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 1چکيده
اذهاب رجس و تطهیر آنها اراده خود در ، «یرید»خداوند در این آیه، با لفظ نازل شده است.  بیتدر بیان مقام واالی اهل یه تطهیرآ

تسنن اراده را تشریعی و عالمان شیعه آن  . بیشتر عالمان اهلدارندنظرهای متعددی « یرید الله»مفسران در معنای کلمه . کندرا بیان می
نقش مهمی در تفسیر و تبیین این آیه دارد، الزم است پژوهشی مستقل در تفسیر « یرید الله»با توجه به اینکه واژه د. داننرا تکوینی می

ورد آبیت است. دستصورت گیرد. هدف مقاله حاضر تعیین مفهوم اراده در آیه تطهیر برای شناخت طهارت اختیاری اهل« اراده»معنای 
به همین جهت در دو بخش به  ؛باشددر قالب تشریع )نه اراده تکوینی فارغ یا نافی از تشریع( می این تحقیق، اثبات اراده تکوینی

 شود.شناسی اراده و سپس تعیین معنای اراده در آیه تطهیر پرداخته میمفهوم
 .تشریعیو  تکوینی ارادهاختیاری، بیت، مانعیت کساء، رجس، اهلاصحابها: واژهکلید
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 مقدمه .1
َرکُم »فرماید: سوره احزاب می 33داوند در آیه خ ْهَل اْلَبیِت َو یَطهِّ

َ
ْجَس أ ُه ِلیْذِهَب َعنُكُم الرِّ یُد اللَّ «. َتْطِهیرا   ِانََّما یِر

 آنهای این آیه است و نقش مهمی در تفسیر و تبیین پیاماز  بیتاراده خداوند درباره اذهاب رجس و تطهیر اهل
هُ »مختلفی نیز میان مفسران در تفسیر مفهوم  هایدارد. دیدگاه و  مامیهابیشتر مفسران و متکلمان وجود دارد. « یِریُد اللَّ

سیاق با آیات قبل و بعد قائل به تکوینی بودن اراده در این آیه هستند و عالمان شیعه آیه تطهیر را هم عامهبرخی از عالمان 
دانند. از آنجا که آیه تطهیر نقش اراده را تشریعی می ،اما اکثر دانشمندان اهل تسنن با تمسک به وحدت سیاق ،دانندنمی

های مختلف برای کشف مراِد جدی خداوند در دارد، پرداختن به دیدگاه« عصمت»محوری در اثبات قرآنی مس له 
 معنای اراده الزم است.

، «آیة التطهیر فی احادیث الفریقین»مانند  -های مستقلیآیه، نگاشتهاین یل مفسران ذ نوشتهاین باره عالوه بر  در
نیز وجود  - «آیه تطهیر در کتب دو مکتب»و « التطهیر البیت فی آیةاهل»، «های درخشان در آیه تطهیرالبیت یا رهرهاهل»

های مختلف و ارائه این نظر است که مراد از اراده در این آیه، اراده بندی دیدگاهآوری و دستهدارد. ویژگی این تحقیق، جمع
ده فر که طرح اجمالی این دیدگاه توسط ایشان برای نویسنبا تشکر از استاد محمد احسانی) تکوینی در قالب تشریع است

 بیت با اختیار خود است.مطلب اثبات طهارت اهل . حاصل این(مطرح شده است
 جامع، جامع التفاسیر: افزارهای متعدد علوم اسالمی مانندبا استفاده از منابع مکتوب و نرمنگارش این مقاله 

های تحقیقاتی متعدد بوده است. پژوهش حاضر و گردآوری فیش بیتکتابخانه اهل و ، کتابخانه کالم اسالمیاالحادیث
پردازد و در مرحله بعد با تجمیع نظرات مختلف معنای اراده در این آیه را شناسی اراده و جبر و اختیار میبه مفهومابتدا 

 کند. بررسی می
 شناسیمفهوم .2

به همین جهت برای درک بهتر کالم خدا،  .زول تمام الفاظ قرآن از سوی خداوند مورد اتفاق همه مسلمانان استن
فاسیر است که در ت« یرید الله»فهم تک تک کلمات قرآن الزم است. یکی از این واژگان مهم در فهم آیه تطهیر، تعبیر 

رو برای فهم این واژه، ابتدا کند. از ایناما در تفاسیر شیعه نقش مهمی ایفا می ،اهل تسنن کمتر به آن توجه شده
 شود.ناسی اراده و سپس به بررسی ارتباط مفهوم جبر و اختیار با موضوع اراده پرداخته میشمفهوم

 شناسی اراده. مفهوم1

لمه ک یندرباره معنای افارس است. ابن« َاراد»و ماضی آن در این باب « َرَودَ »فعل مضارع باب افعال از ریشه « یرید»
جوهری نیز در تعبیر (. 457/ 2: 1404فارس، )ابن: در بیشتر موارد به معنای رفت و آمد در یک جهت است یدگومی

 (.478/ 2: 1376)جوهری، ُء یُروُد: أی جاء و َذَهب گوید: و راَد الشیمشابه می
به معنای سعی و « راد، یرود»و راغب آن را از ( 245/ 2: 1414)فیومی، فیومی اراده را به معنای طلب و اختیار 

اند: معنای برخی در وجه جمع معنای اراده با ریشه آن گفته (.371 :1412)راغب، کند می نکوشش در طلب ریزی بیا
)مصطفوی، باشد اراده، طلب با اختیار و انتخاب است و از لوازم این معنا در خارج رفت و آمد )ذهاب، مجیء( می

سف که یومانند داستان حضرت  ؛از لوازم طلب کردن شخص، آمدن است :یگربه عبارت د (.270/ 4: 1368
 ؛ او مرا به سوی خود دعوت کرد.(26 :)یوسف« َعْن َنْفسی ِهی راَوَدْتنی»ید: فرمامی



 

 (. 410/ 1تا: ؛ فیروزآبادی، بی466/ 4: 1414)حسینی زبیدی، دانند می« الَمِشیَ ةُ »معنای اراده را یگر برخی د
/ 4: 1382)مالصاله مازندرانی، اراده اخص از مشیت است  .َمشیت، معنای خواستن و طلب وجود دارد در اراده و

کند که به مرحله عزم برسد یا نه؛ اما اراده به معنای عزم قطعی بر مشیت مطلق اراده کردن است و تفاوتی نمی (؛341
 (. 220 /4: 1383)مالصدارا، انجام یا ترک یک کار است 

اند؛ برای نمونه امام ای هستند و به عنوان مترادف هم ذکر نشدهژه در روایات نیز دارای مفهوم جداگانهاین دو وا
: 1371)ر.ک: برقی،  است را به معنای ثبوت معنا کرده« اراد»را به معنای ابتداء الفعل و « اللهشاء»در روایتی  رضا

یعنی  ،حت کاری است که از مشیت نشأت گرفته استمقصود از اراده، علم به مصل :همچنین فرموده (.244/ 1
 (.148/ 1: 1429)کلینی، مشیت الهی بر اراده الهی مقدم است 

 فرماید: در تفاوت این دو می که امام کاظمرنانوجود دارد البته بین اراده خداوند و اراده خلق، تفاوت 
دهد، اما اراده خدای تعالی همان پدید آوردن )احداث اراده مخلوق، عبارت است از نیت و آنچه پس از آن انجام می

گیرد، این صفات در او نیست و صفات مخلوق کند و تصمیم نمیو ایجاد( اوست نه ریز دیگر؛ زیرا خداوند فکر نمی
بدون  آن همشود، باش پس موجود می «موجود»گوید پس اراده خدا همان فعل اوست، هر ره را اراده کند می .است
 (.109/ 1: 1429ه ذات او رگونگی ندارد )کلینی، کرنان ؛قصد و تفکر، حتی اراده خدا رگونگی ندارد ،سخن ،لفظ

 گوید: عالمه طباطبایی نیز می
آید، اما در خداوند به معنای این است که او اراده در انسان، حالتی نفسانی است که با حواس باطنی پدید می

 (.217/ 10: 1417)طباطبایی، شود کامل کرده و تحقق آن هم حتمی میهمه اسباب وجود ریزی را فراهم و 
بنابراین اراده در انسان، نیرویی مرکب از شهوت، نیاز و آرزو است که گاهی در آغاز و گاهی در نتیجه حکم و 

جه آن نتیدستور است. اما مراد از اراده الهی، تمایل و خواست نفسانی به آغاز ریزی نیست بلکه به معنای حکم و 
است و اراده  ناپذیرالبته برای خداوند دو نوع اراده وجود دارد: اراده تکوینی که تخلف (.371 :1412)راغب، است 

 .تشریعی که ممکن است عصیان یا اطاعت شود
 شناسی جبر و اختيار. مفهوم2

طهیر است تا مشخص شود اراده لت پرداختن به مس له جبر و اختیار، وجود رابطه آن با بحث اراده الهی در آیه تع
 الهی رگونه با این بحث قابل جمع است.

ناگون: )سبحانی، گوهای اساسی درباره افعال انسان، مس له جبر و اختیار است. اهل حدیث به جبر یکی از اختالف
و  (41 - 40 /1: 1364؛ شهرستانی، 146/ 8: 1325)ر.ک: جرجانی، و معتزله به آزادی مطلق انسان معتقد هستند  (228/ 1

یعنی این که افعال بشر، هم به خداوند متعال منسوب است و هم به بشر، با  ؛را مطرح کردند« نظریه کسب»اشاعره 
خالق  ،گوید خداوندمثال وقتی کسی سخن می برایآن است. « کاسب »این تفاوت که خدا خالق افعال بشر و بشر 

اما شیعیان به پیروی از ائمه  .(130 و 129 :1385)ر.ک: برنجکار، باشد صوت است و گوینده سخن، کاسب آن می
یِن »، حد وسط، یعنی اطهار ْمَر

َ
 را برگزیدند. (208/ 1: 1403)طبرسی، « َاْمٌر َبیَن أ

اوست و بر انجام دادن آن کراهت دارد  مجبور کردن انسان بر کاری که خالف ارادهجبر در لغت به معنای 
در اصطالح به این معنا است که اراده انسان تأثیری در رد یا اثبات افعالش ندارد بلکه افعال  .(115/ 6: 1409)فراهیدی، 



 

جبر از دیدگاه  (.72: 1392؛ نصری، 98/ 1: همان؛ سبحانی، 46: 1413)ر.ک: مفید، تأثیر عوامل خارجی است انسان تحت
ه بنده، ای کگونهبه کار رفته است. به« نسبت دادن کار بنده به خداوند سبحان»اهل کالم، در موارد زیادی به معنای 

؛ عسکری، 549/ 1: 1996)ر.ک: تهانوی، به منزله جمادی خواهد بود که اراده و اختیار ترک فعل و سرپیچی از آن را ندارند 
راده به خدا، یا به اجبر در برابر تفویض و َقَدر یعنی نسبت دادِن کردارهای ارادی انسان  :ربه عبارت دیگ (.7: 1386

الهی، به گونه ای که اراده انسان تأثیری در انجام گرفتِن کارهای ارادی وی نداشته )جبرگرایی خالص یا مطلق(، یا تأثیری 
 (.130-129: 1385)ر.ک: برنجکار،  -یا کسبجبرگرایی نسبی -اندک در جهت کسب کردار ارادی به عهده گیرد 

؛ 185/ 2: 1414)فیومی، و مقابل شر است  (302/ 4: 1409)فراهیدی، « خیر»اختیار، مصدر باب افتعال، از ماده 
اش گرایش و میل است و ریشه« خاء و یاء و راء»گوید: فارس، درباره ریشه این واژه میابن (.246/ 4: 1414منظور، ابن

 (.232/ 2: 1404فارس، )ابنشود تقات به این ریشه بازگردانده میبقیه مش
شود که همه به آن تمایل خیر به ریزی گفته مینویسد: همچنین راغب اصفهانی در نظری مشابه با مطلب باال می

دارند، مانند ِخَرد، عدل، فضل و شیء سودمند؛ ضد آن، شر است و اختیار، یعنی خیرخواستن و طلب کردن خیر 
 (.301 - 300: 1412)راغب، 

 (.7: 1386)عسکری، در انتخاب را گویند  اختیار در اصطالح نیز مقابل جبر، به معنای برگزیدن، پسندیدن و آزاد بودن
اهد، دهد و اگر نخوگویند که اگر بخواهد، فعلی را انجام میر نوشته خواجه نصیرالدین طوسی، به کسی مختار میبناب

 (.55 :1379زاده آملی، )ر.ک: حسندهد انجام نمی
 گوید: طباطبایی در تعریف اختیار می عالمه

باشد، یعنی فاعل هم قادر بر انجام فعل و هم فعل اختیاری فعلی است که ترجیه یکی از دو طرف آن در اختیار فاعل 
قادر بر ترک آن است و برای ترجیه فعل، فاعل تأثیری از غیر نپذیرد و اگر عاملی غیر از خود فاعل موجب انجام فعل 

 (.122 :تاو یا خودداری از آن شود فعل جبری خواهد بود )طباطبایی، بی
اما تأثیر  ،توانند تأثیرگذار باشندو عوامل دیگر نیز در این انتخاب میبنابراین در اختیار، فاعل قدرت انتخاب دارد 

آنها به صورت علیت تامه نیست، برخالف جبر که علیت عامل خارجی به صورت تامه است و اراده انسان در اختیار 
 نیروی دیگر است.

م و اگر اراده ایقائل به تفویض شدهتوجه به حاکمیت الهی، اگر گفته شود خداوند نقشی در افعال انسان ندارد،  با
 و انسان مجبور خواهد بود. یی نداردخدا را حاکم بدانیم اختیار انسان معنا

 - ابوالحسن اشعری .کالمی اسالم، نظرات مختلفی درباره نسبت افعال انسان با خدا دارند هایمذاهب و فرقه
 گوید: در این زمینه می -پیشوای مکتب کالمی اشاعره 

آورد و اعمال بندگان مخلوق خداست و آنان توانایی بر انجام و گناهان بندگان را خداوند به وجود می نیستی جز خدا خالق
( و آنچه به انسان تعلق دارد؛ کسب و اکتساب است نه خلق و ایجاد 115/ 2: هماناز افعال خود را ندارند )سبحانی،  کیهیچ

 (.105/ 3: 1381)سبحانی، 
عالی و تدانند. از نظر آنها فاعلیت حقرابطه علیت میان اشیا، افعال انسان را نیز جبری می نفیاشاعره عالوه بر 

دن افعال بوسازد. برخی از اشاعره برای اثبات جبری اراده او به هر فعلی که تعلق پیدا کند آن را قطعی و ضروری می
سازد؛ زیرا اگر آن فعل ها آنها را قطعی و ضروری میه افعال انسانکنند. علم الهی بانسان علم الهی را مطرح می



 

خداوند، پیامبر »گوید: مثال فخر رازی می برای (.72: 1392)ر.ک: نصری، تحقق نیابد علم خداوند جهل خواهد شد 
تعلق « افرانفر کک»پیشین الهی، به  یدارد؛ زیرا علم و قضارا از تأسف بر باقی ماندن کافران بر کفر خویش، باز می

 (.43/ 9: 1420)فخرالدین رازی، « گرفته است
دانند و بر نیز افعال انسان را مخلوق خداوند می (139/ 3)سبحانی، گوناگون:  (پیروان جهم بن صفوان)متکلمان جهمی 

نمایند و او را به خالف اشاعره، در خصوص انسان به کسب نیز عقیده ندارند و هرگونه قدرت و اثری را از انسان سلب می
گونه همان یعنیشمارند؛ پندارند و انتساب افعال را به وی، مانند انتساب افعال به جمادات، مجازی میجمادات می منزله

 (98/ 1: )همان، انسان نیز نسبت به اعمال و افعال خویش اختیار و قدرتی ندارد ندارندگونه اختیار و قدرتی که جمادات هیچ
منعی در کار بندگان، وجود ندارد و مردم هرکاری بخواهند شود. اما مفوضه قائلند که جبری محض گفته می ،به این گروه

 (.46: 1413)مفید، انجام دهند، برایشان مباح است 
واسطه مخلوق انسان و با واسطه مخلوق خداوند متکلمان امامیه و جمهور حکما عقیده دارند: فعل انسان بی

الهی به فعل انسان به این صورت است که فعل ما همراه با صفت نظر عالمه، نحوه تعلق اراده  است. همچنان که از
الی حافعال در عین  به هر حالکند فعل به صورت اختیاری انجام یابد. اختیار باشد. بنابراین اراده الهی ایجاب می

 دننسبت به خدا جنبه وجوب را دارند، نسبت به اراده و اختیار ما جنبه امکان دارند، این دو اراده در عرض هم نیست که
شود؛ زیرا داشته باشند؛ بلکه در طول هم قرار دارند. البته علم الهی به افعال انسان موجب جبر نمی همتا مزاحمتی با 

 (.94و  81/ 1: 1417یی، )ر.ک: طباطباا صفت اختیاری بودن است علم الهی به افعال اختیاری انسان همراه ب
 فرماید: می که امیرالمؤمنینهمچنان

ُم  ْجَبَرُهْم َعَلی اْلَمَعاِصی َفُتَظلِّ
َ
ُنوهُ َو ََل َتُقوُلوا أ ْنُفِسِهْم َفُتَوهِّ

َ
ُه َعَلی أ یََل َتُقوُلوا َوَکَلُهُم اللَّ ََ وُلوا اْل ُُ ِفیِق ُر ِبَتْو وهُ َو َلِكْن 

ه ِه َو ُکلٌّ َساِبٌق ِفی ِعْلِم اللَّ ْذََلِن اللَّ َِ رُّ ِب ِه َو الشَّ ید که خدا مردم را به خودشان ینگو ؛(209/ 1: 1403)طبرسی،  اللَّ
واگذاشته و امور را به ایشان واگذار کرده، که این توهین به مقام مقدس اولوهیت است و نگویید خدا مردم را مجبور 

ید: اعمال خیر به یاری و توفیق خداوند است و ینموده که این نسبت ظلم به پروردگار است، بلکه بگوبه معصیت 
زند و باید توجه داشت که تمام این امور در مرحله علم اعمال شر و بد در نتیجه سلب توفیق خداوند از انسان سر می

  خداوند ثبت و نوشته شده است.
شود هم فعل او و هم فعل خداوند است؛ است: هر کاری که از انسان صادر میحاصل دیدگاه شیعه در مس له این 

رون خداوند خالق و منشأ اصل وجود  و گیرد، پس فعل انسانرون این افعال بر اساس اختیار انسان صورت می
ت ل فاعلیهای وجودی اوست پس فعل خداوند نیز هست. البته فاعلیت انسان، مباشری و در طوانسان و تمام قابلیت

 سبب خداوند است. 
به امام « محمد عجالن»که رنان ؛شوداستفاده می های پیشوایان معصوماین دیدگاه از آیات قرآن و آموزه

از آن است که به ایشان  ترخدا امر را به بندگان تفویض کرده؟ حضرت فرمود: خدا کریم :عرض کرد صادق
تر از این است که جبر کرده؟ حضرت فرمود: خدا عادل های ایشانخدا بندگان را بر فعل :تفویض کند، عرض کرد

 (.361: 1398)صدوق، بنده را بر کاری جبر فرماید بعد از آن او را بر آن عذاب کند 
 ،ز سوی دیگرا .منافات ندارد -در آیه تطهیر–با توجه به این مطالب، اعتقاد جبرگرایانه اشاعره با اراده تکوینی الهی 

رون معتزله قائل به تفویض هستند شاید نتوان اراده را تکوینی دانست. بر اساس دیدگاه امامیه، وجه جمعی بین اراده 



 

و قائل شدن به امر بین االمرین وجود دارد که در فصل بعد به هر سه دیدگاه پرداخته خواهد  -در آیه تطهیر–تکوینی 
 شد.

 معنا و تقسیم اراده .3
درباره مفهوم اراده در  است.« احزاب»سوره  33بیت خبر اصلی آیه از اهل« اذهاب رجس»و « تطهیر»هی در راده الا

یه تطهیر در آ آناین آیه، نظرهای متعددی بین دانشمندان اسالمی وجود دارد که ابتدا به تقسیم اراده و سپس به مفهوم 
 شود. پرداخته می

 . اقسام اراده الهی1

اراده »و « اراده حتم»به  معصومان کالمدر از آن شود که دو نوع اراده تکوینی و تشریعی تقسیم میراده الهی به ا
قدری،  سنت بر آنند که اراده در قرآن دو گونه است: یکی ارادهمحققان اهل (.151/ 1: 1429)کلینی، شود تعبیر می« عزم

شرعیه در بردارنده محبت و رضاست و اراده کونیه عبارت  وجودی، آفرینشی و دیگری اراده دینی، امری و شرعی؛ اراده
 شود.از مشیت است که همه موجودات را شامل می

که فاعِل مرید اراده کند که دیگری کاری را انجام دهد، میان اینکه فاعِل مرید انجام فعلی را خود اراده کند و این
ق گرفته و در صورت دوم فعل دیگری را اراده کرده است، تفاوت وجود دارد؛ در صورت اول اراده او به فعل خودش تعل

العز )ابن ابیها قابل فهم است و اراده دوم مستلزم امر است، اما اراده نخست مستلزم امر نیست و هر دو نوع برای انسان
 (.114 :2005طحاوی، 

 . مفهوم اراده تکوینی در آیه تطهير2

کند و آخرین بخش علت تامه است و تخلف اشیاء و افعالی که خود ایجاد میراده تکوینی یعنی اراده خداوند درباره ا
داوند خمانند اینکه  ؛ای است که متعلق اراده، دنبال آن واقع شوداراده :به عبارت دیگر .اراده از متعلق آن ممکن نیست

ناپذیر خداوند که اختیار هیچ ریز ؛ که در اینجا اراده یعنی خواستن تخلف(166 :)اعرافای بوزینه شوند اراده کرد عده
در آن دخیل نیست. بنابراین هرگاه همه مقدمات و مبادی تکوینی فعل تحقق یابد و اراده نیز به آن تعلق گیرد، تحقق 

ی قرار طبیعمغلوِب عوامل قاهر و غالب طبیعی و غیر گاهیفعل قطعی و حتمی خواهد شد. البته اراده تکوینی انسان 
نین فرضی در خداوند هرگز راه نخواهد یافت؛ زیرا خداوند بر هر کاری تواناست و قدرِت او مغلوب گیرد، ولی رمی

، یابدیمبدین جهت، هرگاه اراده تکوینی خداوند به انجام کاری تعلق گیرد، آن کار قطعًا تحقق  .هیچ ریز نخواهد بود
َراَد َشیئا َان یُقو »که فرمود: رنان

َ
ْمُرهُ ِإَذا أ

َ
 (.82 :)یس« َل َلُه ُکن َفیكونانَما أ

؛ یعنی داننداراده الهی در آیه تطهیر را تکوینی می (134/ 3: 1410)سید مرتضی، بیشتر مفسران و متکلمان شیعه 
کند: اراده تشریعی طبرسی رنین استدالل میبیت برطرف شود. از اهل یهرگونه رجس است تاخداوند اراده کرده 

اراده تطهیر « انما»حال آنکه در آیه، کلمه  ،بیت نداردهیر، عام است و اختصاص به اهلخداوند بر اذهاب رجس و تط
بیت است و دهد که این ویژگی به عنوان تکریم اهلبیت کرده است. همچنین لحن آیه نشان میرا اختصاص به اهل

 گوید: طباطبایی میعالمه  (.560/ 8: 1372)طبرسی، اگر اراده تشریعی باشد مدح و تکریمی ندارد 
/ 16: 1417ایی، )طباطبن است که این با تعابیر آیه سازگاری ندارد اتکالیف دینی برای همه مکلف أاراده تشریعی منش

313.) 



 

 البته درباره اراده تکوینی در آیه تطهیر دو رویکرد وجود دارد: 
راده دانند؛ بنابراین تحقق ابل و بعد نمیآیه تطهیر را در سیاق آیات ق کهشیعه است  یدیدگاه علما ،رویکرد اول

 ه قبالً گونه کهمان -دانند. در این نوع تفسیر در آیات قبل و بعد نمی ذکر شدهالهی را نیز در ضمن خطابات و شرایط 
 مخاطبان آیه افراد خاص و دارای فضیلت و منقبت ویژه هستند. - اشاره شد

امر جبری است؛ رون آنها توان  کبیت یکه در این صورت تطهیر اهلشود اما اشکاالتی بر این رویکرد گرفته می
اگر بگوییم خداوند به اراده تکوینی نامشروط و تخلف :به عبارت دیگرانجام گناه را ندارند و این فضیلتی نیست. 

اراده  برابرن معصوم باشند و گناه و خطا نکنند، در این صورت اختیار آنها در اناپذیر خود خواسته است که مخاطب
 ؛ رون خالف اراده تکوینی وکنندتوانند گناه و یا خطا ن آیه نمیامخاطب تکوینی خدا منتفی و معدوم است و طبعاً 

البته علمای شیعه  .؛ در حالی که به اجماع شیعه ایشان در تمام اعمال خود مختار هستنداستقطعی خداوند 
 .اند که به آنها اشاره خواهد شدهایی دادهجواب

سیاق است، آیه تطهیر را هم (168/ 25: 1420)ر.ک: فخر رازی، تسنن برخی از عالمان اهلن آن رویکرد دوم که قائال
شمارند. ط و خطابات آیات قبل و بعد قطعی مییدانند و تحقق اراده الهی را در ضمن تحقق شرابا آیات قبل و بعد می

طبیعی است که در این صورت، فضل و منقبت ویژه به معنای خاص آن دیگر برای افراد این آیه وجود ندارد و لذا 
در بین  (.7/ 22تا: )مراغی، بی که شامل همه افراد منصوب به پیامبر هم بشود اندگرفتهدایره آن را رنان گسترده ای عده

در حق  داخآیه به صورت اراده الهی در رفع سوء و فحشا و فرا گرفتن رحمت اهل سنت، طبری و قتاده نیز با تبیین 
آلوسی نیز دیدگاه تکوینی بودن اراده را  (.296/ 10: 1412)ر.ک: طبری، ، به این رویکرد گرایش دارند بیتاهل

 (.199/ 11: 1415)ر.ک: آلوسی، برگزیده است 
 قائالن اراده تکوینی بر اشکال

رون عدم تطهیر  ؛بیت استشود که تکوینی بودن به معنای سلب اختیار از اهلتکوینی اشکال می ر معتقدان ارادهب
و پایبندی به این امر سبب پذیرش جبر و عدم اختیار  باشدمیامری محال  وآنها به منزله تخلف اراده الهی است 

صورت دیگر آیه، فضیلتی برای  در این و توانند مرتکب گناه و خطا شوندکه مخاطبان آیه نمیبیت است اهل
اگر آیه تطهیر بر عصمت داللت داشته و مراد از » :کنداشکال میرنین تیمیه  ابن ،مثال براینیست.  بیتاهل

)ر.ک: ابن « خواست خداوند اراده تکوینی باشد، جبر الزم خواهد آمد، در حالی که در نزد شیعیان جبر مردود است
بیت معصوم نباشند تخلف از اراده خداوند به دلیل اینکه اگر اهل ؛(37/ 3: 1389میالنی،  ؛ حسینی21/ 4: 1406تیمیة، 

 د.نامامیه به آن اعتقاد ندار و این امر همان پایبندی به جبر و عدم اختیار است .آید که محال استمتعال پیش می
 . مفهوم اراده تشریعی در آیه تطهير3

تخلف  به همین دلیل (516: 1422)مقداد، شود توسط فاعل مختار دیگری انجام میای که راده تشریعی یعنی ارادها
 فرماید: مانند اینکه خداوند می ،اراده از مراد امکان دارد

ُكْم تَ  َرُکْم َوِلیِتمَّ ِنْعَمَتُه َعَلیُكْم َلَعلَّ یُد ِلیَطهِّ یُد الّلُه ِلیْجَعَل َعَلیُكم ِمْن َحَرٍج َو لِكن یِر  (؛6)مائده،  ُكُروَن ْش َما یِر
خواهد شما را پاك سازد و نعمتش را بر شما تمام نماید شاید خواهد مشکلی برای شما ایجاد کند بلکه میخداوند نمی

 جا آورید.هشکر او را ب



 

توانند ده خود میااین عمل را انجام دهند، البته آنها با ار تاخواهد در این آیه خداوند با جعل قانون از مردم می
 انجام ندهند.

 جعل احکام و درخواستو و در مقام تشریع  ستهادر مورد تکالیف انسان اراده تشریعی، غالباً  :به عبارت دیگر
 مرتبط با اراده آنها است.  به همین سببانجام اعمال است و 

اراده مطرح  ،(36: تابی ؛ صالحی نجف آبادی،48: 1413)عاملی، و برخی از عالمان شیعه  سنتدانشمندان اهلبیشتر 
برخی به صراحت این مطلب  (.321/ 4: 1414؛ شوکانی، 193/ 11: 1415)آلوسی، دانند شده در آیه تطهیر را تشریعی می

: 1382؛ آل غازی، 321/ 4: 1937)شوکانی،  دارداند که معنای تشریعی ای تفسیر کردهاما آیه را به گونه ،اندرا بیان نکرده
بیت در آیه از باب تعلق اراده و خواست الهی به تعلق اراده الهی به اذهاب رجس و تطهیر اهل»ند اینکه مان(؛ 476/ 5

تواند می اهانجام تکالیف شرعی، توسط مخاطبان آیه و به تبع، دست یافتن به ثمرات و نتایج آن است که این دستور
 «.توسط بندگان نقض شود

ر این است که اذهاب رجس و تطهیر د آناین نوع برداشت، مبتنی بر پیوند سیاقی آیه تطهیر با آیات قبل و بعد 
و منقبتی خاص برای مخاطبان آیه نیست؛ بلکه بیان  تلیاست و لذا فضهصورت نتیجه عمل به آن دستور

بان به خاندان پیامبر است و مشخص هم نیست که آ هاییدستور  اهن آیه به این دستورایا مخاطببرای همه منسو
طور که در سوره مائده بعد از بیان همان ،ن استامتوجه همه مکلف ،امر به پاک بودن به عالوه،اند یا نه؟ عمل کرده

ُكْم َتْشُكُرون»برخی احکام فرمود:  َرُکْم َو ِلیِتمَّ ِنْعَمَتُه َعَلیُكْم َلَعلَّ یُد ِلیَطهِّ در این آیه به سبب  .(6 :)مائده« یر
بیت در میان مردم، مطلوب خدا به ایشان تذکر داده شده است و لذا علت غایی و هدف از این موقعیت خاص اهل

 فقط اذهاب رجس و تطهیر است و هیچ نوع داللتی بر فضیلت نیست. هادستور
اند؛ از جمله به نیز تمسك جسته لییپیروان این نظریه، در توجیه تشریعی بودن اراده الهی در آیه تطهیر، به دال

ارتباط سیاقی آیه با دیگر خطابات آیه، همچنین مالزم بودن اراده تکوینی با سلب اختیار از مخاطبان آیه و عدم تشابه 
ا برخی تشابه اسلوب آیه تطهیر ب ،سیاق و ساختار آیه تطهیر با آیاتی که اراده تکوینی در آنها مطرح است و بالعکس

در بخش بعدی به  .، که اراده الهی در آن آیات تشریعی است«سوره بقره 185شش سوره مائده و »یر آیه از آیات نظ
 شود.این شبهات پرداخته می

 قائالن اراده تشریعی بر اشکال

 شود: شکاالتی بر دیدگاه قائالن به اراده تشریعی در آیه تطهیر وارد است که به برخی از آنها اشاره میا
 ،بیت نداردگونه اختصاصی به اهلاراده تشریعی با تصریه آیه به انحصار منافات دارد؛ رون تشریع احکام هیچ :اوَل  

 (.29: 1390)حسینی میالنی،  بیت دارددر حالی که عالوه بر الفاظ آیه، احادیث پیامبر نیز داللت بر اختصاص آیه بر اهل
ینی شود: خدا در نظام تشریع، احکام و قوانشریعی باشد معنای آیه رنین میاگر در آیه تطهیر اراده الهی ت :به عبارت دیگر

باشند. در حالی که این امر عام است و شامل بیت به آنها پایبند باشند منزه از رجس میجعل کرده است که اگر اهل
اره قذارت با جعل قانون، درببیت و دیگران نیست؛ زیرا اراده طهارت و رفع بنابراین فرقی بین اهل شود.میدیگران هم 

یت، و معص ککفر، شر کبا تر تارون خداوند از آنها نیز خواسته است  ؛همگان، حتی کافران و فاسقان نیز وجود دارد
 راه صحیه هدایت را بپیمایند.



 

 گوید: شیخ طوسی در این باره می
و از معاصی بپرهیزند  کننداراده خداوند به زدودن رجس دو حالت دارد: یکی اینکه از آنان خواسته است که طاعت 

ای درباره آنها انجام داده است که به واسطه آن، از ارتکاب قبیه دوری کنند. که لطف ویژه)اراده تشریعی(؛ دیگر این
 بیتبه اهل یوند از همه مکلفان خواسته است و اختصاصای را خداصورت اول صحیه نیست؛ زیرا رنین اراده

)طوسی،  است که دیگران فاقد آن هستند بیتگر مزیتی برای اهلناز سوی دیگر، مسّلم است که این آیه، بیا .ندارد
 (.340/ 8تا: بی

گر شأن و مقام جایگاه و بیانبیت پیامبر و توجه به آیه تطهیر مشتمل بر فضایل اهلکه بنابراین اکثر علما معتقدند 
این  (.145: 1965هجر هیتمی، )ابنبیت از رجس منحصر شده است اراده الهی به تطهیر اهل« ماانّ »آنها است؛ زیرا با 

؛ راغب، 31/ 13: 1414منظور، )ر.ک: ابن باشداز خودش می برای انحصار و اثبات بعد« ماانّ »که  اهمیت داردنکته نیز 
: همانمنظور، )ابننصب است و نصب داللت بر اختصاص دارد « اهَل البیت»وه بر آنکه اعراب واژه عال .(92: 1412

اختصاص  براز پیامبر نیز نشان دیگری  (13: 1393)ر.ک: عطائی، وجود احادیث متواتر  .(10/ 8: 1415؛ درویشی، 15/ 2
بیت است. در حالی که اراده تشریعی، بر مدح و  و بیانگر مدح و تکریم ویژه بر اهل (29: 1390)حسینی میالنی، آیه 

سیاق با آیات قبل و بعد آیه تطهیر هم اینکه عالوه بر پس (.134/ 3: 1410)سید مرتضی، کند ای داللت نمیتکریم ویژه
وجود حصر در این آیه و تعلق اراده به خداوند نیز تشابه اسلوبی بین این آیه با آیاتی که در آنها اراده تشریعی  ،نیست

 کند.مطرح است را منتفی می
هجر ن)اباین خصوصیات که در آیه تطهیر، اجتناب از نواهی و امتثال اوامر است ذکر سبب که اگر گفته شود 

در آن صورت معنای آیه شریفه در حد همان تقوای دینی و اجتناب از نواهی  ،(560/ 8تا: ؛ طوسی، بی145: 1965هیتمی، 
داند و با نص آیه مبنی بر و امتثال اوامر است که خداوند آن را برای عموم مسلمانان و مکلفان به احکام دین الزم می

صر و انحصار وجود حکه در آیه شریفه دو حال آن (.311/ 16: 1417)طباطبایی، کند بیت، تعارض پیدا میانحصار اهل
انحصار این عصمت و دوری از  و بیتو دور کردن پلیدی و تطهیر اهل زدودنانحصار اراده و خواست خدا در  :دارد

اگر اراده تشریعی باشد، تکلیف  (.309: )هماناست  بیتبیت که خود از عنایات الهی بر اهلپلیدی در اهل
منحصر کند. بنابراین ظاهر آیه و احادیث شأن  بیتمتوجه همگان است و معنا ندارد که خداوند آن را در اهل

)سید ند کای داللت نمیبیت است، در حالی که اراده تشریعی، بر مدح و تکریم ویژهنزول، بیانگر مدح و تکریم اهل
 تواند به معنای تشریع باشد.پس نمی ؛(134/ 3: 1410مرتضی، 

حال آنکه  ،گیرد، نه به فعل خود ُمرید )صاحب اراده(اشکال دیگر اینکه اراده تشریعی به فعل مکلفان تعلق می
ید الله لیذهب عنكم» :در آیه تطهیر، اراده به فعل خداوند تعلق گرفته است رون فرموده داوند ؛ یعنی خ..«. انما یر

ای باید تکوینی و مربوط به خواست خداوند در عالم رنین اراده . پسکه پلیدی را از شما دور سازداراده کرده است 
 (.303/ 17: 1374)مکارم شیرازی، تکوین باشد 

با  الوه بر آن،عن به اراده تشریعی، آیه تطهیر هم سیاق با آیات قبل و بعد نیست. ابنابراین برخالف سخن معتقد
وجود حصر در این آیه و تعلق اراده به خداوند هیچ تشابه اسلوبی بین این آیه با آیاتی که در آنها اراده تشریعی مطرح 

دیگر آیه  اهشود که با پذیرش آنبر قائالن اراده تشریعی و تکوینی، اشکاالتی مطرح می در نتیجهاست وجود ندارد. 



 

 آید.بیت به حساب نمیتطهیر فضیلتی برای اهل
 . اراده تکوینی در قالب تشریع4

ها مطرح بود که با توجه اما اشکاالتی بر این دیدگاه ،یشتر نظرات مختلف راجع به اراده الهی در آیه تطهیر بیان شدپ
اند هایی بیان کردهعالمان شیعه جواب . هررندبیت نیستبه آن اشکاالت، دیگر لسان آیه حاوی فضیلتی برای اهل

یافت پاسخ به این اشکاالت، ارائه نظر اراده تکوینی در قالب رسد رهاما به نظر می ،(29: 1390نی میالنی، )ر.ک: حسی
تشریع است. با این توضیه که مراد از اراده در این آیه، فراتر از اراده تشریع است، به دلیل اینکه اختصاص و فضیلت 

تکوینی باشد. البته نه اراده تکوینی فارغ از تشریع یا اراده تکوینی  شود که مراد از اراده،در صورتی از آیه استفاده می
 بیتبیت خودشان هیچ اختیاری ندارند؛ رون در آن صورت افعال اختیاری اهلنافی تشریع، به این معنا که اهل

معنا رنین ثواب و عقاب الهی بیدر نتیجه، آزادی اراده و اختیار آنها و هم و گیردخداوند قرار می تحت اراده مطلقه
 بیتبلکه اراده تکوینی در قالب تشریع است؛ یعنی اراده تکوینی خداوند در قالب اراده تشریع اهل ،شودمی

 است.
ند اینکه است مانعناوین سلبی و منفی در صورت انتساب به خداوند، جزایی و مسبوق به سوء اختیار  :توضیح

ذیَن َل یْؤِمُنون»فرماید: قرآن می ْجَس َعَلی الَّ ُه الرِّ یعنی جعل رجس نتیجه عدم ایمان است؛ اما عناوین  ،«یْجَعُل اللَّ
 ؛هایی مانند عصمت و تطهیر، پاداش آن استتواند مسبوق به حسن اختیار باشد که در آن صورت مقاممثبت می

گاهی دارد هررند که هنوز پدید نیامدهمیهای افراد یعنی بر اساس لیاقت اند. همچنین این باشد که خداوند از آنها آ
 فرماید: می که امام سجادصورت ابتدایی به افراد تعلق بگیرد رنانتواند بهعناوین می

ٌل، َو ِإْذ ُکلُّ ِنَعِمَك اْبِتَداء های تو )خدا( از (؛ همه احسان12عای ، د64)صحیفه سجادیه،  َجِمیُع ِإْحَساِنَك َتَفضُّ
 .هایت ابتدایی استروی تفّضل و همه نعمت

ْحَساِن ِنَعماُتْبِدُئ ]َتْبَتِدُئ »فرماید: همچنین حضرت در دعای سحر ماه رمضان می / 1: 1409طاووس، )ابن« [ ِباْْلِ
69 .) 

درت و اراده ق که منتسب به خدا دانسته و معتقدندهمه امور را که قائل به جبر هستند و -بنابراین برخالف اشاعره 
انسان مخلوِق خداست، پس قدرِت صدور هیچ فعلی را از خود ندارند و قصد و نیت انجام کاری را بر اساس انتخابی 

که قدرت مطلق خدا را  -و معتزله  (145/ 8: 1325)جرجانی،  -دهندآورد، انجام میکه خداوند در آنها به وجود می
: 1364؛ شهرستانی، 146 همان:)دانند د به ماسوای افعال اختیاری انسان دانسته و آن را منتسب به خود شخص میمحدو

امامیه با پیروی از کتاب و سنت، هم  - خداوند زمام امور را به دست بندگان داده استکه معتقدند و  (41 - 40 /1
را مبنای فکری خویش  اند و سخن امام صادقانسان را پذیرفتهاند و هم آزادی اراده مطلقه خدا را باور کردهاراده 

یِن : »فرمود اند کهقرار داده ْمَر
َ
ْمٌر َبیَن أ

َ
بر اساس این قاعده،  (.389/ 1: 1429)کلینی، « ََل َجْبَر َو ََل َتْفِویَض َو لِكْن أ

هی اراده الهی به صورت تکوینی و گاهی اعمال انسان مبتنی بر اراده الهی و اختیار انسان است. با این تفاوت که گا
در اصل اراده خداوند، البته  .پذیر هستندناپذیر و برخی تخلفتشریعی است؛ یعنی برخی تحققشان در خارج تخلف

 اختیار انسان دخیل نیست بلکه انسان و همه مخلوقات تابع این قوانین هستند.
شود؛ با این توضیه این تفسیر از مجموع آیات هم استفاده می قاعده تفسیر شود؛همین آیه تطهیر نیز باید بر اساس 



 

همانند دیگران مکلف است و  داللت دارند بر این که پیامبر (48 - 44 :؛ حاقه65 :)زمربرخی از آیات قرآن که 
اما خداوند  ،(49: 1413؛ حلی، 388: تا)ر.ک: سبحانی، بیکه قادر بر انجام گناه هست شود، در حالی مرتکب گناه نمی

دستور به تبعیت  و در نتیجه (74 :)اسراءکند ها حفظ میاز لغزش (225/ 5: 1389)جوادی آملی، ایشان را با حفظ اختیار 
دهد؛ البته خداوند با اراده تشریعی به همگان، دستوِر انجام تکلیف می :به عبارت دیگر. (7 :)حشردهد مطلق می
ق آن داشته باشد، بلکه تنها اراده هدایت و راهنمایی دارد همچنان که قرآن کریم که الزام تکوینی در تحقبدون این

ا»فرماید: می ا َکُفور  ا شاِکرا  َو ِإمَّ بیَل ِإمَّ ا َهَدیناهُ السَّ از سوی دیگر با علم احاطی که به همه موجودات  (.3 :)انسان« ِإنَّ
مانند عالم ذّر  - هایی که از ایشانو به علت امتحان (269/ 6: 1981؛ صدرالمتالهین، 434/ 1تا: )مطهری، بیاز ازل دارد 

ََلُم َعَلیِك یا ُمْمَتَحَنُة اْمَتَحَنِك »اند: فرموده حضرت زهرا در موردگونه که همان - ،انجام داده است - هُ  السَّ  اللَّ
ُلَقك َْ ْن ی

َ
ْبَل أ َُ ِذی َخَلَقِك  گیری از اختیار خود، به با بهره بیتکه اهلداند می -(79: 1419)ابن مشهدی، « الَّ

کنند، در نتیجه خداوند آن را ترک می خود کنند و با وجود قدرت بر معصیت، به اختیارعمل می کردهره تشریع آن
 بروند. بیتهای ناخواسته به طرف اهلشود که پلیدیمانع می

گونه که قرآن در همانهمانند دیگران مکلفند و تشریع و جعل احکام برای آنها نیز هست؛  بیتبنابراین اهل
َرُکم»فرماید: می مکلفان حق همه یُد ِلیَطهِّ بیت با اراده او اراده اهل داند کهمیاما از آنجا که خدا  ،(6 :)مائده« یر

 کند.خداوند به اراده تکوینی خود رجس را از آنان دفع می ،خواهندمطابقت دارد و به جز خواست او ریزی نمی
ترتیب اثر دهد و قبل از تحقق آن به او تفضلی نماید، در قرآن  ،این امر که خداوند به حسن اختیار کسی در آینده

خداوند حضرت  (.12 :)مریموجود دارد  و یحیی (30 - 29 :)مریمهایی مانند جریان حضرت عیسی کریم نمونه
در حالی که این حضرات هنوز در طفولیت  ،کنددهد و همچنین به حضرت یحیی ُحکم عطا مییسی را نبی قرار میع

 گیرند.بودند و قبل از این که به مرحله عمل برسند آنها پیشوا قرار می
افران کالبته این اراده تکوینی در قالب تشریع فقط در اعمال صاله نیست بلکه به صورت دیگر حتی در اعمال 

 فرماید: مثال قرآن کریم می براینیز جاری است 
ْنیا َو َتْزَه  َبُهم ِبَها ِفی اْلَحیاه الدُّ یُد الّلُه ِلیَعذِّ ْوََلُدُهْم ِإنَّما یِر

َ
ْمَواُلُهْم َوََل أ

َ
ْنُفُسُهْم َو ُهْم َکاِفُروَن َفََل ُتْعِجْبَك أ

َ
 :توبه) َق أ

خواهد در زندگی دنیا به وسیله اینها . جز این نیست که خدا مینیاورداموال و فرزندانشان تو را به شگفت  (؛55
 عذابشان کند و جانشان در حال کفر بیرون رود.

در این آیه، اراده خدا بر این تعلق گرفته که به وسیله اموال و اوالد، کافران و مجرمان در دنیا عذاب و در آخرت 
نه به معنای تشریع و نه به معنای تکوین است. بلکه خداوند اراده کرده هر  ،ند. اراده در این آیه درباره افرادنابود گرد

ناپذیر الهی است؛ اما برای و این یک سنت تخلف گرددکسی فریفته اموال و اوالد شود، به رنین سرنوشتی درار 
بنابراین اراده الهی ضمن  .سرنوشت نجات بدهد تواند خود را از اینپذیر است و هر شخص میتخلف ،اشخاص

حق اختیار دارد. البته اختیار انسان در این موارد به معنای  آناما انسان در مقابل  ،ناپذیر استاین که حتمی و تخلف
 نقض اراده الهی نیست؛ بلکه به این معنا است که خود را در مسیر این اراده قرار بدهد یا قرار ندهد.

 داند: نیز مراد از اراده خدا در آیه تطهیر را انجام واجبات و ترک محرمات نمیشیخ طوسی 
ه الذهاب الرجس عن اهل البیت ... عباره عن انه اذهب عنهم الرجس بأن فعل لهم لطفًا اختاروا عنده االمتناع  إرادة اللَّ



 

دور ساخته و آنها نیز با اختیار خود خداوند با لطف خویش، رجس را از آنها  (؛340/ 8تا: من القبائه )طوسی، بی
 اند. پرهیز کرده

 از سخن ایشان رنین برداشت باشد؛ زیرامنظور شیخ نیز همان اراده تکوینی در قالب تشریع که رسد به نظر می
 دوری رجسبیت نیز با اختیار خود از را از آنها دور ساخته و اهل ، رجسبیتشود که خداوند با لطف به اهلمی

بیت، رجس را از آنها دور کرده ولی آنها مختارند که به اند. یعنی خداوند به سبب علم خود به حسن اختیار اهلکرده
 روند. نمی خود اختیار باسمت رجس بروند اما 

عصمت تفضلی از جانب خداوند بر شخص : »یدگومس له عصمت می مورددر را  سخنشیخ مفید نظیر این 
همچنان که در جریان حضرت یوسف «. زندداند به آن تفضل رنگ میکه خدا مییعنی بر کسی  ،معتصم است

وَء َو اْلَفْحَشاءَ »فرماید: خداوند می یوسف رون از بندگان مخلص ما بود،  ؛(24 :)یوسف« َکَذاِلَك ِلَنْصِرَف َعْنُه السُّ
ا از بدی ر حضرتخداوند  :دیگربدی و فحشاء را به وسیله آنچه از برهان پروردگارش دید از او بگرداندیم. به عبارت 

: 1417)طباطبایی، ن بنده مخلصی بود خداوند سوء و فحشا را از وی دور کرد یشاو فحشا دور نکرده است بلکه رون ا
11 /130 .) 

بیت، البته با اراده و اختیار خودشان راین خداوند به صورت قطعی )اراده تکوینی( از اذهاب رجس و تطهیر اهلبناب
اختیار آنها  همکند، تا بیت را با اراده تکوینی خود ضمانت میتشریعی اهل دهد و این اراده)اراده تشریعی( خبر می

است که در جریان غصب  این سخن روایت حضرت امیر یدؤناپذیر بودن این اراده ثابت شود. متخلف همو 
 فدک، در مقام احتجاج به ابوبکر فرمود: 

ْهَل »ای؟ گفت: آری، فرمود: به من بگو آیا آیه بو بکر آیا قرآن خواندهاای 
َ
ْجَس أ ُه ِلیْذِهَب َعْنُكُم الرِّ یُد اللَّ ِإنَّما یِر

َرُکْم َتْطِهیرا   بکر اگر بوابوبکر گفت: درباره شما نازل شده، فرمود: ای ادرباره ما نازل شده، یا دیگران؟ « اْلَبیِت َو یَطهِّ
 ای شده است تو ره خواهی کرد؟ گفت: جماعتی شهادت دهند که فاطمه دخت پیامبر مرتکب فاحشه
یُمُه َعَلی ِنَساِء اْلُمْسِلِمیَن  ُِ

ُ
یُم َعَلیَها اْلَحدَّ َکَما أ ُِ

ُ
 سازم، زنان دیگر مسلمان حّد را بر او جاری می؛ مانند ُکْنُت أ

ِه َلَها ِبالطَّ   نََّك َرَدْدَت َشَهاَدَة اللَّ
َ
اَل ِِل َُ اَل َو ِلَم؟  َُ یَن  ِه ِمَن اْلَكاِفِر اَل ِإَذْن ُکْنَت ِعْنَد اللَّ  حضرت امیر؛ َهاَرةَُ

)طبرسی، ای خداوند بر طهارت او شدهبود؛ زیرا تو منکر گواهی  خواهیفرمود: در آن صورت نزد خدا از کافران 
1403 :1 /92). 

َهاَرة»شاهد در این روایت جمله  ِه َلَها ِبالطَّ بیت فرماید: خداوند بر طهارت اهلاست که امام می« َرَدْدَت َشَهاَدَة اللَّ
 و« تطهیر»و « اذهاب رجس»شهادت داده است. بر این اساس، آیه تطهیر، صرفًا وعده و قرار مشروط الهی مبنی بر 

بیت است که از آغاز مربوط به آینده نیست، بلکه نوعی حکایت و خبر قطعی از سنت و قانون الهی در حق اهل
 .گیردخلقت نخستین فرد از ایشان تا پایان حیات آخرین نفر آنان را در برمی

بیت در پس اهل .از رجسبیت نه به اذهاب اهل ،اراده خداوند به اذهاب رجس تعلق گرفته است ،عالوه بر این
گونه که مثاًل پدری وسایل اعتیاد در همان شود.بنابراین به جبر در عمل منجر نمی .رفتن به سوی رجس اختیار دارند

 شود.رود و معتاد میاما فرزند با اختیار خود به سوی آنها می ،دهدگذارد حتی موانعی هم قرار میاختیار فرزندش نمی
و بالذات، اراده تشریعی است و متعلق به اوامر و نواهی  معتقدند: اراده مورد نظر در آیه تطهیر، اوالً برخی از علما 

اما نشأت گرفته از اراده دیگری است که به زدودن پلیدی از  ،که متوجه همسران رسول خدا گردیده استاین است 



 

اراده دوم مدلول اولویت قطعی و مفهوم موافقت  این .بیت و پاکیزه گرداندن آنان تا حد عصمت تعلق گرفته استاهل
بیت را تحت رعایت خود قرار داده و در جهت پاکیزگی و اذهاب رجس از آنان، اهل ،خداوند :است. به تعبیر دیگر

 (.48: 1413)عاملی، کند و بالعرض باشد عمل می حتی اگر ثانیاً 
به خدای متعال نسبت داده شده  «یرید» که رون ن استدر آیه، آ...«  یرید الله»نکته مهم دیگر درباره تعبیر 

یُد ُظْلما  ِلْلعاَلمین»مانند آیات  - است عاری از زمان ُه یر یُد ِبُكُم اْلُعْسر»و « َو َما اللَّ ُه ِبُكُم اْلیْسَر َو َل یر یُد اللَّ ؛ «یر
سنتی عام و جاری در طول زمان است. و به عنوان  -کنندکه بر تعلق اراده خداوند بدون لحاظ زمان خاص داللت می

نََّك » :آمده است رنان که در زیارت امام حسین
َ
ْشَهُد أ

َ
ْصََلِب  ُنورا  ِفی ُکْنَت  أ

َ
َرِة  اِْل ْرَحاِم اْلُمَطهَّ

َ
ِة َو اِْل ََ اِم الشَّ

اِت ِثی ْنَجاِسَها َو َلْم َتْلِبْسَك ِمْن ُمْدَلِهمَّ
َ
ْسَك اْلَجاِهِلیُة ِبأ دهیم که شهادت می ؛(721/ 2: 1411)طوسی، « اِبَهاَلْم ُتَنجِّ

 نکرده است. های جاهلیت شما را آلودههای بلند مرتبه و ارحام پاک که پلیدیشما نوری بودید در صلب
 موده و بدان رضایتندانسته که امامان جز آنچه او تشریع رساند که خداوند متعال میبر این اساس، آیه تطهیر می

دهد همچنان که ها شهادت میگزینند و لذا به صورت اراده قطعی بر طهارت آنها در تمام زمانریزی بر نمی داده،
 شهادت داده است. بیتبه ابوبکر فرمود: خداوند به طهارت اهل امیرالمؤمنین

 نتيجه
های آیه تطهیر از جمله آیاتی است که میان مفسران در تفسیر آن نظرهای متعددی وجود دارد. یکی از اختالف

اراده الهی در این آیه است. بیشتر عالمان شیعه و برخی از اهل تسنن، اراده در آیه تطهیر  معنایدانشمندان اسالمی، 
دانند و تحقق اراده الهی را در ضمن ناسب با آیات قبل و بعد میالبته آنها سیاق این قسمت را مت .دانندرا تکوینی می

بیشتر اهل تسنن با تمسک به وحدت سیاق قائل به تشریعی  ،شمارند. در مقابلط و خطابات آن آیات برمییتحقق شرا
ه اراده تکوینی فارغ تکوینی است؛ اما نرسد مراد از اراده در آیه تطهیر، بودن اراده الهی در این آیه هستند. به نظر می

 در قالب تشریع است. این اراده تکوینی به شکلی است که سبب یاز تشریع یا اراده نافی تشریع، بلکه اراده تکوین
با اراده  بیتبلکه اهل ،وجود آمدن جبر باشده اش بسلب اختیار از معصومان و جبر ایشان نخواهد شد تا الزمه

 اند.افتهو اختیار خود به این مرحله دست ی
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