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استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه ایالم ،ایالم ،ایران
(تاریخ دریافت6861/81/86 :؛ تاریخ پذیرش)6867/88/87 :

چکیده
این نوشتار به تعارض ظاهری بین آیة دوم سورة نور كه بر جَلد مرتکب زنا داللت دارد ،با دو آیـة
 69سورة نساء كه بر حبس زن زناكار در خانه داللت دارد و آیة  61همـان سـوره كـه دال بـر اذیـت و
آزار مرتکب فاحشه است ،میپردازد و ضمن ارائة راه حل تعارض نحـوة جمـع كـردن بـین حـبس در
خانه به قصد پیشگیری از ارتکاب مجدد عمل زشت زنا و حد به عنوان مجـازات جـرم بیـان مـیكنـد.
همچنین ،منظور از «سبیل» كه راه نجات و رهایی از حبس خانگی در آیة  69سورة نسـاء اسـت ،تبیـین
میگردد .به عقیدة برخی از علما ،آیة  61ناسخ آیة  69میباشد و به نظر بعضی دیگر ،آیة  1سورة نـور
هر دو آیه را نسخ كرده است .در مقابل اینان ،گروهی دیگر با استناد به متفاوت بودن موضوع در آیات
سه گانه ،هر گونه نسخی را نفی كرده اند .در این پژوهش كه به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفتـه،
چنین نتیجه گرفته شده كه نه نسخی صورت پذیرفتهاست و نه برای حل مشکل نیازی بـه نسـخ خواهـد
بود.

واژگان کلیدی :تعارض ،آیة  51سبرة نساء ،آیة  51سبرة نساء ،آیة  2سبرة نبر ،نسخ.

E-mail: abdelgabar3@yahoo.com
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مقدمه
در آیة  69سورة نساء با بیان حکم حبس در خانه بـرای زن زناكـار چنـین آمـدهاسـت:
وَ الالحتِی یَأتِینَ الْفَاحِشَةَ مِن نِسَائِکُم فَاستَشهِدُوا عَلَیهِنح أَرْبَعَةً مِنکُم فَِِن شَهِدُوا فَأَمسِـکوهُنح

فِی البُیوتِ حَتحی یتَوَفحاهُنح المَوتُ أَو یجعَلَ اللحـهُ لَهُـنح سَـبِیالً :و كسـانی از زنـان شـما كـه
مرتکب زنا شوند ،چهار نفر از مسلمانان را به عنوان شاهد بر آنها بخواهیـد اگـر گـواهی
دادند ،آنان [زنان] را در خانهها(ی خود) نگاه دارید تا مرگشان فرارسد ،یا اینکـه خداونـد
راهی برای آنها قرار دهد .در این آیه ،عبارت «أَمْسِکُوهُنَّ» به حبس و زنـدانی در خانـه
تعبیر شدهاست (ر.ک؛ طباطبائی ،6878 ،ج  .)196 :9امـا آیـة  61سـورة نسـاء بـر اذیـت و
آزار مرتکبان فاحشه تأكیـد دارد :وَ اللحذَانِ یأتِیانِهَـا مِـنکم فَآذُوهُمَـا فَـِِن تَابَـا وَ أَصـلَحَا
فَأَعرِضُوا عَنهُمَا إِنح اللحهَ کانَ تَوَّاباً رَحِیمـاً :و از میـان شـما ،آن مـردان و زنـانی كـه (همسـر
ندارند ،و) مرتکب آن كار (زشت) میشوند ،آنها را آزار دهیـد (و حـد بـر آنـان جـاری
نمایید) و اگر توبه كنند و (خود را) اصال نمایند (و به جبران گذشته بنردازند) ،از آنهـا
درگذرید؛ زیرا خداوند توبهپذیر و مهربان است .آیة  1سورة نور هـم بـرخالف دو آیـة
مذكور ،بر جَلد (= تازیانه زدن) زناكار داللت دارد :الزَّانِيةُ وَ الزحانِی فَاجلِدُوا کُلح وَاحِـدٍ

مِنهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ :...هر یک از زن و مرد زناكار را صـد تازیانـه بزنیـد .دربـارة اینکـه آیـا
آیات مذكور با هم منافات و تعارض دارند یا نه ،میان مفسران و فقها اختالف نظـر هسـت.

با توجه به اینکه آیات قرآن از یک منبـع واحـد ،یعنـی از جانـب خداونـد حکـیم و خبیـر
صادر شدهاست و به لحا اعتقادی و با دالیـل مـتقن عقلـی و نقلـی وجـود تعـارض میـان
آیات امکان ندارد ،ضروری است كه با تفسیر و تبیین درست این آیات و در دفـاع از ایـن
عقیده ،به رفع ابهام بنردازیم .برای رسیدن به راه حل این تعارض ظـاهری ،الزم اسـت كـه
مطالب ذیل را بررسی كنیم:
وجــود یــا نبــودِ منافــات بــین حــبس زن زناكــار در خانــه كــه در آیــة  69ســورة نســاء
آمدهاست و حدّی كه در آیة دوم سورة نور ذكر شدهاست ،قابلیت جمع كردن بین آیـات
و وجود یا نبودِ نسخ ،منظور از سبیل در «یَجْعَلَ اهللُ لَهُنَّ سَبِیالً» با توجه به اینکـه در آیـة 69
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سورة نساء ،مدت حبس مشخص نشدهاست و محدود به دو أمر گردیدهاست :الف) زمـان
مرگ .ب) اینکه خداوند راهی را در مقابل آنها قرار دهد .جواز جمع بین حبس تعزیـری
و جلد به عنوان حد ،و منظور از آزار و اذیت در آیة  61چیست؟
در این تحقیم ،به همة این موارد پاسخ داده خواهد شد.

 .1آرای مفسران و فقهای شیعه پیرامون آیات سهگانه
دربارة این آیـات و تحقـم یـافتن یـا نیـافتن نسـخ دو نظریـة عمـده وجـود دارد .بیشـتر
مفسران و فقها قائل به نسخ و برخی هم معتقد به نبودِ نسخ هستند.

1ـ .1نسخ
قائالن به نسخ به چند دسته تقسیم میشوند:
الف) به نظر مشهور مفسران و فقها ،مجازات زن زناكار در آغاز اسالم ،حبس و زندان
بود و آیة  69سورة نساء دربارة آنها نازل شد كه میفرماید :وَ الالحتِی یَأتِینَ الْفَاحِشَةَ مِن
نِسَائِکم فَاستَشهِدُوا عَلَیهِنح أَرْبَعَةً مِنکُم فَِِن شَهِدُوا فَأَمسِکوهُنح فِـی البُیـوتِ حَتحـی یتَوَفحـاهُنح

المَوتُ أَو یجعَلَ اللحهُ لَهُنح سَبِیالً :و كسانی از زنان شما كه مرتکب زنا شـوند ،چهـار نفـر از
مسلمانان را بـه عنـوان شـاهد بـر آنهـا بخواهیـد .اگـر گـواهی دادنـد ،آنـان [زنـان] را در
خانهها(ی خود) نگاه دارید تا مرگشان فرارسد ،یا اینکه خداونـد راهـی بـرای آنهـا قـرار

دهد .سنس این آیه با آیة جَلد (النور )1 /نسخ شـد (ر.ک؛ فـیض كاشـانی6969 ،ق ،.ج
.)863 :6
عیاشی نیز در این باب میگوید:
«از امام صادق نقل شده كه در تفسیر آیـه فرمـودهاسـت :آیـة وَاللحـاتِی یَـأتِینَ
(ع)

الْفَاحِشَةَ ...نسخ شدهاست و منظور از سبیل ،حدود میباشد .روایت شده كـه از ایشـان
دربارة آیة وَالالحتِی یَأتِینَ الْفَاحِشَةَ ...پرسیده شد كه فرمود :این آیه نسخ شدهاسـت.
گفتند :چگونه بود؟ فرمود :اگر زن زنا میداد و چهار شاهد بر آن اقامه میشـد ،او را در
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خانهای قرار میدادند و كسی با او حرف نمیزد و همنشینی نمیكـرد .بـه او غـذا و آب
میدادند تا وقتی كه بمیرد ،یا خداوند برای آنها راهی قرار دهد .فرمود راهی كـه خـدا
قرار داد ،تازیانه زدن ،سنگسار كردن و نگه داشتن در خانه بـود .از وَاللحـذَانِ یَأتِیَانِهَـا
مِنکُم پرسیده شد .فرمود :یعنی اگر باكره همان فاحشهای را انجـام داد كـه بیـوه انجـام
داده ،آن دو را آزار دهید .فرمود :آزار دربارة زن ،یعنی زندانی میشود و اگر توبه كنند
و به صال آیند ،از آنها درگذرید» (عیاشی ،بیتا ،ج .)113 :6

عالمه طباطبائی میگوید:
«فاحشه از فحش ،یعنی زشتی است .پس فاحشه ،یعنـی راه زشـت كـه بیشـتر در زنـا
بهكار برده میشود و در قرآن بر لواط و نیز بر لواط و سـحم بـا هـم اطـالق شـدهاسـت،
آنجا كه میفرماید :إنکم لتأتون الفاحشه ماسبقکم بها احد فی العـالمین( العنکبـوت/
 .)13ظاهراً مراد از فاحشه در اینجا ،وَالالحتِی یَأتِینَ الْفَاحِشَةَ ...آن طـور كـه مشـهور

مفسران گفتهاند ،زناست و روایت كردهاند كه پیامبر(ص) هنگـام نـزول آیـة جلـد فرمـود:
جَلد همان سبیلی است كه خداوند برای زنان هنگـامی كـه زنـا كننـد ،قـرار دادهاسـت و
ظهور آیه هم شاهد است كه این حکم بهزودی نسخ میشود ،چون میفرماید :یـا اینکـه
خداوند راهی برای ایشان قرار دهد و نسخ حدّ سحم با حدّ دیگری یا اجرای این حد بـر
كسی از زنان مساحقهكننده ،نقل نشدهاست .خداونـد در فرمـایش خـود :فَأَمسِـکُوهُنح
فِی البُیُوتِ ،...امساک را ـ كه حبس ابد باشد ـ بر شـهادت مقیـد كـرده ،نـه بـر اصـل
تحقم فاحشه ،گرچه در صورت عـدم شـهادت شـهود چهارگانـه معلـوم باشـد و ایـن از

منتها و بخششهای خداوند بر امت اسالمی است و حکـم همـان حـبس ابـد اسـت بـه
قرینه غایتی كه در آیه آمده؛ یعنی این عبارت« :تا مرگ آنان را دریابد»(نساء)69 :؛ ولی
تعبیر بـه سـجن (زنـدان) نکـرد ،بلکـه فرمـود :آنـان را در خانـه نگـه داریـد و ایـن هـم،
آسانگیری و چشمپوشی بزرگوارانه است» (طباطبائی ،6878 ،ج 193 :9ـ.)196

به نظر عالمه ،حبس زن زناكار در خانه ،حتی در صـورت اثبـات نشـدن زنـا بـه وسـیلة
چهار شاهد بودهاست .بنابراین ،باید گفت حکم آیة امساک بـا آیـة رجـم منافـات نـدارد،
چون جلد در صورتی است كه به وسیلة چهار شاهد ثابت شود.
عالمه طباطبائی در ادامة تفسیر آیه میگوید:
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«اینکه فرمود :تا مرگ آنان فرارسد یا خدا راهی پیش پای ایشـان نهـد ،مـیخواهـد
بفهماند امید این است كه حکم نسخ شود و این چنـین شـد و حکـم جلـد آمـد و آن را
نسخ كرد؛ زیرا بدیهی است حکمی كـه در اواخـر دوران رسـول خـدا(ص) و پـس از وی
میان مسلمان دربارة زنان زناكار جاری شده ،جلد بودهاست ،نه امساک و حبس در خانه.
پس آیه بر فرض كه حکم و حد زنان زناكار را بفهماند ،با آیة جلد منسو شدهاسـت و
راهی كه در آن آمده ،بدون شک همان جلد است» (همان.)198:

در تفسیر عاملی از ابوالفتو نقل شده كه عبداهلل بن عباس گفتهاست« :برنجـانی ایشـان
را به دست و زبان ،ایذای دست و زدن به نعل و كفش باشد و این حکم نیز منسـو اسـت
به حد و رجم .حد از قرآن معلوم است و رجم از سنّت» (عاملی ،بیتا ،ج  .)896 :1امـا در
كنزالعرفان پیرامون آیات مزبور چنین آمدهاست:
«الف) بعضی گفتهاند :منظور از فاحشه ،مساحقه است ،ولی بیشتر مفسران گفتـهانـد:
مراد زنا است و بنا بر این معنا ،گفته شده كه منظور ،زن محصنه است و منظـور از ثیـب،
همین محصنه میباشد؛ زیرا در آیه ،آنان را اضافه كردهاست و نسبت زوجیت دادهاست:
من نسـائکم .اگـر منظـور غیـر از زنـان ایشـان بـود ،مـیگفـت :مِـنَ النسـاء .ب) مـراد از
فَأَمسِکُوهُنح فِی البُیوتِ نگهداشت و حفظ كردن زنان از انجام دوبارة فاحشه اسـت
و امساک ،كنایه است ،ولی بیشتر برآنند كه این امساک در خانه ،حد است برای زنا كـه

در آغاز اسالم چنین بود .سنس با آیـة جلـد نسـخ شـد .اینکـه فرمـود :حَتَّـی یَتَوَّفَـاهُنَّ
الْمَوت؛ یعنی ملکالموت .مضاف (ملک) چون معلوم مـیباشـد ،حـذف شـدهاسـت؛
زیرا امکان ندارد توفی را به موت نسبت دهیم ،چون هر دو به یک معنـی هسـتند .ج) در
باب أَو یَجعَل لَهُنح سَبِیالً گفته شدهاست :سبیل (راه رهایی و نجـات)؛ یعنـی ازدواج
كه موجب بینیازی از زنا میشود ،ولی در این صورت با آنچه فرض شـد ،یعنـی اینکـه
منظور از زنان در آیه ،محصنه باشد ،مناسبت ندارد .گفته شدهاست :سبیل ،حکـمِ ناسـخ
است و به همین دلیل ،زمانی كه آیة جلد نازل شد ،رسول خدا(ص) فرمود :خداوند بـرای
آنان راهی قرار داد و اینکه مراد از سبیل ،توبه باشد ،دلیل ندارد ،گرچه محتمـل اسـت و
در این صورت" ،جعل" در آیه ،كنایه از توفیم است» (سیوری6989 ،ق ،.ج .)883 :1

طبرسی بهتفصیل نظرات و اقوال صحابه ،فقها و مفسران شیعه را پیرامـون نسـخ و عـدم
نسخ آیة اول و دوم و نیز معنای آزار ،اذیت و فاحشه كه در آیـات ذكـر شـدهاسـت ،بیـان
میكند و در این زمینه مینویسد:
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« ...اگر چهار شاهد عادل دربارة زنان شهادت دادند ،آنان را تا زمـانی كـه مرگشـان
فرارسد ،در خانة خود حبس كنید .در صدر اسالم ،هنگامی كه زنی مرتکب زنا مـیشـد
و چهار شاهد عادل بر وی گواهی میدادند ،تا زمـان مـرگش در خانـه زنـدانی مـیشـد.
سنس آن حکم با حکم رجم در زنان محصنه نسخ شـد . ...پیـامبر(ص) هنگـامی كـه آیـة
الزَّانِيَة وَالزحانِی نازل شد ،فرمود :خداوند راه نجاتی را بـرای آنـان قـرار داد .زناكـار
بکر را صد تازیانه بزنید و یک سال تبعیدش كنید و افراد شوهردار را صد تازیانه بزنید و
سنگسارش كنید .برخی از اصحاب گفتهاند :هر كس كه رجـم بـر او واجـب شـد ،بایـد
نخست صد تازیانه به او زده شود و آنگاه سنگسار گردد .حسن ،قتاده و گروهی از فقهـا
این قول را پذیرفتهاند .بیشتر اصحاب بر این قولاَنـد كـه ایـن حکـم بـه پیرمـرد و پیـرزن
اختصاص دارد و بر غیر اینان فقط حکم رجم اجرا میشود .اغلب مفسران بر این باورنـد
كه حکم این آیه نسخ شدهاست .البته عدهای دیگر گفتـهانـد :چـون حـبس در ایـن آیـه
دارای غایت است ،لذا نسخ نشدهاست» (طبرسی6981 ،ق ،.ج .)89 :8

ب) آیة امساک اختصاص به غیرباكره و آیة آزار بـه بـاكره اختصـاص دارد .از جملـة
آنها عالمه حلی است كه میگوید« :در آغاز اسالم ،حد غیرباكره زندان بـود تـا بمیـرد و
حد باكره ،سرزنش و آزار لفظی بود تا توبه كند .سنس نسخ شد و بـه جـای آن ،سنگسـار
برای غیرباكره و تازیانه برای باكره آمد» (حلی ،بیتا ،ج  .)111 :1سعیدبن هبةاهلل راونـدی
نیز چنین گفتهاست (ر.ک؛ راوندی ،بیتا ،ج .)817 :6
ج) آیة امساک اختصاص به زنان دارد وآیة آزار به مردان .ازجملـة آنهـا شـهید ثـانی
است كه میگوید« :در آغاز اسالم ،زناكار حبس ،اذیت و آزار میشد؛ چنان كه خداونـد
میفرماید :وَالالحتِی یَأتِینَ الفَاحِشَةَ .از ظاهر آیات نیز برمیآید كه حبس در بـاب زنـان
بود و آزار دربارة مردان ،تا زمانی كه حدود مفصل تشریع شد» (جبعـی عـاملی ،بـیتـا ،ج
.)819 :69
علیبن ابراهیم قمی در تفسیر خود میگوید« :در دوران جاهلیت ،اگر مرد زنا میكرد،
مورد آزار قرار میگرفت و زن در خانهای حبس میشد تا بمیرد .پـس ایـن حکـم بـا آیـة
الزَّانِيَةُ وَالزحانِی فَاجلِدُوا کُلح وَاحِدٍ مِّنهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ نسخ شد» (قمی ،بیتا ،ج.)68 :6
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1ـ .2عدم نسخ
به نظر قائالن عدم نسخ ،آیة امساک با آیة  1نور منافات نـدارد ،چـون آیـة امسـاک و
آزار به عنوان تعزیر است و آیة  1نور و حکم رجم در سنّت به عنوان حد میباشد .از ایـن
گروه ،آیتاهلل خوئی در این زمینه گفتهاست:
«حقیقت و حمّ مطلب آن است كه در این آیه هیچ گونـه نسـخی بـه وقـوع ننیوسـته
است؛ زیرا منظور از فاحشه در آیه ،به هر گونه اقـدامی گفتـه مـیشـود كـه در زشـتی و
نکوهش به باالترین حد خود برسد و اختصاصی به زنا ندارد .اگر میان دو زن واقع شود،
مساحقه است ،اگر بین دو مرد اتفاق بیفتد ،لواط نام دارد و اگر بـین یـک مـرد و زن بـه
وقوع بنیوندد ،زنا گفته میشود .لفظ فاحشه نه از نظر لوت و نه از نظـر ظهـور اختصـاص
در زنا ندارد ...پذیرش وقوع نسخ در آیة اول متوقف بر موارد زیر است:
 .6حبس كردن در خانهها به عنوان حد ،مجازات ارتکاب فاحشه باشد.
 .1منظور از «یَجْعَلْ لَهُنَّ سَبِیالً» حکم «جلد» و «رجم» باشد.
در حالی كه اثبات این دو ادعا ممکن نیست؛ زیرا بهروشنی از آیه بهدست مـیآیـد
كه هدف از حبس در خانهها ،بازداشتن از ارتکاب عمل زشت اسـت و ایـن موضـوع از
قبیل دفع منکری است كه وجوب دفعـش در امـور بااهمیـت ،ماننـد نـاموس ثابـت شـده
باشد ...و منظور از پیدا شدن راه بـرای زنـی كـه مرتکـب فاحشـه شـدهاسـت ،بـه وجـود
آوردن راه و فراهم كردن وسایلی است كه زن به وسیلة آن بتواند از عذاب رهـایی پیـدا
كند و جای بسی شگفتی است كه "جلد" و "رجم" راه نجات برای او باشند؛ زیرا مانـدن
او در خانه و برخورداری از امکانـات رفـاهی خیلـی بهتـر از تازیانـه خـوردن و سنگسـار
است .چگونه میتوان گفت "جلد" و "رجم" به سود اوست ،در حالی كـه معلـوم اسـت
كه آن دو مجازات به ضرر او هستند و اگر این دو به نفع او باشند ،پس راهی كه به ضرر
اوست ،كدام است؟  ...زنی كه مرتکب فحشا میشود ،باید تا زمـان مهیـا شـدن شـرایط
برای خروج وی از منزل ،در خانه حبس شود یا با توبة صـادقانه ایـن اطمینـان بـه دسـت
بیاید كه او دوباره به گناه روی نمیآورد و یا به سبب پیـری و ماننـد آن كـه زن قابلیـت
ارتکاب فحشا را از دست میدهد ...بنابراین ،حبس كـردن در خانـه ،حکمـی اسـت كـه
استمرارش همیشه باقی است و ارتباطی با تازیانه زدن و یا سنگسار شدن ندارد» (خـوئی،
188 :6869ـ.)181
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ایشان بر این باور است كه آیة دوم نیز نسخ نشدهاست؛ زیرا نسخ آن متوقف بر دو امـر
دیگر است :اول اینکه منظور از ضمیر در «یأتیانها» ،زنا باشد .دوم ،مـراد از اذیـت در آیـه،
دشنام ،ناسزا ،توبیخ و ...باشد ،در حالی كه برای هـیچ یـک از مـوارد فـوق ،غیـر از تقلیـد
كوركورانه و یا پیروی از اخبار واحد ،دلیلی وجود ندارد (ر.ک؛ همان).
بنابراین ،به نظر ایشان حکم حبس در خانه همیشگی خواهد بود و نسخ نشدهاست ،امـا
تازیانه و سنگسار حُکم دیگری است كه برای تأدیب مرتکبان فاحشه تشریع شـدهاسـت و
ربطی به حکم اول ندارد و معنا نـدارد كـه ناسـخ آن باشـد؛ بـه عبـارتی دیگـر ،حکـم اول
(حبس) برای پیشگیری از تکرار ارتکاب فاحشه تشـریع شـدهاسـت و حکـم دوم (جلـد و
رجم) برای مجازات ارتکـاب فاحشـه و بـرای عبـرت دیگـر زنـان از انجـام چنـین گنـاهی
آمده است .بنابراین ،منافاتی میان دو حکم نیس ت تـا بناچـار قائـل بـه نسـخ اولـی بـا دومـی
شویم ،بلکه اگر زن به سبب سنگسار شدن یا تازیانه خوردن بمیرد ،لزوم حبس در خانـه از
میان میرود؛ زیرا نتیجه حاصل شدهاست .در غیر این صورت ،حکم همچنان باقی است تا
زمانی كه خداوند برای آنان رهایی و گشایشی حاصل نکرده باشـد .بنـابراین ،بـا دقـت در
معنای آیه ،چیزی به عنوان نسخ به ذهن نمیرسد و تفاوتی نمیكند آیـة جلـد بعـد از آیـة
امساک یا قبل از آن نازل شده باشد.
طبرسی دربارة «فاذوهُمَا» دو قول را ذكر كردهاست:
الف) اذیت و آزار با زبان و زدن با كفش و نعل (این قول از ابنعباس نقل شدهاست).
ب) قتاده ،سدی و مجاهد گفتهاند :منظـور ،صـرف آزار و اذیـت زبـانی اسـت ...و بـه
عقیدة جبائی ،نسخ در این آیه از مصادیم نسخ قرآن به وسیلة سنّت است ،چون بـا رجـم و
یا جلد نسخ ،و رجم هم با سنّت ثابت شدهاست .كسانی كه نسخ قـرآن بـه وسـیلة سـنّت را
نمیپذیرند ،میگویند ایـن آیـه بـا «جلـد» در زنـا ،نسـخ شـدهاسـت و رجـم بـه آن اضـافه
گردیدهاست ،نه اینکه آن را نسخ كرده باشد ،اما آزار و اذیتی كه در آیه ذكر شده ،نسـخ
نشدهاست؛ زیرا زناكار نه تنها توبیخ و سرزنش میشود ،بلکه حدّ «جلد» یـا «رجـم» نیـز بـر
وی جاری میگردد (ر.ک؛ طبرسی6981 ،ق ،.ج  .)89 :8زمخشری از اهـل سـنّت نیـز در
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یکی از دو نظری كه دارد ،قائل به عدم نسخ شدهاست (ر.ک؛ زمخشـری6987 ،ق ،.ج :6
.)933

1ـ .3نبودِ تفاوت میان قول به نسخ و عدم نسخ
گروه سوم از اصولیون ،قائل به مشروعیت حبس زن زناكار هستند؛ خواه قائل بـه نسـخ
آیة امساک باشیم یا نباشیم .بدین گونه كه امر به چیزی بعد از نسـخ ،بـر جـواز آن داللـت
میكند .لذا آیة مزبور باز هم بر مشروعیت حکم جواز حبس زن زناكار داللت دارد.
در مباحث اصولی آمدهاست:
«اگر امر به چیزی در زمانی واجب و بعد از آن ،وجوبش نسخ گردیـده باشـد ،علمـای
اصول اختالف كردهاند در اینکه جوازی كه امر بر آن داللت داشته ،باقی ماندهاست یا نه؛
زیرا امر بر جواز فعل بر منع از ترک آن داللت میكند .برخـی از آنـان قائـل بـه پایـداری
جوازند و گروهی دیگر بـه عـدم بقـا ،و ایـن اخـتالف در حقیقـت ،بـه اخـتالف در اینکـه
داللت نسخ وجوب ،به چه اندازهای است ،بازمیگـردد ،چـون در آن ،دو احتمـال وجـود
دارد :احتمال نخست ،نسخ تنها بر رفع حکم از خصوص منـع از تـرک داللـت مـیكنـد و
داللت امر بر جواز به حال خود میماند و نسخ با آن برخورد ندارد .منشـاء ایـن نظریـه آن
است كه وجوب به دو مطلب تجزیه میشود :جواز و منع از تـرک .نسـخ كـاری جـز رفـع
منع از ترک ندارد و به جنس وجوب كه جواز است؛ یعنی اذن در انجام دادن فعل ،كاری
ندارد» (مظفر ،6831 ،ج  ،)36 :6اما بنا بر احتمال دوم كه نسخ بر رفع اصل وجوب داللت
میكند (ر.ک؛ همان) ،نمیتوان حبس را ثابت كرد.
وائلی میگوید:
«در هر حال ،موضوع نسخ ثابت شود یا نشود ،مشروعیت زندان به استناد آیـه ثابـت
میشود؛ زیرا اگر بگوییم نسخی واقع نشدهاست ،در این صورت ،حبس كردن به عنـوان
حد یا تعزیر در مشروعیت خود بـاقی اسـت و اگـر بگـوییم نسـخ انجـام گرفتـه ،در ایـن
صورت نیز حبس كردن در مورد خاصی منسو شدهاست ،ولی در موارد دیگر به قوّت
خود باقی است» (وائلی.)99 :6811 ،
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سنس در یک جمعبندی میگوید:
«6ـ از بیان اقوال مفسران بهدست آمد كه جمعی از آنـان قائـل بـه عـدم نسـخ آیـه و
گروهی دیگر قائل به نسخ میباشند و بنا بر هر دو قول ،مبا بودن حبس بـه قـوّت خـود
باقی است .چون اگر قائل شویم كه نسخی واقع نشـده ،در ایـن صـورت ،مطلـب واضـح
است و اگر بگوییم آیه منسو است ،حکم وجوب با نسخ از بـین مـیرود ،ولـی حکـم
جواز به جای خود باقی میباشد1 .ـ حبس در این زمینه مدت معینی ندارد ،بلکه موقوف
به حصول غایتی است كه قرآن معین نمودهاست و این همان حبس نامحدودی است كه
در قوانین موضوعة بشری نیز وجود دارد8 .ـ زندانی كردن در این زمینه ،بنا بر اینکه آیـه
نسخ نشده باشد ،از نوع تعزیر است» (همان97 :ـ.)93

وی نیز میگوید:
«گروهی ،از جمله عکرمه و عبادةبن صامت بنا به روایت حسن از رقاشی گفتـهانـد:
حکم آیة نخستین [آیة امساک] با مفاد آیة دوم [آیة آزار و اذیت] نسخ شدهاست و مفاد
آیة دوم نیز بعد از آنکه در شریعت مقرر شد ،زن و مرد در صورت ارتکاب عمـل شـنیع
زنا ،بعد از زدن صد تازیانه باید یک سال هم نفی بلد بشوند و اگـر آن دو همسـر داشـته
باشند ،باید بعد از صد تازیانه سنگسار هم بشوند تا بمیرنـد ،منسـو معرفـی شـدهاسـت»
(همان.)98 :

 .2نظرات مفسران و فقهای اهل سنت
اهل سنت هم در این زمینه نظراتی دارند كه به شر ذیل است:
برخی قائل به نسخ شدهاند؛ مثالً شافعی مـیگویـد« :ایـن (امسـاک و حـبس و آزار در
خانه) ،اولین مجـازات دنیـوی زن و مـرد زناكـار بـود .سـنس خداونـد آن را نسـخ كـرد و
فرمود :الزَّانِيَةُ وَالزحانِی( ...بیهقی6969 ،ق ،.ج  .)168 :3سرخسی نیز میگوید« :حبس،
مجازاتی مشروع است و بدین سبب در آغاز اسالم ،حبس ،حدّ زنا بود» (سرخسی ،بـیتـا،
ج .)36 :18
زمخشری دربارة نسخ وعدم نسخ آیـة امسـاک بـا آیـة  1سـورة نـور دو احتمـال ذكـر
كردهاست .دربارة احتمال اول چنین میگوید« :گفته شـده منظـور ایـن اسـت كـه آنـان را
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برای ابد در خانههایشان زندانی كنند و مجازات آنها در آغاز اسالم همین بود كـه سـنس
با آیة الزَّانِيَةُ وَالزحانِی ...منسو گشت» (زمخشری6967 ،ق ،.ج .)933 :6
احتمال دیگری هم میرود كه آیه نسخ نشـده باشـد و منظـور از امسـاک كـه در آیـه
سفارش شده است ،حدّ زنا نباشد؛ زیرا حدّ زنا از كتاب و سنت معلوم اسـت ،بلکـه منظـور
آیه این خواهد بود كه بعد از اجرای حد در حم آنها ،در خانـههـا نگهـداری شـوند تـا از
تکرار اعمالی كه به سبب بیرون آمدن از خانه و بودن در معرض تماشـای مردهـا مرتکـب
شدهاند ،محفو بمانند تا اینکه خداوند برای آنان از راه ازدواج كه آنان را از زنـا بـینیـاز
میسازد ،رهایی و راه نجاتی فراهم نماید (ر.ک؛ همان).
بنا بر این نظر ،اوالً حدّ زنا از همان ابتدا رجم یا جلد بود و حکم حبس مربوط بـه بعـد
از اجرای حد خواهد بود؛ آن هم نه اینکه خود ،حـد باشـد ،بلکـه بـا هـدف جلـوگیری از
ارتکاب زنا انجام میشود .ثانیاً منظور از راهی كـه خداونـد وعـده داده كـه برایشـان قـرار
میدهد ،بینیاز كردن آنها از زنا از راه ازدواج میباشد.
از توجیهی كه فخر رازی برای حبس در خانه كردهاست ،به نظر مـیرسـد كـه وی بـه
عدم نسخ آیة امساک تمایل دارد .او دربارة فَأَمسِکُوهُنح فِی البُیُوتِ نوشتهاست:
«زنان را دائم در خانههایتان حبس نمایید تا بدین وسیله از زناكاری آنها جلوگیری
كنید؛ زیرا زمانی زنا اتفاق میافتد كه آنها از خانه خارج شوند و در انظار دیگران قـرار
گیرند ،اما هنگامی كه در خانهها حبس میشوند ،به عفت و دوری جستن از زنـا عـادت
پیدا میكنند» (فخر رازی6961 ،ق ،.ج .)191 :8

 .3روایات دال بر عدم نسخ
روایات وارده كه بر عدم نسخ آیة امساک داللت دارند ،عبارتند از:
الف) از امام صادق(ع) نقل شدهاست كه فرمود« :جاء رجل إلی رسولاهلل قـال :إنّ أُمـی
التدفع ید المس .قال :فَأَحْبِسْهَا .قال :فعلتُ .قال :فَامْنَعْ مَن یدخل علیها .قال :قَد فَعَلْتُ .قـال
فقَیدهَا ،فأنّک التبرها بِشَئ أَفضل مِن أَن تَمنَعَها مِن محـارم اهلل عزّوجـل :شخصـی خـدمت
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رسول خدا(ص) رسید و گفت :مادرم دست نامحرم را رد نمیكنـد (= كنایـه از زنـا اسـت).
فرمود :او را حبس كن .گفت :انجام دادم .گفـت :نگـذار كسـی بـر او وارد شـود .گفـت:
انجام دادم .فرمود :او را ببند؛ زیرا هیچ خوبی در حمّ او بـه انـدازة ایـن نیسـت كـه او را از
گناهان الهی بازداری» (حرّ عـاملی6986 ،ق ،.ج  969 :63و ابـنبابویـه قمـی ،6868 ،ج :9
.)96
سند و طریم شیخ صدوق كه از محمدبن موسیبن متوكل از عبداهلل بن جعفر حمیـری
و سعدبن عبداهلل ،از احمدبن محمدبن عیسـی از حسـن محبـوب اسـت ،صـحیح مـیباشـد
(ر.ک؛ خــوئی6988 ،ق ،.ج  )66 :9كــه عالمــه مجلســی نیــز آن را صــحیح دانســتهاســت
(ر.ک؛ مجلسی ،6876 ،ج .)169 :68
ب) در روایت دیگری نیز حبس زن زناكار در خانه بهصراحت بیان شـدهاسـت .عمـار
ساباطی میگوید« :سألتُ أباعبداهلل(ع) عن المرأة الفاجرة یتزوّجهـا الرَّجُـلُ؟ فقـال لـی :و مـا

یمنعه؟ ولکن إذا فعل ،فلیحصن بابه :از امام صادق(ع) دربارة زن فـاجرهای كـه مـردی بـا او
ازدواج میكند ،سؤال كردم كه چه حکمی دارد؟ امام به من فرمود :چـه چیـزی مـانع ایـن
امر است؟ ولی اگر ازدواج كرد ،خانهاش را ببندد» (نوری ،6866 ،ج .)78 :63

این دو روایت مؤید این میباشند كه آیة امسـاک و حـبس (النسـاء 69 /و  )61بـا آیـة
جلد در سورة نور نسخ نشدهاند.
از آنچه گذشت ،چنین بهدست میآید كه زن مرتکب زنا را باید تا زمانی كه از طریم
ازدواج یا به واسطة پیری و توبه كردن راهی برای وی گشوده شود ،در خانه حـبس كـرد.
این حکم ارتباطی با حکم «جلد» در آیة دوم از سورة نور و با حکم «رجم»ــ كـه بـا سـنّت
قطعی ثابت شدهـ ندارد؛ زیرا «جلد» و «رجم» مجـازاتهـایی هسـتند كـه بـه قصـد تأدیـب
انجام میپذیرند  ،اما حبس در خانـه ،بـه دلیـل بازداشـتن از ارتکـاب مجـدد زنـا بـه وقـوع
میپیوندد .بنابراین ،حکم جلد و رجم با حکم حبس در آیة مزبور منافات ندارند تـا یکـی
ناسخ باشد و دیگری منسو  .همچنین ،مفـاد آیـة اول بـا آیـة دوم نیـز نسـخ نشـده ،چـون
موضوع آنها با یکدیگر متفاوت است.
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از طرفی ،لفظ «فاحشه» فقط به زنا اختصاص ندارد ،بلکـه منظـور از آن ،كـار زشـت و
ناپسندی است كه اگر بین دو زن به وقوع بنیوندد ،مساحقه نام دارد ،اگر بین دو مرد انجام
پذیرد ،به آن لواط میگویند و در بعضی اوقات نیز بین یک زن و مرد انجام میشود كه به
زنا مسوم است .بنابراین ،این لفظ اختصاص به زنا ندارد و عام اسـت .پـس بـه هـر یـک از
معانی فوق گرفته شود ،باز هم نسخی وجود ندارد و میان احکام «حبس»« ،جلد»« ،رجم» و
«اذیت» منافاتی وجود ندارد و قابل جمع هستند.
همچنین ،روشن شد كه منظور از «سبیل» ،راه گشایشـی بـرای زن زناكـار اسـت و آن،
توبه ،ازدواج و یا پیری است .ادلها ی كه در ایـن زمینـه بـرای عـدم وقـوع نسـخ آیـه ارائـه
گردید ،دالیل بسیار قوی و متقنی بودند .پس حکـم حـبس زن زناكـار در خانـه ،اسـتمرار
دارد و برای همیشه باقی است .بنـابراین ،آیـات  69و  61سـورة نسـاء ،داللـت روشـنی بـر
مشروعیت زندان دارند.

نتیجهگیری
از بررسی آیات سهگانه و دیدگاههای علما ،نتای زیر بهدست میآید:
6ـ نظریة مختار :حکم حبس در خانه نسخ نشدهاست و مستمراً وجـود دارد كـه هـدف
از حبس در خانهها ،پیشگیری و بازداشتن از ارتکاب مجدد عمـل شـنیع زناسـت و احکـام
تازیانه و رجم هم در جای خود اجرا خواهند شـد و ارتبـاطی بـا حکـم حـبس ندارنـد .امـا
منظور از یَجعَلَ لَهُنح سَبِیالً ،فراهم شدن وسایل نجات زن از عـذاب و رهـایی از حکـم
حبس میباشد و حکم «جلد» در آیة  61سورة نور و حکم «رجم»ـ كه با سنّت قطعی ثابت
شــدهاســتـ نم ـیتواننــد راه نجــات باشــند؛ زیــرا روشــن اســت كــه مانــدن او در خانــه و
برخورداری از امکانات رفاهی خیلی بهتر از تازیانه خوردن و سنگسار شـدن خواهـد بـود.
راه نجات یا این است كه توبة صادقانه كند ،به گونهای كه این اطمینان بهدسـت بیایـد كـه
او دوباره به گناه روی نمیآورد و یا به سن پیری برسد و قابلیت ارتکاب فحشا را از دست
دهد و موارد دیگری از این دست ،و معقول نیست كه راه نجات را یکی از دو حکم جلـد
و رجم بدانیم.
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1ـ نسخی بین آیات صورت نگرفتهاست و راه حل مشکل تعـارض ظـاهری ،نیـازی بـه
نسخ ندارد .اما نسخ صورت نگرفتهاست؛ زیرا نسخ دلیل میخواهد و نه در كتـاب و نـه در
سنت بر آن دلیلی وجود ندارد ،بلکه چنان كـه ذكـر شـد ،روایـاتی هـم دال بـر عـدم نسـخ
وجود دارد و هر گاه شک در نسخ شود ،اصل هم عدم نسخ میباشد.
8ـ پذیرش وقوع نسخ در آیة  ،69متوقف بر این است كه اوالً حبس كردن در خانههـا

در راستای مجازات ارتکاب فاحشه باشد و دفع منکراسـت .ثانیـاً منظـور از یَجعَـلَ لَهُـنح

سَبِیالً حکم «جلد» و «رجم» باشـد .ایـن در حـالی اسـت كـه اثبـات ایـن دو ادعـا ممکـن
نیست؛ زیرا بهروشنی از آیه بهدست میآید كه هـدف از حـبس در خانـههـا ،پیشـگیری و
بازداشتن از ارتکاب عمل زشت اسـت و منظـور از یَجعَـلَ لَهُـنح سَـبِیالً ،فـراهم شـدن
وسایل نجات زن از عذاب و رهایی از حکم حبس میباشـد .از سـوی دیگـر ،آیـة  61نیـز
نسخ نشدهاست؛ زیرا نسخ آن نیز متوقف بر اثبات دو امر است :اول اینکه منظـور از ضـمیر
در «یأتِیَانِهَا» زنا باشد .دوم اینکه مراد از اذیت در آیه ،دشنام ،ناسـزا ،تـوبیخ و ...باشـد ،امـا
چنانكه گفته شد ،برای هیچ یک از این موارد دلیلی وجود ندارد.
9ـ راه حل تعارض ،نیازمند توسل به نسخ نیست؛ زیرا حکم حبس مـذكور در آیـة 69
سورة نساء ،با حکم «جلد» و «رجم» قابل جمـع مـیباشـد ،بـدین صـورت كـه جلـد بـرای
تأدیب است و حبس برای جلوگیری از تکرار فحشا .به همین دلیل ،اصوالً هیچ یک از دو
آیة متعارض با دیگری نیست تا نیاز به حل تعارض و توسل به نسخ باشد.
9ـ هدف از حبس زن زناكار در خانه ،بازداشتن او از ارتکاب عمل زشت است ،و این
موضوع از قبیل دفع منکـری اسـت كـه دفعـش واجـب اسـت و منظـور از یَجعَـلَ لَهُـنح
سَبِیالً ، پیدا شدن راهی برای زن مرتکـب زناسـت كـه بایـد او را تـا زمـانی كـه از طریـم
ازدواج ،یا به واسطة پیری و یا توبه كردن راهی بـرای وی گشـوده شـود ،در خانـه حـبس
كرد .این حکم ارتباطی با حکم «جلد» در آیة دوم از سورة نور و با حکم «رجـم»ــ كـه بـا
سنّت قطعی ثابت شدهاستـ ندارد؛ زیرا جلد و رجـم مجـازاتهـایی هسـتند كـه بـه قصـد
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تأدیب انجام میپذیرند ،اما حبس در خانه بـه دلیـل بازداشـتن از ارتکـاب مجـدد زناسـت.
پس نسخی در كار نیست و آیات ،قابل جمع هستند (الجمعُ مَهمَا أَمکَنَ أَولَی مِنَ الطَّر ِ).
1ـ مفاد آیة  69سورة نساء با آیة  61سورة نسـاء نسـخ نشـده ،چـون موضـوع آنهـا بـا
یکدیگر متفاوت است.
7ـ بنا بر احتماالتی كه بعضی از علما دربارة واژة «فاحشه» در آیة  69و  61دادهانـد نیـز
آیات قابل جمع هستند و منافاتی میان آنها وجود ندارد .این احتماالت عبارتنـد از :الـف)
منظور از فاحشه در آیة  ،69مساحقه اسـت نـه زنـا ،و منظـور از فاحشـه در آیـة  ،61لـواط
است .پس منافاتی بین دو آیه نیست و نیز منافاتی بین آیة دوم سورة نور با دو آیـه نیسـت،
چون موضوع آنها متفاوت است .ب) آیـة  69دربـارة زنـان زناكـار اسـت و آیـة  61كـه
داللت بر اذیت و آزار مرتکب فاحشه دارد ،در باب مردان مرتکب فاحشه اسـت .ج) اگـر
منظور از فاحشه ،اعم از مساحقه و لواط باشد نیز آیة جلد با آیة  69و  61منافـات نـدارد و
نسخی در كار نیست .بنا بر این ،آیات قابـل جمـع هسـتند (الجمـعُ مَهْمَـا أَمکَـنَ أَولَـی مِـنَ
الطَّر ِ).

منابع و مآخذ
قرآن کریم.
بیهقی ،احمدبن حسین 6969( .ق .).السنن الکبری .بیروت :دار الکتب العلمیة.
جبعی عاملی ،زینالدّین( .بیتا) .مسالک األفهام .تهران :بنیاد فرهنگ اسالمی.
حرّ عاملی ،محمدبن حسن 6986( .ق .).وسائل الشیعه .تهران :المکتبة اإلسالمیة.

حلّی ،حسنبن یوسف( .بیتا) .تحریر األحکام .قم :مؤسسة آل البیت(ع).

خوئی ،ابوالقاسم 6869( .ق .).البیان فی تفسیر القرآن .قم :المطبعة العلمیة.
ــــــــــــــــــــــ  6988( .ق .).معجم رجال الحدیث .بیروت :دار الزهراء.
راوندی ،سعیدبن هبةاهلل( .بیتا) .،فقه القرآن .قم :المطبعة العلمیة.
زمخشری ،جاراهلل محمود 6987( .ق .).الکشاف .بیروت :دار الکتاب العربی.

پژوهشنامة معارف قرآنی؛ سال  ،8شمارة  ،31زمستان 1316

116

سرخسی حنفی ،ابوبکر( .بیتا) .المبسوط .بیروت :دار المعرفة.
سیوری ،فاضل مقداد 6989( .ق .).کنز العرفان .تهران :المکتبة المرتضویة.
ابنبابویه قمی (صدوق) ،محمدبن علی 6868( .ق .).من الیحضره الفقیه .تهران :دارالکتب
اإلسالمیة.
طباطبائی ،سـید محمدحسـین .)6878( .المیـزان فـی تفسـیر القـرآن .تهـران :دار الکتـب
اإلسالمیة.
طبرسی ،فضلبن حسن 6981( .ق .).مجمع البیان .بیروت :دار المعرفة.
طبری ،محمدبن جریر 6961( .ق .).تفسیر طبری .بیروت :دار المعرفة.
طوسی ،محمد 6867( .ق .).التبیان فی تفسیر القرآن .النجف :مکتبة النعمان.
عاملی ،ابراهیم( .بیتا) .تفسیر عاملی .تهران :كتابفروشی صدوق.
عیاشی ،محمدبن مسعود( .بیتا) .تفسیر العیاشی .تهران :المکتبة العلمیة.
فخر رازی ،محمدبن عمر 6961( .ق) .مفاتیح الغیب .مصر :المطبعة البهیة.
فیض كاشانی ،محسن 6969( .ق) .تفسیر الصافی .تهران :مکتبة الصدر.
قمی ،علیبن ابراهیم( .بیتا) .تفسیر قمی .قم :مکتبة العالمة.
مجلسی ،محمدتقی .)6876( .روضة المتقین .تهران :نشر بنیاد فرهنگ اسالمی.
مجلسی ،محمدباقر 6988( .ق) .بحار األنوار .بیروت :مؤسسة الوفاء.
مظفر ،محمدرضا 6831( .ق .).اصول الفقه .النجف :دارالنعمان.
نوری طبرسی ،میرزاحسین 6866( .ق .).مستدرک الوسائل .تهران :انتشارات میرزا محمـود
تاجر.
وائلی ،احمد .)6811( .احکام زندان در اسالم .ترجمـة محمدحسـن بکـائی .تهـران :دفتـر
فرهنگ نشر اسالمی

