب می200 /2  1۳67ابن اثیر جزری،وکفر به کار می رود)

 کلمه که جایی آن ازر ۳۴2  1۴12،رارب اصفهانى مجموع این سه مثل میته، قذر و  پلید طبعی و عقلی و شرعی  است. )

 از را رذائل و هاپلیدی انواع تمامی خواهدمی خدا که شتتودمی این معنایش دارد الم جنس و الف شتتریفه، آیه در رجس

 زیرا ؛است البیت)عراهل عصمت ادله از یکی شریفه آیه. شودمی منطبق الهی عصمت با ایازاله چنین و اهل بیت دورکند

 البیت)عرهلا به اختصاصی دیگر باشد، تکالیف در تشدید یا و تقوی آن از مراد بلکه نباشد معنایی چنین آیه از مراد اگر

شت نخواهد ست  به اهل البیت خواهد. تطهیرمی اهل البیت تقوی از فقط نه بندگانش و همه از خداوند چون دا این معنا

 تشریعی اراده زیرا شود،می تکوینی ارادهر کند چنین خواهدمی خدا) اراده از مراد و کند حق ادرا  به مجهز را ایشان که

 اراده داوندخ چون نیست؛ سازگار مقام این با اصالً است، مکلفان به تکالیف آن ساختن متوجه و دینی تکالیف منشأ که

 سبحان خدای هک شودمی این آیه معنای بنابراین دارد؛ مردم تمام به نسبت بلکه ندارد اهل البیت به نسبت تنها را تشریعی

ستمراً شما دارد اراده دائماً و م صاص عصمت موهبت یعنی موهبت این به را که   و باطل اعتقاد که طریق این به دهد اخت

 ر۳12 /16  1۴17ببرد. )طباطبایی،  اهل البیت شما از را زشت عمل اثر

 . تطهیر2-4

ر ۳1۸/ ۸  1۳۸۴کبیر مدنی شتتتیرازی، ،)«طَاهِراً تَطْهِيراً: جعَلَهُ طَهَّرَهُ»تطهیر  از باب تفعیل به معنای پا  ستتتاختن استتتت، 

 عامة آیات قرآن که نفس   طهارت و پاکی جسم، و طهارت و پاکیاست نویسد  طهارت دو گونهرارتتب اصتتفهانی  می

که در پایان آیه تطهیر به صورت « تطهیراً»کلمة ر 525  1۴12،)رارب اصفهانى شود.می حتتتمل بتتتر این دو متتتعنا کریم



و بر تطهیر جسمی« يُطهركُمْ تَطْهِيراً»بنابر این،   تأکید است نوعی عتتتربی بیان کننده، طبق قواعد زبتتتان مفعول مطلق آمده

صود از تطهیر در آیه پاکی اهل بیت)عر از )عر  داللت دارد؛ چنان که عالمه طباطبایی میبیت روحی کامل اهل فرماید  مق

 به  موهبت عصتتمت اختصتتاص داده استتت.را  )عرل بیتهااعتقاد باطل و عمل زشتتت استتت؛ یعنی خداوند ستتبحان 

  ر۳1۳ /16  1۴17)طباطبایی، 

 . اهل البیت )ع(2-5

صل لغت به معنای « اهل بیت» شاوندان فرد»در ا ست فیومی می« خوی   1۴1۴،)فیومىأهلُ البَيْتِ و األْصلُ فيه القَرَابَة گوید ا

عالمه طباطبایی   ر ۳5/  1۴ 1۴1۴حسینی زبیدی، ر؛ ۴5۳/ ۳  1۴15فیروز آبادى، ) الرَّجُلِ عَشيرَتُه و ذُوو قُرْباهُ أَهْلُر 2۸ / 2

 که هستند یویژگ و خصوصیت یک دارای مسلمانان سایر به نسبت «أهل البیت» که کنندمی استفاده تطهیر شریفه آیه از

شندمی آن فاقد دیگران صمت و طهارت ویژگی، آن و با ست، آنان مطلقه ع  آمده شریفه آیه نزول شأن در که روایاتی ا

 است شده )عر نازل حسین و حسن و )سر فاطمه علی )عر، خدا )صر، رسول شأن در آیه است که کننده آن بیان است

شتر که است حدی  هفتاد از بیش روایات این و ندارد شرکت آنان با فضیلت این در و احدی  نتس اهل طره از آنها بی

ست ستکرده نقل طریق سی از شیعه و اندکرده نقل طریق چهل از تقریباً که ا سیاری در .ا  وصبخص و روایات این از ب

ست شده روایت - شد نازل او خانه در آیه که - سلمه ام از چهآن صریح ا  تن پنج همان مخصوص آیه کهاین بر دارد ت

 ر.۳11شود) همان  صخدا)صر نمی رسول همسران شامل است و

 هب آنها همه در خطاب که دارد قرار آیاتی دنبال بح  مورد آیه زیرا است؛ قرآن مخالف مذکور روایات بگوید کسی اگر 

سران سول هم ست، خدا ر سران به نیز آیه این در خطاب باید پس ص ا شد، در هم سگ با  مورد آیه آیا  می توان گفت پا

صل بح  ست آنها تتمه و آیات آن به مت شاره که روایاتی چون خیر؟ یا ا  و نهاییت به بح  مورد آیه که فرمایندمی شد ا

 نبالد شریفه آیه بگوید که ندارد وجود هم روایت یک روایت، هفتاد این بین در حتی و شده نازل جداگانه واقعه یک در

سران به مربوط آیات سول هم سران از احدی و شده خدا)صر نازل ر  مانند افرادی حتی قول را نیاورده اند، این هم مف

 بح  مورد آیه که اعتقاد ندارند است، خدا)صر رسول همسران مخصوص بح  آیه مورد اندگفته که هم عروه و عکرمه

ست شده نازل آیات این ضمن در سران به مربوط آیات جزو نزول جهت از آیه این بنابراین. ا سول هم  و )صر خدا ر

صل ست. هاآن به مت ست این یا حال نی ستور به که ا سول د ست،شده قرارداده آیات آن دنبال )صر خدا ر  از بعد یا و ا

سول رحلت صحاب )صر، خدا ر سمت از قرآن در قرآنی، آیات تألیف هنگام در ا شته این ق  این احتمال این مؤید اند،نو

 و شتود حذف آن از استت، «... بیوتکن فی وقرن» آیه جزو حاضتر حال در کهر تطهیر آیه) بح  مورد آیه اگر که استت



سجام و اتصال کمال «... واذکرن»  فرمایدمی که ر۳۴بعدش)مائده/ آیه با مزبور آیه نیست، آن جزو اصالً که کنیم فرض  ان

 بح  مورد آیه و نشده نازل )صر حضرت همسران به مربوط آیات دنبال به تطهیر آیه که می دهد نشان دارد. این امر را

 آنچه که گرفته قرار آیاتی وستتط در که استتت ر۳) مائده/ «کفروا... الذین یئس الیوم» آیه نظیر بعدش و قبل آیه به نستتبت

 کند.می را بیان است حرام خوردنش

سم قرآن عرف در «البیت اهل» کلمه بنابراین ست خاص ا ستند، تن پنج این آن، از منظور شود، ذکر هرجا که ا  یعنی ه

-۳12 / 16  1۴17)طباطبایی، .شتتودنمی اطاله دیگری کس هیچ بر و عر حستتنین) و فاطمه و علی و )صر خدا رستتول

 ر۳11

 بیان عبا آل نت پنج را شریفه آیه نزول عالمه طباطبایى، در تفسیر المیزان روایاتى را که درباره آیه تطهیر وارد شده و شأن

شده بیش»فرماید  شمرد و مىکند و بیش از هفتاد روایت مىمی سنت، در این زمینه نقل  ست  آنچه از طره اهل  از آن ا

ا پاسگ ه. ایشان همچنین  به شبهاتی که در باره این روایات مطرح شده پرداخته و به آنکه از طریق شیعه وارد شده است

 ر۳11 /16  1۴17طباطبایی،) دهد.می

 وَ الْبَيْتِ أَهْلَ الرِّجْسَ عَنْكُمُ لِيُذْهِبَ اللَّهُ يُرِيدُ إِنَّما» آیه  گفت که کرده روایت ستتلمه ام از مردویه، ابناز جمله آن روایات، 

 که من و حسین و حسن، فاطمه، على، میکائیل، جبرئیل، بودند، نفر هفت خانه در و شد نازل من خانه در« تَطْهِيراً يُطَهِّرَكُمْ

ز همسران تو ابخیرى،  عاقبت تو فرمود نیستم؟ بیت اهل از من آیا رسول اللَّه )صر یا  داشتم عرضه بودم، ایستاده در دم

 ر۳17 /16 1۴17) طباطبایى،.پیغمبرى

 هک اندکرده روایت ستتلمه ام از همگى مردویه، ابن و طبرانى و حاتم ابى ابن و منذر ابن و جریر، ابن دیگریدر روایت  

 هک حالى در)سر وارد شد  فاطمه که بود خوابیده و کشیده خود روى به خیبر بافت، عبایى او خانه در خدا )صر رسول

سول بود. آورده خود با رذا ظرفى سرانت دو و همسرت  فرمود خدا ر ا ت برگشت فاطمه بزن. صدا را حسین و حسن پ

 عَنْكُمُ لِيُذْهِبَ اللَّهُ يُرِيدُ إِنَّما » شتتد نازل آیه این خوردندمى را رذا آن داشتتتند که بین همان در بیاورد، خود با را ایشتتان

 ودخ دست گاه آن کشید، آنان سر بر داشت که اىجامه زیادى خدا)صر رسول پس«. تَطْهِيراً يُطَهِّرَكُمْ وَ الْبَيْتِ أَهْلَ الرِّجْسَ

شاره آسمان به آورد، بیرون کسا زیر از را  پس هستند، من خاصگان و من بیت اهل اینها الها! بار  داشت عرضه و کرد، ا

 جامه زیر در را خود سر من  گویدمى سلمه ام. کرد تکرار بار سه را کالم این و کن، تطهیرشان و ببر، ایشان از را پلیدى

 رهمان. )بخیرى عاقبت تو  فرمود دوبار حضرت شمایم. با من هم)صر اللَّه رسول یا  داشتم عرضه و بردم،

 تطهیراز دیدگاه  میبدی  . آیه3



اسم  -االثم الّذى نهى اللَّه النّساء عنه، و قيل: الرّجس -يعنى لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَإِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ »گوید  رشیدالدین میبدی می

و الرّجس نعت للواحد و الجمع و المذكّر و المؤنث. و فى  لكلّ مكروه مستتذقذر، قال اللَّه تعالى فى صتتلة المنافقين: إِنَّهُمْ رِجْسٌ

ر در قستتتمت دیگری از ۴5/  ۸  1۳71.)میبدی،  «مخبث، الشتتتيطان الرجيم...الخبر: اعوذ بك من الرجس النجس الخبيث ال

سیر این آیه می سد  تف ست که اهل بیت تو ربّ العالمین منّت مى»نوی ست ما و حکم ما آن صطفى عربى که خوا نهد بر م

شریّت،  ساخ ب ست و او شند از هر چه آالیش خلقیّت ا در « رِجس»د که انگفته -الطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّباتِالطَّيِّباتُ لِلطَّيِّبِينَ وَ پا  با

، و اخاله دَنیّه هوى و بدعت و بخل و ، ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَافعال خبیثه است و اخاله دَنیّه، افعال خبیثه فواحش است

ل، ستتخاوت و بجاى حرص و قطع رحم و امثال آن، ربّ العالمین ایشتتان را به جاى بدعت، ستتنّت نهاد و به جاى بخ

شفقت. آن گه فرمود  وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیراً صلت و  شما را پا  مى -حرص، قناعت و بجاى قطع رحم، و دارد از آنکه به و 

 ر57/ ۸  1۳71)میبدی، .خود معجب باشید یا خود را بر در اللَّه دالّتى دانید یا به طاعت و اعمال خود نظرى کنید

 ایگزینیج به نیز را تطهیر و اند دانستهشده نهی آن از زنان که گناهی معنی به را «رِجس»سیرش، رشیدالدین میبدی در تف

کرده  یانب البیتاهل درمصداه مختلفی وی اقوال است.  کرده تفسیر عُجب از پاکی و زشت صفات جای به نیکو صفات

سران اهل البیت، از منظور که معتقدند گروهی که کندمی نقل و ستند؛ پیامبر)صر حضرت هم  نآ یخانه در هاآن زیرا ه

ضرت سک و بودند ح ستم ست عباس ابن از جبیر بن سعید روایت گروه، این نظر م سران را اهل البیت که ا  امبرپی هم

ست. اما نامیده  و مهفاط علی، اهل البیت از مراد که معتقدند تابعین از جماعتی و خدری ابوسعید جمله از دیگر گروهی ا

 تن بر رنگ سیاه پشمین عبائی خدا رسول روزی  گفت که است عایشه روایت آنها دلیل و هستند السالم علیهم حسنین

 شتتدند، حستتین)عر وارد و حستتن و على آن از پس کرد عبا داخل را او شتتد وارد فاطمه آنگاه نشتتستتت، و پیچید خود

 زبور به و پا  رجس از مرا اهل البیت شتتما خواهدمی خداوند که خواند را آیه این و داد جای عبا زیر را همه حضتترت

سته خلق حسن و پاکی شان که کندمی روایت ارقم بن زید کند و از آرا سانی می را البیتاهل ای  هاآن رب صدقه که داندک

ست حرام صوص در را مختلفی اقوال عباس. مبیدی، و جعفر عقیل، علی، آل از ا سانی چه اهل البیت )عر اینکه خ  نداک

 در و عبا آل تن پنج را اهل البیت دیگری قول در و حضرت )صر همسران را اهل البیت قول یک در که است کرده بیان

ح اّن و الصحي» و در آخر با عبارت  نمایدمی معرفی پیامبر)صر همسران وهم عبا آل تن پنج هم را اهل البیت دیگر، قولی

نماید که ر نظر خود را اعالم می۴6همان، ص «)الّذين هم آله من بنى هاشتتتم المراد باهل البيت ازواج النّبي )ص( و عذرته

 باشد.هاشم میمصداه آیه همسران پیامبر)صر و عترت ایشان  از بنی

 . آیه تطهیر  از دیدگاه حاکم حسکانی 4



سکانی سکانى، « )و قد کثرت الروایة فیها»گوید  میبعد از ذکر آیه تطهیر  حاکم ح هرآینه درباره این  ر و1۸/ 2   1۴11ح

ست؛ آیه روایت زیاد سی و هفت روایت نقل می ا صد و  ستند که به سپس حدود  صود از این آیه پنج تن ه کند که مق

 شود ها اشاره میبرخی از آن

الفر از براب بن عازب نقل شده، امیرالمؤمنین على و فاطمه و حسن و حسین )عر در خانه مصطفى )صر حاضر شدند. 

عدّه، پنج تن کامل شد، رسول اللَّه فرمود رداب مرا بیاورید، همگى را در زیر عبا و رداب قرارداد آن گاه فرمود  خدایا! چون 

 اینها عترت و اهل بیت من هستند.

عبد اللَّه انصارى نقل کردند که مصطفى )صر، على و فاطمه و حسن و حسین )عر را فرا خواند و برروایتی از جابر بن

مه خ خت و فرمود  جا ندا نان ا ند. «اللّهمّ هؤالء اهلى؛ هؤالء اهلى»ویش را بر روى آ یت من هستتتت هل ب ها ا یا این خدا  .

 ر2۸/ 2  1۴11حسکانى، )

طَهِّرَكُْم وَ يُ إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ»جرمحمّد بن منکدر از جابر بن عبد اللَّه نقل کرد؛ وقتى آیه کریمه

بر رسول اللَّه )صر نازل شد، در سراى آن حضرت، على، فاطمه، و حسن و حسین )عر حضور داشتند. نبى)صر « اًتَطْهِير

 ر29؛ خدایا این چهار تن اهل بیت من هستند که مورد لطف بیکران تو قرار گرفتند. )همان ص«اللّهمّ هؤالء أهلى»فرمود 

 «إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً» ى در توضیح و تفسیر آیه کریمهدر عطیّه از ابوسعید خدر

بیان کرد، روزى رسول خدا )صر، على، فاطمه، حسن و حسین )عر را فراخواند و کساب خود را بر شانه آنان انداخت و 

 ر۳۸/ 2  1۴11حسکانى، ، اهل بیت من هستند. )فرمود  خدایا! این جمع

إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُْم » گوید از عطیه عوفى در توضتتیح آیههتتتتترعمران بن مستتلم مى

صحابه معروف ر «تَطْهِيراً سعید خدرى  شنیدم، گفت  این آیه سؤال کردم. عطیّه در جواب گفت؛ از ابو  سول اللَّه)صر 

کریمه در شتتأن و منزلت نبى)صر، على، فاطمه، حستتن و حستتین )عر نازل شتتد.و هنگامى که رستتول اللَّه)صر این آیه 

اللّهمّ هؤالب أهل بیتى و عترتى، فاذهب عنهم الرّجس و طهّرهم »شتتتریفه را شتتتنید، آن چهار تن را جمع کرد و فرمود  

سلمه «. تطهیرا شنید عرض کرد  یا نبى اللَّه! آیا ام  سول اللَّه)صر را  سخن ر ستاده بود، چون این  که در مقابل در خانه ای

من هم از اهل بیت هستم. حضرت فرمود  اى امّ سلمه! تو از زنان خوب؛ خیرخواه و نیکى هستى، امّا از اهل بیت و این 

 جماعت پنج تن نیستى.)همانر

 پیرامون آیه تطهیرگانه های سه. سنجش دیدگاه5



 ت)عراهل البی ایشتتان نظر از که شتتد بیان تطهیر آیه خصتتوص در طباطبایی عالمه دیدگاه ،قستتمت تبیین واژگان آیه در

ست آل تن پنج در منحصر سبت هاآن و عبا سلمانان سایر به ن صیت یک دارای م  آن قدفا دیگران که اندویژگی و خصو

 رایب و نیستند آیه این مخاطب پیامبر)صر حضرت همسران و است آنان مطلقه عصمت و طهارت ویژگی، آن و هستند

سیاری ۳09/ 16  1۳71طباطبایی،کند. )می بیان فریقین از زیادی روایات خود، ادعای اثبات شمار ب سکانی نیز  ر. حاکم ح

سنده کردیم؛ بنابراین سیر خود آورده که به ذکر تعدادی از آنها ب ست که نظر او مویّد و  از این روایات را در تف شن ا رو

 صادیقم خصوص در که مختلفی اقوال بیان پس از شریفه آیه این بررسی در میبدی باشد. اماموکّد نظر جناب عالمه می

  همسران ایشان نیز هستند. گوید مصداه آیه شریفه، عالوه بر اهل البیت پیامبر)صرکرده، می مطرح اهل البیت)عر

 و خُلقی هایآالیش همه معنای به را رجس قستتمت یک در که استتت میبدی این تفستتیر توجهجمله نکات شتتایان  از 

 به نیز را تطهیر و استتتت داده تعمیم آن امثال و رحم قطع حرص، بخل، بدعت، هوی، مانند پستتتت و خبی  کارهای

 مصادیق در روایات برخی کردن ذکر و است کرده تفسیر عجب از پاکی و زشت صفات جای به نیکو صفات جایگزینی

 .اوست تفسیر ویژگی های دیگر از اهل البیت)عر،

  کرد اشاره ذیل موارد به توانمی این تفسیر ضعف نقاط از اما

 .است نشده توجه است حصر موجب که«  إِنَّما»  کلمه تأثیر به -

 است، دهنش توجه گردیده، نازل بعد و قبل آیات از جدای آیه، از قسمت این که نکته این و کریمه آیه نزول کیفیت به -

 شده یادآور مودّت آیه ذیل در را روایات آن برخی از هم ایشان خود و دارد داللت نکته این بر فراوانی روایات آنکه حال

 .است

 زنان خداوند که گناهی به را رِجس دوم نوبت در ولی استتتت داده تعمیم را رِجس معنای ستتتوم نوبت و اول درنوبت -

 .است دهکر ذکر دارد آن ضعف به اِشعار که «قیل» تعبیر با را عام معنای و کندمی تفسیر است کرده نهی آن از را پیامبر

 بر ریفهشتت آیه مفاد بر آن تأثیر آنکه حال استتت، نیاورده عمل به بحثی خداوند اراده بودن تشتتریعی یا تکوینی باب در -

 .نیست پوشیده تحقیق اهل

سیار روایات از - سیری هایکتاب در آن افراد تعیین و البیتاهل معرفی در که زیادی ب صه و عامه روایی و تف  جودو خا

شاره ذکرکرده مدر  و سندبی را روایت دو تنها دارد ست ننموده روایات آن کثرت به هم ایو ا  از زیادی عدّه آنکه با. ا

 که مه مختلفی نظرات و. هستند )عر حسین و حسن و )سر فاطمه و علی )عر اهل البیت که است آن بر رأیشان صحابه،



 مطرح را مختلف نظرات هرگاه طباطبایی عالمه که آن حال استتتت. نداده قرار تحلیل و ارزیابی مورد استتتت، کرده بیان

ست نظر و دهدمی قرار سنجش و ارزیابی مورد را هاآن کندمی سیر در ارزیابی این جای که کندمی بیان را در  دیمیب تف

 هب آیه تطهیر رامانند میبدی  سنت اهل مفّسران ازبرخی بنابراین، هرچند ر. ۸7-۸9 /2  1۳7۴ ،بنیاد باقرالعلوماست) خالی

مغنیه اند)و بستتیاری از مفستتران دیگر بیان کردهعالمه طباطبایی  که گونههمان ولىاند، دادهتعمیم  صر) پیامبر همستتران

شیرازى، ؛2۴/112  1۴06صادقى تهرانى،  ؛21۸/ 6  1۴2۴،  ضمیرهاى تبدیل و آیه، سیاه ر تغییر17/29۸   1۳71مکارم 

 و دارد جداگانه محتواى جمله این که استتت این بر روشتتنى دلیل مذکّر جمع به آیه، این بعد ما و قبل ما در مؤنت جمع

 ورع) على و صر)پیامبر به آنها اختصتتاص و تطهیر آیه درباره که . افزون بر آن، روایاتىاستتت دیگرى چیز آن از منظور

سن امام و فاطمه سین امام و ح سالمى معروف منابع در عر،) ح ست زیاد قدرى به آمده، ا  روایات ردیف در را آن که ا

 از بیش از را آن الحق احقاه شتتترح در که آنجا تا. ماندنمى باقى آن در تردیدى جاى نظر این از و دهدمى قرار متواتر

 نای همه اگر»  گویدمى و کندمى نقلر بیت اهل پیروان معروف منابع بر عالوه) ستتتنت اهل معروف منابع از منبع هفتاد

 در تنها روایت هیجدهاین روایات،  میان ازر 502-56۳/ 2  1۴09مرعشتتى،!) «گذردمى هم هزار از کنیم احصتتاب را منابع

سیر ست؛ شده نقل «المنثور الدّر» تف  شه،عای از روایت یک خدرى، سعید ابو از روایت سه سلمه، امّ از روایت پنج که ا

 از روایت یک استتتقع، بن وائلة از روایت یک الحمراب، ابى از روایت دو عباس، ابن از روایت دو انس، از روایت یک

مکارم  ؛196-199 / 5  1۴0۴ ستتیوطى،! )استتت ارقم بن زید از روایت یک و مزاحم بن ضتتحا  از روایت یک ستتعد،

 ر1۴0. 1۳5/ 9   1۳۸6 پیام قرآن،شیرازى،

ساب نکته قابل توجه این که حدی  صل شکل دو به  ک صر و مف ست شده نقل مخت ضمون حدی  و ا صر م  سابک مخت

برخی از مفستتران اهل ستتنت نیز  اعتراف به صتتحّت این  ر و 167   1۳۸6مکارم شتتیرازى، آیات والیت، استتت ) متواتر

سبتى به رازى  فخر  اند، چنان کهروایت  کرده ساب حدی  نقل از بعدر عمران آل 61 آیه) مباهله آیه ذیل منا   گوید مى ک

 هلا دانشتتمندان یهمه که استتت روایتى ؛ این«الحدی  و التفستتیر أهل بین صتتحتها على کالمتفق الروایة هذه أن اعلم و»

سیر سران و 2۴7/ ۸   1۴20فخر رازى،  ) دارند اتّفاه نظر آن صحّت بر حدی ، و تف شیعه، مف شمندان  ر و عالوه بر دان

 «المنثور الدّر» در ر؛ ستتیوطى56/ 2   1۴11حستتکانى،  التنزیل ) شتتواهد در حستتکانى حاکم محدثان اهل ستتنت مانند

سیوطى، سلم199-196 / 5   1۴0۴ ) سابوری، صحیح در ر؛ م ضائل اهل 1۳0/ 7  1۴07 )نی صلى اهلل ر )باب ف بیت النبى 

 اند.نیز این حدی  را  نقل کرده و...ر 5/۳0   1۴0۳؛ ترمذی در سنن ) الترمذی، آلهرعلیه و 

 نتیجه گیری



از رهگذر تحقیق حاضتتر درخصتتوص بررستتی و ارزیابی نظرات ستته مفستتر اندیشتتمند عالمه طباطبایی، میبدی و حاکم 

 حسکانی، مطالب زیر قابل استنتاج است 

 زا تنها را پلیدی و رجس که است خواسته خدا که کندمی بیان و رساندمی را خدا خواست انحصار آیه در «إِنَّمَا» . کلمه1

 دهد.  عصمت آنان به کند و دور اهل البیت

اراده در این آیه، تکوینى است، نه تشریعى؛ یعنى خداوند اراده کرده که اهل بیت پیامبر از هرگونه پلیدى دور باشند و  .2

 ها و صفت طهارت براى آنان تحقّق یافته است.ر داده است و در پى این اراده، دورى از آلودگىآنان را پا  و پاکیزه قرا

 ریفهشتت آیه این در اهل البیت )عر  از . عالمه طباطبایی با استتتمداد از آیات و روایات فریقین ثابت کرده استتت که مراد۳

  نیستند. آیه این پیامبر )صر مخاطب همسران و عباست آل تن پنج

. حاکم حستتتکانی شتتتمار زیادی از روایات را در ذیل آیه تطهیر آورده که این روایات همستتتو با نظر عالمه و مؤیّد ۴

 استنادات ایشان است.

 آیات از دایج آیه از قسمت این که نکته این نیز و کریمه آیه نزول کیفیت به تطهیر آیه بررسی در . رشیدالدین میبدی،5

 رد آن افراد تعیین و اهل البیت معرفی در که زیادی بستتتیار روایات نکرده و از توجه استتتت گردیده نازل بعد و قبل

 آن کثرت به هم ایاشاره و ذکر مدر  و سندبی را روایت دو تنها دارد وجود خاصه و عامه روایی و تفسیری هایکتاب

 عالمه که آن حال استتتت. نداده قرار تحلیل و ارزیابی مورد کرده بیان که هم مختلفی نظرات و همچنین ننموده روایات

 بیان را درستتتت نظر و دهدمی قرار ستتتنجش و ارزیابی مورد را هاآن کندمی مطرح را مختلف نظرات هرگاه طباطبایی

 و دارد که مصتتداه آیه، همستتران پیامبر صمیبدی اظهار می .استتت خالی میبدی تفستتیر در ارزیابی این جای که کندمی

 باشد که در این پژوهش مورد نقد قرار گرفته و رد شد.بنی هاشم  می عترت ایشان از
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