
 

 آیه تطهیر در  )علیهم السالم( اهل بیت
 
 
 اسامعیل تاج بخش 

 

 چکیده 

  ناپاکی   و  پلشتی  و  پلیدی  گونه  هر   از  را سوره احزاب به »آیه تطهیر« معروف است. خداوند سبحان در این آیه، اهل بیت  ۳۳آیه  
  آیه  این  سنت اهل  علامی  از گروهی  و  شیعه  دانشمندان  همه! کیانند؟  بیت  اهل دقیق هایمصداق.  است فرموده معرفی  مصون 

کنند. اما اینکه کدام گروه  دانند و برخی دیگر از آنان، زنان پیامرب )ص( را نیز از مصادیق آن گامن میمی  کساء اصحاب درباره را
روند؟! در این مقاله پاسخ این پرسش با ادله عقلی،  در رأی و اعتقاد خود بر راه صواب هستند و کدام گروه بر طریق خطا می

 .ق منابع در حد امکان ذکر شده استنقلی و ذکر دقی

 واژگان کلیدی: قرآن، آیه تطهیر، اهل بیت )ع(، تفسیر، زنان پیامرب، خمسه طیبه 

 مقدمه

 :فرمایدخداوند سبحان در قرآن کریم می 

َا یُِریُد اللُه لِیُذِهَب َعنکُُم  َو َقرَن ِفی بُیُوتِکُنَّ َوََل تَََبَّجَن تَََبَُّج الَجاِهلِیَِّه األُولَی َوأَِقمَن   کَاَه َوأِطعَن اللَه َوَرُسولَُه إَِّنَّ اَلَه َوآتِیَن الزَّ الصَّ
رَکُم تَطِهیراً« )األحزاب/  (؛۳۳الرِّجَس أَهَل البَیِت َویُطَهِّ

 برپا  را  مناز  و ویدهای خود مبانید و همچون دوران جاهلیت نخستین )در میان مردم( ظاهر نشو ]ای همرسان پیامرب[ در خانه 
امرب[ بزداید و  پی]  خاندان  شام   از   را  آلودگی  خواهدمی   فقط  خداوند  کنید؛   اطاعت   را  او   رسول  و   خدا  و  بپردازید  را  زکات  و دارید

(. این آیه به »آیه تطهیر« معروف است. به موجب این آیه، خداوند بزرگ  ۴۲۲تا:  شام را پاک و پاکیزه گرداند )فوالدوند، بی 
 .گرداند  پاکیزه آلودگی و  پلیدی گونه هر  از  را (ع)  بیت اهل که فرمود اراده

های دقیق »اهل بیت« چه کسانی هستند؟ آیا حق با کسانی است که مصادیق درست و دقیق آن را »خمسه طیبه«  اما مصداق 
عصمت و طهارت، زنان پیامرب )ص(    ها و براهین آنان چیست؟ یا حق به دست کسانی است که عالوه بر اهل بیتدانند؟ دلیل می 

دانند، بر حق هستند؟ برای تعیین  آورند؟ یا کسانی که فقط زنان پیامرب را مصادیق درست آن می را نیز از مصادیق آن به شامر می 
 .شودهایی در این زمینه صورت گرفته که در چند بخش ذیل ذکر می ها و رهایی از هر گونه تردید ذهن و ضمیر بررسی دقیق آن 

 معنی لغوی اهل بیت -۱

گوید:  منظور مرصی می   هایی از یکدیگرند؛ مثالً ابنپژوهان اتفاق نظر دارند که »آل« و »اهل« دو کلمه مرتادف و صورتلغت 
حمزه هایند. اصل آن »اهل« بوده که با تبدیل هاء به »... »آل« به معنی اهل است و »آُل الله« و »آل رسول« اولیا و دوستان آن 

: ۱۱ق، ج۱۴۰۵منظور،  ها باعث شده که حمزه دوم به الف تبدیل شود...« )ابن  به صورت »أأل« درآمده است و پیاپی آمدن حمزه
۲۹). 

ای را شود، پیوستگی و وابستگی ویژه اإلضافه است و هنگامی که به اسم دیگری اضافه می این کلمه در ادب عربی از اسامء دائم
شود و اگر موارد نشینان اطالق می   هل الرَُّجل« به نزدیکان و اطرافیان مخصوص آدمی و »اهل الغابه« به جنگل رساند؛ مثالً »امی 
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کاربرد آن در زبان و ادب عربی بررسی شود، در اطالق آن به خانواده )= زن و فرزندان( و افرادی که پیوند ویژه و بسیار نزدیکی  
 :اندپژوهان بزرگ به این مسأله ترصیح و تأکید کرده خی از لغت با آنان دارند، تردیدی نخواهد بود. بر 

  یعنی  داماد و دخرتان  و زنان النبی« بیت »اهل  و  اهل البیت« ساکنان خانه هستند و »اهل الرجل«، ویژگان ]و وابستگان[ او»-۱
 .(هامن)  «...آیندمی   شامر به  بیت اهل از نیز [  دیگری]  مردان و  پیامرب زنان: اندگفته   برخی. است( ع)  علی

نگری او در بیان مطلب درخور توجه است که اطالق »اهل بیت«  پژوه دقت شود، دقت و ژرف  اگر در توضیح و تبیین این لغت  
 !آورداند« )= قِیَل(، آن هم در پایان توضیح خود می به زنان پیامرب را با عبارت »برخی گفته 

»...»اهل الرجل« یعنی افرادی که با او در نژاد یا دین یا ... پیوندی داشته باشند و در اصل به کسانی  گوید:  راغب اصفهانی می  -2
شود که با او در یک خانه زندگی کنند، سپس مجازاً به کسانی که پیوند نژادی واحدی دارند، اطالق شده است. بعدها  اطالق می 

که آیه تطهیر به آن اشاره دارد. گاهی نیز مراد از »اهل الرجل« ، زن و همرس    این واژه بر اهل بیت پیامرب )ص( اطالق شده، چنان
 .(۲۹:  ۱۳۸۱اند...« )راغب اصفهانی، آدمی است و »اهل االسالم« یعنی کسانی که تحت لوای اسالم گرد آمده

وندی استوار و ناگسستنی با  گذارد که اهل بیت پیپژوهان در گزارش مفهوم »اهل بیت« تردیدی باقی منی   توضیح و تبیین لغت 
 .خانه دارد و »اهل« )= خانواده( هرکس قطعاً پیوند نََسبی یا َسبَبی استواری با او دارد

 »اهل بیت« در آیه تطهیر  -۲

 :های »اهل بیت« در آیه رشیفه اختالف نظر دارندمفرسان در مصداق 

؛ مکارم  ۳۵۷:  ۸و نیز، ج  ۵۶۰و    ۵۵۹:  ۷ق، ج۱۳۸۲؛ الطربسی،  ۴۸۴:  ۱۶، ج  ۱۳۶۳همه مفرسان شیعه )به عنوان منونه: طباطبائی،  -۱
( و گروهی از مفرسان اهل سنت )مانند  ۳۲۸و    ۳۲۷:  ۴ق، ج۱۴۰۴؛ ابوالفتوح رازی،  ۳۱۶-۳۲۶:  ۱۷، ج۱۳۸۶شیرازی و همکاران،  

 .اند( »اهل بیت« را در آیه رشیفه به اصحاب کساء تفسیر کرده ۵۵: ۱۳۹۰ابوحیان اندلسی، ر.ک: بیات، 

؛  ۱۶۸:  ۹ق، ج  ۱۹۸۵اند )ر.ک: فخر رازی،  برخی از مفرسان اهل سنت این آیه را شامل اصحاب کساء و زنان پیامرب )ص( دانسته   -۲
؛ زمخرشی، ۱۱۷و    ۱۱۶:  ۴ق، ج۱۴۲۵ی،  ؛ املاترید۶۰۳و    ۶۲:  ۶ق، ج۱۴۰۲؛ سیوطی،  ۱۸۲:  ۱۴تا، ج؛ قرطبی، بی ۲۲:  ۱۳تا، جآلوسی، بی 

  برهان  آن  نادرستی   بر   و  اندداده  قرار  نقد  مورد  را  نظر   این  سنت  اهل  مفرسان   ( که همه مفرسان شیعه و برخی از۵۴۶:  ۳تا، جبی
بیات،    ابوحیان  ؛۳۴۰-۳۴۱:  ۸ج  تا،بی   طوسی،:  ک. ر)  اندآورده ر.ک:  رازی،  ۵۵:  ۱۳۹۰اندلسی،  ابوالفتوح  و   ۳۲۷:  ۴ق، ج۱۴۰۴، 

 .( ۳۱۰: ۱۶، ج ۱۳۶۳طباطبائی، 

پیامرب تطبیق دهند و برخی دیگر آن را در شأن همه خویشان رسول خدا  برخی کوشیده  -۳ بر زنان  اند »اهل بیت« را فقط 
آل« و »اهل« تفاوت قائل است: »به باور وی آل بیت مؤمنان  عربی نظری عجیب در این مورد دارد. او میان » اند. ابن دانسته 

ها و کامالت در برخی از اهل بیت موجود باشد، او نیز از آل بیت  راستین هستند و از کامالت ویژه برخوردارند و اگر آن ویژگی 
  او   تحریف  پایه   بر   و   است عنویم  تحریف  یک   این  البته (.  عربیابن   مکیه  فتوحات  از   نقل  به   ۳۶:  ۱۳۹۰  بیات،)    است و إالا فال.«

 .(۵۳: هامن: ک .ر ) است گرفته صورت  ثقلین حدیث معنی   و لفظ از

عساکر و   حاتم و ابناند که آن را فقط بر زنان پیامرب تطبیق دهند که به عنوان منونه بخاری و ابن ابیبرخی بسیار کوشیده   -۴
 .مردویه از آنانند ابن

آیه تطهیر را در شأن همه خویشان رسول خدا )ص( اعم از زنان و خویشاوندان و فرزندان او یعنی  برخی از اهل سنت نیز    -۵
 .(۹: تابی  اشعری،: ک. ر) انددانسته  هاشم و فرزندان عبداملطلب، همه بنی 



اینکه قابلیت شمول  شود که لفظ »اهل بیت« در این آیه مبارکه با  با توجه به این نظرهای گوناگون، با اندکی دقت معلوم می 
زم است که آشکارا و بی هیچ ابهامی بر  ال   دیگری  هاینشانه   و  قراین  و  نیست  کافی  مراد  دقیق  تعیین  برای آن قابل انکار نیست ،

 :های اصلی آن در آیه داللت کند. این قراین عبارت هستند ازمصداق 

 « قرینه نخست: عهدیه بودن »ال« در »اهل البیت ۱-۲

الم( اهل البیت در این آیه چه معنایی دارد؟ آیا مفید جنس است یا استغراق یا عهد؟ »ال« جنس مفید طبیعت و  ال« )الف و  »
( و معلوم است که در آیه، طبیعت و رسشت »بیت« )= خانه(  ۲رسشت مدخول است؛ مانند »إِنَّ اإلنَساَن لَِفی ُخرس« )العرص/

اَر َو املُنَاِفِقیَن...«  منظور نیست. »ال« )الف و الم( استغراق هم بیان گر عمومیت و فراگیری مدخول است؛ مانند: »...َجاِهِد الُکفَّ
ها در جهان خواهد شد و اگر چنین بود، لفظاً و ظاهراً نیز باید به  ( و اگر به معنی استغراق باشد، شامل همه خانه۷۳)التوبه/

« آمده،  نشد؛ هام صورت »بیوت العامل« یا دست کم »بیوت النبی« بیان می  گونه که در آغاز آیه به صورت »َو قَرَن ِفی بُیُوتُِکنَّ
هاست. اگر در آیاتی که درباره زنان پیامرب نازل شده است و نیز بسامد  ها همه زنان پیامرب )ص( در همه اتاقچون مراد از آن

ده است و خانه نبوت و رسالت به  شود که خانه مسکونی به صیغه جمع مونث آمواژه »بیت« در قرآن دقت شود، معلوم می 
 .صورت مفرد و ُمَحلای به »ال« به کار رفته است

با توجه به توضیحات یاد شده، ناگزیر باید پذیرفت که »ال« )الف و الم( در آیه مفید عهد ذکری یا ذهنی یا حضوری است؛ یعنی  
ب. حال پرسش این است که این خانه از آن کیست  »آن خانه ]و خاندان[ معهود و مذکور و معلوم و حارض میان متکلم و مخاط

ای است که فاطمه  کردند؟ یا خانههایی است که همرسان پیامرب )ص( در آن زندگی می و ساکنان آن کیانند؟ آیا مراد از آن خانه
 زهرا )ع( و همرسش علی )ع( و فرزندانش در آن سکنی گزیده بودند؟ 

پذیرفت؛ زیرا در آیه رشیفه »البیت« مفرد است و زنان پیامرب )ص( هر یک خانه    توانروشن است که احتامل نخستین را منی
ها مصداق آیه باشد، آیه رشیفه درباره یکی از زنان او صادق خواهد بود که البته  اند و اگر یکی از اتاق)=اتاق( جداگانه داشته 

ن نیست که »البیت« در این آیه بر خانه خاص معهودی  ای جز ایپذیرد و چارهاندیش و دور از هوی این را منیهیچ خرد سامل 
 .حمل شود که جز خانه حرضت زهرا )س( نخواهد بود

...« و نظایر آن مجازاً تخصیص   ممکن است کسی بگوید »البیت« در آیه با این که مطلق آمده است مانند آیه »َوقَرَن ِفی بُیُوتُِکنَّ
النبوه« و »بیت الوحی« آمده است. اگر این معنی را بپذیریم، باید توجه کنیم که وابستگان  معنایی یافته است و به معنی »بیوت  

ای باید شایستگی و پیوند کامل و متامی با آن داشته باشند و رصف دارا بودن پیوستگی حسب و نسب برای  )= اهل( چنین خانه 
آیه »قَالُوا أَتَعَجِبیَن ِمن أَمِر اللِه رَحَمُت اللِه َوبَرَکَاتُُه َعلَیکُم  آن کافی نیست. زمخرشی این نکته را نیک دریافته است و در تفسیر 

ِجیٌد« )هود/ زده ( »]فرشتگان[ گفتند: آیا از فرمان خداوند و رحمت و برکات او بر شام اهل بیت شگفت ۷۳أَهَل البَیِت إِنَُّه َحِمیٌد مَّ
دار = ساره، همرس حرضت ابراهیم که از بشارت فرشته وحی درباره بچه گوید: »]علت نزول برکات الهی بر او )شوید؟« می می 

شدن خویش در شگفت است،( این است که[ او در خانه ]نزول[ آیات و معجزات سکنی گرفته است و نباید خود را با زنان دیگر  
که به جای تعجب، به اکرام و  کنندمقایسه کرده، در طلب زینت و زیور این جهانی باشند. در حقیقت، فرشتگان خاطرنشان می 

 .(۱۰۷: ۲تا، ج عنایت خداوندی و نعمتی که به او ارزانی داشته، توجه کند« )زمخرشی، بی 

 قرینه دوم: مذکر آوردن ضمیرها ۲-۲

 :اندها نیز مؤنث آمده اند، ضامیر وابسته به آنشود که وقتی زنان پیامرب )ص( مخاطب شده با اندکی دقت در آیات قرآن معلوم می 

فِ  الَِّذی  فَیَطَمَع  بِالَقوِل  تَخَضعَن  فاََل  اتََّقیُُتَّ  إِِن  النَِّساِء  َن  مِّ کَأََحٍد  لَسُُتَّ  النَِّبیَّ  نِساَء  »یَا  عرُوفاً«  الف(  مَّ قَوالً  َوقُلَن  َمرٌَض  قَلِبِه  ی 
پروا دارید، پس، به ناز سخن مگویید تا (؛ »ای همرسان پیامرب! شام مانند هیچ یک از زنان ]دیگر[ نیستید، اگر رس  ۳۲)االحزاب/

 (۴۲۲تا: آنکه در دلش بیامری است، طمع ورزد و گفتاری شایسته گویید.« )فوالدوند، بی 

کَاَه َوأ  اَلَه وَآتِیَن الزَّ َا یُِریُد اللُه لِیُذِهَب َعنُکُم  ِطعَن اللَه وَ ب( »َو قَرَن ِفی بُیُوتُِکنَّ َواَل ترََبَّجَن ترََبَُّج الَجاِهلِیَِّه األُولَی َوأَقِمَن الصَّ رَُسولَُه إمِنَّ
های خود هایتان قرار گیرید و مانند روزگار جاهلیت قدیم زینت (؛ »و در خانه۳۳الرِّجَس أَهَل البَیِت َویُطَهِّرَکُم تَطِهیراً« )األحزاب/



خواهد آلودگی را از شام خاندان برید. خدا فقط می   اش را فرمانرا آشکار مکنید و مناز برپا دارید و زکات بدهید و خدا و فرستاده
 (۴۲۲تا: ]پیامرب[ بزداید و شام را پاک و پاکیزه گرداند« )فوالدوند، بی 

خداوند و  های شام از آیات  ج( »َواذکُرَن َما یُتلَی ِفی بُیُوتُِکنَّ ِمن آیاِت اللِه َوالِحکَمِه إِنَّ اللَه کَاَن لَِطیفاً َخِبیراً: آنچه را در خانه 
 .(۳۴شود، یاد کنید. خداوند لطیف و خبیر است« )االحزاب/حکمت و دانش خوانده می 

ضمیر آن در آیه تطهیر است و فقط دو ضمیر    ۸ضمیر وجود دارد که    ۲۴سوره احزاب(    ۳۴تا    ۲۸در مجموع، این آیات هفتگانه )
بینیم که یک باره ضامیر از  دک دقتی در آیه دوم می به صورت جمع مذکر »کم« آمده است و بقیه ضامئر مؤنث هستند. با ان

اند. اگر مراد از »اهل بیت« در آن، زنان پیامرب )ص( باشند، راز و رمز این عدول و  جمع مؤنث حارض به جمع مذکر دگرگون شده 
اند گران کوشیده ان و تحلیل تغییر ناگهانی چیست؟! ناگزیر باید گفت که مراد از آن زنان پیامرب نتواند بود. هرچند برخی از مفرس 

گردد که به معنی »زن« است  اند: ضمیر مذکر به »اهل« برمی دار از میان بردارند و گفته های سست و خنده این تناقض را با دلیل 
ات )= زنت( چطور  رود؛ یعنی »حال خانوادههای متعارف به کار می پرسیو این نظیر جمله »کیف أهلک« است که در احوال

( نیز همین گونه  ۷۳)هود/« و در آیه »قَالُوا أَتَعَجِبیَن ِمن أَمِر اللِه رَحَمُت اللِه َوبَرَکَاتُُه َعلَیُکم أَهَل البَیِت إِنَُّه َحِمیٌد َمِجیٌد«  است؟
  »اهل«   لفظ   أهلک«   »کیف   جمله  در   زیرا (. با اندکی دقت سستی این دلیل نیز آشکار است۱۸۲:  ۱۴تا، ج  است. )ر.ک: قرطبی، بی 

مرجع آن.    آنگاه  و  است  آمده   ضمیر   نخست  استشهاد  مورد  آیه  و  تطهیر   آیه  در   که  حالی  در.  متأخر   »هم«  ضمیر   و  است  مقدم
اند و آوردن ضمیر »هم« از  ضمناً استشهاد نیز اشکال دارد. در این آیه حرضت ابراهیم )ع( و همرسش مورد خطاب دو فرشته 

ق »اهل البیت« بر ساره از باب مجاز باشد و قرینه مجاز بودن این اطالق آن است که  باب تغلیب است البته ممکن است اطال 
اگر منظور از ضمیر »کم« زنان پیامرب )ص( باشد، تغلیب در این باره جایگاه و معنایی نخواهد    و خطاب فرشتگان به ساره باشد

،)=    آن  بعد  و   قبل   ضامیر   و  آیه   این  در  »کم«  ضامیر   اختالف...»:  آملی  جوادی  الله   آیت  فرموده   به  ضمناً    داشت. ،   کُنَّ   نشانه (  نَ   تُنَّ
َا أَرَاَد بَِهِذِه    علی   بن  زید  از  الجارودأبی .  است   مخاطب   اختالف )= زید شهید( نقل کرده است: »إِنَّ ُجهَّاالً ِمَن النَّاِس یَزُعُموَن إمِنَّ

نَّثَاً  لَو مَتَنای بَِها أَزَواَج النَِّبی لََقاَل: لِیُذِهَب َعنُکنَّ الرِّجَس َو یُطَهِّرِکُنَّ تَطِهیراً َو لََکاَن الَکالُم ُمَؤ   اآلیَِه أَزَواَج النَّبِی َو قَد کَذبُوا َو أَِِثُوا،
...« )ر.ک: صفایی،   .به بعد(  ۶۲: ۱۳۸۶کَاَم قَاَل: َو اذکُرَن ِفی َما یتلَی ِفی بُیُوتُِکنَّ

 تطهیر تکوینی است نه ترشیعی قرینه سوم: اراده در آیه   ۳-۲

آیه تطهیر رصاحت دارد که اراده خداوند بر پاک بودن »اهل بیت« از هر گونه پلیدی و آالیش تعلق گرفته است و اینجا به قول  
ای دقیق نهفته است و آن اینکه »...»إذهاب رجس« به ازاله ذنوب و »تطهیر« به پوشاندن خلعت کرامت اشاره  فخر رازی نکته 

(؛ یعنی خداوند درباره مخاطبان آیه لطف دوچندان فرموده است و عالوه بر زدودن هر ۲۱۰: ۱۳ک، ج  ۱۹۸۵« )فخر رازی،  دارد
تردید »اراده« یاد شده در آیه، اراده تکوینی  گونه پلیدی ظاهری و باطنی از آنان، خلعت تکریم نیز بر پیکرشان پوشانده است. بی 

ها تعلق دارد و اگر منظور  اراده ترشیعی خداوند سبحان به پاک بودن همه مؤمنان از آلودگی   خداوند است نه اراده ترشیعی زیرا
از »اهل بیت« زنان پیامرب باشد، باید به عصمت و پاکی آنان از هر گونه لغزش و خطایی معتقد باشیم، در حالی که احدی چنین  

، سخن عالمه امینی در احتجاج با یک دانشمند سنی درباره مصداق  در این باره. ادعایی را درباره هیچ کدام از آنان نکرده است 
القدر داستانی را برایم بیان کرد که برای عالمه امینی  ای جلیل دقیق »اهل بیت« در آیه رشیفه حائز اهمیت است: »...عالمه 

نی نازل شده است؟ آیا درباره زنان صاحب الغدیر پیش آمده بود. آن عامل سنی درباره آیه تطهیر از وی پرسید که درباره چه کسا
پیامرب )ص( فرود آمده است یا درباره کسانی دیگر؟ عالمه امینی پاسخ وی را با پرسشی داد که مفاد آن چنین است: آیا به نظر  

ین امر را رها  املؤمنین عایشه ا  شام، اگر آیه تطهیر درباره زنان پیامرب )ص( فرود آمده، آنان را اندک نصیبی از آن بود؟ آیا اُما 
کرد و آن را بر پیشانی شرتش )َعسکر( که در جنگ جمل بر آن سوار شد و مردمان را برای جنگ بر ضد علی )ع( تشویق  می 
نوشت؟! آن دانشمند پاسخ مثبت داد. خدای بیامرزد عالمه امینی را و آن دانشمند منصف را پاداش نیکو دهد. چه،  کرد؛ منیمی 

 .( ۷۸: ۱۳۷۲ین احتجاجات داشت« )عاملی، عایشه نیاز شدیدی به ا

 قرینه چهارم  ۴-۲

تنوین »تطهیراً« برای تعظیم است؛ یعنی این تطهیر، تطهیری فراتر از پاکیزگی معمول و تطهیری ویژه است. در ینابیع املوده  
کَاِملًَه ِفی اَعلَی َمرَاتِِب الطََّهارَِه«؛ یعنی »تأکید فعل با مفعول  آمده است: »... تأکیُدُه بِاملَفُعوِل املُطلَِق َدلِیٌل َعلَی انَّ طََهارَتَُهم طََهارًَه  



مانند و از واالترین مراتب طهارت و پاکیزگی است«  مطلق )= تطهیراً( نشانه این است که پاکی و طهارت این بزرگواران طهارت بی
 .(۱۰۹م: ۱۹۶۶)قندوزی، 

 قرینه پنجم  ۵-۲

پذیرد که زنان پیامرب )ص( یک بار با لفظ »أزواج« و دو  پایان می   ۳۴رشوع و به آیه    ۲۸ز آیه  آیات مربوط به زنان پیامرب )ص( ا 
اند. عدول از این گونه تعابیر رصیح به تعبیر دیگر )= اهل بیت( قرینه و دلیل  بار با لفظ »نساء النبی« مورد خطاب قرار گرفته 

از موارد پیشین ه اینکه مخاطبان آیه تطهیر غیر  بر  به سخن مفرس کم نظیر جهان تشیعاست  اینجا    عالمه   یعنی   ستند. در 
  و   است  نشده  وارد(  ص)  پیامرب   همرسان  آیات  ضمن  در  آیه  این  نزول  بر   روایت  یک  »حتی:  فرمایدمی   که  شودمی   اشاره  طباطبائی

و ُعرَوه    ُعکرمه  به  کهچنان  هستند،(  ص)  پیامرب  همرسان  به  آیه  اختصاص  به  قائل  که   کسانی   حتی  نکرده،  ذکر   را  آن   نیز   کسی 
شود. بنابراین، آیه تطهیر بر حسب نزول جزو آیات همرسان پیامرب )ص( و متصل به آن نیست و قرار گرفُت آن  نسبت داده می 

بین آیات مزبور یا به فرمان پیامرب )ص( یا هنگام تألیف بعد از رحلت ایشان بود و مؤید آن این است که انسجام و اتصال آیه 
« بر فرض برداشته شدن آیه تطهیر از بین جمله »َو قَرَن ِفی بُیُوتِ  خورد. بر این اساس، موقعیت آیه تطهیر  های آن به هم منیکُنَّ

کََفُروا« )املائده/ الَِّذیَن  یَِئَس  « مانند موقعیت »الیَوَم  ( نسبت به آیه محرمات اَکل از سوره  ۳نسبت به آیه »َو قَرَن ِفی بُیُوتُِکنَّ
 ( ۳۱۲و  ۳۰۹ :۱۶، ج ۱۳۶۳ی، املائده است« )طباطبائ

 آیه مباهله  ۶-۲

َک ِفیِه ِمن بَعِد َما َجاءََک ِمَن الِعلِم فَُقل تََعالَوا نَدُع أَبنَاءنَا َوأَبنَاءَکُ م َو نَِساَءنَا َو نَِساءَکُم َو  در قرآن کریم آمده است: »فََمن َحآجَّ
(؛ »پس هر که در این ]باره[ پس از دانشی که تو را ۶۱عمران/اللِه َعلَی الَکاِذبِیَن« )آل  أَنُفَسنَا َو أَنُفَسُکم ثُمَّ نَبتَِهل فَنَجَعل لَّعنَهُ 

ه کند، بگو بیایید، پرسامنان و پرسانتان، و زنامنان و زنانتان، و ما خویشان نزدیک و شام خویشان نزدیک  ]حاصل[ آمده، با تو محاجا
(. این آیه درباره گروهی از  ۵۷تا: گویان قرار دهیم« )فوالدوند، بی بر دروغ خود را فراخوانیم. سپس مباهله کنیم و لعنت خدا را

های نَجران است که پیش پیامرب )ص( آمدند و قصد مباهله داشتند و پیامرب اکرم )ص( در پی فرمان خداوند سبحان که به  اُسُقف 
ط »خمسه طیبه« را با خود به همراه بَرَد و نه هیچ  رصاحت از او خواسته بود، »فرزندان« و »زنان« خود را به مباهله بربد، فق

به بعد(. پر واضح است   ۱۸۸: ۳تا، ج یک از زنان خود را، و این مسأله در منابع اهل سنت نیز ذکر شده است )ر.ک: آلوسی، بی 
ه و مباهله نشان می  تنی است که حرضت  دهد که دیگران مصداق »اهل بیت« نیستند. گفکه نیاوردن دیگران به آوردگاه ُمحاجا

فرماید و »اهل بیت« را از هر گونه پلیدی و  زهرا )ع( در ماجرای فدک نیز برای اِحقاق حق خویش به آیه تطهیر استشهاد می 
 .( ۳۰۶: ۳۰م، ج ۱۹۸۳اند )ر.ک: مجلسی، آلودگی مربا دانسته 

 اهل بیت در روایات  -۳

 سلمه  روایت ام   ۱-۳

های گوناگون معرفی فرموده است. اما سلمه _یکی از زنان  متعدد »اهل بیت« خویش را از راه پیامرب اکرم )ص( خود در موارد  
َا یُِریُد اللُه...« در خانه من نازل شد و من کنار در نشسته بودم. از رسول خدا )ص( پرسیدم: آیا من  می  _پیامرب)ص( گوید: آیه »امِنَّ

گوید: در خانه، رسول خدا و علی  تو بر راه خیر و صالح هستی. اُما سلمه می آیم؟ حرضت فرمود: نیز از »اهل بیت« به شامر می 
و فاطمه و حسن و حسین بودند. مضمون روایت با اندک تفاوت در جزئیات، از طربی، سیوطی و ابوسعید ُخدری نیز روایت  

 .(۲۲-۲۳ق: ۱۴۲۰ها، ر.ک: سبحانی، شده است )برای دیدن رشح دقیق ماجرا و مُت روایت 

 درآمدن در زیر کساء ۲-۳

روایات متعدد ترصیح دارند که پیامرب )ص( بارها »خمسه طیبه« را زیر عبای خود گرد آورده، سپس آیه تطهیر را تالوت فرموده  
ها به عنوان منونه  اند که یکی از آن های خود آورده است. این روایات را طربی و سیوطی _با اندکی تفاوت در مضمون_ در کتاب



ای تهیه گوید: پیامرب و علی )ع( و فاطمه و حسن و حسین )ع( در خانه من بودند. برایش خربزه شود: »اُما سلمه می می ذکر  
ها اهل بیت منند.  پوش مخصوص خود را روی آنان کشید و فرمود: »خداوندا! اینکردم. آن را خوردند و خوابیدند. پیامرب عبا و تن 

 .(۲۸تا  ۲۳ها، ر.ک: هامن: گردان و آنان را پاکیزه کن« )برای دیدن مُت روایت از آنان ناپاکی و پلیدی را دور 

 هامعرفی اهل بیت با خواندن آیه تطهیر بر در خانه آن  ۳-۳

ها رفت و آن در روایات متعدد آمده است که پیامرب اکرم )ص( هر روز به هنگام دمیدن صبح به در خانه حرضت فاطمه )ع( می 
( ذکر گردیده  ۳۳تا    ۲۸ق:  ۱۴۲۰فرمود )سیزده روایت از این روایات در )سبحانی،  خواند و آیه تطهیر را تالوت می ی را به مناز فرا م

نیز برای مطالعه و پژوهش   این   مختلف  منابع   دیدن  برای  و   ، (۳۳-۳۴:  هامن :  ک .ر )  است   شده   معرفی   است و منابع دیگری 
 .(بعد به  ۸۶: ۱۳۸۶ بشوی، : ک.ر روایات،

  

 معضل سیاق در آیه تطهیر  -۴

ترین دلیل آنان این است که صدر و ذیل آیه تطهیر  کنند، عمده کسانی که »اهل بیت« را در آیه تطهیر به زنان پیامرب معرفی می 
کند که این آیه نیز درباره آنان باشد و این بر خالف هنجار سخن فصیح  درباره زنان پیامرب )ص( است و سیاق کالم اقتضاء می 

ای یک مطلب را درباره یک موضوع معین بگوید و یکباره از آن عدول کرده، مطلب دیگری ایراد کند و دوباره که گوینده   است
 .توان دالیل زیر را ارائه دادبه مطلب نخستین برگردد. در پاسخ این افراد می 

ای رضوری است، اما این در جایی  قرینه و نشانه تردید توجه به سیاق در بافت سخن برای رسیدن به جان کالم گوینده  بی  ۱-۴
است که دلیلی قوی بر خالف آن نباشد. در غیر این صورت، وحدت سیاق و قرینه بودن از درجه اعتبار و اعتنا ساقط است. دلیل  

 .این سخن در ادامه بحث خواهد آمد

  است، (  ص)  پیامرب  زنان  به  مربوط  که   میان آیاتیای است که مستقالً نازل شده است و قرار دادن آن در  آیه تطهیر آیه  ۲-۴
 :از است عبارت استقالل دالیل این از برخی که  است بوده آگاه آن  به رشیعت صاحب که  داشته مصلحتی

داستانند که نزول آن جداگانه بوده است. منونه آنان اما  در روایاتی که درباره شأن نزول آیه تطهیر آمده، همه راویان هم  ۱-۲-۴
سلمه، عایشه، ابوسعید ُخدری و دیگرانند، رصف نظر از اینکه مراد از »اهل بیت«، »خمسه طیبه« باشد یا زنان پیامرب )ر.ک:  

 .(۴۴ق: ۱۴۲سبحانی، 

شود. مفرسان بزرگ رصیحا این  آوردن مطلبی که مضمون آن مغایر با پیش و پس آن باشد، بر گوینده ایرادی محسوب منی  ۲-۲-۴
(.  ۴۵اند که طربسی و شیخ محمد عبده و مغنیه از آنانند )برای دیدن مُت اظهار نظر این بزرگان، ر.ک: هامن:  نکته را ذکر کرده 

گوید: »...إِنَُّه ِمن کَیِدکُنَّ إِنَّ  نیز آمده است. عزیز مرص خطاب به همرسش )= زلیخا( می منونه این هنجارگریزی در قرآن کریم  
شک این از نیرنگ شام (؛ »بی۲۹و  ۲۸کَیَدکُنَّ َعِظیٌم. یُوُسُف اَعرِض َعن َهَذا َواستَغِفرِی لَِذنِبَک إِنَِّک کُنِت ِمَن الَخاِطِئیَن« )یوسف/

زنان[ بزرگ است. ای یوسف! از این ]پیشامد[ روی بگردان و تو ]ای زن[ برای گناه خود آمرزش  ]زنان[ است، که نیرنگ شام ]
(. در این آیه »یُوُسُف اَعرِض َعن َهَذا« خطاب به حرضت یوسف )ع(  ۲۳۸تا:  ای« )فوالدوند، بی بخواه که تو از خطاکاران بوده 

نوع هنجارشکنی، انگیزه و تناسبی است که در کالم هست و  است و پیش و پس آن خطاب به زلیخاست. قاعده کلی برای این  
 .کندچنی عدولی را برای گوینده مجاز و فراهم می 

ها در سوره تحریم است رنگ و بوی انذار و تهدید دارند، اما آیاتی که  اند و منونه آن آیاتی که درباره زنان پیامرب نازل شده  ۳-۲-۴
طرف و باانصافی کافی است در دو  ها مدح، ثنا و تکریم است. هر شخص بی لحن آن درباره اهل بیت عصمت و طهارت هستند،  

 :فرمایدایه زیر تأمل کند که می 



(؛ »ای همرسان پیامرب! هر کس  ۳۰الف( »یَا نَِساَء النَِّبیِّ َمن یَأِت ِمنکُنَّ بَِفاِحَشٍه ُمبَیِّنٍَه یَُضاَعف لََها الَعَذاَب ِضعَفیِن...« )االحزاب/
 (۴۲۱تا: ام مبادرت به کار زشت آشکاری کند، عذاب آن دو چندان خواهد بود...« )فوالدوند، بی از ش

هایتان قرار گیرید و مانند روزگار جاهلیت  (؛ »و در خانه ۳۳ب( »َو قَرَن ِفی بُیُوتِکُنَّ َواَل ترََبَّجَن ترََبَُّج الَجاِهلِیَِّه األُولَی...« )االحزاب/ 
 (۴۲تا: ا آشکار مکنید...« )فوالدوند، بی های خود ر قدیم زینت 

َا یُِریُد اللُه لِیُذِهَب َعنُکُم الرِّجَس أَهَل البَیِت َویُطَهِّرَکُم تَطِهیراً« )األحزاب/ خواهد آلودگی را از شام خاندان (؛ »خدا فقط می۳۳إمِنَّ
 .(۴۲تا: ]پیامرب[ بزداید و شام را پاک و پاکیزه گرداند« )فوالدوند، بی 

رساند و این دلیلی است  سوره احزاب هیچ خللی به نظم و مفهوم این دو آیه منی  ۳۴و    ۳۳حذف آیه تطهیر از میان آیه   ۴-۲-۴
 .کافی بر اینکه آیه تطهیر هیچ پیوند معنایی با آن دو ندارد و به خاطر مصلحتی آنجا قرار یافته است 

ارند، حتی در یک روایت به نزول آن میان آیات النساء اشاره نشده  همه روایات به استقالل نزول آیه تطهیر رصاحت د ۵-۲-۴
  املنثور   الدر  طربی،  تفسیر   در.  اندنگفته   سخنی  چنین  -ُعروه  و  ُعکرمه  نظیر –دانند  است و کسانی که آن را درباره زنان پیامرب می 

  خدری  ابوسعید و( ۴۴: ق۱۴۲ سبحانی،)  است« شده نازل من  خانه در تطهیر  »آیه: گفت  که شده نقل سلمه اما  از سته صحاح و
)ص( نقل کرده که فرمود: »این آیه درباره من و علی و فاطمه و حسن و حسین نازل شده است« )هامن( و از    خدا  پیامرب  از

رنگ بر دوش افکنده بود. سپس حسن و  پوشی سیاه عایشه نیز نقل شده که روزی رسول اکرم )ص( چاشتگاه بیرون آمد و تن
َا یُِریُد اللُه لِیُذِهَب...« )هامن؛  ین و فاطمه و علی یک حس یک پیش او آمدند و او آنان را زیر عبای خویش گرد آورده، فرمود: »إمِنَّ

 .به بعد( ۱۰۲: ۱۳۷۲نیز، ر.ک: عاملی، 

وده است و به امر پیامرب  نتیجه اینکه آیه رشیفه به هنگام نزول جزء آیات هفتگانه مربوط به زنان پیامرب )ص( در سوره احزاب نب
اند. این مسأله در قرآن سابقه دارد و  آن را میان آن آیات قرار داده   - جمع و تألیف قرآن کریم  هنگام –)ص( یا بعد از رحلت او  

 .ها سخن رفته است، قرار گرفته استهای حرام در آنآیه غدیر نیز در سوره املائده، در میان آیاتی که از تحریم گوشت 

 سوره احزاب ۳۴و    ۳۳های واقع شدن آیه تطهیر در میان آیات دلیل -۵

 .تواند از باب التفاط یا اعرتاض باشدموضع آیه تطهیر با آیات پیش و پس آن فرق دارد و این می 

 التفات  ۱-۵

های بیانی است که باعث  التفات تغییر سیاق سخن، از غیبت به خطاب یا خطاب به غیبت و یا نظایر آن، است و یکی از شیوه
شود و فایده مهم آن برانگیخُت دقت و توجه مخاطب به سخن گوینده است و ای بسا  زیبایی، شکوه و درخشندگی سخن می 

های قرآن، پیامرب اکرم )ص( است. گویی  ن مردم به مبانی و معانی، اشارات و داللت تریانگیزه التفات در این نکته باشد که آگاه 
های منایش به رغم تأکیدها و توصیه فرمود که دشمنان دوست بین خود آینده را مشاهده می بین نهانرسول خدا )ص( با دو جهان

 .کنندفراوان او چگونه نصا رصیح قرآن را به نفع خود تأویل و تحریف می 

نیز تأکید شده که منظور از »اهل بیت« اصحاب کساء )= خمسه طیبه( هستند. این روایات را عالوه بر   در روایات بسیاری 
اند. یکی از دانشمندان تحقیق جامعی در این مورد کرده است و متون  دانشمندان شیعه، علامی سنی نیز بر تواتر روایت کرده

  راویان   ضمنا.  است   آورده  الفریقین  أحادیث  فی   التطهیر آیه  عنوان  با  کتابی   در  - است  ه صفح  چهارصد  بر   بالغ   که –این روایت را  
توان داشت که هیچ تردیدی در این زمینه منی  زیادند  قدر  آن  کند،می   داللت  کساء  اصحاب  به  تطهیر   آیه   انحصار  بر   که  احادیثی

تا آنجا که در کتاب رشح إحقاق الحق بیش از هفتاد منبع معروف فقط از اهل سنت در این باره آمده است )ر.ک: مرعشی،  
 .(۹۲و  ۹۱: ۹و ج ۵۰۲: ۲ق، ج ۱۳۳۷

 اعرتاض  ۲-۵



  ۷۶قرآن فراوان است؛ مانند جمله »لَو تَعلَُموَن« در آیه  ها در  ای دانست که منونه آن توان آیه تطهیر را از جمالت معرتضه می 
سوره یوسف: »فَلَامَّ َرأَی قَِمیَصُه قُدَّ    ۲۹و    ۲۸سوره واقعه: »َو إِنَُّه لََقَسٌم لَّو تَعلَُموَن َعِظیٌم«؛ و جمله »إِنَّ کَیَدکُنَّ َعِظیٌم« در آیه  

کُنَّ َعِظیٌم. یُوُسُف أَعرِض َعن َهَذا َواستَغِفرِی لَِذنِبَک إِنَِّک کُنِت ِمَن الَخاِطِئیَن«. دلیل آمدن این  ِمن ُدبٍُر قَاَل إِنَُّه ِمن کَیِدکُنَّ إِنَّ کَیدَ 
تواند برای بیان فرق بزرگ و خطیری باشد که میان آنان و همرسان پیامرب )ص(  نیز در میان آیات مربوط به زنان پیامرب )ص( می 

زنان پیامرب در عصمت و طهارت همسنگ اهل بیت نبوت )ع( هستند و ای بسا خدای سبحان   هست و مسلامنان گامن نکنند که
  باید  مسلامنان  کنند،  انگیز رسزنش   کارهایی خواسته این نکته را بفهامند که اگر زنان پیامرب که با او در یک خانه ساکن هستند،

 .از هر گونه پلیدی و آلودگی مربا بدانند را بزرگواران آن  دامان و کنند جدا  آنان  از را او بیت اهل حساب

 گیری نتیجه

 :با ادله عقلی و نقلی نتایج زیر ثابت شد که 

آیه تطهیر رصاحت دارد که »اهل بیت« از هر گونه پلیدی و پلشتی ظاهری و باطنی منزه هستند و مراد از »بیت« در آیه  -۱
مسکونی، لذا منظور از »اهل بیت« در آیه تطهیر نیز »اصحاب کساء« هستند؛ یعنی  تطهیر »بیت« نبوت و رسالت است نه خانه  

پیامرب )ص( و علی و فاطمه و حسن و حسین )ع(. این نظر همه مفرسان شیعه و برخی از مفرسان اهل سنت است، هرچند  
اند آن را به زنان  معنایی خواسته  ای از روایات و متسک به وحدت سیاقای از دشمنان اهل بیت )ع( با چنگ زدن به پاره عده 

 .اندهای انکارناشدنی مردود شده پیامرب )ص( تفسیر کنند. این روایات مخدوش هستند و با دلیل 

  و   پیشین  آیات  با  پیوندی و  است  شده  نازل  جداگانه  آیه  این  که  شودمی  دیده  -تطهیر   آیه  جز –در قرآن کریم شواهد دیگری   -۲
 .ندارد  خود پسین

آیات مربوط به زنان پیامرب )ص( لحن انذار و تهدید دارند و آیه تطهیر لحن احرتام و تکریم، و هر کدان شأن نزول مستقلی   -۳
دارد که در منابع تفسیری آمده است و اگر آیه تطهیر را شامل زنان پیامرب )ص( بدانیم، معنای درستی که خرد سامل آن را بپذیرد،  

 .توان برای آیه ذکر کردمنی

  همه  که  شده نقل (  ص) حرضت آن همرسان و پیامرب کبار صحابه از متعددی روایات -سنی  و شیعه  از اعم–در منابع اسالمی  -۴
 .اندها نزول آیه تطهیر را در شأن اصحاب کساء دانسته آن

ترین آنان اند که مهم های بزرگواری درباره عصمت حرضت زهرا )ع( و معصومان دیگر به آیه تطهیر استناد کردهشخصیت  -۵
 .است  - فدک  موضوع در– خود حرضت صدیقه طاهره )ع( 

در دامان   زنان پیامرب )ص( معصوم نیستند و اراده الهی بر طهارت ذاتی و فعلی آنان تعلق نگرفته است و هیچ کدام از آنان -۶
توان آنان را در  اند و الزمه زوجیت آنان با پیامرب )ص( نیز تحقق رشط مذکور نیست و به رصف زوجیت منی معصوم پرورش نیافته 

مفهوم و مصداق »اهل بیت« به شامر آورد، هرچند با رسول اکرم )ص( نیز زیر یک سقف زندگی کرده باشند. ضمنا باید یقین  
ز از »اهل بیت« است؛ زیرا او و حرضت رسول )ص( هر دو از یک نژادند و سنخیت ذاتی و وجودی  کرد که حرضت علی )ع( نی
( و روایات بسیاری  ۸۵۵:  ۱۳۸۱که خود آن حرضت )ص( فرمود: »أَنَا َو َعلِیٌّ ِمن نُوٍر َواِحٍد« )رضانژاد،  و نوری واحد دارند؛ چنان 

 .آیندبه شامر می   داللت دارند که معصومان دیگر )ع( نیز از »اهل بیت«
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