
 

 

59-45 /1399پژوهی/ سال چهارم/ شماره هفتم/ بهار و تابستان مطالعات دین  

 لنكرانی از آیه تطهیر فاضلالله تطبیق قواعد تفسیری بر تفسیر آیت

 2طاهره ماهروزاده  ،1معصومه شریفی

 چكیده 

نیازمند  قرآنمفسران در علم تفسیر برای کشف مراد خداوند متعال از آیات 

قواعد خاص تفسیری هستند. به هر میزان مفسر از قواعد بهره ببرد تفسیر او 

خواهد بود. آیه تطهیر از جمله آیات مهم  از خطا در کشف مراد خداوند مصون

و اختالفی میان شیعه و اهل سنت است که یکی از محورهای اختالف را 

جو کرد. در وسران جستمندی از قواعد تفسیر در میان مفتوان در بهرهمی

الله نوشتار حاضر قواعد تفسیر در تفسیر آیه تطهیر در کتاب اهل البیت آیت

ای و با شیوه شود و با استفاده از منابع کتابخانهتبیین می فاضل لنکرانی

تحلیلی ـ توصیفی درصدد تطبیق قواعد در تفسیر آیه است. مهمترین قواعد 

ه به قرائن متصل لفظی و غیر لفظی، توجه به قرائن کار رفته عبارتند از: توجبه

منفصل، لزوم کاربرد علم و علمی، توجه به قواعد ادبیات عرب، توجه به مفاهیم 

 کلمات در زمان نزول، قاعده تمایز و معنای حقیقی لفظ از غیر آن. 

 .قواعد تفسیر، آیه تطهیر، فاضل لنکرانی کلیدی: واژگان

 مقدمه . 1

تنها کتاب هدایت بشریت تا پایان حیات انسان است. مسلمانان همواره در طول تاریخ  قرآن کریم

 های مختلف دربارههای بسیاری در زمینهآن فعالیتاند و پیرامون داشته قرآنای به توجه ویژه

اند. اهتمام چشمگیر مفسران در طول تاریخ شاهدی بر این مدعاست. از ابتدای انجام داده قرآن

اند، پرداخته قرآنتاکنون مفسران بسیاری با هدف کشف مراد خداوند متعال به تفسیر قرآن نزول 

اند در تفسیر برخی از آیات اختالف نظر میان مفسران اما با وجود اهتمام فراوانی که داشته

خورد از جمله آیات مورد بحث و مناقشه میان مفسران شیعه و اهل سنت، آیه تطهیرچشم میبه

 

                                                                    
 العالمیه. افغانستان. ی، جامعه المصطفیالهدبنت یمجتمع آموزش عالکارشناسی قرآن و حدیث،  پژوهدانش .1

 العالمیه، ایران. )نویسنده مسئول( استادیار تفسیر تطبیقی، عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی بنت الهدی، جامعه المصطفی . 2
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کنند. علمای اهل است. مفسران شیعه شأن نزول این آیه را منحصر در پنج تن آل عبا بیان می 

اند. برخی در مصداق اهل بیت با مفسران شیعه آورده سنت نظرات متفاوتی درباره شأن نزول آیه

ت نظر دارند. برخی همسران نظر هستند، ولی در معنای اراده، رجس و ... با شیعه تفاوهم

شک مراد دانند. بیکنند و منحصر در پنج تن آل عبا نمیرا نیز مصداق آیه تلقی می پیامبر

ها های مختلف تفسیری و اختالفوجود شیوه ، یک حقیقت بیشتر نیست.قرآنخداوند از آیات 

های مفسران حاکی از آن است که هر کس که به تفسیر آیات کریمه و فهم مراد خدای و اشتباه

متعال از آن بپردازد نیازمند آن است که قواعد متقنی را برمبنای بدیهیات عقلی و قطعیات و 

کند و شیوه تفسیر خود را بر آن استوار  مسلمات شرعی و ارتکازات عقالیی برای تفسیر شناسایی

مالک مبنا و استحسانی نباشد و هم در موارد اختالف انتخاب او بیکند تا هم شیوه تفسیر او بی

و گزاف نباشد و هم با رعایت آن قواعد، خطاهای تفسیری او کم شود و به مراد واقعی خداوند 

صورت موردی برخی فقها و مجتهدین به( 62، ص1379بیشتر از دیگران دست یابد. )بابایی، 

اند، ولی براساس روش و قواعد تفسیری اند. هر چند یک تفسیر کامل نداشتهآیات را تفسیر کرده

الله اند. آیتاند و تفسیری ماندگار را رقم زدهرفته قرآنبه سراغ تبیین مراد خداوند متعال از آیات 

آیه تطهیر، روشمند عمل کرده است که در نوشتار فاضل لنکرانی از فقهایی است که در تفسیر 

تحلیلی با متن تفسیر ایشان -کار رفته این مجتهد با شیوه توصیفیحاضر قواعد تفسیری به

 شود. تطبیق می

 پیشینه. 2

آیه تطهیر انجام شده است که هر یک  های بسیاری دربارهاز گذشته تاکنون مطالعات و پژوهش

اند و با ختلف تفسیری، ادبی، کالمی، تاریخی و ... به آن پرداختهبه صورتی خاص از وجوه م

ای اند. مقالهاند، ولی رویکردی به قواعد تفسیری نداشتههای متفاوت نتایجی را ارائه دادهرویکرد

تعلیق الحکم علی الوصف المشعر بالعلیه در تفسیر آیه تطهیر  های قاعدهبا عنوان کارکرد

( تألیف شده است که فقط یک قاعده در تفسیر آیه تطهیر را 1397عی،)رضایی هفتادر، زار 

کار رفته در تفسیر آیه تحلیلی به قواعد به-با شیوه توصیفی بررسی کرده است. نوشتار حاضر

الله فاضل لنکرانی پرداخته شده است و به این پرسش آیت تفسیر اهل البیتتطهیر از کتاب 

قواعد چگونه تطبیق و تحلیل  الله فاضلآیه تطهیر از آیتشود که در تفسیر پاسخ داده می

 شود.می
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 تعریف قواعد تفسیری. 3

شود که مفسر در تالش تفسیری خود باید آن را رعایت قواعد تفسیر به ضوابط کلی گفته می -

 (4، ص1383کند و در چارچوب آن به تفسیر بپردازد. )رجبی، 

است که مفسر در هنگام تفسیر باید با رعایت آنها و  قواعد تفسیر مجموعه ضوابط کلی -

ها در زمان نزول مدنظر قراردادن همه معانی واژه براساس آنها به تفسیر بپردازد. توجه به مفاهیم

ها و مانند آنها ها، درنظرگرفتن قرائن، مبنا قراردادن علم و علمی، درنظرگرفتن انواع داللتواژه

 (3، ص1379است. )بابایی و دیگران،  نقرآاز جمله قواعد تفسیر 

؛ قائده القرآن هی القضیة الکلیة التی یتوصل بها الی استنباط معانی»قاعده التفسیر:  -

)فاکر «. رساندمی قرآنکارگیری آن به استنباط معانی ای است که با بهتفسیر قضایای کلی

 (33، ص1385میبدی، 

گیرد و مخصوص آیه و سوره خاص قرار می قرآن استنباط از آیات قوانین کلی که واسطه -

نیست. به عبارت دیگر قوانین کلی که حد وسط و کبرای قیاس در هنگام استنباط مطالب 

 (250، ص1378رضایی اصفهانی، گیرد. )تفسیری از آیات قرار می

مبتنی بر مبانی عقلی، نقلی و  قرآنهایی کلی برای تفسیر العملقواعد تفسیر، دستور -

شود و با رعایت آنها خطا در فهم معنا و مراد مند میعقالیی است که با وجود آنها تفسیر ضابطه

 (16، ص1394یابد. )بابایی، آیات کاهش می

قواعد  یریکارگده مترتب بر بهیو ضرورت قواعد و فا یف اخیر با توجه به اینکه به مبانیتعر

از قواعد  یمختلف یهانظران گونهاست. صاحبتر ف کاملیگر تعاریاشاره شده است نسبت به د

، توجه قرآنن  آنها عبارتند از: شناخت قرائت واقعی یاز مهمتر یاند که برخمطرح کرده یریتفس

به مفاهیم کلمات در زمان نزول، نقش قواعد ادبیات عرب در تفسیر قرائن متصل لفظی، قرائن 

 ها. و علمی و درنظرگرفتن داللت متصل غیر لفظی، قرائن منفصل، مبنا قراردادن علم

 تحلیل و تطبیق قواعد تفسیر . 4

ما »مفاد آیه:  الله فاضل لنکرانیآیت ُه لِ یریِإنَّ
َّ
بَ یُد الل

ْ
 ال

َ
ْهل

َ
ْجَس أ ُم الرِّ

ُ
ِهَب َعْنک

ْ
َرُکْم یِت َو یذ َطهِّ

تفسیر کرده طور عمیق بررسی کرده است و در طی پنج نکته، آن را ( را به33)احزاب: « رایَتْطه

 دست آورده است که عبارتند از:و به نتایج ارزشمندی به
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ارتباطی بین آیه تطهیر و آیات مربوط به بانوان رسالت وجود ندارد و شواهد حاکی از آن  -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             از این عنوان خارج هستند؛                                                                                                      وقعیتی خاص داشتند و زنان پیامبرم است که اهل بیت

دست خود ستقل نازل شده است و تدوین در موقف خاص بهصورت مآیه تطهیر به -

دیگر نشان دهد که اهل بیت بوده است تا رفع توهم از آیات قبل شود. به عبارت  پیامبر

 نسبت به دیگر اعضای خاندان ایشان موقعیت خاصی دارند؛ پیامبر

ما یریدالله اراده تکوینی است؛ معنای اراده در جمله -  انَّ

 شود، است؛، امراض قلبی و آنچه موجب ضیق صدر میقرآناز منظر معنای رجس  -

ل عباست و مثبت زمامداری اهل منظور از کلمه اهل البیت در آیه تطهیر همان پنج تن آ -

 (.6/7، 1349)ر.ك.، فاضل لنکرانی و اشراقی، است  بیت

آیات، روشمند عمل مقام در تفسیر رساند که این فقیه عالیشده در تفسیر آیه مینکات مطرح

است، اما  شان اگرچه به اصطالح قواعد تفسیر و عناوین آن در تفسیر آیه اشاره نکردهیکند. امی

 طور کامل ملموس است.استفاده از قواعد در تفسیرش به

 یر لفظیقرائن متصل غ. 5

دارند و در فهم مفاد کالم و درك  یا معنوی یبا کالم ارتباط لفظ ینحوهستند که به یقرائن، امور

وسته باشند که قرائن متصل و خواه گسسته ینده مؤثر باشند، خواه به کالم پیگو یمراد جد

اند و از ابتدا در داللت رند. قرائن متصل به کالم پیوند خوردهیگیباشند که قرائن منفصل نام م

کنند. قرائن پیوسته، خود ا تعیین میها بر مقصود، نقش دارند و مراد گوینده ر ها و عبارتلفظ

شوند. توجه به فضای نزول و فضای سخن از قرائن متصل به قرائن لفظی و غیر لفظی تقسیم می

 (76، ص1383تفسیر است. )ر.ك.، رجبی،  یر لفظیغ

 . فضای نزول1-5

 مقصود از فضای نزول اموری مانند سبب نزول، شأن نزول، فرهنگ زمان نزول، زمان و مکان

شده استف پس در داللت آیات مؤثرند و از قرائن پیوسته آیات شریفه هستند و توجه به آنها نازل

الله فاضل با رعایت این قاعده ابتدا به آیت( 118، ص1383در تفسیر ضرورت دارد. )رجبی، 

 کرده اول تفسیر به بیان مکان نزول اشاره کند و در ابتدای نکتهزمان و مکان نزول آیه اشاره می

نازل شده است.  است. براساس نظر ایشان این آیه در مدینه و در اواخر عمر پیامبر اکرم
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شده است و بعد از آن به تبیین همچنین فضای نزول با شرح مختصری برای مخاطب روشن

فضای سخن از چند آیه قبل اشاره شده است تا با فضای سخن در آیه تطهیر مقایسه شود )ر.ک.، 

برای تبیین سبب نزول و شأن نزول آیه، ایشان از ده  (.8، ص1349لنکرانی و اشراقی، فاضل 

طور برای تحقیق در استقالل جمله و نزول آیه تطهیر به»فرماید: است و می روایت استفاده کرده

تنهایی باید به شأن نزول آن توجه بیشتری کرد؛ زیرا با مالحظه شأن نزول واضح جداگانه و به

ما ُیریُد الله»ود که جمله شمی ریزی یک مهم اساسی جداگانه و در موقعیت خاص برای پی« انَّ

نازل شده است البته برای بررسی کیفیت نزول راهی جز مالحظه اخبار وارده از طریق عامه و 

(. در ادامه ایشان وارد بحث روایی 30، ص1349)فاضل لنکرانی و اشراقی،  «خاصه نیست

رسد کند. در نهایت به این نتیجه میول آیه را با استفاده از روایات بررسی میشود و شأن نز می

صورت مستقل و جدا ام سلمه نازل شده است و در شأن پنج تن آل عبا بهکه آیه تطهیر در خانه 

ات موثق ینزول را با استناد به روا یقدر، فضاین مرجع عالیب این ترتیه است. به ایاز قبل و بعد آ

 شود.یه میسخن آ یکند و وارد فضان میییتب

 . فضای سخن5-2

شک دهد. بیگوینده، مخاطب و موضوع سخن سه محور اساسی یک سخن را تشکیل می

های سه محور کننده سخن از ویژگیشود که فهمهنگامی یک سخن درست فهمیده و تفسیر می

همچنین لحن سخن، مقام سخن  ها بفهمد.یادشده، آگاه باشد و سخن را با توجه به آن ویژگی

ای در فهم آن دارد. مجموعه امور یادشده را فضای سخن و معارف قطعی عقلی تأثیر ویژه

 (390، ص1385فاکر میبدی، ؛ 130، ص1383نامند. )رجبی، می

 . توجه به مقام سخن1-2-5

 هرگاه مثال برای. گویدمی سخن آن، تحقق برای گوینده که است هدفی سخن مقام از منظور

 نکوهش برای و اگر است مدح سخن، آن مقام بگوید سخن شخصی وتمجید مدح برای گوینده

 بر دلیل و اقامه استدالل برای و اگر است نکوهش سخن، آن مقام بگوید سخن کسی و تحقیر

 مطلبی و اثبات مخاطب کردنقانع برای و اگر است استدالل سخن، آن مقام بگوید سخن مطلبی

بر این اساس  .است جدل مقام سخن مقام بگوید سخن وی قبول مورد مطالب استناد به او برای

ها با توجه به آن ها و جملهدر تفسیر آیات کریمه نیز باید در مقام سخن توجه شود و ظهور واژه
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دست آید؛ زیرا مفاد ظاهری آیات را باید براساس روش معمول در محاورت عرفی بهدست میبه

اند دلیل مفسران نیز در مواردی برای تفسیر آیات کریمه از مقام سخن کمک گرفته آورد. به همین

 ( 393، ص1385فاکر میبدی، ؛ 174، ص1394اند. )بابایی، و به آن استناد کرده

درباره زنان پیغمبر هرگز از آیات »فرماید: الله فاضل برای بیان و بررسی مقام سخن میتیآ

شد، اما از صورت زنان فوق فضلیت استشمام نمیبودن بهو متجلیپایگی، مربوطه رایحه بلند

شود، انحصار فضلیت در ای برگزیده میاستشمام این مزایا در حق عده« انما یریدالله»لحن آیه 

ما که دلیل بر حصر است و تقدیم عبارت  این اعضای معدود و محدود، مفاد آیه است که از کلمه انَّ

خدا تنها از »شود. ح کلمه اهل که دلیل بر اختصاص است، استفاده میعنکم بر اهل البیت و فت

شما طبقه خاصه اراده فرموده قذارات و امراض و ... را بزداید و  -اهل البیت-شما نه زنان شما 

)فاضل لنکرانی و اشراقی، «. آلوده فرمایدشما را یکپارچه و پاک و دارای نهادی پاکیزه و روانی نا

فه مورد توجه یه شریبرد که مقام سخن را در تفسیر آتوان پیسخن ایشان می ( از73، ص1349

 قرار داده است. 

 . توجه به لحن کالم2-2-5

دلیل آنکه داللت آنها بر معنای ظاهر براساس اصول عقالنی محاوره است، به قرآن کریمدر آیات 

آیات کریمه باید به لحن کالم  بودن لحن در فهم آیات آشکار است و بر این اساس در تفسیرقرینه

اعم از نوشتاری و گفتاری نیز توجه شود. لحن نوشتاری آیات از دقت در خصوصیت کلمات و 

ق تاریخی و روایات معتبر آید و لحن گفتاری آنها را باید از اخبار موثدست میترکیب و سیاق آنها به

الله فاضل تیآ( 176، ص1394وجو کرد. )بابایی، و شواهد قطعی دیگر جست معصومان

ما »ت لحن کالم به تغییر ضمایر در عبارت: یدر نکته اول با رعا ُه لِ یریِإنَّ
َّ
ْجَس یُد الل ُم الرِّ

ُ
ِهَب َعْنک

ْ
ذ

بَ 
ْ
 ال

َ
ْهل

َ
َرُکْم َتْطهیِت َو یأ (. ایشان با 32-28است )احزاب:  ( اشاره کرده33)احزاب: « رایَطهِّ

است  ییر خطابات و مقام کالم در تفسیر خود توجه نشان دادهاستناد به قواعد ادبیات عرب به تغ

 (.1349)ر.ک.، فاضل لنکرانی و اشراقی، 

 قرائن متصل لفظی . 6

ها بر ها و عبارتقرائن پیوسته، متصل به کالم و پیوندخورده به آن است و از ابتدا در داللت لفظ

رینه لفظی متصل است. )رجبی، کند. سیاق قمقصود نقش دارد و مراد گوینده را تعیین می
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( وی در تفسیر خود با توجه به دو شرط، تحقق 280، ص1385فاکر میبدی، ؛ 91، ص1383

ات ماقبل و مابعد یر به آیه تطهیر آیاق که ارتباط صدوری و ارتباط موضوعی است در تفسیس

ه یر آیتفس اق درین رو سیدارد. از ایاعالم م یتوجه نشان داده است و تحقق شروط را منتف

 شود. ین مییندارد که به اختصار تب یگاهیجا

 لزوم احراز ارتباط صدوری و موضوعی کالم در توجه به سیاق. 7

ها و آیات، تحقق سیاق معتبر و مؤثر در معنا و ظهور کالم منوط به دو شرط است و با در جمله 

شود: یکی و آیات محقق نمی هافقدان هر یک از آن دو شرط، سیاق معتبر و مؤثر در ظهور جمله

باید  ( در تفسیر هر آیه134، ص1394ارتباط صدوری و دیگری ارتباط موضوعی. )بابایی، 

شده است یا با آیات قبل و بعد پیوستگی بررسی شود که آن آیه مستقل و جدا از آیات قبل نازل

ه سیاق توجه شود و در نزول داشته است. اگر مستقل نازل شده باشد در فهم ظهور آن نباید ب

دست آورد و اگر پیوسته با آیات قبل و بعد باید ظهور آن را بدون توجه به آیات قبل و بعد به

دست آورد. البته اگر میان آیاتی که پیوستگی در شده باشد باید ظهور آن را با توجه سیاق بهنازل

سیر نباید به سیاق توجه شود. از ای محرز باشد در تفبودن آیات، آیه یا جملهنزول دارند، معترضه

توان از آنها سود جست توجه به نوع بیان، آهنگ و های دیگری که در این مورد میجمله راه

 (.142، ص1394ها و روایات ناظر بر آنهاست )بابایی، ها و جملههدف آیه

بوط به زنان که مر 28آیه  در این کتاب قبل از پرداختن به آیه تطهیر برای بررسی سیاق آیه از

، 1349فاضل لنکرانی و اشراقی، اند. )ر.ك.، است شروع به بحث و بررسی کرده پیامبر

اگر فرض کنیم که در ردیف آن آیات، »کنند: ایشان نظر خود را به این شکل بیان می (9/10

بودن آمدن و وحدت سیاق این اقتضا را دارد ـ اقتضای شمول یا انحصار ـ این فرض جز قرینه

ی که تصریح وحدت سیاق بر مدعای آنها نیست، ولی این قرینه تاب مقاومت در برابر روایات کثیر

 همان پنج نفر پاککرد اهلمی
ً
هستند  سرشتند و زنان پیغمبر بیرون از این عنوانالبیت منحصرا

و  )فاضل لنکرانی« اند، نداردو شخص عایشه و ام سلمه همین معنا را اذعان و اقرار داشته

ب ایشان عدم ارتباط صدوری و موضوعی آیه تطهیر با آیات ین ترتی( به ا44، ص1349اشراقی، 

 است.  ز توجه کردهیه نیقبل و بعد آن را اثبات کرده و برای این امر به لحن سخن و هدف آ
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 قرائن منفصل آیات. 8

تبط با آن و مؤثر در مر  ینده، ولیاز کالم گو یجدا یر لفظیو غ یلفظ یقرائن منفصل کالم، امور

 یخیات و اخبار تاریات مرتبط و روای( آ192، ص1394، یینده از آن هستند. )بابایفهم مراد گو

 یهاو اجماع یمذهب ،ینید یهاو ضرورت ی، نظریهستند و معلومات عقل یقرائن منفصل لفظ

 یخوبن قرائن بهیالله فاضل با شناخت کامل از اتیهستند. آ یر لفظیمعتبر از قرائن منفصل غ

 ر بهره برده است.یه تطهیر آیدر تفس

 لزوم شناسایی همه آیات مرتبط. 9

بردن به مراد خداوند متعال از هر آیه باید قرائن منفصل آن آیه، شناسایی و حتی از قرائن برای پی

وجو شود و با توجه به جمیع قرائن منفصل، مراد خدای متعال از آن آیه احتمالی آن جست

شده، حتی قبل از فحص از قراین احتمالی دست آید و بدون توجه به قرائن منفصل شناختهبه

، 1394بابایی، توان ظاهر آیات را مراد خدای متعال دانست و به آن استدالل کرد. )نمی

در نکته چهارم  یات متعددیر به آیه تطهین کلمه رجس در آییشان در تبی( برای نمونه ا193ص

ن ییز برای تبی(. در نکته پنجم ن125-124، توبه: 125؛ انعام: 91-90مائده: کند )یاشاره م

فاضل لنکرانی و  ( استفاده کرده است )ر.ك.،73؛ هود: 214ات )شعرا: یت از آیکلمه اهل ب

 یات ماقبل و مابعد برایر از آیه تطهین در اثبات انفصال آیهمچن (.105/113، 1349اشراقی، 

ب ین ترتیات است. به ایان آیات معترضه میآورد که آیم میقرآن کراز  ین شواهد متعددییمخاطب

کنندگان کند. ایشان در نکته دوم به شبههفه را ثابت مییه شریآ یو صدور یعدم ارتباط موضوع

 کند آیاتی را به عنوان شاهد ذکر کردهیمطرح م قرآنه معترضه را مخل به فصاحت یکه وجود آ

نیز وجود دارد و به بالغت و فصاحت  قرآنی معترضه در سایر آیات ملهاست تا ثابت کند که ج

 .(76/77 ،1349 لنکرانی و اشراقی، )فاضل کندای وارد نمیضربه قرآن

 . لزوم توجه به همه روایات مرتبط10

مامان و ا قصود آیات از پیامبر گرامی اسالمروایات معتبری که در بیان قیود و تبیین م

اند نیز از دیگر قرائن منفصل آیات هستند که در تفسیر آیات باید به همه به رسیده معصوم

پذیرش است که ای از شروط، قابل ( روایات با مجموعه198، ص1394آنها توجه کرد. )بابایی، 

عبارتند از: اول اینکه راویان آن موثق باشند، روم اینکه داللت آن قطعی یا ظاهر باشد، سوم اینکه 
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بودن آن نباشد، چهارم اینکه روایت معتبر اینداشتن یا تقیههد قطعی بر کذب و واقعیتشا

دهند کنند و به آن ترتیب اثر میصورت عقلی به آن اعتماد میدیگری معارض آن نباشد؛ زیرا به

توان آن را مبنا و مستند اند و علمی است و مینیز روش عقال را تأیید کرده و ائمه معصومین

نکه خطاب آیه اثبات ای برای در نکته اول ایشان(. 224، ص1394فسیر قرار داد )بابایی، ت

توان اند. برای نمونه میکرده استفاده تاریخی روایات و نیست از شواهد تطهیر، زنان پیامبر

گوی ابن عباس و عایشه که وبن صوحان و گفتسلمه و عایشه، مکاتبه عایشه و زیدبه مکاتبه ام

(. 15/20، 1349اند، اشاره کرد )ر.ك.، فاضل لنکرانی و اشراقی، ایشان در تفسیر خود آورده

 آیه گر. مفادروشن است هایینمونه گوهاوگفت و مکاتبات این»د: یفرمایایشان در ادامه م

 رجال گفتار در روایات این امثال و ندارد نبی زوجات ای بارابطه مذبور آیه که کندمی روشن تطهیر

 .(22ص ،1349 ، لنکرانی و اشراقی فاضل)« است شماربی دینی

ایشان برای بررسی فضای نزول در نکته دوم به شش روایاتی که درباره شأن نزول این آیه است 

دهد و بعد از جرح و تعدیل راویان آن به عنوان روایاتی معتبر به آن استشهاد توجه نشان می

کند و با اثبات جرح راویان این روایات از جمله ارض را بررسی میکند، سپس روایات معمی

کند و آنها را زیر سؤال بن زبیر، اعتبار روایات معارض را رد میبن سلیمان و عروهعکرمه، مقاتل

المراد غایهگوید که محدث بحرانی در ( او می38/44، 1349. )فاضل لنکرانی و اشراقی، بردمی

در تفسیر ات که ییعه مطرح کرده است، ولی اختصار به برخی از رواروایت از طریق ش 34

( روایت 45، ص1349آمده است را شاهد آورده است: )فاضل لنکرانی و اشراقی، نورالثقلین 

عیون در شورای شش نفره در کتاب  ، احتجاج امیرالمؤمنینالجارود از امام باقرابی

صحیحه ، النعمهاتمامو  الدیناکمالبن قیس هاللی در کتاب روایت سلیم، اخبار الرضا

روایاتی که در بخش طرق عامه بررسی  رد کهیگیجه میوی در ادامه نت .از امام صادق ابوبصیر

ات به این نتیجه رسید که آیه تطهیر ین روایشد با روایات طریق شیعه هماهنگی دارد و از مجموع ا

نازل شد و تنها مصداق آن پنج تن  قل و جداگانه بر پیامبرصورت مستسلمه بهدر خانه ام

 (.45/48، 1349آل عبا هستند )ر.ك.، فاضل لنکرانی و اشراقی، 
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 لزوم توجه به معلومات عقلی نظری. 11

شود معلومات و معارفی برخی از معلومات و معارفی که با نیروی عقل برای انسان حاصل می

های عقلی بدیهی به آنها به فکر و استدالل نیاز است، اما معرفتهستند که برای دستیابی به 

شوند و از قرائن یشدن با کالم آشکار مفکر و استدالل نیاز ندارند و برای مخاطبان از آغاز مواجه

شوند و از آغاز برای متصل هستند، اما معلومات نظری چون با اندیشه و استدالل حاصل می

الله فاضل نیز از این ( آیت212، ص1394ز قرائن منفصلند )بابایی، مخاطبان آشکار نیستند، ا

آیه تطهیر »گوید: ه مییبودن آمستقل ین عقلییشان در تبیاست. ا خوبی استفاده کردهقاعده به

آیه مستقلی است و در موقعیت مخصوصی نازل شده و در قرارگرفتن آیه مستقلی در ذیل آیه 

ویژه دهد بهآورنده تشخیص نمیآمدن، رمزی است که جز وحیبحسادیگر و مجموع یک آیه به

با درنظرگرفتن اینکه اول آیه، خطاب به افراد دیگر و بانوان حریم رسالت است و اگر تدوین کتاب 

تا کلمه « و قرن فی بیوتکن»واگذار به مردم گردیده بود هرچه تخصص هم داشته باشند از اول 

کردند، پس هیأت فعلی تدوین دلیل بر آن است که نبی ظم نمیصورت یک آیه منتطهیرا را به

)فاضل لنکرانی و اشراقی، « گیری را فراموش کرده استگونه موضعآور دستور اینمکرم وحی

مه، آیه تطهیر شامل شخص نبی روایات مورد اعتماد و مشهور میان ه (. براساس68، ص1349

البیت یعنی، مجتمعین در آن بیت شود اهلشود و هیچ راهی جز آنکه گفته هم می اکرم

 ر معانی قابل انطباق با نبی اکرمالبیت با سایمعین نیست؛ زیرا روشن است که کلمه اهل

 (.116، ص1349)فاضل لنکرانی و اشراقی، « نیست

 استفاده از معلومات نظری. 12

شود و مراد خدای در تفسیر آیات باید به معلومات عقلی نظری چه عمومی و چه فلسفی توجه 

( ایشان قبل از ورود 218 ، ص1394)بابایی، دست آید. متعال از آیات با توجه به آن معلومات به

را بررسی  قرآنبودن درآیات به بحث اراده در آیه تطهیر، معنای اراده از نظر تکوینی و تشریعی

 کند. است و برای هر کدام آیاتی را برای مثال مطرح می کرده

 اراده تكوینی. 1-12

طور که از نام آن آشکار است، عبارت است از حقیقت اراده و حمل شایع آن که ذات باری همان

 یا فاعل مرید بشری، اراده واقعی بر انجام عملی دارد. 
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 . اراده تشریعی2-12

. )فاضل لنکرانی و اشراقی، دادن دیگری عملی را از روی رضا و اختیار خویش استاراده انجام

فه غافل یه شریر آین تفسییدر تب یو فلسف یشان از معلومات کالمیقت ایدر حق( 82/83، 1349

 نبود.

  لزوم کاربرد علم و علمی. 13

منظور از علم و علمی در عنوان قاعده علم و علمی، علم اصول فقه است. در اصطالح به برهان 

دلیل قطعی بر اعتبار آنها های نقلی ظنی معتبر که عقلی و دلیل نقلی قطعی علم و به دلیل

( استفاده تفسیری از آیات، روایات، اخبار 262، ص1394شود. )بابایی، باشد، علمی گفته می

دانان از جمله کاربرد تاریخی، روایات و آرای صحابه و تابعان، آرای مفسران، اقوال و آرای لغت

اند. فسیر خود استفاده کردهآنها در ت شود که ایشان از همهعلم و علمی در تفسیر محسوب می

توان آن آرای مفسران یکی از مصادیق کاربرد علمی در تفسیر است که اعتبار مطلق ندارد و نمی

توان گاهی از ادله و شواهدی که مفسران برای نظر را مبنای تفسیر قرار داد. در عین حال می

، 1379)بابایی و دیگران،  بردن به معنا و مراد آیات کمک گرفتاند برای پیخود ذکر کرده

 (. ایشان در تفسیر خود به نظر مفسر اهل سنت، آلوسی اشاره کرده است.231ص

با آنکه مختار وی در آیه  1270الدین سید محمود آلوسی بغدادی متوفای مفتی بغداد شهاب

و صورت طرح تطهیر اراده تکوینی است اشکالی طرح کرده و گویا از جواب آن عاجز است که به

(. ایشان نظر آلوسی را در مورد 94 ، ص1349)فاضل لنکرانی و اشراقی،  گذردبدون پاسخ می

است را بودن اراده الهی در آیه تطهیر قبول دارد، ولی اشکالی را که آلوسی مطرح کرده تکوینی

د، که براساس قرائن عقلی و نقلی باششان نظر مفسران را در صورتییب ایکند. به این ترترد می

 کند.پذیرد و در غیر این صورت رد میمی

 درنظرگرفتن قواعد عربی. 14

بر دانستن مفاهیم عرفی ماده کلمات، شناختن عالوه قرآنبرای فهم و تبیین مفاد آیات کریمه 

های آیات بر آن ها و جملههای ترکیبی و موقعیت ویژه کلمهمعانی و نکاتی که ساخت و قالب

داللت دارند نیز الزم و ضروری است و تبیین مفاد آیات کریمه بدون شناخت امر یادشده 

غیرممکن و یا ناقص خواهد بود. اگرچه روشن است که دستیابی به این امور تنها از طریق قواعد 
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ترین یحفص قرآناست. زبان ادبیات عرب میسر است که در علم صرف، نحو، معانی و بیان آمده 

های مجازی و تعبیرهای کنایی ها و کاربردها و استعارهزبان عربی است و باید معانی امر و تشبیه

دست آورد ترین گفتارها و نوشتارهای عربی بهگرفته از فصیحرا مطابق با قواعد ادبی بر قرآن کریم

فاکر میبدی، ر.ک.،  ؛106، ص1379و آیات کریمه بر مبنای آن تفسیر کرد. )بابایی و دیگران، 

 در تفسیر خود موارد متعدد از این قاعده استفاده کرده یالله فاضل لنکرانتیآ (60، ص1385

 توان به موارد زیر اشاره کرد:است. برای نمونه می

به است آن است که در برخی آیات دیگر کلمه یرید در یک دلیل بر اینکه لیذهب، مفعول -

فرماید: سوره توبه می 55آمده است و گاهی با حرف ان. برای مثال آیه مورد گاهی با حرف الم 

بهم بها فی الحیاه الدنیا»
َّ

ما یریدالله لیعذ ما یریدالله »همین سوره آمده است:  85و در آیه « انَّ انَّ

بهم به فی الدنیا
َّ

شود که حرف ال در آیه اول، الم غایت از مالحظه دو آیه، معلوم می«. ان یعذ

است و جای تردید نیست که عبارت ان ه به همان معنای ان است که در آیه دوم آمده نیست بلک

به کلمه یرید است البته با تأویل به مصدر )فاضل لنکرانی و اشراقی، یعذبهم در آیه دوم مفعول

 (.101، ص1349

ای دارد و به عبارت گذشت حادثهالبیت یک عنوان مشیر است و حکایت از سرکلمه اهل -

و حرف الف و الم برای عهد  اکرمدیگر کلمه البیت اشاره به بیتی است از بیوت زنان نبی

البیت کسانی هستند که در آن بیت معین بیت ام سلمه براساس تعیین روایات در روز است و اهل

طور که گفته شد اثبات معینی اجتماع کردند و آیه در شأن این افراد نازل شد و مفاد آن همان

عنوان اهل البیت یادشده است. آیاتی هایی برای آن مردم است، ولی از این عده خاص بهبرتری

صورت جمع و با که قبل از آیه تطهیر و بعد از آن است از کلمه بیت نیز یادکرده است، ولی به

البیت اضافه به بانوان و کلمه بیوتکن قبل از این آیه و بعد از آن ذکر شده است. بنابراین، کلمه 

ها و چون کلمه اشاره به بیت خاصی از همان بیوت است؛ یعنی اطاق مخصوصی از همان اطاق

ها ندارد، البیت هم اطاقی است از همان قماش و با آمدن الف بیوتکن معنای غیر از اطاق خانم

شده است که به اتفاق فریقین و شهادت سلمه مشخصو الم یک بیت از آن بیوت، بنام بیت ام

 (114، ص1349)فاضل لنکرانی و اشراقی،  ایات، آیه درآن مکان تاریخی نازل شد.رو 
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 های فصیح زمان نزول. لزوم توجه به مفاهیم کلمات در میان عرب14

در  قرآنباید مفاهیم کلمات آیات در میان عرب زبان فصیح و مرتبط با مخاطبان  قرآندر تفسیر 

دست آید و از تفسیر آیات براساس توجه به آن مفاهیم به زمان نزول شناسایی شوند و ظهور آیات با

مفاهیم کلمات در میان اقوام غیر فصیح یا غیر مرتبط با مخاطبان زمان نزول و از جمله معانی 

( ایشان 82، ص1379های متأخر از زمان نزول پرهیز شود. )بابایی و دیگران، پدیدآمده در زمان

مورد استعمال شده  10کریم  قرآنکلمه رجس در »فرماید: برای معنای رجس در آیه تطهیر می

شود. البته رجس خورد و از توجه به این آیات، معنای رجس واضح میچشم میو در ده آیه به

توان تعبیر به پلیدی کرد، اما پلیدی و آلودگی روح، منشأهای معنی جامعی دارد که از آن می

دیدآمدن آن است و از آن عوامل هم تعبیر به رجس در مختلف دارد و عوامل گوناگونی مؤثر در پ

سوره  91و  90از دو آیه  (.104، ص1349)فاضل لنکرانی و اشراقی،  «شده است قرآن کریم

ورزی و کند. قمار موجب کینهمائده معنای رجس ظاهر است. شراب، روح عقالنی را زایل می

رذایل در حومه نفس، عدم توجه به حق  خواه است و نتیجه زوال خرد، تربیتپرورش نفس رذیلت

خردی و ها یعنی، بیو اعتنای به غیب عالم و پرواز به آسمان انسانی است و این پدیده

ها که شراب و قمار نامش رجس است، اما از عوامل این پدیده قرآن کریمخواهی در لغت رذیلت

بار آثارش عنوان رجس پیدا است تعبیر به این کلمه شده است. پیداست که این عوامل به اعت

من عمل »شود. از این جهت در ذیل آیه آمده است: اند و اثر آن در هنگام ارتکاب ظاهر میکرده

پذیرد و خواسته او از این تحریک همان و به تحریک او تحقق می« الشیطان؛ کار شیطان است

که شیطان از این  گوشزد فرمود. بنابراین، رجس حقیقی همان نتایجی است 91است که آیه 

)فاضل لنکرانی و اشراقی، کند خاطر آن مردم ناآشنا را تحریک میچهار چیز انتظار دارد و به

نظر ایشان در ابتدا به اینکه رجس معنای جامعی دارد، دقت داشت، ولی به (.15، ص1349

پرداخته است.  قرآناست و به بررسی معنای رجس در آیات  باره اشاره نکردهشناسان در اینلغت

عباس به عنوان یکی از مستنداتش استفاده ه برای فهمیدن معنای رجس از گفتار ابنین فقیا

رسد ایشان نظر میشناسی هم مطرح است، ولی بهعباس در مبحث لغتکرده است. هرچند ابن

نظر  عباس استناد کرده است که فرد عرب در عصر نزول بوده است و ازبه این دلیل به قول ابن

عباس استناد کرده است نه از حیث توجه به معنای واژگان در عصر نزول به قول ابن

   عباس. بودن ابنشناسلغت
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 لفظ از غیر آن حقیقیتمایز و معنای  قاعده. 15

الفقه، معانی و بیان و تفسیر مورد های اصولیکی از مباحث مهم درباره معانی الفاظ که در دانش

است مبحث معنای حقیقی لفظ و تمایز آن از معنای مجازی، کنایی و ... است توجه قرار گرفته 

خورد. از آنجا که این مباحث تأثیر زیادی در فهم واژگان که با مبحث وضع الفاظ نیز پیوند می

و قواعد تفسیر نیز قرار گرفته است. )رضایی  قرآندارد مورد توجه دانشمندان علوم  قرآن

کلمه اراده مانند سایر کلمات در  (79، ص1385فاکر میبدی، و  1/364، 1378اصفهانی، 

تشخیص معنای آن باید ظهور نوعی آن مالحظه کرد و اگر لفظی استعمال در غیر معنای ظاهر 

شود. حمل بر معنای ظاهر میشود، پیداست که این استعمال محتاج قرینه است و با نبود آن 

شکی نیست که ظهور اراده در معنای تکوینی است و استعمال آن نیز در این معنی شایع و فراوان 

اسعتمال این کلمه در تشریعی که منظور نفس تکالیف از اوامر »توان گفت: که میطوریاست به

 135کاررفته و قریب مه اراده بهمورد، کل 138در  قرآن کریمدر «. و نواهی باشد اندک و نادر است

مورد آن در تکوینی استعمال شده است. نتیجه اینکه در صورت شک که اراده در آیه تطهیر به 

کدام یک از آن دو معنی قابل حمل است به مالک ظهور و کثرت استعمال چاره جز این نیست 

د )فاضل لنکرانی و که گفته شود معنای تکوینی آن اراده شده است مگر قرینه برخالف باش

 (.90، ص1349اشراقی، 

 گیرینتیجه. 16

 یراث رسول گرامیبه حفظ م یو استدالل یعقالن یع همواره با ابزارهاین تشیراست یعلما

ن و مکتب اسالم و یغ دیو در عرصه تبل اندگماشتهث باشد، همت یو حد قرآنکه  اسالم

ز از جمله یالله فاضل ننده برسد. آیتیی آهانسلاند تا به ش را وقف کردهیعمر خو یاحکام اله

ی مختلف هابخشدر  یهای الزم علمیتوانمندی است که با استفاده از کوشسخت یعلما

در جامعه نقش  آنهاو تحقق  ینیی دهاارزشت یمردم است و در حاکم ینید یازهاین یگوپاسخ

شان یکه از ا یاتیدر تفسیر آ لنکرانیالله فاضل قدر آیتمجتهد عالیفا کرده است. یرا ا یمهم

از قواعد  یریگاست. ایشان در تفسیر آیه تطهیر با بهره جای مانده است روشمند عمل کردهبه

 در کلمات مفاهیم منفصل، توجه به لفظی، قرائن غیر لفظی و متصل از جمله قرائن یریتفس

 غیر از لفظ حقیقی ن معناییب تمایز علمی، و علم قراردادن عرب، مبنا ادبیات نزول، قواعد زمان

امبر یه منحصر به پین آیو اآن ثابت کرد که این آیه مستقل از قبل و بعد خود نازل شده است 
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پنج تن آل عبا با اراده  است و  نیو حسن ، حضرت فاطمهیحضرت عل ،اکرم

ت عالم یتکوینی خداوند متعال از هرگونه امراض قلبی مبرا هستند؛ زیرا موقعیت زمامداری و وال 

  شان است.یمتعلق به ا یهست
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