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ام  کنـد شـیعیان،  جدی ندارند  وی ادعا می در این  صوص ا تالق
کند که ایـن  ـود اتهـامی بـه شـیعه      المؤمنین عایشه را به زنا متهم می

است که نه تنها عایشه بلکه همـه همسـران ان یـا را از ایـن عمـ  م ـرا       
ــی ــرای اع   م ــالی ب ــیر را مر ــ ل ر  تفس ــد  اس ــ ات و  دانن ــال تعص م

که تفسیر از نگاه مسـلمانان  کند، در حالیهای مفسر تلقی می واسته
ها دارای شرایط و ضوابط  الی است  تنثیر بیش از حد پیش دانسته

و عالیق در تفسیر مطل ی است که در هرمنوتیک فلسـفی ریشـه دارد   

کند که جنسیت و لوازم فاسدی به دن ال دارد  وی همچنین تنکید می
ر تفسیر قرآن اثرزذار است اما باید زفت تفـاوت تفاسـیر در آیـات    ب

ــی مفســر و شــرایط فرهنگــی     ــانی معرفت ــه زن ریشــه در م  ــوب ب مرب
  اجتماعی عصر او دارد و کمتر به جنسیت مفسر مربوب است

 

ت، دنـیگ  عایشه، ماجرای افک، شـیعه، جنسـی  های كلیدی: واژه

    اس ل ر 
 

 مقدمه

ان در های جدید غربیقرآن الیدن از جمله پژوهش دائرةالمعارقمرموعه پنج جلدی 

د از میالدی به چـا  رسـیده اسـت  سـه جلـ      2006تا  2001 مورد قرآن است که در سالهای

ز قـدهایی ا ناین اثر تاکنون به زبان فارسی منتشر شده است  این مرموعه به لورت کلی بـا  

ت ویـژه  های آن نیز بـه لـور  ی از مد  سوی اندیشمندان مسلمان مواجه بوده است  بسیار

 مورد نقد و بررسی قرار زرفته است 

، )1Denise Spellbergدنـیگ اسـ ل ر  )   نوشـته  دائرةالمعـارق ایـن  « عایشـه »مد    

دانشگاه تگزاس و دانشیار تاریخ و مطالعات  اورمیانه در  تاریخ اسالمپژوه آمریکایی دانش

                                                 
1-  Spellberg, Denise A, “Aisha bint Abi Bakr” in The Encyclopedia of 

Quran, Jane Dammen McAuliffe, General Editor, Brill, Leiden – Boston –

Koln, 2001 
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المی و اسـالم در اروپـا و آمریکاسـت  کتـا      است  وی مدرس دروس تمدن اس در آستین

، اثـر دیگـر اوسـت کـه بـا      «سیاست، جنسیت و زذشته اسـالم: میـراع عایشـه بنـت ابـوبکر     »

 موضوع این مقاله مرت ط است 

ه م اسـتفاد نویسنده در نگارش مقاله  ود هم از منابع دست اول و هم از منابع دست دو

 مسـند ، اریلحی  بخاش در منابع دسته اول بر منابع سنی چون کرده است اما بیشترین تکیه
سـت  اده کرده است و کمتر از منابع شیعی استفا ابن حن  ، سیره ابن اسحاق و سنن ابن ماجه

 ه از غالـب های غربی است اما در مـورد منـابع دسـته دوم، نویسـند    و این عیبِ بیشتر پژوهش

ت نقطـ  قـو   دارد، بهره برده است و ایـن شـاید   منابعی که به زبانهای مختلف اروپایی وجود

 .نوشته او به لحاظ منابع باشد

اس ل ر  ق   از ورود به م احث اللی مقالـه در ابتـدا نقـش ام المـؤمنین عایشـه را در      

کند و او را همچون منشـوری بـرای تمرکـز و ترزیـه     تاریخ اسالم بسیار اساسی تولیف می

وی معتقد است سـه موضـوع محـوری یعنـی ت رئـه از زنـای        1کند تفاسیر اسالمی قلمداد می

 ای آرمانی از او بهمحصنه، مشارکت وی در نخستین جنگ دا لی و تالش برای ارائه چهره

هـای قدسـی مهمـی را در تصـویر از     عنوان زنی نمونه در ارت اب با مریم مادر عیسـی، سـنت  

 (p.1v. ,Spellberg ,2001,56عایشه ایراد کرده است  )

                                                 
بـرد امـا   چند قرآن به لراحت نامی از عایشه نمیمانان همسر مح و  پیام ر بود  هرعایشه زنی که به تصور بیشتر مسل -1

مقدس، جایگاه تاریخی و نمادینش در تـاریخ اسـالم بـه  ـور منسـرم شـک  زرفتـه اسـت  عالمـان          با توجه به این متن 

زیـری  اند، بـه واسـطه عایشـه درزیـر مسـائلی شـدند کـه در شـک         مسلمانی که به لحاظ تاریخی تقری اً همگی مرد بوده

ا ـتالق نررهـا در    های جنسیتی اهمیت محوری داشت  شخصیت او محور م احث و تعین بخـش هویت جمعی و نقش

هـای اولیـه و کالسـیک تـاریخ     زیری آن بود  این م ادالت بینامتنی، به ویژه در دورهبا  هویت اسالمی در دوره شک 

اسالم برای محققان این امکان را فراهم سا ت تا معیارهایی را برای رفتار اجتماعی، مشارکت سیاسی و الگوهای زنانـ   

ت کند  عایشه در این فراینـد، نقـش منشـوری را بـرای تمرکـز و ترزیـه تفاسـیر اسـالمی         آرمانی برای زنان مسلمان تث ی

  مشترک و بسیار متفرق ایفا کرد
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کنـد و ززارشـی ترجمـه زونـه از     وی همچنین به جایگاه  همسـران پیـام ر اشـاره مـی     

چند نویسنده به این امر توجه نداشـته کـه   هر 1دهد آیات سوره احزا  در مورد آنان ارائه می

اَن اساِّا نََِّباا»جایگاه رفیع زنان پیام ر مشروب به تقوای آنـان اسـت:    اَكي حادا ا َ َّااَّ   س إسنس يا  ِساا  ا نَِّبيا س
ق، 1417(، پگ فضیلت آنان به تقواست نه اتصال به پیـام ر )  ا  ـایی،   32)األحزا : «نتايقايَّاَك 

ن و ( و منرور از امّهات المـؤمنین بـودن همسـران پیـام ر، وجـو  تعرـیم آنـا       309، ص16ج

، 8ش، ج1372؛   رسـی،  523، ص3ق، ج1407زمخشـری،  حرمت ازدواج با ایشان است  )

 (377، ص16ق، ج1417؛   ا  ایی، 225، ص4ق، ج1418بیضاوی، ؛ 530ص

هـم از   وردارند،ای بر زنان پیام ر به  ا ر انتسابشان به پیام ر ازموقعیت اجتماعی ویژه

دایت هـ آن جهت که نقش الگویی برای افراد جامعه دارند و عملشان باعـث زمراهـی و یـا    

 حیثیـت او  پیـام ر را آزرده سـا ته و بـه   افراد جامعه است و هم از آن جهت که عم  بدشان 

، ق1419؛ فضـ  ا،،  283، ص17ش، ج1374مکـارم شـیرازی،    :کنـد  )رک لطمه وارد مـی 

 (297،ص 18ج

همان  ور که زفته شد نویسنده مقاله م احث مهم  ـود را در سـه موضـوع محـوری      

( 20-11ارائه کرده است که قسمت اول بـا عنـوان زنـای محصـنه بـه موضـوع افـک )نـور:         

پردازد  زفتنـی اسـت کـه     ا تصاص یافته است  پژوهش حاضر تنها به بررسی این بخش می

تاکنون پژوهشی در ترجمه و یا نقد این مد   انرام نشده اسـت و پـژوهش حاضـر از ایـن     

                                                 
دیگـر  [و یگانـه کـه ماننـد هـی  یـک از زنـان        ( ، زن منحصـر بـه فـرد   6 ، مـادران مؤمناننـد)احزا :  ]محمد [همسران -1

احـزا ،   53(  شرایط  الی منحصراً برای همسران پیام ر در نرر زرفته شـد، از جملـه دسـتور آیـ      32)احزا :]نیست

(  همـ  زنـان از   “ ”veilبـا عنـوان   دائرةالمعـارق م نی بر اینکه آنها در پشت پرده بمانند) نک:  مقاله حرا  در همـین  

ود را ب وشـانند و در مـالء عـام بـا حرـب و حیـا رفتـار        هـای  ـ  جمله همسران پیام ر، ملـزم شـدند تـا ردا ب وشـند، سـینه     

کند که همسران پیام ر باید به معیارهای ا القـی بـاالتری نسـ ت بـه دیگـر      (  با این وجود قرآن تصری  می31کنند)نور:

یـز  ن 31-30)احـزا :  زنان پای ند باشند؛ زیرا مرازات و پاداش اعمال دنیوی آنها در روز آ ـرت دو برابـر  واهـد بـود     

 (Reward and Punishmentبا عنوان   دائرةالمعارقنک: مقاله ثوا  و عقا  در همین 

اً دیتی کـه نهایتـ  هایشـان بماننـد، محـدو   احزا  به همسران پیام ر به  ور  اص دستور داده شـد کـه در  انـه    33در آی  

سـال     سیاسـت در ود عایشـه بـه لـحن   عالمان دینی آن را شام  هم  زنان پیام ر تفسیر کردند  این آی  قـرآن هنگـام ور  

سـترش  زن  ـی زمـان   ق، یک سال بعد از وفات پیام ر، برای او استفاده شد و در نهایت دامن  آن به هم  زنان مسـلما 11

 یافت تا انزوایشان را از قلمروهای مردان  فعالیت عمومی تضمین کند 
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حیث دارای نوآوری است  ایـن پـژوهش در لـدد پاسـخ بـه ایـن سـوال اسـت کـه دنـیگ           

کنـد  زـزارش و تحلیـ     المؤمنین عایشه را ززارش می اس ل ر  چگونه آیات مربوب به ام

 او تا چه اندازه دقیق و روشمند است 

 

 . مروری بر ماجرای افک1

بود که در  )ص(های منافقان بر ضد پیام ر اسالمماجرای افک، یکی از مهمترین تو ئه

میـان   ی آن زروهی،  انواده پیام ر را به عمـ  منـافی عف ـت مـتهم نمودنـد  ایـن افـک در        

مسلمانان پخش شد  منافقان یا بیماردالن در اشاعه این   ر نقش داشتند   داوند بـه منرـور   

( سرکرده منافقان، 89، ص15ق، ج1417دفاع از پیام ر آیات افک را نازل کرد  )  ا  ایی، 

 ( 336، ص7ق، ج1418بود  )قاسمی، « ع دا، ابیّ»

اززشت از غزوه بنـی مصـطلق در سـال    مطابق شنن نزول مشهور، این جریان در مسیر ب

پنرم هررت اتفاق افتاد  بعد از همین غزوه بـود کـه ع ـدا، ابـن ابـّی بـین مهـاجر و انصـار         

به دن ال این ماجرا حتـی فرزنـدش مـانع ورود پـدر بـه مدینـه شـد  سـوره          .ا تالق اندا ت

که نـزول آیـات    (297-302، ص2تا، جمنافقون نیز به همین مناس ت نازل شد )ابن هشام، بی

کـه بـه پاکـدامنی شـخر مـورد      افک  نقشه منافقان را برمال سا ت  این آیـات بـیش از آن  

تهمت زواهی دهد، دفاع از شخر پیام ر اسالم است  آمیختگی این بحث با مسای  سیاسی 

و اجتماعی باعث شده که اه  سنت آن را فضـیلتی بـرای عایشـه قلمـداد کننـد و بر ـی از       

ش، 1384یه را در مورد عایشه مورد تردید قرار دهند  )رک  حسینیان مقـدم،  شیعیان نزول آ

 (161ص

ای ندارد  روایات اهـ  سـنت ایـن    در هرلورت قرآن به جزئیات ماجرای افک اشاره

دانند اما در روایات شـیعی ایـن جریـان مربـوب بـه      جریان را مربوب به امّ المؤمنین عایشه می

که اه  سنت تنها به نزول آیات در مورد عایشه اشـاره  وضی  این، کنیز پیام ر است  ت«ماریه»

اند اما شیعه عالوه بر نق  این روایات از منابع سـنی بـه شـنن نـزول دیگـری نیـز اشـاره        کرده

که آیات در مورد ماریه نازل شـده کـه از سـوی عایشـه و بر ـی زنـان       اند م نی بر اینکرده

 (90، ص2جش، 1367دیگر به زنا متهم بود  )قمی، 
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 . نقد دیدگاه دنیس اسپلبرگ2

ای است که دنیگ اسـ ل ر  در مـد   عایشـه    زانهزنای محصنه، یکی از عناوین سه 

بدان پردا ته است  م احث وی ذی  این عنوان قاب  تقسیم به دو بخش زـزارش از مـاجرای   

 پردازیم افک و تحلی  این  ماجراست که ذیال بدان می

 

 دنیس اسپلبرگ از ماجرای افک. نقد گزارش 2-1

 چنین است:« زنای محصنه»ززارش اس ل ر  از ماجرای افک با عنوان  

ا تالق فرقه زرایانه در جهان سنتی اسالم هی  جایی آشـکارتر از تفسـیر آیـ  قـرآن     »
تـرین ارت ـاب   دربارة اتهام زنایی که علیه عایشه در سال پنرم لورت زرفت، نیست  لری 

ای کـه  نور مستقیماً به نام او و یـا بـه تهمـت زنـای محصـنه      20تا  11در آیات عایشه با قرآن 
بلکه این آیه لراحتاً مربوب است به مرازات شـدید   ،کنندعلیه او لورت زرفته اشاره نمی

نور  واسته شده اسـت، انتشـار    13آن کسانی که دروغ را بدون چهار شاهد مرد که در آی  
این تهمت به لحاظ تاریخی به عنوان شرح دروغ )افـک( اشـاره   مسلمانان سنی به « دهند می

 (,p.1v., 2001 Spellberg,56)اند  کرده

امر افک به عنوان نمون  ت رئه الهی عایشه از اتهام زنا معروق شد  بـر اسـاس نخسـتین    »
های مکتو  اسالمی، عایشه پیام ر را در غزوه بنـی مصـطلق همراهـی کـرد  عایشـه      ززارش

برای استراحت در باززشت به  انه فهمید که زردن دنش را زم کـرده اسـت  او     ی توقفی 
اردوزاه را به قصد یافتن زردن دنش ترک کرد  اعضای دیگر زروه زمان کردنـد کـه وی   

اش نشسته است  آنها هودج را پشـت شـتر عایشـه قـرار دادنـد و رفتنـد  سـرانرام        در کراوه
سُلمی عایشه را کـه تنهـا و مستنلـ  در بیابـان بـود،       جوانی مسلمان به نام لفوان ابن معط 

پیدا کرد و او را به سالمت به اردوزاه پیام ر باززرداند  دشمنان پیام ر ادعا کردند که عایشه 
آنها به اش یعنی لفوان به همسرش  یانت کرده است، ق   از اینکه در واقع با نرات دهنده

ــد، ازر   ــروه ب یوندن ــه ز ــاهدی بــ  بقی ــی  ش ــه ه ــت   چ ــود نداش -Ibn Ishaq)رای آن وج

Guillaum,p.493-9  ) 
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سـال بعـد از رویـدادهای     200یـا   150این ززارش که نخستین بار به شک  مکتـو ،   
دهد کـه  نور ارائه می 20تا  11مذکور ث ت زردید، چارچو  روایتی را برای توضی  آیات 

ــا     ــام زن ــه از اته ــه عایش ــایتی از ت رئ ــلمانان آن را حم ــت مس ــی اکثری ــد م  v.1,p.56,) «دانن

Spellberg, 2001,) 

(، در تفسـیرش بـر ایـن آیـات بیـان مـی کنـد کـه         310  ری، مفسر معروق سـنی )د  
، 18ق، ج1412انـد  )  ـری،   مسلمانان به عنوان یک امت واحد در ت رئه عایشه متفق القـول 

فسـیرش  قیـد و شـرب را دربـارة ایـن موضـوع در ت     ( حتی هنگامی که او این کالم بی96ص

دانست که مفسران شیعی هم عصرش ماننـد قمـی در قـرن چهـارم همـین      نوشت، مطمئناً می
اند  قمی بیان کرد که این آیـات نـه بـه عایشـه بلکـه بـه       آیات را کامالً متفاوت توضی  داده

ای کـه ایـن   هنگامی اشاره دارند که به همسر مصری پیام ر، مـریم، تهمـت زده شـد  حادثـه    
؛ مرلسـی،  99، ص 2ش، ج1367   )قمـی، دهدن را پنج سال بعدتر قرار مینویسنده تاریخ آ

  (Asher, Scripture,p. 42-3؛ 153-155، ص22ق، ج1403
 

 . صریحترین آیه در مورد ام المومنین عایشه1 -2-1

دانـد، ایـن   سـوره نـور مـی    20تـا   11ترین آیه در مورد عایشه را آیات نویسنده لری 

عـالوه بـر    .نویسنده در مورد شنن نزول آیات ا تالق نرر اسـت  درحالی است که به اذعان

ای نیست که شخر  الی را مورد توجه قرار دهد اما  شـیعه  این که سیاق ع ارات به زونه

 و سنی در مورد آیه ذی  ا تالق نرر ندارند:

َُ اا  ااا َّسَ  إسنَّ تااَتوباا  إس ا نَّهياا س َااقااانَّ  ااالاوَّ كَاَهوَبَإنااا  اا إسنَّ تاياا  ا ن  اهايَّاا س » َااانسني نَّهيااا ا َ ااوا ااااوَّْبَر اا وس َّسياا
 (4 :)التحریم «نَََّّنؤَّاسِبسنيا اا نََّّناالئسإاَة بااعَّنا ذَّسكا ظاهسري

کنـد   این آیه به لغزش و وجو  توبه دو نفر اشاره دارد که توجه به سیاق مشخر می

بـوب بـه همسـران پیـام ر     اند؛ زیرا آیـات ق ـ  و بعـد آن مر   آن دو نفر از همسران پیام ر بوده

انـد و ایـن مـورد، از معـدود     است  روایات نیز این دو نفر را عایشه و حفصـه معرفـی نمـوده   

( و 331، ص19ق، ج1417مــواردی اســت کــه اتفــاق نقــ  بــر آن وجــود دارد  )  ا  ــایی، 

؛ زمخشــری، 108، ص24ق، ج1412مفســران شــیعه و ســنی آن را پذیرفتــه انــد )  ری،     
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؛ 570، ص30ق، ج1420؛ رازی، 474، ص10ش، ج1372؛   رســی، 566، ص4ق، ج1407

ق، 1418؛ زحیلی، 370، ص5ق، ج1415؛ عروسی حویزی، 341، ص6ق، ج1404سیو ی، 

توان زفت که مشـهورترین آیـه در مـورد ام المـؤمنین عایشـه،      ( در نتیره می309، ص28ج

 سوره التحریم است  4آیات افک است اما لریحترین آیه، آیه 

 

 ای مسلمانان  . بارزترین نمود اختالفات فرقه2-1-2

ای نویسنده تفسیر ایـن آیـات را آشـکارترین مـورد بـرای نشـان دادن ا تالفـات فرقـه        

مسلمانان تلقی کرده است اما این ادعا از دو جهت قابـ  بررسـی اسـت: نخسـت آنکـه بـین       

 تالق اساسی این شیعه و سنی در این  صوص ا تالق جدی وجود ندارد و دوم این که ا

 دو بر سر مسائ  دیگری است   

شیعی  پیش از ایـن زفتـه شـد     ( پذیرش روایت اه  سنت از سوی بر ی مفسرانالف

که مطابق روایات سنی آیات افک در مورد عایشه نقـ  شـده اسـت  امامیـه عـالوه بـر نقـ         

ماریـه نـازل شـده    اند م نی بر این که این آیات در مورد روایت اه  سنت، روایتی نق  کرده

دهد که مفسران شیعی تعص ی در ذکـر و ق ـول   است  نگاهی زذرا به تفاسیر شیعی نشان می

انـد  بایـد توجـه    روایت شیعی نداشته و به روایت اه  سـنت در ایـن  صـوص نیـز پردا تـه     

، 7تـا، ج اند  ) وسـی، بـی  داشت مفسران شیعه نوعاَ نزول این آیات را در مورد عایشه دانسته

ــی، 415ص ــانی، 205-206، ص7ش، ج1372؛   رس ــی 259، ص6ش، ج1336؛ کاش ( حت

عالمه حلی در پاسخ به این سؤال که آیات افک در مورد کدام یک از همسران پیام ر نـازل  

)حلـی،  «  علما در این مورد ا تالق ندارند که منرـور عایشـه اسـت   »نویسد: شده است، می

 (121ق، ص1401

-اند  عـده با رویکردهای متفاوت به هر دو روایت پردا ته بسیاری از مفسران شیعه نیز

؛ 302، ص4ق، ج1407انـد  )شـ ر،   ای هر دو روایـت را بـدون هرزونـه داوری ذکـر کـرده     

( بر ی نیز هر دو روایت را با معیارهای فقـه الحـدیثی مـورد    152، ص6ش، ج1383قرائتی، 

، 4ق، ج1398قفـی تهرانـی،   ؛ ث96-105، ص15ق، ج1417انـد )  ا  ـایی،    دشه قرار داده
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داننـد  )مکـارم   تـر از اولـی مـی   ( و حتی شنن نزول مربوب به ماریه را غیـر قابـ  ق ـول   11ص

 ( 391-394، ص14ش، ج1374شیرازی، 

دهـد   فیض کاشانی هر دو روایت را نق  کرده و مواردی از روایت دوم را توضی  می

ابتدا مـاجرای افـک    الفیر ( فیض کاشانی در تفسی424، ص3قف ج1415)فیض کاشانی، 

، «و فیهـا مـا فیهـا   »نویسـد:  ای زذرا به روایت قمـی مـی  کند و پگ از اشارهعایشه را نق  می

انـد  ( هر چند بر ی به نق  روایـت قمـی اکتفـا کـرده    838، ص2ق، ج1418)فیض کاشانی، 

ای مؤیـدات روایـی دیگـری عـالوه بـر      ( و عـده 581، ص3قـف ج 1415)عروسی حویزی، 

 (497، ص9ش، ج1378؛  یب، 54، ص4قف ج1416اند  )بحرانی، می ذکر کردهتفسیر ق

ای امامت، ا تالق اساسی شیعه و سنی  نویسـنده بـارزترین نمـود ا ـتالق فرقـه      ب(

شیعه وسنی را آیات افک تلقی کرده است: ا تالق فرقه زرایانه در جهان سنتی اسالم هی  

هام زنایی که علیه عایشه در سال پـنرم لـورت   جایی آشکارتر از تفسیر آی  قرآن دربارة ات

 (v.1,p.56 Spellberg, 2001,نیست ) زرفت

اما باید زفت که شیعه و سنی به رغم اشـتراکات متعـدد، ا تالفشـان در بحـث امامـت      

ای است  اه  سنت به شنن دنیایی امامت معتقدند اما شیعه آن را تالی تلو ن وت و بلکـه  ریشه

( امامت در مکتـب  162-163ش، ص1372داند  )مطهری، باالتر میاز بعضی درجات ن وت 

شـود  امامـت، یـک    تشیع، اهمیت فوق العاده دارد و یکى از الول مهم اعتقادى دانسته مـى 

( امـام بایـد معصـوم و افضـ  از سـایرین      364ق، ص1413مقام و منصب الهى است  )حلی، 

ون علم، عف ت، عـدالت و شـراعت   ( امام باید همه کماالت نفسانی چ314باشد  )همان، ص

( وی ریاسـت امـور دینـی و دنیـایی مـردم را بـه       180ق، ص1406را داشته باشد  )ابن میـثم،  

  (174همان، صعهده دارد  )

مقام امامت نزد اه  سن ت، به  ور کلى یک منزلت اجتمـاعى و منصـب عـادى و غیـر     

اد، مرتهـد، لـاحب ر ی و   الهى است  از نرر آنـان امـام بایـد مکلـف، مسـلمان، عـادل، آز      

کفایت، سمیع بصیر، نا ق و قرشی باشد  ال تـه شـرب ا یـر در شـرایطی جـایگزین دارد  در      

( بر ـی  233، ص5ق، ج1409تفتـازانى،   :امامت عصـمت و افضـلیت شـرب نیسـت  )ر ک    

داننـد  )ایرـی،   اجتهاد در الـول و فـروع، تـدبیر و شـراعت را شـروب اساسـی امامـت مـی        
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( پگ اه  سنت در  صوص شرایط امام براى منصب امامت حداق  349، ص8ش، ج1325

هـا، معـارق و احکـام الهـى     آورند، نه علم عارى از  طا در فهم آموزهشرایط را به میان مى

مورد تنکید است و نه تقوا و عدالت بر استه از عصمت و زناه زریزى، مورد توجـه اسـت    

شـود:  امامت امت، به دو لورت حال  مى( از نگاه آنان، 71، ش، ص1381)یزدی مطلق، 

از راه ززینش لاحب نرران و معتمدان امت )بیعت اه  ح  و عقد( و وجود نر از سـوی  

 (351، ص8، ج1325رسول و یا امام پیشین  )ایری، 

این ا تالق م نا،آیات مربـوب بـه تعیـین مصـداق امـام را معرکـه آراء مفسـران شـیعه         

سوره مائده اسـت کـه در عـرق مفسـران      55ن آیات، آیه وسنی سا ته است  ازمهمترین ای

در حـال رکـوع   )ع( امام علـی   بخشی شیعی به آیه والیت نام ردار و مربوب به ر داد  اتم

تـا،   وسی، بیدانند  ) قطعی می )ع(است  مفسران شیعه داللت آیه را بر امامت امیرالمومنین

( مفسران 5-25، ص6ق، ج1417؛   ا  ایی، 321، ص3ش، ج1372؛   رسی، 559، ص3ج

، 1ق، ج1407دهنـد  )زمخشـری،   اه  سنت پیـام آیـه را در مـورد همـه مومنـان تعمـیم مـی       

 (382-383، ص12ق، ج1420؛ رازی،208، ص2ق، ج1422؛ ابن عطیه، 649ص

 

 . ادعای اتهام شیعه به ام المومنین عایشه2-1-3
منین عایشـه را بـه زنـا مـتهم     اس ل ر  معتقد است شیعه و تفسیر شیعی از قرآن، ام المو

زیرد، آنگاه روایاتی که به نوعی موهم ایـن  کرده است  ابتدا این اتهام مورد بررسی قرار می

 شود    اتهام است، بررسی می

-رد این اتهام  اس ل ر  پگ از یک ززارش بسیارکوتاه از تفسیر قمی ادعا مـی  الف(

تهـام زناکـاری بـه عایشـه زشـود  همـه       کند که تفسیر شـیعی ایـن آیـات راه را بـرای زدن ا    

قمی بیان کرد که این آیات نه به عایشـه بلکـه   »ززارش وی از تفسیر شیعی ع ارت است از: 

ای کـه ایـن   به هنگامی اشاره دارند که به همسر مصری پیام ر، مریم، تهمت زده شد  حادثـه 

 ( v.1,p.56 Spellberg, 2001,)  «  دهدنویسنده تاریخ آن را پنج سال بعدتر قرار می

نقـ    (ع)سـازد: از امـام بـاقر   اساس میتوجه کام  به روایت شیعی، چنین ادعایی را بی

از دنیا رفـت، پیـام ر بسـیار غمگـین شـد       « ص»شده است که وقتى ابراهیم فرزند رسول  دا
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زریـى  او کـه فرزنـد تـو     عایشه زفت: چه   ر شده  چرا اینقدر بر مر  این کودک مـى 

را فرسـتاد تـا جـری  را بـه قتـ       « ع»، علـى «ص»فرزند جری  بود، پگ رسول  ـدا  ن ود بلکه

با شمشیر حرکـت کـرد و جـری  مـردى ق طـى بـود کـه در بـاغى زنـدزى          « ع»برساند  على

در باغ را کوبید، جری  پشت در آمد که آن را باز کند، همین که علـى را  « ع»کرد  علىمى

فـرار جـریج و تعقیـب علـی، عـورت جـریج        غض ناک دید، به دا   باغ زریخت  در  ـی 

دید که او الال هی  یک از آلت تناسلى مردان و زنان را نـدارد، پـگ   « ع»نمایان شد و على

برزشت و ماجرا را ززارش داد  رسول  دا فرمود: الحمد للَّـه، سـ اس   « ص»نزد رسول  دا

 ( 99ص ،2ش، ج1367 دایى را که این سوء را از ما اه  بیت بگردانید  )قمی، 

مطابق این ززارش ام المومنین عایشه، ماریه را به زنا متهم کرده است و بحثی از اتهـام  

عایشه به زنا در آن نیست  اساسا روایت شیعه و سنی متناقض یکدیگر نیسـتند، هرچنـد فقـط    

 تواند به عنوان شنن نزول تلقی شود   ها مییکی از این ززارش

بـا ذکـر    دائرةالمعـارق ه شیعه در جای دیگری از این الزم به ذکر است که این اتهام ب

شیعه بر آن است »نویسد: در مقاله زنان و قرآن می روت رادددلیلی واهی تکرار شده است  
 Ruth  )«که عایشه هی  وقت از تهمت زنا ت رئه نشد؛ زیرا نام او هرزز در قرآن نیامده است

Roded, 2006, V. 5,P.535) 

انـد  محمـد بـن ع ـدالوها  معتقـد      نیز به  این اتهام دامـن زده  در عصر حاضر وهابیت

« سـالم ا، علیهـا  »زونه که یهـود بـه مـریم    کند، هماناست که شیعه عایشه را به زنا متهم می

( پـیش از ایـن ابـن حرـر بسـیاری از غالیـان       43تـا، ص تهمت ناپاکی زدند  )ع دالوها ، بی

ق، 1417اند  )ابن حرـر،  ایشه را به زنا متهم کردهروافض را کافر دانسته است، کسانی که ع

 (193، ص1ج

شوشـتری در  زفتنی است ابن حرر این مطلب را به غالیان روافض نسـ ت داده اسـت    

داند که این سخن را حتی نسـ ت بـه   پاسخ به ابن حرر، نه تنها امامیه را از این عقیده م را می

ش، 1367داند، کسانی که از نرر امامیه نرگ و کافرنـد  )شوشـتری،   غالیان شیعه تهمت می

سلطان الواعرین در مناظره  ود با بزرزان اهـ  سـنت شـهر پیشـاور در پاسـخ بـه       (  321ص

کنـد، بـه لـورت کـامالً     عالم اه  سنت که شیعیان را به عدم احترام به زنان پیام ر متهم مـی 
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که هر کگ نس ت فحـش و قـذق بـه هـر یـک از       اعتقاد شیعه بر آن است»فرماید: قا ع می
زنان رسول  دا ولو عایشه و حفصه بدهد، کافر ملحد و ملعون است و  ون و مالش حـالل  

ش، 1383)شـیرازی،    «است، چه آنکه چنین نس تی اهانت بزر  به مقام مقدس پیام ر است

 (717ص

ائشه را به زنا مـتهم  اند که عحتی آلوسی، مفسر سنی، معتقد است به شیعیان نس ت داده

اند، تهمتی که  داوند او را از آن م ر ا کرده اسـت امـا شـیعه چنـین مطل ـى را شـدیدا       کرده

شود و الـالً اثـرى از   ها چنین مطل ى دیده نمىهاى مورد اعتماد آنکند، در کتا انکار مى

انکـار  « ص»ها وقوع فحشا را براى عائشـه بعـد از وفـات رسـول  ـدا     آن نیست  همچنین آن

ق، 1415شـود  )آلوسـی،   هـا اثـرى دیـده نمـى    هاى آنکنند و از این مطلب نیز در کتا مى

 کند  ( آلوسی این اتهام را از همه فرق مسلمانان نفی می318، ص9ج

شیعه و اه  سنت برآنند که الوال همسران ان یا از عم  منافی عفـت م راینـد  مفسـران    

انـد  )زمخشـری،   ( نفـاق دانسـته  10رانشان )التحـریم:   یانت زن نوح و لوب را نس ت به همس

ــاوی، 575، ص30ق، ج1420؛ رازی، 571، ص4ق، ج1407 ؛ 226، ص5ق، ج1418؛ بیضــ

( از دیگـر معـانی   343، ص19ق، ج1417؛   ا  ـایی،  198، ص5ق، ج1415فیض کاشانی، 

این  یانت در دین، کفر، سخن چینـی و افشـای وحـی الهـی بـه مشـرکان اسـت  )  رسـی،         

 ( 357، ص14ق، ج1415؛ آلوسی، 479، ص10ش، ج1372

زن نـوح، نـوح را بـه جنـون مـتهم       از ابن ع اس نق  شده کـه آن دو اهـ  زنـا ن ودنـد     

کرد   یانت این دو نفر ایـن  کرد و زن لوب، قوم لوب را از حضور مهمانان مرد مطلع میمی

( شـیخ  وسـی   245، ص6جق، 1404بود  همسران پیام ران هرزز بدکاره نیستند  )سـیو ی،  

شـود  داند؛ زیرا  این امر باعث رمیدن مردم از پیام ر مـی همسران پیام ران را از زنا به دور می

و این عی ی برای پیام ر است  کسی که یکی از همسران پیام ر را به زنـا نسـ ت دهـد، اشـت اه     

 ( 53، ص10تا، جبسیار بزرزی مرتکب شده است  ) وسی، بی

م این اتهام  به هر حال این سخن نویسنده  ود اتهام بـه شـیعه اسـت     روایات موه ب(

ممکن است در بر ی کتب شیعی مطال ی یافت شود کـه بـه ظـاهر مـوهم چنـین اتهـامی بـه        
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عایشه باشد، هرچند نویسنده بدان اشاره نکرده و حتی نس ت بدان آزاهی هم نداشته اسـت   

 شود این اتهام به شیعه ریشه واقعی ندارد در ادامه به این مساله می پردازیم تا روشن 

َا  اهسا ب بَّاَِّ إسباَّا ان سييا  س كااوََّّسا س »در تفسیر قمـی آمـده اسـت:      َا نَّهياَ  ااا ااًل » كاا  َا نَّهيا  « ضاا ا َُثي ضاا ا
 : َا ا اناوا ََّا»َسيهسنا  اا ااًل َااقا  ا اناوا َِاوَا اا ناَّ اَ ان ناَّ ُا َا نَّهياَ  ااا ااًل َّسهيانسيِّا حا يَِّّس اساَِّّ  سد  سِا  ضا ا وَط ح ِاتا  حاَّاوا  ادَّانا
س َاا ِات َماا  َا بسقاوََّّسا س «  ا حسانيَّ َا اا نَّهياا س ااا   ااا اا  « َاا ِات َماا » َااقاا  ِااةا َسينا اةا اا َّاَيقساايناِّي نحَّااني  اهااان ََالا شا إسْبي نََُّّا  س

ا  نا ان ا  ا  َااهاني نح بَسدبها ا نا ََاالا ٍَ اا حا ا  ناتاوَّ  س طا سيا ُب َّااكس نانَّ َتاََّ وس نح ْبا باسا َا اااا  ََاالا َا إس ا انَّدرا  ق كاا  وَّ نانَّ َتاَّاَ 
نَ  َُّااها  اسَِّّ ََالا  (377، ص2ش، ج1367قمی، )  «اسَِّّ غاريَّس َماَّ اَم َاازاايواوَّ ِاا

زفتـه:  داونـد دربـاره آن دو ملثَـ  زده و     « ضر  ا، مـثال »على بن ابراهیم درباره آیه 

اند به همسر نوح و همسر لـوب مثَـ  زده اسـت     اوند براى کسانى که کافر شده د»فرموده: 

بـه  « آن دو تحت سرپرستى دو بنده از بندزان لال  ما بودند ولى به آن دو  یانـت کردنـد   

چیزى جز فاحشه نیست و باید بر فالنه حـد جـارى شـود،    « فخانتاهما» دا قسم که منرور از 

ت به بصره برود، فالنى او را دوسـت داشـت و بـه او زفـت:      واسبه  ا ر این که وقتى مى

براى تو حالل نیست که بدون محـرم  ـارج بشـوى، پـگ آن زن  ـود را بـه ازدواج فـالن        

 درآورد 

مطابق قراین منرور از فالنه، عایشه و مـراد از فـالن،  لحـه اسـت  ایـن روایـت شـاذ و        

قصدی داشت امـا وقـوع آن از    مخالف بر ی از الول است  هرچند  لحه در با ن   یثش

( زفتنـی اسـت   107، ص32ق، ج1403نرر عق ، نق ، عرق و عادت بعید است  )مرلسی، 

محتوای روایات تفسیر قمی متفاوت است  بر ی از نرر محتوا پشتوانه عقلـی و شـرعی دارد   

و حق بودن آن معلوم است  محتوای تعدادی از روایات مخالف ضروریات و قطعیات دیـن  

ای که حتی ازر سند آن هم لحی  باشـد، ظـاهر محتـوایش غیـر قابـ  ق ـول       به زونهاست، 

توان بدان ملتزم شـد  روایـاتی هـم وجـود دارد کـه محتـوای آن عقـال و شـرعا         است و نمی

ممکن است اما راه اث ات آن منحصر به سند لحی  یا قراین قطعی دال بر لدور آن از امـام  

 (228و  227ش، ص1383معصوم است  )بابایی، 

الزم به ذکر است در تفسیر قمی سند بیشتر روایات تا معصوم ذکر شـده اسـت امـا در    

توان ایـن سـخن را نرـر    آمده است، پگ می« قال علی بن ابراهیم»ابتدای این حدیث ع ارت 
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شخصی مفسر قلمداد نمود؛ زیرا این تفسیر روایی محض نیست و در آن زفتارهایی از  ود 

نیز وجود دارد که متنسفانه به لورت مشخر از هم تفکیـک نشـده اسـت     علی بن ابراهیم 

ربانی شیرازی، محقق بحاراالنوار، لدور چنین سخن شنیعی را از علی بن ابـراهیم هـم بعیـد    

داند  وی معتقد است این سخن به احتمال قوی از اضافات دیگران به تفسیر قمـی اسـت؛   می

ای از تفسـیر علـی بـن ابـراهیم و     ر قمـی آمیـزه  ( زیرا تفسی241، ص22ق، ج1403)مرلسی، 

، 4، ج1403آقـابزر  تهرانـی،   رارود و بر ی روایات دیگر است  )روایاتی از تفسیر ابی ال

 ( 303ص

در الول کافی نیز حدیثی ذکر شده که مورد استناد نویسنده ن وده است  امـام جعفـر    

ازدواج بـه ویـژه ازدواج بـا زنـان      در زفتگو با زراره و پاسخ به ش هات او پیرامون« ع»لادق

ا انا س ََّاوَط ااا  »مخالف فرمودند:  ا انا س َِاوَا اا ناَّ ا س ناَّ ا نا اساَِّّ نااَّ َا اا كاانَّ حا اوََ نَّهيا س   تااازااي َُ ا نا  ا َا ِلس كانَّ حا َااقا 
س  يَِّّس اسَِّّ  سد  سِ    حسانيَّ َُوَا نَّهيا س   َّاايَّ ا  س ذاَّساكا نساِبَّازسَّاِس إس ياا  َااَقهََّو إسني  كانَّ حا نا إسِايَهنا  كانَّ ح ِات  حاَّوا  ادَّنا  ا

َس  َِّسيا ِااةس  س كااااوَّ ااِّا ن َا ِلس اااا  تااا ا  اس َا َااقاا  اا س َاقسا ي ح بسنسيِبساا س كااا  نس َإَّ اا ا َاقسا ي ح هس
ا ا حاَّااوا ياانسرس اا  س

ُي  س اا  -نَّهيا س  ااازي اا وا
َس بساااناَّسكا 9:َاا ِات َمااا تنَّت  م ااا َا ( ااااا  يااعَّ اااةا اا كاااانَّ  ااي شا اااوََ نَّهيااا س  -إسْبي نََُّّا  س َُ ، 2ق، ج1407)کلینـــی، «  ا

 (402ص

زن زرفت )با مخالفان ازدواج کرد( و داستان زن نوح و زن لوب هـم  « ص»رسول  دا

که همان بوده است که بوده، هر دو در نکاح دو تن از بندزان لال  ما بودنـد  مـن )زراره(   

به مانند من ن وده، زن زیر دست آن حضرت و بـه حکـم او   « ص»در پاسخ زفتم: رسول  دا

بـه مـن فرمـود: نرـر تـو در معنـای       « ع»بوده است و به دین او اقرار داشته، زراره زوید: امـام 

( چیسـت  مقصـود از آن چیـزی جـز فاحشـه      9:)التحـریم « فَخانَتاهُمـا » یانت در این سـخن  

 نیست و رسول  دا ازدواج کرد 

ن ربطی به عایشه ندارد و حضرت  یانت زن نـوح و لـوب را در ایـن    باید زفت این بیا

دانند اما مراد از فاحشه لزوما زنـا و  مراد از  یانت را فاحشه می« ع»اند  امامحدیث بیان کرده

، «ق ح ش»عفتی نیست  همچنان که بررسـی لغـوی ایـن وامه مؤیـد ایـن مطلـب اسـت:        بی

د  هر چیزی که از حـد بگـذرد فـاحش اسـت      کناللی است که داللت بر زشتی چیزی می

، 3، ج1409( هر امری کـه موافـق حـق ن اشـد )فراهیـدی،      478، ص4، ج1404)ابن فارس، 
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، 1412( و هر قول و فعلی که قـ   آن زیـاد باشـد فاحشـه اسـت  )راغـب الـفهانی،        96ص

ی منرـور از فاحشـه، زناهـان   »نویسـد:  ( مال لال  مازندرانی در شرح این حدیث می626ص

« اســت کــه قــ حش زیــاد اســت  در ایــن جــا منرــور از آن نفــاق و مخالفــت و کفــر اســت  

ع ارت را اینگونـه تفسـیر    العقولةمرآ( عالمه مرلسی در 93، ص10ق، ج1382)مازندرانی، 

زونـه کـه اسـتعمال شـایع     کند: یا استفهام انکاری است و مراد از فاحشه، زنا است، همانمی

این که ما نافیه است و منرور از فاحشه، زناه بزر  یعنی شـرک  فاحشه در معنای زناست یا 

اَهي»و کفر است  مانند آیه  َُاا اَّ شاًة نااَّ ظاهاَناون نِا ( کـه قـول   135)آل عمـران:   «اا نَّينسيِّا إسذن َااعاَهون َ  س

 (194، ص 11ق، ج1404دوم برتر است  )مرلسی، 

 

 . نقد تحلیل تفسیری اسپلبرگ از ماجرا 2-2

ایــن تفاســیر متنــاقض هــم ظهــور »: در مــورد مــاجرای افــک چنــین اســت تحلیــ  وی

سیاسـی متعـارو و هـم اهمیـت تفسـیر در بـازآفرینی زذشـته اسـالم را          -های دینـی هویت
کند  همین وحی بـه واسـط  توضـیحی فرقـه زرایانـه موجـب دو قرائـت کـامالً         منعکگ می

ن همسـر پیـام ر بلکـه بـه عنـوان      شود  اکثریت اه  سنت از عایشه نه فقط به عنوامتفاوت می
ترین دوستان پیام ر و جانشـین وی بـه عنـوان    ( یکی از نزدیک13-11حک:  (د تر ابوبکر 

کنند  در مقاب  مسلمانان شیعی، عایشـه را بـه عنـوان    رئیگ امت اسالمی، حمایت و دفاع می
سـاززار  ( در زفتمـانی  40-35دشمن ره ر سیاسی و معنویشان، علی بن ابی  الب، ) حک: 

با دیدزاهشان نس ت به رویدادهای زذشته رد کردند و به او ناسـزا زفتنـد  در واقـع، تفسـیر     

شیعی این آیات، راه را برای زدن اتهام زناکاری به عایشه در تقاب  شـدید بـا ت رئـه اکثریـت     
 مسلمانان سنی و ستایش نهایی از پاکدامنی او زشود  

هـای  ن از  ریق تفاسیر متعارو از قرآن و دیدزاهای بین سنیان و شیعیاا تالفات فرقه
هـای تـاریخی زن و مـرد    زونه که در شخصیتای مشترک آنمتناقض جالب دربارة زذشته

انعکاس یافته است، پدید آمد  این تفاسیر تا حـدی بـه ایـن دلیـ  کـه از عایشـه لـراحتاً در        
یز در این متن مقـدس وجـود   شود و نام مریم ق طی نآیات مورد بحث در قرآن نام برده نمی

کنند  در تفسیر، مفسران کوشیدند تا روشن سازند این آیات بـه چـه   ندارد، دوزانه عم  می
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هـای متنـاقض از ایـن وحـی الهـی و      کند و در تفسـیر مرـالی بـرای قرائـت    کسانی اشاره می
اهمیت جنسیتی آن باقی ماند  تاریخی کـردن ایـن مناقشـات درونـی ادعـای مطـرح عالمـان        

سـازد   مسلمان م نی بر اینکه اسالم واقعیتی ثابت و یک ارچه است را سست و بی اسـاس مـی  
تفاسیر دینی تفرقه افکنانه آنها با هم، چه بسا حق انحصاری برای ایضاح اسالم جاودانه و بی 

زمان را مسلم فرو بگیرد اما دل ستگی آنها بـه تـالش و کوششـی زمانمنـد و بسـیار انسـانی       
کام  بر ایمان دینی مشترک و کاربرد سیاسی آن، ایـن دعـاوی انحصـاری کـه     برای کنترل 

ها هنگامی که پدیدار شـد، ایـن امکـان را    کند  این شقاقهر یک از آنها دارند را سست می

سازد که تاریخِ زفتمان به ظاهر دینی از سوابق کثرت تفاسیر ایدئولومیکی امـروز  مطرح می
اکثریت مسلمانان آن را حمـایتی از ت رئـه     « )دارد پرده برمی زنان و مردان مسلمان از اسالم

 (v.1,p.57 Spellberg, 2001,) دانند عایشه از اتهام زنا می
را از بیان یـک زن ایرانـی در   انسان شناس   1نویسنده در مقاله اش ززارش اریکا فریدل

 کند:مورد ماجرای افک مطرح می

ه را از روستایی کوهسـتانی در ایـران ضـ ط کـرده     اریکا فریدلِ ا یراً لدای زنی شیع»
زوید  ازرچـه از عایشـه نـامی بـرده     است که داستان اتهام زنا علیه یکی از زنان پیام ر را می

شود و نرات دهندة مذکور در نخستین ززارش عربی، لفوان ابن معط  سـلمی، جـای   نمی
م، پرده از قرائـت فرقـه زرایانـه    دهد  جزئیات این اتها ود را به کاروانسراداری ناشناس می

دارد که در آن دیگر   ر از قهرمان زن سنی و محوریت وحی الهـی نیسـت  در   بدیلی برمی
ای کـامالً منطقـی و انسـانی بـرای ایـن      عوو، این زنِ مفسر شیعی احتماالً بی سـواد، نتیرـه  

زی زنانی که کند که بر قدرت شایعه و حتی تهدید امروزین  الق در زندداستان مطرح می

                                                 
شناسـی در دانشـگاه   آمریکـا و اسـتاد سـابق انسـان     شـناس اتریشـی ت ـار مقـیم    ، انسان)Erika Friedl(اریکا فریدل  -1

هـا در  وی بارها به ایـران آمـده و مـاه   . میشیگان غربی بوده و از انسان شناسان متخصر در زمینه ایران به شمار می رود

دربـاره  »عشایری بویر احمد زندزی کرده و به تحقیـق و بررسـی پردا تـه اسـت      -میان زروهی از زنان جامعه روستایی

هـای او  م( از مهمتـرین نوشـته  1989«)زنان دهکوه: زندزی زنان در یـک روسـتای ایرانـی   »و « های ده نشینر احمدیبوی

است  فریدل در راه شناساندن شک  و محتوای زنـدزی زنـان جامعـه بـویر     « سی سخت»درباره جامعه زنان بویر احمدی 

 ادی آنان پیوسته کوشیده است های اقتصفرهنگی و کار و فعالیت-احمد و شنن و منزلت اجتماعی
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اکثریـت مسـلمانان آن را   ) «  پاکدامنی شـان موضـوع بـدزویی عمـومی اسـت، تاکیـد دارد      
 (v.1,p.58 Spellberg, 2001,) دانند حمایتی از ت رئه عایشه از اتهام زنا می

ازرچـه اثـرِ   » : وی بیان این زن را تفسیری جنسیتی تلقی نموده و درباره آن می نویسد 
تر این روایـت زنانـ    اریکا فریدل یک نمونه است، در این مورد لوازم زستردهانسان شناسان  

شـناس بـا اولویـت دادن بـه لـدای من ـع       مدرن، به حوزة مردم نگاری تعلق دارد  این انسـان 
ای فـراهم نسـا ت تـا نشـان دهـد ایـن تفسـیر        اش، بافت و زمین  پیونددهنده و نقادانـه شیعی

ی در تقاب ِ با شرحِ سنی منحصراً مردانه است  ایـن بازنمـایی   مدرن، نتیر  متمایز شرحی شیع

غیر تاریخی حاکی از بی زمانی پنهانی اسـت کـه تفـاوت جنسـیتی منـابع را در تـاریخ دیـن        
تضعیف می کند  این فقط یک داستان عامیان  ایرانی نیسـت کـه بـه انسـان شـناس  ـارجی       

که زنی مسلمان و شـیعی کـامالً در    زفته شده است بلکه تفسیر شفاهی مدرنی از قرآن است
  (ibid« ) کندادام  سنت تفسیری متن مقدس بیان می

 

 مند نبودن تفسیر قرآن. ضابطه2-2-1

هـای  نویسنده تلقی  الی از تفسیر دارد  تفسیر از نرر وی مرالی برای اث ات  واسته 

ن یـک زن  مفسر است  هرشخصی لالحیت دارد قرآن را تفسـیر کنـد  وی آن جـا کـه بیـا     

سـواد یـاد   کند، از او به عنوان زن مفسر شـیعی احتمـاال بـی   شیعه را از ماجرای افک ذکر می

کنـد  بایـد زفـت کـه چنـین      کند و تفسیر او را تفسیری مدرن و قاب  تحسین قلمداد مـی می

های علمی، تفسیری وقرآنی غیـر معمـول اسـت، هرچنـد در حـوزه مـردم       استنادی در بحث

 رد  شناسی اعت ار دا

ال ته ازر نرر این زن شیعی بی سواد نه به عنـوان تفسـیر ایـن آیـه کـه نیازمنـد رعایـت        

ای انسان شنا تی تلقی شـود کـه بخواهـد دیـدزاه     ضوابط تفسیری است بلکه به عنوان داده

مواجه  واهد بـود،  « مسنله تعمیم»ای  اص را در زمانی  اص نمایندزی کند با زنان جامعه

ای را کـه ایـن زن   تا چه حد نرر این فرد می تواند نرر همه اعضـای مرموعـه  به این معنا که 

 متعلق به آن است، در اینرا زنان شیعی بی سواد عصر حاضر، نمایندزی کند   
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سـواد بـه   داند و از یک زن بـی نویسنده حتی داشتن سواد را برای مفسر قرآن الزم نمی

انند فهم هر متن دیگری ضابطه مند است و کند، درحالی که فهم قرآن معنوان مفسر یاد می

رعایت نکردن این ضوابط، مفسران و مراجعان به قرآن را به ور ـه تفسـیر بـه ر ی کشـانده     

، 4ش، ج1367دانـد  )سـیو ی،   است  سیو ی دانستن پانزده علم را برای تفسیر ضروری می

 ( 130-131تا، ص؛ همو، بی213-215ص

هـای متفـاوتی از   هـای زونـازون برداشـت   ها و نحلهههرچند در  ول تاریخِ تفسیر فرق

- وانی نداشته است، تنوی  نمودهاند و آیاتی را که با دیدزاه مورد نررشان همآیات داشته

های متفاوت و زاه متناقض از آیات برداشت اند اما وجود این واقعیت به معنای درستی همه

پگ از ذکر عل  ا تالق در تفسـیر بـه    میزانالقرآن نیست  عالمه   ا  ایی در مقدمه تفسیر 

هـا را  این روش نقد روش محدثان، متکلمان، فالسفه و متصوفه پردا ته و وجه مشترک همه

هـا تط یـق   داننـد  نتیرـه ایـن روش   های علمی و فلسفی بر آیات قرآن میتحمی  نتیره بحث

تفسیر قـرآن بـه قـرآن    ( عالمه سرانرام روش 9، ص1ق، ج1417است نه تفسیر  )  ا  ایی، 

 ( 11نمایند  )همان، صرا به عنوان برترین راه برای فهم حقایق قرآن معرفی می

وی معتقد است یک آیه هم وجود ندارد که مفهومش پیچیده باشد و ذهن در فهمش 

دچار مشک  شود  مفهوم آیات متشابه نیز واض  است و تنها در تشخیر مقصود و مراد آن 

از آنرا که ذهن افراد به مصداق مادی و مقید به زمـان و مکـان وامزـان    ا تالق نرر است  

کنـد، پـگ ا ـتالق مفسـران در مفهـوم      عادت کرده است، در تشخیر مصادیق اشت اه مـی 

 (9-10الفاظ و جمالت نیست بلکه این ا تالق در تعیین مصادیق است  )همان، ص

ی تلقـی کـرده اسـت و    هـای متنـاقض از وحـ   اس ل ر  تفسـیر را مرـالی بـرای قرائـت    

داند  آبشخور توضیحات فرقه زرایانه را س ب برداشت دو قرائت کامال متفاوت از وحی می

های مفسر را پایه فهم متن دانستهدیدزاه نویسنده، هرمنوتیک فلسفی است که عالیق و پیش

شـود و دیگـر   رالیسـم معنـایی مـی   داند  پذیرش این نرر بـه لـورت مطلـق منرـر بـه پلو     می

( زادامر  ود 85ش، ص1392توان ادعا کرد که یک تفسیر مطابق با واقع است  )آبیار، مین

  (Gadamer, 1975, p.320)کند که اساساً تنوی  درست و قطعی وجود ندارد، تصری  می
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میـان فهـم درسـت و نادرسـت فرقـی      کنـد و  ها را حقیقـت تلقـی مـی   پگ او تمام فهم

( در حـالی  308ش، ص1380واعرـی،   :و نیـز رک  328ش، ص1393زذارد، )زرانت، نمی

که ارائه تفسیری ثابت و فرا زمـان و مکـان از مـتن مقـدس ممکـن اسـت  )جـوادی آملـی،         

باید توجه داشت زریزی از حضور پیش دانسته در فهم متن نیسـت  ( 215، ص1ش، ج1388

 توان به تفسیر قرآن پردا ت  و با ذهن  الی نمی

-اری هستند و بدون آن ال  فهم و درک معنـا میسـر نمـی   ها ابزبر ی از پیش دانسته

های ابزاری این ( علوم الزم برای تفسیر قرآن، پیش دانسته305ش، ص1390شود  )واعری، 

نمایـد یعنـی مفسـر تمایـ  داشـته      علمند  تنها تحمی  پیش دانسته بر متن است که ناموجه می

تحمی  نماید  این امـر در لسـان شـرع    باشد بدون قرائت روشمند پیش دانسته  ود را بر متن 

ا ا نَََّّقا َّ نا  اااَِّّ »شود و از آن نهـی شـده اسـت:    تفسیر به ر ی قلمداد می َر اساِّا  بس انَّيسا س  َااي عاانا َااهَّياتادااوينَّ ااقَّ
 ( 35، ص1ق، ج1415)رک  فیض کاشانی، «  نَِّبي  

کـه در فهـم مـتن    ها و انترارات اوست های افق هرمنوتیکی مفسر، عالقهیکی از بخش

شـود و  اثرزذار است  این عالیق باید مهار شود و زرنه در معناسازی بـرای مـتن سـهیم مـی    

مصداق تفسیر بـه ر ی  واهـد بـود  امـوری از ق یـ  افـزایش درجـه حساسـیت، تمرکـز بـر           

کـه در فهـم مـتن نقـش     موضوعات  الّه به  ودی  ود منفی و غیر مرـاز نیسـت مگـر آن   

 (315ش، ص1390، آفرین باشد  )واعری

  

 . تأثیر جنسیت بر تفسیر2-2-2

ای شده است  ذکـر ایـن   در این مقاله بر مقوله جنسیت وتنثیر آن بر تفسیر تنکید ویژه 

نکته ضروری است که توجه به تنثیر جنسـیت در تفسـیر در آثـار افـرادی چـون آمنـه ودود       

 از ویژزـی » ـود آن را  نمود بیشـتری یافتـه اسـت  وی روشـی هرمنـوتیکی ارائـه داده کـه        

های مهـمّ ایـن روش، توجّـه بـه ذهنیّـت  واننـدة        واند  از ویژزیمی« هرمنوتیک توحیدی

های تاریخی ظهـور مـتن اسـت  ) نـدق     های زبانی زبان وحی و التفات به زمینهمتن، قابلیّت

 ( 41ش، ص1394آبادی، 
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یر آن متن موجب این ودود معتقد است که متن قرآن، زنان را محدود نکرده بلکه تفس

شـود  در ادیـان   تـر قلمـداد مـی   محدودیّت شده است و به جایی رسیده که از  ود متن مهم

دسـت   اند زن را در زفتمان  ود وارد کننـد تـا مشـروعیّت بـه    ها ناچار شدهدیگر، فمینیست

ــف تفاســیر انحصــاری و     ــد مــتن را  ــالی از تکل  ــد  حــال آنکــه زن مســلمان تنهــا بای آورن

 ( 2ش، ص1393: ودود، انکاری برسد  )ر کقاب کننده مطالعه کند تا به رهایی غیردمحدو

است  این  دست مردان نوشته شدهکند که تفسیرهای سن تی منحصراً به ودود مطرح می

های آنها مندرج در این نـوع تفسـیر اسـت و زنـان و     سخن بدین معناست که مردان و ترربه

هـا، تمـایالت و نیازهایشـان از  ریـق     است و یا دیـدزاه  ذاشته شدههای آنها یا کنار زترربه

( در مورد نرر آمنه ودود بایـد زفـت کـه ایـن     45ص)همان،  .بینش مردان تفسیر شده است

زونه نیست که جنسیت در تفسیر نقش داشته باشد  ممکن است مفسـر زن در تقسـیر آیـاتی    

ای به نـام  اما این بدان معنا نیست که مقوله که مربوب به زنان است، تنم  بیشتری داشته باشد

 تفسیر مردانه و زنانه وجود داشته باشد  

تحوالت علمی و کسب معلومات جدید، ش هات و سؤاالت نو در نوع نگرش مفسر به 

آیات قرآن مؤثر اسـت  در واقـع تفـاوت تفاسـیر در آیـات مربـوب بـه زن، ریشـه در م ـانی          

زرایـی، شا صـه   جتماعی عصر او دارد  به عنوان مثال عق معرفتی مفسر و شرایط فرهنگی ا

ویژه تفاسیر اوا ر قرن سیزدهم و چهـاردهم اسـت؛ زیـرا کشـفیات علمـی، مکاتـب جدیـد        

اجتماعی، اقتصادی و فلسفی و تحوالت بنیادین در نرام سیاسی و حکومتی و از همه مهمتـر  

 ات غیر الهی بودن دین اسـالم،  های اسالمی در جهت اثتفاسیر نادرست مستشرقان از آموزه

س ب پررنگ شدن استدالالت عقلـی و اسـتفاده از دسـتاوردهای علمـی در حـوزه م احـث       

 ( 108-204، ص1385نفیسی،  :دینی و تفسیر قرآن شد  )رک

چند بر ی تفاسیر در این راسـتا دچـار افـراب شـده و در چـارچو  قواعـد ادبـی و        هر

اند اما ایـن بـه معنـای نفـی امکـان      تفسیر عم  نکردهالول عقالیی محاوره و رعایت قواعد 

 تفسیر لحی  در پرتو نیازهای عصری  نیست 

برای اث ات یا نفی تنثیر جنسیت در تفسیر، بررسی تفاسیر زنان و مقایسه آن بـا تفاسـیر    

مردان از آیات مربوب به زن امری معقول و منطقی است  هر چند تفاسیر به جا مانده از زنان 
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از یـک زن مفسـر در آیـات مربـوب بـه       مخزن العرفـان شمار است اما بررسی تفسیر  انگشت

نگاشـته شـده امـا     1352تـا   1337هـای  دهد که هـر چنـد ایـن تفسـیر در سـال     زنان نشان می

های جدیـد دانسـت  در تفسـیر وی از ایـن آیـات دو      توان بانو امین را متنثر از نواندیشینمی

ش، 1385بـا تفسـیرهای سـنتی و تفسـیر سـنتی، )مهریـزی،       شود: مخالفـت  شیوه مالحره می

 ( 18ص

پـذیرد و معتقـد   وی در تفسیر آیه یک سوره نساء،  لقت زن از دنده چپ مرد را نمی

( اما مردان را 5-8، ص4ش، ج1361است زن و مرد در حقیقت انسانیت یکی هستند )امین، 

کنـد  ن دانسته، هر چند بیـان مـی  به  ور کلی از جهت قوت عق  و نیرومندی بدن برتر از زنا

( وی ضمن پـذیرش  332که زنانی هستند که در این امور بر مردان برتری دارند  )همان، ص

کند حیات مرد تعقلی است و حیـات زن  میحقوق مساوی زن و مرد در اغلب احکام اشاره 

 ی بـودن زن و لـزوم حرـا  بـرایش    احساسی  بـانوامین، قضـاوت زنـان را بـه دلیـ  احساسـ      

 ( 322-328، ص2پذیرد  )همان، جنمی

، از مفسری با جنسیت مرد، کامالً تفسیری عصـری  «من وحی القرآن»در عوو تفسیر 

و مناسب با جریان جدید است و نکات بدیع و قاب  توجـه بسـیار در زمینـه حقـوق زن دارد      

عـام   ( به عنوان مثال محمدحسین فضـ  ا، قوامیـت مـرد بـر زن را    51ش، ص1389)ایازی، 

دانـد  وی معتقـد اسـت در لـورتی مسـئولیت و      تلقی نکرده و مخـتر دایـره زوجیـت مـی    

عهده مرد است که او هم متقابالً  انفاق و برترى  ـود را در انرـام وظـایف بـه      سرپرستى به

 (230، ص7ق، ج1419اث ات رساند  )فض  ا،، 

 

 گیرینتیجه

سنی بوده و کمتر به منابع شـیعی مراجعـه   تکیه اس ل ر  در نوشتن این مد   به منابع 

داشته است  از این رو نرر شیعه به  وبی در این مقاله منعکگ نشـده اسـت  بـه عنـوان مثـال      

ادعای وی در  صوص اتهام شیعه به عایشه مطل ی است که نـه تنهـا در منـابع شـیعی یافـت      

د  او در ایـن اثـر قرآنـی    انـ شود که منابع الی  اه  سنت نیز چنین نس تی به شـیعه نـداده  نمی

 نماید  است و حتی آیات را ذکر نمی  ود تنها به نق  شنن نزول آیات افک اکتفا کرده
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زرایانـه و بـه   وی تلقی  الی از تفسیر و کارکردهای آن دارد و نقش تعصـ ات فرقـه  

ها و عالیق مفسر و حتی جنسـیت را در تفسـیر قـرآن بسـیار پـر رنـگ        ور کلی پیش دانسته

ای از یعنی هر کسی هر برداشت و تفسیری از آیـات قـرآن ارائـه کنـد، بهـره     کند داد میقلم

حق دارد و هی  برداشتی با   محض نخواهد بود و اساسـاً معیـاری بـرای تشـخیر حـق از      

  با   نخواهیم داشت

 

 :منابع
  قرآن كریم -

فصللنامه    ،«  ا  ایی و زـادامر نقش پیش فرو در متن از نرر عالمه »ش(، 1392آبیار، سهیال ) -

  34، شماره9، سالعلمی پژوهشی اندیشه نوین دینی

، تحقیق: علی ع دال اری روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم ق(،1415آلوسی، محمود ) -

 عطیه، بیروت: دار الکتب العلمیه 

صلواع  المحرقلع علله  هلل اللرف        ق(،1417،  حمد بـن محمـد بـن علـی )    ابن حرر -

الرحمن بن ع د ا، الترکی و محمد الخرا ا، الط ع  األولى، ل نان: ، تحقیق: ع دالضالل والزندقعو

 مؤسس  الرسال  

، المحررالوجیز فی تفسلیرالکتاب العزیلز  ق (، 1423اندلسی، ع دالحق بن غالب ) ابن عطیه -

 بیروت: دارالکتب العلمیه 

، تحقیق: ع دالسالم محمد هارون، قم: مکتب معجم مقاییس اللغعق(، 1404ابن فارس، احمد )  -

 األعالم اإلسالمی  

، قم: مکت   آی  ا، المرعشـی  قواعد المرام فی علم الکالم ق(،1406ابن میثم، میثم بن علی ) -

 النرفی 

، تحقیـق: مصـطفی السـقا و ابـراهیم االبیـاری و      النبویهةالسلیر  تـا(، ابن هشـام، ع ـدالملک )بـی    -

 بیروت: دار المعرفه  ع دالحفیظ شل ی،

تهـران: نشـر نهضـت زنـان     ، مخزن العرفان در تفسیر قلرآن  ش(،1361 مین، سیده نصرت ) -

 مسلمان 
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، مجلله  « مـن وحـی القـرآن   »ش(، زرایش عقلی و اجتهادی در تفسیر 1389ایازی، محمدعلی ) -

  64، شمارههای قرآنیپژوهش

 شریف الرضی  ، قم:شرح المواقف(، 1325ایری، میر سید شریف )  -

القملی پلژوهش و زلوزه     درباره تفسیر دیگر پژوهشی (،1383)بابایی، علی اكبر،  -

 پاییز و زمستان.20و19شماره 

 ، تهران: بنیاد بعثت البرهان فی تفسیر القرآن ق(،1416بحرانی، هاشم ) -

 ، تحقیــق: محمــد نللوار التنزیللل و  سللرار التأویللل ق(،1418بیضــاوی، ع ــدا، بــن عمــر ) -

 ع دالرحمن مرعشلی، بیروت: دار احیاء التراع العربی 

 قم: شریف الرضی ، شرح المقاصد ق(،1409تفتازانى، سعد الدین )  -

 ، بیروت: داراالضواء الذریعه الی تصانیف الشیعه(، 1403تهرانی، آقابزر  )  -

 برهان ، چا  سوم، تهران: انتشارات روان جاوید ق(،1398ثقفی تهرانی، محمد )  -

 ، قم: اسراء تسنیمش(، 1388جوادی آملی، ع دا، )  -

مجله تاریخ اسالم ، «بررسی تاریخی تفسیری حادثه افک»ش( ، 1384حسینیان مقدم، حسین )  -

  7، شماره در آیینه پژوهش

 ، قم: نشر  یام  جوبع المسائل المهنائیع ق( ،1401حلی، جمال الدین )  -

 ، قم: مؤسس  النشر اإلسالمی كشف المراد ق (،1413)ــ ، ــــــــــــــــــــــ -

متن زرایی تاریخی؛ نگـاهی بـه روش تفسـیری آمنـه ودود بـا      »ش (، 1394آبادی، حسین ) ندق -

، 6، سـال ترویجلی سلرام منیلر   -نشلریه علملی  ، تهران، «سوره النساء 34تمرکز بر تفسیر آیه 

  18شماره

، چا  اول، بیـروت: دار  مفردات  لفاظ القرآن ق(،1412راغب الفهانى، حسین بن محمد )  -

  القلم

، بیـروت:  التفسیرالمنیر فی العقیده والشریعه والملنه  (،  1418زحیلی، وه ه بن مصطفی ) -

 دارالفکر المعالر  

، بیـروت:  كشلاف علن زقلائ  ملوام  التنزیلل      ق(،1407زمخشری، محمود بـن عمـر )   -

 دارالکتا  العربی 

 بیدار  جا: منشورات رضی، بیاإلتقان فی علوم القرآن(، 1367سیو ی، جالل الدین ) -

 جا: دارالفکر ، بیالتحبیر فی علم التفسیر) بی تا (، ــــــــــــــــــــــــ ،  -
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کتابخانـه آیـت ا،   : ، قـم الدرالمنثور فی تفسلیر الملأثور   ق(، 1404)ـــــــــــــــــــــــــ ،   -

 نرفی مرعشی 

، چـا  اول، کویـت:   الجوهر الثمین فی تفسلیر الکتلاب المبلین    ق(،1407ش ّر، ع دا، )  -

 مکت ه األلفین 

، تهـران:  الصوارم المهرقع فی رد الصواع  المحرقع ش(، 1367شوشتری، قاضی نـور ا، )  -

 نشر نهضت 

، چـا   تشلیع های پیشاور؛ در دفاع از زلریم  شب ش(،1383شیرازی، سلطان الواعرین ) -

 چه  و یکم، تهران: دار الکتب اإلسالمیه 

، قـم: جامعـه مدرسـین حـوزه     المیزان فی تفسیر القلرآن  ق(، 1417  ا  ایی، محمدحسین ) -

 علمیه قم 

 ، تهران: نالر  سرو مجمع البیان فی تفسیر القرآنش(، 1372  رسی، فض  بن حسن ) -

، بیـروت:  البیلان فلی تفسلیر القلرآن    جلامع   ق(،1412  ری، ابـوجعفر محمـدبن جریـر )     -

 دارالمعرفه 

 ، بیروت: دار احیاء التراع العربی التبیان فی تفسیر القرآن تا(، وسی، محمدبن حسن ) بی -

 ، تهران: انتشارات اسالم  طیب البیان فی تفسیر القرآن ش(، 1378 یّب، ع دالحسین ) -

، تحقیـق: هاشـم رسـولی    نلورالثقلین  تفسلیر  ق(، 1415عروسی حویزی، ع د علی بن جمعه )  -

 محالتی، چا  چهارم، قم: انتشارات اسماعیلیان 

، بیـروت: دار احیـاء التـراع    مفاتیح الغیب ق(،1420فخرالدین رازی، ابوع دا، محمدبن عمر ) -

 العربی 

  ، چا  دوم، قم: نشر هررت( كتاب العین ق1409فراهیدى،  لی  بن احمد ) -

، چا  دوم، بیـروت: دار المـالک   تفسیر من وزی القرآن ق(،1419سین )فض  ا،، محمدح -

 للط اعه و النشر 

، تحقیق: حسین اعلمـی، تهـران: انتشـارات    تفسیر الصافی ق( ،1415فیض کاشانی، مالمحسن )  -

 الصدر 

، تحقیـق: محمدحسـین درایتـی و    األصفی فی تفسیر القرآن ق(،1418) ــــــــــــــــــــــــ ،  -

 حمدرضا نعمتی، چا  اول، قم: مرکز انتشارات دفتر ت لیغات اسالمی م
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، تحقیـق:  تفسیر القاسمی المسمّی محاسن التأویل ق (،1418قاسمی، محمد جمال الـدین )   -

 محمد باس  عیون السود، بیروت: دار الکتب العلمیه 

 قرآن هایی از ، تهران: مرکز فرهنگی درستفسیر نور ش(،1383قرائتی، محسن ) -

، تحقیـق:  یّـب موسـوی جزایـری، قـم: دار      تفسلیر القملی   ش(، 1367قمی، علی بن ابـراهیم )  -

 الکتا  

تهـران:   تفسیر ملنه  الصلادقین فلی اللزام المخلالفین،      ش(،1336کاشانی، مال فت  ا، ) -

 کتابفروشی محمد حسن علمی 

اری و محمـد آ ونـدی،   ، تحقیـق: علـی اک ـر غفـ    الکافی ق(،1407کلینی، محمد بن یعقـو  )   -

 تهران: دار الکتب اإلسالمیه 

، تاریخچه مکاتب تفسلیری و هرمنلوتیکی كتلاب مقلد      ش(، 1393زرانت، رابرت ) -

 جا: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، چا  دوم مترجم: ابوالفض  ساجدی، بی

للمـولى  األصلول و الروضلع)    -شرح الکلافی  ق(، 1382مازندرانى، محمد لال  بن احمد) -

 شعرانى،تهران: المکت   اإلسالمی   لال  المازندرانی(، تحقیق: ابوالحسن

  : دار إحیاء التراع العربی، بیروتبحار األنوار ق(،1403)  مرلسى، محمد باقر -

،تحقیق:ع دالرحیم ربانی شیرازی،بیروت،موسسه  بحار األنوار ق(،1403)ــــــــــــــــــــــــ ،  - 

 الوفا 

 ، تحقیق: هاشـم مرآة العقول فی شرح  خبار آل الرسول ق(،1404)ــــــــــــــــــــــــ ،  -

 رسولى محالتى، تهران: دارالکتب اإلسالمی  

، تحقیق: نالر بـن سـعد الرشـید،    رسالع فی الرد عله الرافضع تا(،بن ع دالوها ، محمد )بی - 

 اع اإلسالمی مک  المکرم : مرکز ال حث العلمی و إحیاء التر

 ، تهران: انتشارات لدرا امامت و رهبری ش(، 1372مطهری، مرتضی )  -

 ، تهران: دار الکتب اإلسالمی  تفسیر نمونه ش(،1374مکارم شیرازی، نالر ) -

مجلله آیینلله  ، «زن در تفسـیر مخـزن العرفـان بــانو امـین الـفهانی     »(، 1385مهریـزی، مهـدی )    -

    99-98،شماره پژوهش

 ، قم: موسسه بوستان کتا  عقل گرایی در تفاسیر قرن چهاردهم(، 1388نفیسی، شادی ) -

جا: مؤسسه فرهنگ دانـش و اندیشـه   ، بیدرآمدی بر هرمنوتیک ش(، 1380واعری، احمد ) -

 معالر 
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 جا: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  ، بینظریه تفسیر متن  ش(،1390ــــــــــــــــــــــــ ، ) -

، مترجمان: قرآن و زن؛ بازخوانی متن مقد  از منظر یک زن ش(،1393آمنه ) ودود، -

 اعرم پویا و معصومه آزاهی، تهران: نشر حکمت 

 هاى امامیه، معتزلله و امامت پژوهه بررسه دیدگاه ش(،1381یزدی مطلق، محمـود )  - 

  ، مشهد: دانشگاه علوم اسالمى رضوىاشاعره
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