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Abstract
Verse 3 of Surah Noor (the verse of adultery) is one of the important documents that is used by twelver jurists for the eternal prohibition, in the topic
of marrying an adulterer. Jurists and interpreters have two positions as to
whether the above verse indicates prohibition in this topic or it's just for declaration. According to the structure and context of the verse, some believe:
Although the context of the verse is a declaration, it shows a religious law
and signifies the prohibition of marrying an adulterer. The others believe that
the verse only expresses the objective fact that the guilty seeks the sinful and
the good seeks the pure; according to the context of words of the verse and
hadith arguments. Examining the arguments proves that the verse declares a
moral and natural rule and does not signify the religious law of prohibition.
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چکیده
یکی از دلیلهای مهمی که فقهای امامیه در حکم به حرمت ابدی در بحث ازدواج با
زناکار ،به آن استناد میکنند ،آیة  3سورة نور (آیة زنا) است .در اینکه آیا آیة مذکور در این
مسئله داللت بر حرمت میکند یا خیر ،فقها و مفسران دو دستهاند .برخی با استناد به ظاهر
و سیاق آیه معتقدند :با اینکه ظاهر آیه خبری است ،ولی در مقام بیان حکم تشریعی بوده و
واژگان آیه و ادله روایی بر این باورند که آیه ،در مقام بیان حکم تشریعی نبوده ،بلکه فقط
بیانکنندة واقعیتی عینی است که همواره انسانهای آلوده دنبال آلودهها رفته و انسانهای
پاک ،تن به آلودها نمیدهند .با بررسی و تحقیق در ادله ،نظر صحیح آن است که آیه در مقام
بیان حکم اخالقی و طبعی است و داللتی بر تشریع و حکم حرمت در مسئله مذکور ندارد.
کلیدواژهها :نکاح ،زنا ،آیة زنا ،حرمت ،داللت.
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بررسی داللت تفسیری و فقهی آیة زنا بر حرمت نکاح با زانی و زانیه

داللت بر حرمت ازدواج با زناکار دارد .در مقابل ،بسیاری از مفسران و فقها با تکیه بر سیاق

مقدمه
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یکی از مسائل مهم و چالشی در فقه امامیه این است که اگر فردی مرتکب زنا شد،
آیا میتوان با او ازدواج کرد؟ حکم صورتهای گوناگون آن از حیث خُ لیهبودن و

ذاتالبعلبود ِن زن ،شهرت در جامعه ،حدخوردن ،توبه و ...چیست؟ قائالن به حرمت در این
َُ
َّ
َ
ًَ ْ ًَ
مسئله به این آیه شریفه استناد کردهاندَّ  :الز ِاني ل َي ْن ِك ُح ِإل َز ِان َية أ ْو ُمش ِركة َو َّالز ِان َية ل َي ْن ِك ُح َها
َّ
َٰ َ َ ْ
َ ْ ٌ
ِإل َز ٍان أ ْو ُمش ِرك َو ُح ّ ِر َم ذ ِلك َعلى ال ُم ْؤ ِم ِن َين( نور( )3 ،مرد زناکار جز با زن زناکار یا مشرک
ازدواج نمیکند و زن زناکار را ،جز مرد زناکار یا مشرک ،به ازدواج خود درنمیآورد و این
کار بر مؤمنان حرام است).
آنها معتقدند که آیه ،ظهور در حرمت ازدواج زن زناکار (زانیه) با مردان زناکار،
غیرزناکار و مشرک و حرمت ازدواج مرد زناکار (زانی) با زنان زناکار ،غیرزناکار و مشرک
دارد و ازدواج این دو با یکدیگر محکوم به حرمت است.
اما در اینکه آیا آیه بر حرمت نکاح با زانی و زانیه داللت دارد یا خیر و آیا از نظر ظهور و
داللت ،در مقام بیان حکم الهی است یا از قضیهای خارجی و طبعی خبر میدهد ،بین مفسران
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و فقها اختالف است .گروهی از مفسران و فقها معتقدند که این آیه در مقام بیان حکم
شرعی بوده و هدف آن ،جلوگیری از ازدواج با زناکار است تا بدین وسیله ،هم جلوی انتشار
بیماریهای اخالقی را بگیرد و هم بهدلیل ننگبودن این عمل و تأثیر منفی که در سرنوشت
فرزندان پرورشیافته در چنین دامنهای مشکوکی دارد ،از آن جلوگیری نماید.
در مقابل ،گروهی از مفسران بر این باورند که آیه بر اساس ظاهر خبریاش در مقام
خبردادن از واقعیتی خارجی است که انسانهای آلوده دنبال آلودهها میروند و انسانهای
پاک هرگز در انتخاب همسر ،تن به چنین آلودگی و انتخاب همسر آلوده نمیدهند .در این
نوشتار با بررسی داللت فقهی و تفسیری آیة شریفه بر حرمت نکاح با زانی و زانیه ،به آرای
هرکدام از مفسران و فقها و ادلهای که به آن استناد کردهاند پرداخته و ضمن شرح و تبیین،
به نقد آنها میپردازیم.

مفهومشناسی
نکاح :در لغت بنا بر مشهور بهمعنای وطی (آمیزش) و در شرع ،عبارت از عقدی است
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که متضمن مباحبودن وطی است و مورد آن« ،تملیک منفعت بضع» است( .نجفی:1981 ،
443/29؛ جرجانی)246 :1370 ،
زنا :آمیزش جنسی بین زن و مرد بدون عقد ازدواج یا مالکیت یا شبهه عقد و ملک است
که با ورود آلت تناسلی مرد به اندازه ختنهگاه در مجرای تناسلی یا مقعد زن صورت میگیرد.
(حلی (محقق)1409 ،ق)136/4 :
حرمت :در لغت بهمعنای ممنوعیت و در اصطالح فقه ،حکم به طلب ترک فعلی است
که انجامش موجب عقاب شود( .تهانوی)660/1 :1996 ،
داللت :در لغت بهمعنای راهنمایی و در اصطالح به حالتی در شیء گفته میشود که
سبب علم به شیء دیگری میشود؛ بهعبارت دیگر به کشف مدلول از وجود دال ،داللت
میگویند( .جرجانی88/1 :1370،؛ نجفی)286/18 :1981 ،
 -1سخن مدافعان تشریعیبودن آیه
گروهی از فقها و مفسران با تمسک به ظاهر ،سیاق آیه و قراین دیگر ،قائلاند که آیه
متفاوتی دارند که به بررسی و نقد هریک از دیدگاهها میپردازیم:
 -1-1حرمت مطلق

دیدگاه اول این است که آیه در مقام بیان حکم حرمت بوده و ازدواج با زناکار حرام است
که برخی از فقهای شیعه مثل ابنزهره و شیخ صدوق با استناد به این آیه ،به حرمت ازدواج با
َ َّ ّ َ ُ َّ ّ َ َ َّ ّ ُ َ َّ ّ َ
ات( نور،
زناکار فتوا دادهاند .مقدس اردبیلی در ذیل آیه والط ِيبات ِللط ِي ِبين والط ِيبون ِللط ِيب ِ
 )26به عدم جواز ،میل کرده و میفرماید :مردانی بودند که با زنان زناکار ازدواج میکردند
و خداوند آنها را از این کار نهی کرد( .اردبیلی ،بیتا)564 :
اینان برای اثبات دیدگاه خود به وجوه گوناگونی به آیه استدالل میکنند:
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در مقام بیان حکم تشریعی است نه واقعیت خارجی؛ ولی در نوع حکم تکلیفی ،دیدگاههای
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الف) استدالل به ظهور آیه
این فقها با استناد به ظاهر آیه میگویند« :ظاهر آیه با درنظرگرفتن سیاق ذیل و صدرش
در مقام بیان حکم تشریعی تحریمی است؛ گرچه ظاهر صدر آیه خبری است ولی مراد از این
خبر ،تأکید در نهی است؛ زیرا وقتی امرونهی بهصورت خبری بیان میشود ،مؤکد میشود».
(طباطبایی )86/15 :1372 ،پس بر این اساس ازدواج زانی و غیرزانی با زانیه حرام است.
ب) استناد به روایات ذیل آیه
دلیل دیگر این فقیهان ،استناد به روایاتی است که در ذیل آیه از اهلبیت آمده است.
مرحوم یوسف بحرانی از قائالن به حرمت در آیه ،با استناد به روایات میگوید:
«اگرچه صدر آیه با لفظ خبری است ،اما مراد از آن نهی است ...با توجه
به روایاتی که در تفسیر آیه وارد شده ،مراد از آیه نهی است :محمد بن مسلم
عن ابی جعفر فی قول اهلل عز و جل :الزانی -الی آخرها -و هم رجال و
نساء کانوا علی عهد رسو ل اهلل مشهورین بالزنا ،فنهی اهلل عز و جل عن
اولئک الرجال و النساء ،و الناس الیوم علی تلک المنزله ،من شهر بشیء من
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ذلک او اقیم علیه حد فال تزوجوه حتی یعرف توبته( ».کلینی)355/5 :1388 ،
روایت ،صحیحه است؛ چون محمد بن مسلم از اصحاب اجماع است .در
جمله «فنهی اهلل عزوجل عن اولئک ،»...امام میفرماید که خداوند از
این عمل «نهی» کرده و به اتفاق همه علما ،نواهی الهی داللت بر تحریم
مینماید ،مگر اینکه قرینهای برخالف آن وجود داشته باشد( ».بحرانی،
1413ق)435/23 :
بنابراین با استناد به روایت مذکور ،حرمت ازدواج با زناکار از آیه فهمیده میشود.
َٰ َ َ ْ
ج) استدالل به جمله ُ«ح ّ ِر َم ذ ِلك َعلى ال ُم ْؤ ِم ِن َين»
از دیگر وجوهی که با استناد به آن ،حرمت از آیه فهمیده میشود ،استدالل به جمله ُ«ح ّ ِر َم
َٰ َ َ ْ
ذ ِلك َعلى ال ُم ْؤ ِم ِن َين» است.
َٰ َ َ ْ
مرحوم فاضل جواد در مسالک االفهام با تکیه بر جمله ُ«ح ّ ِر َم ذ ِلك َعلى ال ُم ْؤ ِم ِن َين» استناد

«حرم» ظهور در حرمت دارد .همچنین ایشان بر این باور است گرچه ظاهر
مینماید که ّ

آیه خبری است ،ولی بهمعنای نهی است؛ یعنی مرد زناکار نباید جز با زن زناکار ازدواج
َٰ َ َ ْ
کند .ایشان مؤید حکم حرمت را جمله ُ«ح ّ ِر َم ذ ِلك َعلى ال ُم ْؤ ِم ِن َين» دانسته و اینگونه بیان
مینماید که مؤمنان بهدلیل ایمانشان ،نزد خدا مدح شدند ،حال اگر با زناکار ازدواج کنند
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باعث میشود که به فاسق شباهت پیدا کرده و سیره و سبک زندگیشان شبیه فاسق شود،
بین مردم در موضع تهمت قرار گرفته ،مردم درباره اینها لب به گفتارهای ناپسند گشوده و
آنها را سرزنش کنند؛ بنابراین خداوند ازدواج با زناکار را تحریم کرده است( .فاضل جواد،
)361/3 :1367

َٰ َ َ ْ
د) استناد به مرجع ضمیر در جمله ُ«ح ّ ِر َم ذ ِلك َعلى ال ُم ْؤ ِم ِن َين»
َٰ َ
وجه دیگری که برای حرمت به آن استدالل کردهاند ،استناد به جملة شریفه ُ«ح ّ ِر َم ذ ِلك
َ ْ
َعلى ال ُم ْؤ ِم ِن َين» و مرجع ضمیر آن است .با این بیان که ضمیر در جملة شریفه و در فعل ُ«ح ّ ِر َم»،
هم میتواند به نکاح برگردد و هم به زنا ارجاع داده شود .اگر ضمیر به زنا برگردد ،تأکیدی
است ،چون بحث زنا در آیه ذکر شده ولی اگر به نکاح برگردد ،تأسیسی است و بر اساس

تزاحم مرجع ضمیر ،چون تأسیس ارجح است ،ضمیر را به نکاح ارجاع داده و حکم به
قاعدة
ِ
حرمت داده میشود( .حلی1411 ،ق)257/3 :

«اختالط انساب» است .اگر ازدواج با زناکار مباح باشد ،الزمهاش معلومنبودن نسبتها است
که از آن نهی شده است( .حلی1411 ،ق)257/3 :
 -2-1حرمت مقید

برخی از فقها با تکیه بر روایات صادرشده از اهلبیت ،حکم تحریم را منحصر در زنان

و مردا ِن مشهور به زنا میدانند( .نجفی)443/29 :1981 ،

عالمه طباطبایی در المیزان در ذیل آیة زنا میفرماید« :بر اساس روایاتی که در ذیل آیه
از اهلبیت نقل شده ،ازدواج با زناکار با سه شرط «مشهوره« و «حدخورده» و «غیرتائب»
حرام است».
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هـ) بزرگترین حکمت نهی از عمل زنا و اجرای حد برای مرتکبان این عمل ،ممانعت از
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وی با کمک روایات وارده از اهلبیت بیان میکند:
«حاصل معنای آیه این است که زناکاری که مشهور است و حد بر او
جاری شده و توبه نکرده ،حرام است با زن پاک و مسلمان ازدواج نماید.
این فرد باید با زن زناکار و یا زن مشرک ،ازدواج کند و همچنین زن زناکار
مشهوره که حد بر او جاری شده و توبه نکرده ،حرام است با مرد مسلمان و
پاک ازدواج نماید .وی باید با زناکار یا مشرک ازدواج نماید( ».طباطبایی،
)86/15 :1372

قی ِد حدخورده که مدنظر عالمه است ،از سیاق آیه قبل استفاده میشود؛ چون حکم به
تحریم نکاح در این آیه بعد از آیة اقامة حد زناکار است و همین بعدآمدن ،ظهور در این دارد
که مراد از زناکار ،حدخورده است .از سویی اطالق زناکار ،ظهور در کسانی دارد که هنوز
به این عمل شنیع ادامه میدهند و شمول این اطالق به کسانی که توبه کردهاند ،از شیوه قرآن
بهدور است( .طباطبایی)86/15 :1372 ،
صاحب کتاب فقه الصادق نیز با پذیرش همین دیدگاه ،باورمند است که اگر استدالل به
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آیه تمام باشد ،مختص به زنان مشهوره است؛ چون نصوص داللت بر این دارند که منظور از
آنها زنان مشهوره است( .روحانی حسینی1414 ،ق)317/21 :
ْ
ٰ َ َ
همچنین آیتاهلل مکارم شیرازی معتقد است که آیه با قرینة ُ«ح ّ ِر َم ذ ِلك َعلى ال ُم ْؤ ِم ِن َين»
درصدد بیان حکم شرعی است و ظهور در حرمت ازدواج با زناکار دارد؛ (مکارم شیرازی،

1413ق )353/2 :ولی این حکم در روایات مقید به مردان و زنانی شده که مشهور به این عمل
بوده و توبه نکردهاند؛ بنابراین اگر مشهور به این عمل نبوده و تصمیم بر پاکی گرفته و اثر توبه
در آنها دیده شود؛ ازدواج با آنها شرعاً اشکالی ندارد .شهرت از روایات فهمیده میشود
و جواز با توبه از آیه فهمیده میشود؛ چون با توبه از عنوان زناکار خارج میشود( .مکارم
شیرازی)393/14 :1384 ،
اکنون به بررسی اجمالی روایات ذیل آیه میپردازیم:
 .1از زراره نقل شده که از امام صادق از معنای آیه سؤال کردم ،فرمودند« :آنها زنان

و مردانی بودند که به این عمل شهرت داشته و مردم آنها را به این عنوان میشناختند .مردم
امروز هم مانند مردم عصر پیامبر هستند؛ پس اگر کسی حد زنا بر او جاری و یا متهم به
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زنا شد ،سزاوار نیست مردم با او ازدواج کنند ،تا توبه او را بدانند و توبهاش شهرت پیدا کند».
(حر عاملی1414 ،ق)439/20:
زراره از اصحاب اجماع بوده و این روایت ،صحیح است و داللت بر کسانی دارد که
مشهور به زناکار هستند.
 .2از محمد بن مسلم نقل شده که امام باقر فرمودند« :آنها مردان و زنانی بودند که در
عهد رسولاهلل مشهور به زنا بودند؛ پس خدای متعال مردم را از این مردان و زنان نهی فرمود
و مردم امروز هم بهمانند مردمان آن روز هستند؛ پس کسی که معروف به زنا شده و یا حد
بر او جاری شده ،باید از ازدواج با او خودداری شود تا وقتی که توبهاش شناخته و معروف
شود( ».کلینی)355/5 :1388 ،
محمد بن مسلم از اصحاب اجماع است و این روایت نیز صحیح است و داللت بر کسانی
دارد که مشهور به زناکار هستند.
 .3حکم بن حکیم از امام صادق نقل میکند :این تنها مربوط به زناکارهای علنی

است و اما اگر کسی احیاناً زنایی کرده و توبه نماید ،هرجا بخواهد ازدواج میکند( .حر
این روایت ،موثق است و داللت بر کسانی دارد که مشهور به زناکار هستند؛ اگرچه حمید
بن زیاد واقفی است ولی موردوثوق رجالیان امامی است.
 .4احمد و عبد بن حمید ،نسایی ،حاکم ،ابنجریر ،ابنمنذر ،ابن ابی حاتم ،ابنمردویه،
بیهقی در سنن خود و ابوداود در ناسخ از عبداهلل بن عمر روایت کردهاند :زنی بود که او
را اممهزول مینامیدند و به مردی زنا میداد ،بهشرطی که خرجی او را بدهد؛ پس یکی
از اصحاب رسولاهلل خواست با او ازدواج کند ،خداوند این آیه را فرستاد( .سیوطی ،بیتا:
)19/5
این روایت نیز بر نهی از ازدواج با زنان مشهوره ،داللت دارد.
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 -3-1کراهت
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برخی از فقها و مفسران قائلاند که آیه زنا بیانکننده حکم شرعی است؛ ولی حمل بر
کراهت میشود .ایشان برای اثبات دیدگاه خود به دالیل زیر استناد میکنند:
الف) آیه به قرینة وحدت سیاق بر حرمت داللت میکند؛ ولی از آنجا که دلیل اجماع
بر عدم حرمت ازدواج با زناکار وجود دارد ،آیه را حمل بر کراهت مینماییم .این نظر از
صاحب ریاض نقل شده است( .طباطبایی حائری)86/15 :1372 ،
ب) برخی از فقها بر استدالل صاحب ریاض نقد وارد کرده و گفتهاند :حملکردن نهی
در آیه بر کراهت ،بدون قرینه ،توجیهی ندارد؛ چون وحدت سیاق در آیه صالحیت ندارد
تا قرینه برای حرمت واقع شود ،به این دلیل که حرمت و کراهت داخل در موضوعله نیستند؛
بلکه اگر بپذیریم ،آیه ظهور در حرمت دارد ،بهدلیل وجود روایاتی که بر جواز داللت دارند،
حمل بر کراهت میشود( .روحانی حسینی1414 ،ق)318/21 :
ج) صاحب کتاب الفقه با استناد به روایت ذیل آیه ،آن را حمل بر کراهت میکند:
«از امام صادق درباره آیة زنا پرسیدم .امام فرمودند :آنها زنانی
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بودند که مشهور به زنا بوده و بین مردم معروف بودند و آنها را به این کار
میشناختند؛ امروزه نیز چنین کسانی هستند؛ بنابراین هرکس که حد زنا بر او
جاری شده و مشهور به این کار باشد ،سزاوار نیست با او ازدواج کنند ،مگر
اینکه توبهاش روشن بشود( ».محدث نوری1408 ،ق)577/2 :
ایشان از لفظ «ال ینبغی» در روایت ،ظهور در کراهت را برداشت میکند( .شیرازی
حسینی1409 ،ق)88/63 :
 -4-1منع

بعضی از فقها با تصرف در معنای حرمت ،وجه دیگری را برای داللت آیه ذکر نمودهاند
و آن اینکه حرمت در آیه فقط داللت بر منع مینماید .مرحوم خوانساری در جامع المدارک
با طرح این دیدگاه میگوید« :گاهی اوقات حرمت بر حرمت شرعی حمل نمیشود ،بلکه
فقط داللت بر منع از عمل مینماید .منظور از حرمت در آیه این است که مؤمنان بهدلیل

َ
جایگاه خود و عدم سنخیتشان با زوانی از نکاح با آنها منع میشوند؛ مانند ظاهر آیه َ يا أ ُّي َها
َ َ َ
َ
َ َّ َّ َ َ
َّالن ِب ُّی ِل َم ُت َح ّ ِر ُم َما أ َحل الل ُه لك َت ْب َت ِغي َم ْرضات أ ْز َو ِاجك( ،...تحریم )1 ،که منظور از حرمت،
منع است».
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 -5-1حرمت تکلیفی

سیداحمد خوانساری به نقل از برخی فقها وجه دیگری را برای آیه نقل میکند که آیه در
مقام نهی بوده و نهی به عنوان ازدواج تعلق میگیرد؛ ولی از آن فقط حرمت تکلیفی استفاده
شده و بر حرمت وضعی یعنی بطالن ازدواج ،داللتی ندارد .بنا بر قول مشهور نهی در معامالت
در صورتی داللت بر فساد میکند که نهی نفسی بوده و از مفسدهای نشئت گرفته باشد که
در خود آن وجود دارد؛ اما اگر نهی در مسئلهای بهدلیل مراعات حرام دیگری باشد ،فقط بر
حرمت تکلیفی داللت مینماید؛ مانند نهی از جمع بین زنان سیده در نکاح که بهدلیل مراعات
حرام دیگر (ناراحتی حضرت زهرا با جمع بین دو سیده) است.
البته خود ایشان این دیدگاه را نقد کرده و آن را مردود میشمارد؛ چون:

اوالً ،در حرمت نکاح فرقی بین زانیه و زنان محرمه دیگر بر مرد نیست؛ یعنی زانیه هم
مانند بقیه زنهای دیگر است که بر مرد حرام است؛ بنابراین این مطلب که حرمت در این آیه
فقط تکلیفی بوده ولی تحریم زنان دیگر ،وضعی باشد ،بدون دلیل است و شاهدی هم بر این
ثانیاً ،اگر حرمت نکاح در آیه فقط تکلیفی باشد با روایات تعارض پیدا میکند؛ چون در

روایات ،نکاح با زانیه اجازه داده شده است؛ بنابراین وجود روایات جواز در این مسئله داللت
بر این میکند که ازدواج با زانیه حرام تکلیفی نیست و این نظر ،مردود است( .خوانساری،
1405ق)215/4 :
 -2سخن مدافعان خبریبودن آیه
در مقابل قول به تشریع در آیه ،بسیاری از فقها و مفسران بر این باورند که آیه در مقام
تشریع نیست؛ بلکه بیانکننده واقعیتی عینی است که انسانهای آلوده همواره دنبال آلودهها
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رفته و افراد پاک و باایمان هرگز تن به چنین آلودگیهایی نمیدهند؛ مث ً
ال مرحوم صاحب
جواهر میگوید:
«ظاهر آیه خبری است نه نهی و معنایش این است که فاسق خبیثی که
شأن زنا دارد ،رغبتی به نکاح با زنان صالحهای که برخالف شخصیت او
هستند ،ندارد ،بلکه لذا به زن خبیثی مثل خودش یا به مشرکی که در خباثت
شبیه و نزدیک به اوست ،تمایل دارد .زن زانیه نیز فاسقی است که مردان
صالح رغبتی به ازدواج با او ندارند ،بلکه فقط افرادی مثل خودش به او میل
مینمایند .چون همشاکلهبودن علت الفت و همبستگی و تخالف ،علت
افتراق و نفرت است و معنای آیه شبیه آیه «الخبیثات للخبیثین »...است .اینکه
زنا در کنار شرک قرار گرفته برای تشدید امر زنا و تغلیظ حرمت آن است».
(نجفی)443/29 :1981 ،
فقها و مفسرانی که مدافع عدم تشریع هستند ،دارای دیدگاههای گوناگونی بوده و برای
دیدگاه خود به دالیلی استناد میکنند که به بررسی آنها میپردازیم:
 -2-1موضوع اصلی آیه ،زنا است
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برخی با این باور که موضوع اصلی آیه« ،زنا» است ،به طرح دیدگاههای خود پرداختهاند:
 .1آیه در مقام اخبار از امر واقع در مورد زنا است:
بعضی فقها و مفسران با محورقراردادن واژه «نکاح» معتقدند :مراد از «نکاح» در آیه ،نفس
فعل یعنی «وطی» بوده و اشارهای به ازدواج ندارد؛ بلکه درصدد خبردادن از امر واقع است ،نه
َ ُ ُ َّ
ُ
انشای تشریع .همچنین چون آیه ،بدون انفصال بعد از آیة َّ الز ِان َية َو َّالز ِاني ف ْاج ِلدوا كل َو ِاح ٍد
ََ َْ
ِم ْن ُه َما ِمائة َجلد ٍة( ...نور )2 ،قرار گرفته ،ظاهر آیه بر این داللت میکند که زن زناکار فقط
با مرد زناکار یا مشرک زنا میکند و برعکس و این فعل شنیع فقط از دو شخصی که از سنخ
واحدند صادر میشود( .خویی1418 ،ق )218/1 :صاحب مستمسک العروه الوثقی (حکیم،
1411ق )154/14 :و صاحب کشاف (مغنیه )212/3 :1391 ،از قائالن به این رأی هستند.

 .2کسی که زنا را حالل بداند مشرک است:
وجه دیگری بر همین مبنا که واژة «نکاح» بهمعنای «وطی» است ،از ابنعباس نقل شده
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که میگوید :مراد از آیه این است که اگر کسی با زنی زنا کند و آن را حالل بداند ،مشرک
است ،وگرنه زانی است( .روحانی حسینی1414 ،ق)318/21 :
 .3هدف آیه ،تشویق بر زنانکردن است:
صاحب کتاب الفقه با اشاره به اینکه موضوع آیة مبارکه« ،وطی» است ،میگوید« :هدف
آیه ،تحریض بر عدم زنای مؤمنین و مؤمنات (تشویق بر زنانکردن) است؛ یعنی زنا درشأن
زناکاران و مشرکان است ،نه مؤمنان پاک( ».شیرازی حسینی1409 ،ق)87/63 :
 .4آیه بیانکنندة لیاقت مرتکبان این عمل زشت است:
وجه دیگر ،این است که آیه میخواهد از لیاقت مرتکبان این عمل زشت خبر دهد؛ یعنی
افراد پلید همان پلیدیها را دوست دارند و لیاقت بیش از آن را ندارند .مرد زناکار بهدلیل
خباثت و پلیدی ذاتش جز به زنی مثل خود میل نمیکند و همچنین زن زناکار جز به مردی
اعم اغلب است؛ همچنان که در آیة
مثل خود تمایل ندارد؛ پس آیة شریفه در مقام بیان ِ
َْ َ ُ َْ َ َ َْ ُ َ َْ َ
ات( »...نور( )26/طبرسی220/7 :1372 ،؛
دیگر فرموده« :الخ ِبيثات ِللخ ِب ِيثين والخ ِبيثون ِللخ ِبيث ِ
مراغی ،بیتا)70/18 :
وجه دیگری نیز در متون فقهی بدان اشاره شده ،که آیه در مقام بیان حکم ادبی و اخالقی
است؛ یعنی از مؤمن زنا سر نمیزند و اگر از شخصی این عمل سر زد ،طرف مقابل او یا
زناکار است و یا پستتر از آن ،مشرک است( .ایروانی1428 ،ق)356/1 :
 .6آیه بیانکنندة زشتی عمل مرتکبان آن است:
محمدجواد مغنیه صاحب تفسیر کاشف میگوید:
«آیه نه اخبار از واقع میدهد و نه در مقام بیان حکم شرعی است؛ بلکه
مبین این است که زنا از بدترین قبایح و زشتترین اعمال است .وقتی کسی

بررسی داللت تفسیری و فقهی آیة زنا بر حرمت نکاح با زانی و زانیه

 .5آیه در مقام بیان حکم ادبی و اخالقی است:
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رغبت به این کار نماید ،کسی جز فاجر عاهر مرتکب آن نمیشود و تنها
کسی که در فسق و فجور مثل اوست ،جواب میدهد .قید «اَو مُشرک» در

آیه اشاره به این دارد که زنا بهمنزلة شرک به خدا است ،همان گونه که قرآن
َّ َ
در جای دیگر حکم شرک و قتل نفس و زنا را یکی دانسته استَ  :وال ِذ َين ل
ْ َ
َّ ٰ َ َ ْ ُ َ ْ
َيد ُعون َم َع الل ِه ِإل ًها آخ َر َول َيق ُتلون َّالنف َس( ...فرقان )68 ،و در جملة شریفة
ٰ َ َ ْ
ُ«ح ّ ِر َم ذ ِلك َعلى ال ُم ْؤ ِم ِن َين» ،مؤمنین را از باب تغلیب ذکر نموده ،در حالی که
بهدلیل ظاهر سیاق ،زنا بر مؤمنات نیز حرام است( ».مغنیه1428 ،ق)397/5 :

وجوه مذکور بر مبنای این است که واژة «نکاح» بهمعنای وطی در نظر گرفته شود و
به همین دلیل ،نقدپذیر بوده و مردود است؛ اگرچه بعضی از علما قائلاند که واژة «نکاح»
مشترک معنوی بین عقد و وطی است و آن را در آیه بهمعنای وطی گرفتهاند ،ولی بر اساس
قرائن و ادلة روشن« ،نکاح» در این آیه بهمعنای عقد ازدواج است؛ زیرا:
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اوالً ،این کلمه در تمام آیات قرآن بهمعنای عقد است .حتی برخالف کسانی که معتقدند
َ ْ َ َّ َ َ َ ُّ َ
َ
ُ
که این واژه در آیة ف ِإن طلق َها فل َت ِحل ل ُه ِم ْن َب ْعد َح َّت ٰى َت ْن ِك َح َز ْو ًجا غ ْي َر ُه( ...بقره)230 ،
معنای وطی دارد ،اینجا هم بهمعنای نکاح است و بر دخول داللت ندارد .همچنین اگر بگوییم
بهمعنای نکاح نیست ،بازهم اعم از نکاح و دخول است( .مکارم شیرازی1413 ،ق)277/2 :
یا در آیـة شـریفـه َ و َل تَن ِْك ُحوا َما ن ََك َح آبَا ُؤ ُك ْم( نسا )22 ،که بعضی فقها میگویند
بهمعنای وطی است ،بر اساس سیاق آیه ،بهمعنای عقد است؛ چون جمله اول بهمعنای عقد
است ،پس جمله دوم نیز بهمعنای عقد است( .مکارم شیرازی1413 ،ق)277/2 :

دوماً ،اگر «نکاح» در این آیه بهمعنای وطی باشد ،آیه اینگونه معنا میشود که زناکار فقط

با زناکار ،زنا میکند و این نوع معنا ،فاسد است؛ سوماً ،در روایات کثیری که از اهلبیت

صادر شده ،غالباً نکاح بهمعنای عقد است و چهارماً ،آنچه از اطالق نکاح در آیه به ذهن تبادر

میکند ،عقد است.
مرحوم فاضل جواد با پذیرش معنای عقد ازدواج برای واژة «نکاح» میگوید :مؤید این
نظر ،وجود روایاتی است که ظهورشان داللت بر این میکند که آیة مذکور دربارة مردان و

زنانی نازل شده که در زمان رسولاهلل مشهور به زنا بودهاند و خداوند متعال از ازدواج با آنان
نهی کرد( .کاظمی)321/3 :1367 ،
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به نظر نگارنده« ،نکاح» در آیه بهمعنای عقد است؛ چون این واژه در لسان قرآن و روایات

بهمعنای عقد بوده و آنچه عرفاً به ذهن تبادر میکند ،همین معنا است.
 -2-2موضوع اصلی آیه ،نکاح است

عدة دیگری از فقها و مفسران ،موضوع آیه را نکاح دانسته و چنین میگویند:
 .1آیه در مقام خبردادن دربارة نکاح است:

عدهای از فقها با رد تشریعیبودن آیه ،بر این باورند که آیه در مقام اِخبار از نکاح است؛

چون اگر حمل بر تشریع شود ،اشکاالتی به وجود خواهد آمد:

اوالً ،ظاهر آیه اقتضا میکند که ازدواج مسلمان زناکار با فرد مشرک ،صحیح باشد ،در

حالی که احدی از فقهای امامیه قائل به این حکم نیست و این ازدواج ،باطل و حرام است.
(حکیم1411 ،ق)154/14 :

بهعبارت دیگر ،در آیة شریفه ،نکاح زناکار با مشرک ،استثنائاً صحیح است ،در حالی که

این نکاح ،به اجماع مسلمین ،باطل است( .خویی1418 ،ق)218 /1 :

دوماً ،بر اساس آیة شریفه یکی از شرایط صحت ازدواج این است که زوج ،زناکار

از فقهای امامیه در مورد مرد زناکار ،قائل به این قول نیست؛ بلکه اختالف فقها درمورد زن
زناکار است( .خویی1418 ،ق)218/1 :

سوماً ،آیه ظهور در این دارد که ازدواج مرد زانی با زن زانیه جایز است؛ در حالی که اگر

بنا را بر عدم جواز ازدواج با زانیه بگذاریم ،فرقی بین مرد زانی و غیرزانی نیست و در هر دو
صورت ،نکاح جایز نیست و این خالف ظاهر آیه است( .خویی1418 ،ق)218/1 :

چهارماً ،بر مبنای ظهور آیه ،زانی فقط میتواند با زانیه ازدواج کند و نمیتواند با کس

دیگری ازدواج نماید؛ در حالی که بر مبنای فقهای امامیه ،زانی میتواند با زن مؤمنه ازدواج
نماید( .روحانی حسینی1414 ،ق)318 :

بررسی داللت تفسیری و فقهی آیة زنا بر حرمت نکاح با زانی و زانیه

نباشد( ،چون موضوع آیه ،هم در مورد زن و هم در مورد مرد است) در حالی که هیچکس
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 .2آیه در مقام بیان حکم «طبعی» و عرفی است:
یکی از وجوهی که برای آیه ذکر شده این است که آیه بیانکننده روش عادی زندگی
مردم است .طرفداران این وجه با رد تشریعی و خبریبودن آیه میگویند :اگر در مقام خبر بر
داعی انشا باشد ،محذور پیش میآید؛ زیرا ظاهر آیه میفرماید« :مرد زناکار ازدواج نمیکند
مگر با زن زناکار یا زن مشرک »...در حالی که مسلمان زناکار نمیتواند با مشرک ازدواج
کند و این گناه ،سبب گناه دیگری میشود؛ زیرا نکاح مسلمان با مشرک از نظر تکلیفی،
حرام و از نظر وضعی ،باطل است .خبریبودن آ ن نیز مردود است؛ چون اگر در مقام اخبار
باشد ،محتوای آن دروغ است؛ زیرا بسیاری از زنان زناکار با مردان مؤمن و خیلی از مردان
زناکار با زنان مؤمن ازدواج میکنند.
سنخ «کند همجنس با همجنس
پس آیه در مقام بیان حکم عرفی و طبعی است .حکمی از ِ

پرواز» و مثل «الخبیثات للخبیثین» و بیانکنندة روش عادی زندگی مردم؛ یعنی طبع مردان و
زنان زناکار شبیه هم است ،نه اینکه باید با هم باشند( .جوادی آملی69 :1396 ،؛ ابوحیان،
1420ق9/8 :؛ فضلاهلل1419 ،ق)227/16 :
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 .3آیه در مقام زشتشمردن کار افراد زناکار است:
آلوسی در روح المعانی بر این باور است که مراد از آیه ،تقبیح شدید اینگونه افراد است؛
یعنی لیاقت مرد زناکار این است که جز زن زناکار یا بدتر از او را نگیرد و لیاقت زن زناکار
هم این است که جز با مرد زناکار و یا بدتر از او یعنی مشرک ،ازدواج نکند.
ْ
َ َ
در اینجا مراد از نکاح ،عقد و ازدواج مشروع است و جملة ُ«ح ّ ِر َم ِذلك َعلى ال ُم ْؤ ِم ِن َين»
عطف بر اول آیه بوده و مراد این است که زنا بر مؤمنان حرام است ،نه ازدواج( .آلوسی

بغدادی ،بیتا)84/18 :
 .4آیه منسوخ است:
در میان مفسران برخی قائل به نسخ این آیه هستند و بیان میکنند که نکاح با زانیه در اول
ْ َ
َ
َ ْ ُ َ َ َ َ ُ
اب لك ْم ِم َن ِّالن َس ِاء» (نسا )3 ،یا َ«وأ ْن ِك ُحوا ال َي َام ٰى
اسالم حرام بوده است؛ اما با آیة «فان ِكحوا ما ط
ُ
ِم ْنك ْم» (نور )32 ،و یا اجماع ،نسخ شده است( .شافعی ،بیتا)178/1 :

این دیدگاه ،پذیرفتنی نیست؛ زیرا:

اوالً ،نسخ آیه بهوسیلة اجماع ،ممنوع است؛ زیرا هیچوقت حکم ،با اجماع ،نسخ نمیشود.
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دوماً :حکم آیة زنا با حکم آیات مذکور منافاتی ندارد؛ چون نسبت بین آنها عموم و
خصوص است و عام بعد از خاص ،ناسخ نیست( .کاظمی)323/3 :1367 ،

سوماً :اگر در مسئلهای دو حکم شرعی وجود داشته باشد ،یکی خاص و دیگری عام،

احتمال نسخ هم باشد و امر بین تخصیص عام یا نسخ آن دایر شود ،تخصیص بر نسخ مقدم
است .در مسئله مذکور دو حکم وجود دارد :حرمت نکاح با زانیه و جواز آن؛ بنابراین حکم
جواز ،تخصیص خورده ولی نسخ نمیشود .حسینی روحانی دراینباره میگوید :اگر در این
مسئله قائل به نسخ شده و عام را تخصیص نزنیم ،برخالف حق است؛ چون تخصیص ،اولی
از نسخ است( .حسینی روحانی1414 ،ق)318/21 :
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نتیجهگیری
56

 .1موضوع آیه ،نکاح است .زیرا:
الف) شأن نزول آیه درمورد نکاح با زانیه است.
مفسران در شأن نزول این آیه میگویند :وقتی مهاجران به مدینه آمده بودند ،فقیر و
تنگدست بودند .در مدینه زنان فاحشه وجود داشتند که از کرایهدادن خود ،توانگرترین
مردم مدینه شده بودند .عدهای از مهاجران بیبضاعت به طمع مال ،خواستار ازدواج با آنان
شده و گفتند :با اینها ازدواج میکنیم و زندگی میکنیم تا خداوند بینیازمان سازد .آنان در
این مورد از پیامبر اسالم اجازه خواستند که این آیه ،در تحریم ازدواج مردان مسلمان با
زنان زنادهنده نازل شد( .واحدی نیشابوری)176/1 :1383 ،
برخی از مفسران نیز در شأن نزول نوشتهاند :مردی از مسلمانان از پیامبر اجازه خواست
که با اممهزول (زنی که در عصر جاهلیت به آلودگی معروف بود و حتی پرچمی برای
شناسایی بر در خانه خود نصب کرده بود) ازدواج کند که آیة باال نازل شد( .طبرسی:1372 ،
198/7؛ قرطبی)168/12 :1364 ،
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ب) واژة «نکاح» در این آیه همانند بقیه آیات و لسان روایات و تبادر عرفی ،بهمعنای عقد
و درمورد ازدواج است.
ج) آیة قبل که درمورد زنا است ،با واژه «الزانیه» شروع شده ،ولی این آیه با «الزانی» شروع
میشود.
 .2واژههای «الزانیه» و «الزانی» اسمفاعل بوده و به کسانی اطالق میشود که عنوان زناکار
بر آنها صدق کرده و دارای چنین شخصیتی هستند .کسانی که توبه کرده باشند ،از مصادیق
آیه شمرده نمیشوند.
 .3با اندکی تأمل در آیه روشن میشود که مخاطب در هر دو جملة آیه ،مرد است .هم
َّ
َّ َ
َّ
َُ
َ ْ ٌ
ًَ ْ ًَ
«الز ِاني ل َي ْن ِك ُح ِإل َز ِان َية أ ْو ُمش ِركة» و هم جملة َ«و َّالز ِان َية ل َي ْن ِك ُح َها ِإل َز ٍان أ ْو ُمش ِرك» به
جملة
مردان زناکار میگوید :جز با زن زناکار یا مشرک ازدواج نکنند و نیز زنان زناکار را جز
مردان زناکار به همسری نگیرند و این داللت بر این میکند که آیه دربارة طبع و گرایش،

حرف میزند.
 .4کلمة شرک در آیه عمومیت داشته و شامل هر نوع شرکی میشود؛ بنابراین منحصر
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در بتپرستی نیست که از موانع ازدواج به شمار میآید ،بلکه آیات فراوانی در قرآن وجود
َّ َّ
ْ ُ َ
ْ ََْ
دارد که اشاره به شرک عام دارد؛ مانند آیه شریفهَ  :و َما ُيؤ ِم ُن أكث ُر ُه ْم ِبالل ِه ِإل َو ُه ْم ُمشركون
ِ
َّ
ُ ْ
َ ْ
(یوسف )106 ،و ال ِذ َين َآم ُنوا َول ْم َيل ِب ُسوا ِإ َيم َان ُه ْم ِبظل ٍم( .انعام )82 ،قرارگرفتن «شرک» در
کنار «زنا» ،هم بر غلظت و شدت گناه زنا داللت کرده و هم بیانکنندة این است که منظور از

«شرک» ،آلودگی و گناه است.
ْ
َ َ
 .5ضمیر در جمله ُ«ح ّ ِر َم ِذلك َعلى ال ُم ْؤ ِم ِن َين» به زنا برمیگردد؛ چون در تعارض مرجع
ضمیر ،برگشت ضمیر به زنا تأسیسی و ارجح است .این جملة شریفه با افادة این معنا که «زنا
بر مؤمنان حرام شده است ».در مقابل جملة قبل است ،که مؤمن پاک است و مشرک ،آلوده
به زنا است.
 .6روایات صادرشده از اهلبیت با یکسونگری مربوط به زنان آلودة مشهوره است
و اشارهای به زنان آلوده غیرمشهوره و مردان زناکار نداشته و متعرض آنها نشده است؛ در
حالی که سکوت روایات نسبت به زانی ،حداقل داللت بر عدم تشریع حکم نکاح با زانی
دارد و آیه نیز به هر دو عنصر زانی و زانیه پرداخته است.
زانیه یا مشرکه ازدواج نماید ،نه کس دیگر و با زانیه هیچکس جز زانی یا مشرک ازدواج
نکند؛ ولی مفهوم آیه داللت بر عدم جواز ازدواج مؤمن با زانیه و مؤمنه با زانی مینماید .اگر
آیه در مقام تشریع بود ،باید نهفقط ازدواج با زانیه ،بلکه هر دو سو را تحریم میکرد.
گرچه ظاهر آیه دال بر انحصار جواز نکاح زانی با زانیه است؛ ولی با توجه به قرینهها و
دلیلهای موجود ،آیه در مقام بیان حکم عرفی و طبعی بوده و داللت بر حکم تشریعی دربارة
ازدواج با زانی و زانیه نمیکند .اگر بپذیریم آیه بر اساس روایات ،بیانکنندة حکم شرعی
است ،در جانب زن و نکاح با زانیه داللت بر کراهت نموده و در جانب مرد ،ساکت است.

بررسی داللت تفسیری و فقهی آیة زنا بر حرمت نکاح با زانی و زانیه

 .7منطوق آیه با محصورکردن نکاح زانی ،بیانکنندة این معنا است که زانی فقط باید با
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