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چکیده
نقد و تحلیل تاریخی هریک از هزاران موضوع فقهی که مورد توجه دانشمندان این حوزه قرارگرفته است،
از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده و نقش و جایگاه هریک از فقیهان صاحبنظر و برجسته امامیه را در توسعه
مباحث مبنایی مربوطه مشخص میسازد و بدین ترتیب زمینه را نیز برای طرح مباحث نو در حوزههای حقوقی
متناسب با زمانه ما فراهم میآورد .در میان این موضوعات آنهایی که مورد اختالف هستند از اهمیت بیشتری
برخوردارند .بنابراین در اینجا ما به بررسی یکی از این موضوعات یعنی «تبعید زن در حد زنا» پرداختهایم که در
مورد آن دو دیدگاه مشهور (نظر مخالفان تبعید زن) و دیدگاه غیرمشهور (نظر موافقان تبعید زن) وجود دارد .در این
مقاله سیر تحوالت تاریخی فقه شیعه امامیه در نگاه به این موضوع در کنار تحلیل ادلّه طرفین و دامنه توسعه مبانی
و ادله مطرحشده توسط مخالفان و موافقان ،مخصوصاً با رویکرد به آراء و مبانی فیض نوگرا در این رابطه،
موردتوجه ما قرارگرفته است ،چراکه فیض در نقد دیدگاههای مشهور و حتی اجماعی از جایگاه ویژهای برخوردار
میباشد.
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 -1طرح مسأله
همانطور که میدانیم «تبعید» بهعنوان یکی از انواع «اقدامات تأمینی» مطرح در قوانین جدید
جزائی ،دارای سابقه طوالنی در سیر تحوالت تاریخی مجازاتها و در متون فقهی بوده است .شاید به
همین خاطر باشد که واژه «تبعید» بهعنوان یک اصطالح ،بیشتر در حقوق جزا و فقه مطرح گردیده است
(جعفری لنگرودی .)138 ،1388 ،در حقوق جزا «نگاهداری مجرمان به عادت در تبعیدگاه» و «ممنوعیت
اقامت در محل معین» به ترتیب ازجمله «اقدامات تأمینی سالب آزادی» و محدودکننده آن محسوب
میشود (نوربها 520 ،1375 ،و .)527از نظر برخی از حقوقدانان نیز توجه به تبعید به خاطر آن است که
اجرای این مجازات در بعضی موارد موجب ارعاب دیگران و درنتیجه نوعی «پیشگیری عمومی» میشود
که این امر «یکی از اهداف اختصاصی کیفر» میباشد (گلدوزیان .)81 ،1 ،1369 ،در متون فقهی امامیه،
یکی از مباحث اختالفی در موضوع تبعید زنان در قالب دو دیدگاه زیر قابلمشاهده است:
دیدگاه اول -دیدگاه مشهور یعنی نظر مخالفان تبعید زنان؛
دیدگاه دوم -دیدگاه غیرمشهور یعنی نظر موافقان تبعید زنان همچون مردان.
دیدگاه فیض در مفاتیحالشرائع چنانکه خواهیم دید ،در دسته دوم قرارمیگیرد ،در صورتیکه قانون
جدید مجازات اسالمی مصوب  1392مطابق با دیدگاه مشهور است (مادهی .)229
 -2موافقان قول مشهور (عدم تبعید زن) و بررسی اجمالی ادلّه آنان
همانطور که خواهیم دید فقهایی نظیر شیخ مفید ،أبوصالححلبی ،سالردیلمی ،شیخطوسی،
إبنبراج طرابلسی ،إبنحمزه طوسی ،إبنزهره حلبی ،محققحلی ،فاضلآبی ،عالمهحلی ،شهیداول،
مقدادسیوری ،إبنفهدحلی ،صمیری بحرانی ،شهیدثانی دریکی از دو قولش در شرح «لمعه» ،محققأردبیلی
(با گرایش به نظر دیگر) ،شیخ بهایی ،عالمه مجلسی ،فاضل هندی ،سیدعلی طباطبائی ،نجفی اصفهانی،
مغنیه ،گلپایگانی ،روحانی ،مکارم شیرازی و سبحانی عموماً در مباحث مربوط به انواع حد زنا ،به مخالفت با
تبعید زن برخاستهاند ،همچنانکه این مخالفت از یحیی بنسعید حلی در«ایضاح» ،شهیداول در
«غایهالمراد» ،طبرسی در «مؤتلف» ،مجلسی اول در «فقه» ،مامقانی در «مناهج» ،آیتاهلل طبسی در
«موسوعه فقهی» خود و موسوی سبزواری در «مهذباألحکام» نیز نقلشده است .مهمترین ادلّه این
گروه از فقهاء به شرح زیر میباشد:
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الف -آیه  25سوره نساء که مربوط به اجرای «قاعده تنصیف» در حد کنیز نسبت به حد زن آزاد
است و بر اساس آن د رصورت اجرای تبعید برای زن آزاد ،برای کنیز نیز باید نصف آن درنظر گرفته شود،
درحالیکه به اجماع همه فقهاء در حد کنیز تبعید وجود ندارد .اولبار شیخ طوسی در «خالف» به این
استدالل اشاره میکند و پس از او فقهایی نظیر عالمهحلی در «مختلف» ،فاضل هندی ،نجفی اصفهانی و
گلپایگانی به این استناد نمودهاند .فیض اشارهای به این استدالل ندارد ،ولی برخی مخالفان قول مشهور
مانند گلپایگانی و طبسی بهنوعی به آن جواب دادهاند و میتوان گفت که کنیز بهواسطه دلیل خاصی از
شمول ادلّه تبعید خارجشده و بنابراین از عدم تبعید کنیز نمیتوان به عدم تبعید زن آزاد رسید.
ب -اخبار و روایات که اولینبار شیخ طوسی در «خالف» بدون آنکه اشاره به خود این روایتها
داشته باشد« ،اخبار» را درکنار «اجماع» ،مستند قول خود میشمارد .البته دیگران به این روایتها به شرح
زیر اشاره داشتهاند:
ب )1-روایت عباده بن صامت (بیهقی ،بیتا ،8 ،از دو طریق در  210و  221-222و ابنحنبل،
بیتا )320-321 ،5 ،از قول رسول اکرم (ص) مبنی بر «یکصد ضربه و یکسال تبعید» برای زنای بکر با
بکر و «یکصد ضربه و رجم» برای زنای برخوردار با برخوردار که مورد استناد إبن زهره ،ابن ادریس و
فاضل آبی قرارگرفته و در داللت آن بر عدم تبعید زن جای بحث است؛
ب )2-روایت محمد بن قیس (حرعاملی ،بیتا2 ،347 ،18 ،؛ کلینی )7 ،177 ،7 ،1367 ،از امام باقر
(ع) مبنی بر قضاوت امیرالمؤمنین (ع) به «یکصد ضربه و یکسال تبعید» برای مرد و زن بکر که اول بار
توسط إبنفهد مورد استفاده قرار میگیرد ،هرچند که او به تشکیک وارده در سند آن نیز اشاره دارد .با
اینحال باید توجه داشت که این حدیث بیشتر مورد استناد مخالفان قول مشهور میباشد.
ج« -اجماع» که پیش از همه شیخ طوسی در «خالف» آن را طرح نموده و همین نقل «اجماع»
از او بعدها مورد استناد دیگران ازجمله إبن زهره ،عالمهحلی در «مختلف» ،إبن فهد ،مقدس اردبیلی،
فاضل هندی ،سیدعلی طباطبائی ،نجفیاصفهانی ،مغنیه و گلپایگانی قرارگرفته است .البته ظاهراً اول بار
شهید ثانی علیرغم گرایش به این قول در «روضه» ،با بیان مخالفت إبنأبیعقیل ،در این «اجماع»
تردیدمیکند ،کما اینکه در «مسالک» با بیان همین ایراد ،به رأی مقابل گرایش پیدامیکند .پس از
شهیدثانی نیز مقدساردبیلی و گلپایگانی بهعنوان موافقان قول مشهور و درنقطه مقابل خوانساری ،خویی و
طبسی بهعنوان موافقان تبعید زن در این «اجماع» تردید کردهاند .با این وجود آیتاهلل گلپایگانی احتمال
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تحقق «اجماع» را حتی باوجود مخالفت یک یا دو نفر نیز بعید نمیشمرد.
د« -اصل برائت» ذمه زن از مجازات مازاد بر تازیانه بطور عام و «تبعید» بطورخاص که اول بار
شیخ طوسی در «خالف» آن را مطرح ساخته و پس از او کسانی نظیر عالمه حلی در «مختلف» ،إبن فهد،
شهیدثانی در «روضه» ،مقدساردبیلی ،سیدعلیطباطبائی و نجفی اصفهانی به آن استناد کردهاند ولی
گلپایگانی علیرغم گرایش به قول مشهور استدالل به آن را نمیپذیرد ،چرا که با وجود دلیل نوبت به
«اصل» نمیرسد .البته طبسی نیز به واسطه مخالفت با قول مشهور ،به همین دلیل استدالل به «اصل» را
بهعنوان «مؤید اجماع» ،مردود میشمارد.
ه -در خصوص عدم تبعید زن به استداللهای زیر نیز اشاره شده است:
ه )1 -زن عورت است و حفظ او و بازداشتنش از زنا در تبعید مشکلتر است؛
ه )2 -حیای زن از فامیل و آشنایان خود مانع از زناست که در تبعید به واسطه دوری از خانواده وجود
ندارد؛ ه ) 3-حمایت فامیل از زن که در تبعید وجود ندارد ،احتمال تکرار عمل زنا را افزایش میدهد؛
ه ) 4-زن باید همراه با محارم خود به سفر برود و این یعنی آنکه مسؤولیت عمل او با دیگری باشد؛
ه )6-فقر و نیاز مالی زن در تبعید ممکن است موجب تکرار عمل زنا از ناحیه او شود.
چنین استداللهایی اولین بار توسط محققحلی در «مختلف» و پس از او توسط إبنفهد و
شهیدثانی در «روضه» مطرح میشود و جالب آن است که شهیدثانی در «مسالک» استدالل به این امور
را در مقابل نص مردود میشمارد .خود فیضکاشانی نیز ،البته بهعنوان موافق با تبعید زن ،به این استدالل
مخالفان اشاره ،ولی موضع خاصی نسبت به آن اتخاذ نمیکند .درمیان فقهای پس از فیض نیز،
فاضلهندی به بسط این دالیل پرداخته و مجموعهای از این توجیهات را برای منع تبعید زن به کار
میگیرد و فقهایی نظیر سیدعلی طباطبائی و نجفی اصفهانی نیز به آن اشاره دارند ،با این وجود نجفی
اصفهانی بهعنوان مخالف تبعید زن ،استدالل به این امور را بهعنوان «دلیل شرعی» مردود دانسته ،کما
اینکه گلپایگانی نیز درخصوص این دالیل نظری مشابه وی داشته و استدالل به آنها را نمیپذیرد،
همچنان که برخی موافقان با تبعید زن نظیر تبریزی نیز ،استدالل به این موارد را «اجتهاد در مقابل نص»
میدانند .البته برخی نیز با طرح پیشنهاد «تهیه مکانهایی برای تبعید زن همراه با خانواده» ،به این جواب
دادهاند.
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 -3نگاهی به مخالفان قول مشهور و تحلیل ادلّه آنها
شاید بتوان شیخ صدوق را اولین فقیهی دانست که قائل به تبعید زن و مرد زانی بکر گردیده است.
البته مخالفت با قول مشهور از ابنأبیعقیل عمانی (به نقل عالمهحلی ،مقدادسیوری و مقدساردبیلی) و از
او و إبنجنید إسکافی (به نقل شهیدثانی در «مسالک» ،صاحبریاض و صاحبجواهر) نیز نقلشده است.
از قرن چهارم تا زمانه فیض ظاهراً کسی غیر از شهید ثانی ،آن هم دریکی از دو قولش و در کتاب
«مسالک»  ،گرایشی به این نظر نداشته است .از زمانه فیض تا دوره معاصر تعداد اندکی از فقهاء نظیر
سیدخوانساری ،خویی ،تبریزی و طبسی با این نظر موافقت داشتهاند .البته عمده دلیل طرفداران این نظر،
عالوه بر نقد ادلّه قول مشهور ،استناد به روایات زیر بوده است:
الف -عمومیت روایت زراره از امام باقر(ع) که در فراز آخر آن آمده که «هرکس شرایط إحصان را
نداشته باشد ،یکصد تازیانه خورده و تبعیدمیشود و کسی که فرجی در اختیار دارد ،ولی برخوردار نشده،
یکصد تازیانه میخورد و تبعیدمیشود» (این حدیث در منابع فقهی متعدد از زراره از امام باقر (ع) نقلشده
است :کلینی6 ،177 ،7 ،1367 ،؛ شیخ طوسی 12 ،4 ،10 ،1365 ،و 3 ،201-200 ،4 ،1390؛ حرعاملی،
بیتا .)7 ،348 ،18 ،این روایت اولین مرتبه توسط شیخ مفید مورد استناد قرارمیگیرد .فاضل آبی بهعنوان
طرفدار قول مشهور در سند آن ایراد میکند و شهیدثانی در «روضه» که موافق مشهور است ،آن را دال بر
تبعید زن ولی بهلحاظ سند دارای مشکل میخواند .البته روایت دیگری از زراره به همین مضمون داریم
(حرعاملی ،بیتا )6 ،348 ،که به نظر مقدس اردبیلی مشکل سندی ندارد.
ب -روایت عاصم بنحمید از محمد بنقیس از امام باقر(ع) درمورد قضاوت امیرالمؤمنین (ع) در
خصوص زن و مرد پیر و بکر (حرعاملی ،بیتا2 ،347 ،؛ کلینی )7 ،177 ،7 ،1367 ،که فاضلآبی به رد سند
آن میپردازد ،ولی مقدساردبیلی تشکیک در سند آن را مردود میداند و طرفداران تبعید زن نظیر
خوانساری ،خویی ،تبریزی و طبسی به آن استناد کردهاند .با اینحال به نظر فاضل هندی و طبسی داللت
واضحی بر تبعید زن ندارد و به نظر گلپایگانی صحیحه و دال بر تبعید زن است ولی مشهور فقهاء از آن
اعراض کردهاند .روحانی نیز بهعنوان یکی از مخالفان تبعید زن ،به داللت آن بر تبعید زن صحه میگذارد.
ج -روایت عبداهلل بنطلحه از امام صادق(ع) درخصوص جلد و نفی نوجوان زناکار (حرعاملی ،بیتا،
11 ،349؛ ابن بابویه )5032 ،38 ،4 ،1404 ،البته از عبداهلل بنسنان) که به نظر شهید ثانی در «روضه»
دال بر تبعید زن است ،ولی مشکل سندی دارد و مقدساردبیلی همچنین میگوید .جالب آن است که
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مغنیه در مخالفت با تبعید زن به آن استناد میکند ،بااینحال این روایت یکی از مستندات موافقان تبعید
زن یعنی خویی ،تبریزی و طبسی میباشد.
د -روایت حلبی (حر عاملی ،بیتا9 ،348 ،18 ،؛ شیخطوسی )14 ،4-5 ،10 ،1365،از امام صادق(ع)
مبنی بر جلد و نفی زن و مرد بکر ،از نظر مقدساردبیلی هرچند دال بر تبعید زن است ،ولی در سند آن
مشکل وجود دارد .به نظر گلپایگانی هم صحیحه و دال بر تبعید زن است ،ولی مورد اعراض مشهور فقهاء
واقعشده و با این حال از ادله موافقان تبعید زن ،یعنی خوانساری و خویی است.
ه -روایات دال بر نفی رجم و تبعید از زن دیوانه یا اکراه شده بر زنا با این استدالل که مالک امر
خود نیست ،یعنی اگر اراده بر زنا داشته باشد ،تبعید میشود .این دلیل مورد استفاده معاصرین از فقهاء
یعنی خویی و سپس تبریزی قرارگرفته است.
و -روایات دال بر اینکه کنیز فقط نصف آزاد تازیانه میخورد ،یعنی روایت برید عجلی از امام
صادق (ع) و روایت زراره از حسن بنسری از ایشان (حرعاملی ،بیتا 2 ،401-402 ،و  )3که مورد استناد
تبریزی در عدم تبعید کنیز زناکار قرارگرفته است.
 -4آرای متقدمان از فقهای شیعه تا قرن یازدهم هجری
یکی از قدیمیترین مباحث مربوط به تبعید در حد زنا در کتاب «المقنع» شیخصدوق مطرح
گردیده است .وی در توضیح حد زن و مرد بکری که مرتکب زنا شوند ،مینویسد که در این صورت آنها را
یکصد تازیانه زده« ،سپس به مدت یکسال به سرزمین دیگری تبعید میکنند» (ابنبابویه )431 ،1410 ،و
در همین بحث زنا ،به روایتی از امام باقر (ع) در این مورد [همان روایت زراره] استناد میکند (ابنبابویه،
)434 ،1410؛ اما اولین مخالفت صریح با تبعید زن در آرای یکی دیگر از فقهای متقدم یعنی شیخمفید در
«المقنعه» ظاهر میشود (شیخ مفید )780 ،1410 ،که پس از وی نیز توسط فقهایی نظیر ابوالصالح حلبی
(أبوصالح حلبی )405 ،1403 ،و سالردیلمی (سالردیلمی )255 ،1414 ،موردتوجه قرار میگیرد.
شیخ طوسی در مسأله  3باب حدود «خالف» ،بکر را «غیرمحصن» دانسته و مینویسد که هرگاه
مرد «بکری زنا کند ،یکصد تازیانه میخورد و یکسال تبعید میشود» و تغریب را شامل زن بکر نمیشمرد
و در ادامه میافزاید که «مالک نیز قائل به این شده و در مقابل گروهی گفتهاند که زن و مرد در این حکم
برابرند از جمله أوزاعی ،ثوری و إبنأبی لیلی و احمد و شافعی» ،ولی ابوحنیفه حد را صرفاً همان تازیانه
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دانسته و تبعید را تعزیر میشمرد که منوط به نظر امام است و مقدر نشده ،بنابراین اگر امام بخواهد آن را
در مورد زن یا مرد ،به مقدار زمانی که صالح بداند ،اجرا میکند .سپس وی دلیل نظر خود را «اجماع فرقه
و اخبار آنها»« ،اصل برائت ذمه زن [از تبعید[» و «قول خداوند» (نساء )25 ،ذکر میکند (شیخ طوسی،
.)368 -369 ،5 ،1407
شیخ طوسی در «مبسوط» مینویسد که درمورد «ثیب» در اسالم چنین تشریع شده که «او را
حبس میکنند تا بمیرد» و در مورد بکر اینکه «او را میآزارند و توبیخ میکنند تا توبه کند» و سپس این
حکم نسخ گردید بدین شکل که حکم اولی تبدیل به «رجم» و حکم دومی تبدیل به «یکصد ضربه و
تبعید یکساله» گردید .از نظر او بکر یعنی غیرمحصن هرگاه زنا کند ،درصورت مرد بودن ،باید یکصد
تازیانه بخورد و بهجای دیگری به مدت یکسال تبعید شود و اضافه میکند که «از نظر ما تبعید در مورد
زن ]زانی بکر[ اجرا نمیشود» درصورتیکه در میان اهلسنت ،کسانی قائل به این شدهاند (شیخ طوسی،
بیتا.)2-3 ،8 ،
همچنین وی در «النهایه» تازیانه و تبعید را حد «زن و مرد بکر» میداند و در ادامه مینویسد که
مرد بکر را پس از تازیانه زدن« ،به مدت یکسال از سرزمینش بهجای دیگری تبعید میکنند ،بعد از آن که
سرش را تراشیدند» و زن بکر را یکصد تازیانه میزنند و «در هر صورت موی سرش را نمیتراشند و
تبعیدش نمیکنند» (طوسی ،بیتا 692 ،و  )694و جالب آن است که قسمت اخیر قول وی با قسمت
ابتدایی آن تعارض دارد که عین همین دیدگاه و تعارض در آرای قاضیإبن براج نیز قابلمشاهده است
(ابنبراج .)519-520 ،2 ،1406 ،همچنین دیدگاه مشهور در آرای فقهایی نظیر إبنحمزه طوسی
(إبنحمزه ،)410-411 ،1408 ،ابنزهره حلبی مستند به «اجماع طایفه» و روایت وارده از «طرق
مخالف»[همان روایت عباده بنصامت] (ابنزهره )423 ،1417 ،و ابن إدریس مستند به روایت عباده
(ابنادریس )437-439 ،3 ،1410 ،مشاهده میشود که در داللت این روایات بر قول مشهور جای بحث
است .البته بعدها دیگران نظیر فاضلآبی نیز به روایت عباده برای قول مشهور استدالل میکنند.
محققحلی در آثارش (محققحلی936-937 ،4 ،1409 ،؛ همو ،بیتا )215 ،1 ،و فاضلآبی در
«کشفالرموز» (فاضلآبی )547-548 ،2 ،1410 ،نیز فقط به دیدگاه مشهور اشاره دارند.
عالمهحلی در «مختلفالشیعه» با ذکر دیدگاه شیخ طوسی در «نهایه» و سپس دیدگاه وی در
«خالف» و «مسبوط» ،به اختالف موجود در معنای بکر و اشتراک در این امر که «تراشیدن موی سر و
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تبعید شامل زن زانی نمیشود» ،میپردازد .وی درادامه به نظر ابنأبیعقیل اشاره میکند که تبعید را
شامل حال زن و مرد بکر میداند ،اگرچه بکر را تعریف نکرده و در ادامه مینویسد که «ظاهراً منظور وی
از بکر ،مقابل محصن است ،هرچند که بر آن تصریح نکرده است» .وی سپس به موضوع موردنظر ما
میپردازد و مینویسد که «مسأله مشهور آن است که زن تبعید نمیشود و این را شیخ گفته و دیگران پس
از او از وی تبعیت کردهاند» و سپس به استداللهای سهگانه شیخ در «خالف» در این خصوص اشاره و
دیدگاه ابنأبیعقیل را آنچنانکه در «خالف» آمده مغایر با این و دال بر آن میداند که «زن نیز یکسال
تبعیدمیشود» و درمیان این دو قول ،دیدگاه شیخ را «مشهور» دانسته و در این خصوص استدالل جدیدی
را مطرح میسازد که در عدم تبعید امکان «حفظ زن و منع او از تکرار مجدد آن عمل است» (عالمهحلی،
 .) 134-137 ،9 ،1412او در سایر آثارش نیز قائل به عدم اجرای تراشیدن مو و تبعید درخصوص زن
میگردد (عالمه حلی527 ،3 ،1419 ،؛  173 ،2 ،1410و  .)391-392 ،2 ،1406شهیداول (شهید اول،
 )176 ،1388و مقداد سیوری با ذکر ادله قول مشهور و همچنین دیدگاه مخالف حسن [ابن أبی عقیل]
(سیوری حلی )338 ،4 ،1404 ،نیز قائل به عدم تبعید زن هستند.
إبن فهد حلی در «المهذبالبارع» به اختالفات موجود در معنای بکر اشاره و سپس در بیان
استدالل کسانی که بکر را «کسی که فرجی در اختیار داشته ولی نزدیکی نکرده» میدانند (یعنی صدوق،
إبنحمزه ،قاضی ،إبنزهره ،ظاهر مفید و شاگردش ]سالر[ و مختار عالمه در «مختلف» و «تحریر» و
فخرالمحققین) ،به سه دلیل اشاره میکند ازجمله اینکه اصل بر برائت از مجازاتی افزون بر تازیانه میباشد
که نیاز به دلیل دارد و روایت محمد بنقیس که برخی گفتهاند استدالل به این روایت به واسطه مجهول
بودن محمد بنقیس باطل است .میدانیم که دلیل اول مستند مخالفان تبعید زن بوده ولی حدیث محمد
بنقیس مؤید آن است و إبنفهد نیز همین را مبنای مخالفان این حدیث میداند که معتقدند «اگر
استدالل به این حدیث صحیح میبود ،باید زن را نیز تبعید میکردند ،درحالیکه کسی قائل به این نیست»
و سپس میگوید که به این پاسخ دادهشده که «زن از ]شمول[ تبعید بهواسطه دلیل دیگری خارجشده که
اجماع فرقه است ،همچنانکه شیخ در خالف ذکر کرده و بهواسطه آنکه در این صورت او محفوظتر
میماند چراکه زن عورت است و در این حالت بهتر میتوان او را از تکرار همانند آن عمل بازداشت»
(إبنفهد ،5 ،1413 ،شرح .)29-31
بحرانی در «غایهالمرام» به قول مخالف مشهور اشارهای ندارد و بیشتر به اختالف در معنای بکر
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پرداخته (بحرانی )317 ،4 ،1420 ،و همین اختالف موردتوجه شهیدثانی نیز در «روضه» واقعشده که
ضمن اشاره به هر دو قول ،با استناد به روایت عبداهلل بنطلحه ،جانب دیدگاهی را میگیرد که بکر را
«غیرمحصن» دانسته و سپس به قول گروه دیگر با عنوان «و قیل» اشاره میکند که این حکم را مختص
به کسی دانستهاند که «فرجی در اختیارش هست ولی نزدیکی نکرده» و به روایت زراره استناد کردهاند.
وی در ادامه میافزاید که هردوی این روایتها ،هرچند بپذیریم که از سالمت سند برخوردارند ،ولی بر
تبعید زن داللت میکنند که برحسب ادعای شیخ ،خالف «اجماع» میباشد[ .از طرف دیگر در سالمت
سند آنها نیز جای بحث است] چراکه در سند حدیث اول ،موسی بنبکیر [واقفی] است در سند حدیث دوم
محمد بنقیس که مشترک میان ثقه و غیرثقه میباشد .او در ادامه ،قول اول [اختصاص تبعید به کسی که
ازدواجنکرده] را «أجود» و قول دوم [اختصاص تبعید به کسی که فرجی در اختیار دارد ،ولی نزدیکی
نکرده] را «أحوط» میخواند با این استدالل که «در حد بنا بر تخفیف است» .او سپس با ذکر اینکه
«تراشیدن مو و تبعید شامل حال زن نمیشود» ،میافزاید که او را فقط یکصد تازیانه میزنند ،بهواسطه
«اصل برائت» و شیخ بر این «ادعای اجماع» نموده ،انگارکه به دیدگاه مخالف ابنأبیعقیل توجه نکرده
که بهواسطه اخبار سابقالذکر «تبعید را درمورد زن ثابت دانسته است» .وی درنهایت دیدگاه اول را که
مشهور است« ،أولی» به حال زن و «حفظ او» و همچنین «منع او از تکرار آن عمل» دانسته است
(شهیدثانی ،بیتا.)108-111 ،9 ،
شهیدثانی در «مسالکاالفهام» مجازاتهای سهگانه را به «اتفاق فقهاء» درخصوص بکر واجب
شمرده و سپس با ذکر روایت موسی بنبکر [زراره] و مرسله محمد بنقیس ،این دو روایت را متضمن
«تبعید زن و مرد» دانسته و مینویسد که ولی«مشهور در میان اصحاب این است که تبعید مختص مرد
است و حتی شیخ در خالف در این خصوص ادعای اجماع نموده که اگر این اجماع تام باشد ،حجت بوده
وگرنه اقتضای نص آن است که تبعید درمورد زن نیز ثابت باشد و این دیدگاه مختار ابنأبیعقیل و
ابنجنید میباشد» .وی در ادامه به استدالل مخالفان تبعید زن ،یعنی «عورت بودن زن و حفظ وی و منع
او از تکرار عمل زنا که در غربت امکان آن نیست» اشاره میکند ولی چنین تحلیلی را غیرقابل معارضه با
نص میشمارد که تنها میتواند «مؤیدی برای حکم و حکمتی برای آن» باشد (شهیدثانی،14 ،1416 ،
 .)367-370بنابراین وی جزء اولین کسانی است که قبل از فیضکاشانی «قدیمین» را باهم از طرفداران
«تبعید زن» میشمرد؛ ضمن آنکه دیدگاه وی در «مسالک» ظاهراً موافق تبعید زن و عکس نظر او در
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«روضه» است.
محقق اردبیلی در «مجمع الفائده والبرهان» پس از ذکر دیدگاه عالمه که «تازیانه و تراشیدن موی
سر و تبعید» را مختص «مرد آزاد غیرمحصن» دانسته ،در شرح آن به اختالفات موجود در معنای بکر در
روایات وارده در این مورد ،میپردازد که بعضی از آنها نیز عام بوده و شامل «زن و مرد زانی» میشوند
مثل روایت حلبی که آن را صحیحه دانستهاند ،ولی بهواسطه وجود عبدالرحمن بنحماد که مجهول است،
در آن تردید وجود دارد .روایت عبدالرحمن از امام صادق(ع) نیز همینگونه است و زن و مرد بکر را
مشمول «یکصد ضربه و یکسال تبعید» میداند که چون روایت عامی [از ناحیه مخالفان] است ،مشکلی
ایجاد نمیکند و همچنین روایت زراره و روایتی دیگر از او مبنی بر اینکه «هرکس فرجی در اختیار دارد و
برخوردارنشده ،یکصد تازیانه خورده و تبعیدمیشود» که این را مرسله دانستهاند و شاید در «تهذیب» از
یونس بنعبدالرحمن آمده و در کتب دیگر طریق آن صحیح باشد یا در «کافی» از یونس بهطور مرسله
آمده ولی در «تهذیب» از یونس از زراره آمده که در این صورت صحیحه میباشد و مانند این است حسنه
محمد بنقیس و گفتهشده که محمد بنقیس مشترک است فلذا این حسنه بوده و قول به اینکه این
احادیث غیرثقه هستند ،نادرست میباشد .وی سپس به بیان استدالل کسانی میپردازد که بکر را برابر با
«غیرمحصن» گرفتهاند و در ادامه به فروعی اشاره میکند که برخی از آنها به بحث ما مرتبط هستند:
فرع سوم -اگر مقدرشدن تراشیدن مو را در بعضی از روایات بپذیریم که مخصوص مرد است ،این
نباید درمورد زنان اجرا شود...؛
فرع چهارم -آیا تبعید مختص مرد است یا عام بوده [و شامل مرد و زن میشود]؟ کسی قائل به
این نیست که «اعم» باشد غیر ابنأبیعقیل که در «مختلف» این را از او نقل کرده و برخی از اخبار را به
خاطر آنکه متضمن تبعید زن هستند ،رها کردهاند چراکه غیر ابنأبیعقیل کسی قائل به تبعید زن نشده
است .ولی به نظر محققاردبیلی «در این ایراد است» چراکه «اگر این اجماعی باشد ،امکان حذف آن از دو
خبر (مذکور) و اینکه بهواسطه وجود معارض فقط عمل به این را ترک کنیم ،وجود دارد نه اینکه کل خبر
را کنار بگذاریم .درصورتی هم که این اجماعی نباشد ،نیاوردن [حکم] ابنأبیعقیل با تقدیر مسلم بودن
اجماع ،حجت نیست چراکه با این کار مسلماً اجماع ثابت نمیشود»؛
فرع پنجم« -گفتهاند که تبعید و تراشیدن هردو مختص به مرد هستند و بر زن چیزی از این دو
نیست» که این به نظر محقق «غیرظاهر» است ،مگرآنکه بگوییم «دلیل قوی در این رابطه نداریم و اصل
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[برائت] و ظاهر بعضی از ادله (که به تازیانه یا رجم بسنده نمودهاند) داللت بر نفی آن دو [درمورد زنان] و
اجماع نیز فقط درمورد [اجرای آنها درخصوص] مرد وجود دارد» (محققاردبیلی ،12 ،1402 ،شرح صص.
.)72 - 77
 -5آرای فقهای همعصر فیض کاشانی تا معاصرین از فقهاء
از زمانه فیض به بعد نیز شیخ بهایی (شیخ بهایی ،بیتا ،)420 ،عالمهمجلسی (عالمه مجلسی،
بیتا )16 ،و فاضلهندی بر نظر مشهورند .صاحب «کشفاللثام» در قسم چهارم حد زنا به «یکصد تازیانه
و تراشیدن مو و تبعید» اشارهکرده و آن را حد «مرد بکر غیرمحصن آزاد» میشمرد همچنانکه در
«نهایه»« ،سرائر»« ،تحریر»« ،مراسم»« ،الوسیله»« ،شرائع»« ،نافع»« ،الجامع [للشرائع]» و «المقنعه»
آمده است ،با این تفاوت که [شیخ] مفید و سالر و ابنحمزه «بکر» را ذکر نکرده و این حد را درخصوص
کسی دانستهاند که «فرجی را مالک بوده و از آن برخوردار نشده» و ابنأبیعقیل ،ابنزهره ،ابنجنید،
[شیخ]صدوق ،شیخطوسی در «خالف» و در «مبسوط» و حلبی «تراشیدن [موی سر]» را ذکر نکردهاند .به
نظر وی خبر علی بنجعفر از برادرش امامکاظم (ع) و خبر حنان از امام صادق (ع) داللت بر مجموع این
مجازاتهای سهگانه باهم دارند و آیه داللت بر مجازات جلد بهطور خاص دارد (نور )2 ،و خبر عباده داللت
بر جلد همراه تبعید دارد که اینها را سابقاً ذکر کردیم.
به نظر وی در اینکه تراشیدن موی سر شامل حال زن نمیشود «اتفاقنظر» است همچنانکه از
ظاهر [ادلّه] برمیآید بهواسطه «اصل برائت» و اینکه این کار «غایت شناعت» میباشد و باز ازنظر وی در
اینکه تبعید شامل حال زن نمیشود «وفاق با مشهور» است و در «خالف» و ظاهر «مبسوط» ادعای
اجماع بر آن شده و زن فقط یکصد تازیانه میخورد چه «مملکه باشد و چه نباشد» و در «خالف»
درخصوص عدم تبعید زن عالوه بر «اجماع و اخبار» به قول خداوند [در عقوبت کنیز] استناد میکند و
دیگران بر این دالیل [سهگانه] افزودهاند که «ا گر زن تبعید شود باید یا با محرم و یا با شوهر خود باشد،
درحالیکه اوالً هیچکس مسؤول عمل دیگری نیست [و ثانیاً] جایز نیست که زنان بدون محارم خود سفر
کنند» و بدین دلیل که «انزجار آنها از زنا بهواسطه حیای آنان از خویشاوندان و آشنایان است» و به خاطر
آنکه «محافظت آنها از دست مردان» واجب میباشد که این نیز در غربت ممکن نیست و «چهبسا که
فقر آنان در غربت شدت بگیرد» و مجموعه این عوامل باعث شود که مجدداً مرتکب این عمل زشت

فصلنامه پژوهشهای فقه و حقوق اسالمی/سال پانزدهم /شماره پنجاه و پنج

42

بشوند .از نظر محقق اردبیلی هرچند این امر مخالف دیدگاه حسن[ابنأبیعقیل] میباشد ،به واسطه آنچه
در حسنه محمد بنقیس گذشت ،ولی خود وی در این ایرادمیکند و معتقد است که این حدیث نمیتواند
به صراحت دال بر تبعید زن باشد ،چراکه ممکن است مراد از آن این باشد که امیرالمؤمنین (ع) درمورد
زنای مرد بکر با زن بکر به «یکصد تازیانه و تبعید یکساله به سرزمین دیگری» قضاوت نمودند که «این
صراحت در تبعید هردوی آنها ندارد و میتواند مختص به تبعید مرد زانی بکر باشد» (فاضل هندی،1424 ،
.)441- 446 ،10
سیدعلی طباطبایی پس از ذکر اختالف موجود در معنای بکر ،گرایش خود به سمت این دیدگاه که
بکر همان «غیرمحصن» است را ،با «مشهور» خواندن آن نشان میدهد و قصور سند مستندات دیدگاه
دیگر [اختصاص بکر به «کسی که فرجی در اختیار دارد و از آن برخوردار نشده»] و اینکه احادیث مستند
آنها داللت بر «تبعید زن» نیز دارد ،در کنار ضعف داللت آنها که «جابری» برای آن وجود ندارد؛ را دلیل
بر رد این دیدگاه میشمرد .وی عدم تبعید زن را «مطلق» میانگارد و بدینوسیله در هر صورتی زن را از
شمول حکم تبعید خارج و این حکم را «أشهر أقوی» میخواند که حتی «عموم متأخرین از علمای شیعه
بر آن هستند» ،همچنانکه در ظاهر «مختلف» بر آن تصریح گردیده و حتی بطورصریح در «خالف»،
«غنیه» و ظاهر «مبسوط» ادعای «اجماع» بر آن شده که این «حجت است» و بهواسطه «اصل[برائت]»
ترجیح دارد همچنانکه «شهرت عظیمه ظاهره» موجب ترجیح آن میشود .عده زیادی از فقهاء در این
خصوص به «عورت بودن زن» اشاره و «حفظ زن و جلوگیری از انجام مجدد آن عمل» که «در غربت بر
آن ایمن نیستیم» را دلیل این امر شمردهاند .این دیدگاه مخالف نظر عمانی است که قائل به تبعید زن
شده و شاید نیز از اسکافی حکایت شده باشد و این نظر هرچند که برخی صحیحهها بر آن داللت داشته
باشد« ،شاذ» بوده ،بعالوه آنچه گفته شد از اینکه «ممکن است منظور از آن تبعید زن نباشد» بلکه امر
تبعید اختصاص به مرد بکری داشته باشد که در قضاوت امیرالمؤمنین (ع) با زن بکر زنا نموده است.
(طباطبائی .)484-489 ،15 ،1422 ،بدینترتیب صاحب ریاض پس از فیض اولین کسی است که در میان
طرفداران حکم «تبعید زن» بطورضمنی به «قدیمین» اشاره میکند.
نجفیاصفهانی در بیان حد زانی مینویسد که موی «مرد غیرمحصن» را میتراشند و سپس او را
یکصد تازیانه زده و به مدت یکسال تبعیدمیکنند و بدین ترتیب «تراشیدن سر» را به متن «شرایع»
میافزاید و این حکم را موافق ظاهر محکی عمانی ،اسکافی ،حلبی و صریح محکی از «مبسوط» و
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«خالف» و «سرائر» میداند که حتی در «مسالک» به «اکثر متأخرین» نسبت دادهشده و حتی در
غیر«مسالک» نسبت «شهرت» به آن دادهشده و در ظاهر «سرائر» و صریح «خالف» ،ادعای «اجماع» بر
آن شده است .صاحبجواهر در ادامه به روایات وارده در اینخصوص و اختالفات موجود در معنای بکر و
مراد از تبعید میپردازد که از آن میگذریم .وی همه مباحث مطرحشده را مربوط به «مرد» میداند و
درخصوص زن با ذکر نظر صاحب شرایع مبنی بر اینکه «زن را یکصدتازیانه میزنند و او را نه تبعید
میکنند و نه موی سرش را میتراشند»؛ این کالم را با عبارت «هیچ خالفی که قابل اعتناء باشد در
اینخصوص نیافتیم» ،تأییدکرده و میافزاید که حتی در «کشفاللثام» ظاهراً در مورد دومی [یعنی عدم
تراشیدن مو] آمده که مورد «اتفاقنظر» است و از «خالف»« ،غنیه» ،ظاهر «مبسوط» در مورد اولی
[یعنی عدم تبعید زن] ،ادعای«اجماع» شده و حتی در اینخصوص به قرآن کریم [همان آیه  25سوره
نساء] استدالل شده است .صاحب جواهر در ادامه به استداللهایی در این خصوص اشاره میکند که عیناً
در «ریاض» آمده است و سپس همه این دالیل را دارای اشکال میشمرد که «صالحیت آنکه دلیل
شرعی محسوب شوند را ندارند» و به همین دلیل [شهیدثانی] در «مسالک» در این ادله توقف نموده و
گفته که «اگر اجماع تام نباشد ،مقتضای نص ،ثبوت تبعید درخصوص زنان است ،همچنان که این دیدگاه
برگزیده ابنأبیعقیل و ابنجنید است» .وی در ادامه به نظر شهیدثانی نیز ایراد کرده و مینویسد که
«عالوه بر آنکه نص مزبور صراحت در تبعید زن ندارد ،بهواسطه اجماع مزبور به پشتوانه شهرت عظیم
موجود و بهواسطه اصل [برائت ذمه زن از تبعید] دارای معارض میباشد ،پس بدون شک أصح آن است
که زن تبعید نمیشود» (صاحب جواهر.)323-329 ،41 ،1363 ،
در سیر تاریخی فقه شیعه هرچند محمدجواد مغنیه نیز قائل به قول مشهور میشود (مغنیه،1421 ،
 ،)259 ،6ولی خوانساری در «جامعالمدارک» به مخالفت با آن برخاسته و مینویسد که آنچه ذکرشده
مبتنی بر «عدم تراشیدن موی سر و تبعید برای زن» بوده ،پس درمورد تراشیدن مو ،روایات دال بر اجرای
آن درخصوص مرد هستند و دلیلی که آن را درمورد زن اجرا کنیم ،نداریم ،ولی درمورد «تبعید» هرچند
ادعای اجماع شده بر اینکه زن تبعیدنمیشود ولی نسبت خالف به برخی [از فقهاء در این رابطه] دادهشده
و شهیدثانی در این مورد در «مسالک» تردید نموده و برخی از روایات دال بر ثبوت «تبعید» درمورد زن
هستند ازجمله قول امام باقر(ع) در صحیحه محمد بنقیس و صحیحه حلبی که هردو درخصوص «زن و
مرد بکر» قائل به ثبوت «یکصدضربه و تبعید» باهم شدهاند (خوانساری .)32 ،7 ،1405 ،بدین ترتیب
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میبینیم که وی گرایش خود را به سمت تبعید زن نشان میدهد.
ظاهراً امام خمینی موضع مشخصی بین دو قول ندارد (امام خمینی ،)518 ،4 ،1386 ،ولی مجدداً
آیتا ...خویی به مخالفت با قول مشهور برخاسته و از نظر او درمورد ثبوت تبعید برای زن اشکال وجود
داشته و «أقرب آن است که تبعید برای زن ثابت است» (خویی .)242-243 ،41 ،1422 ،وی در شرح
مورد اخیر میافزاید که «وجه اشکال در ثبوت تبعید برای زنان» آن است که در این خصوص ادعای
اجماع شده که زن تبعید نمیشود «ولی نسبت خالف به ابنأبیعقیل و ابنجنید دادهشده» و شهیدثانی در
«مسالک» در آن تردید کرده است .سپس ایشان در بیان نظر خود مینویسند که «قول به ثبوت [تبعید
برای زن] أقرب بوده و تعدادی از روایات بر آن داللت میکنند» ازجمله صحیحه محمد بنقیس ،صحیحه
حلبی و صحیحه عبدالرحمن که موضوع هرسه زن و مرد بکر زانی است .سپس وی استدالل جدیدی را
در اینجا مطرح میسازد مبنی بر اینکه روایات زیادی داریم درخصوص نفی رجم و تبعید از زن دیوانه یا
زنی که مجبور به زنا شده؛ چراکه چنین زنی مالک امر خود نبوده [اراده بر زنا نداشته] و چنین روایاتی
بهوضوح داللت بر این دارند که اگر زن مالک امر خود بود ،سنگسار و تبعید در مورد او ثابت میشود.
بنابراین اگر اجماعی در اینجا وجود داشت پس بر مبنای آن عمل میشد ولی «اجماع وجود ندارد ،لذا
نمیتوانیم ازآنچه روایات صحیحه بر آن داللت دارند [از وجوب نفی در مورد زن] دست برداریم» (خویی،
 ،41 ،1422شرح .)244-245
آیتاهلل گلپایگانی در «الدرالمنضود» تحت عنوان «کالمی در [اجرای] تبعید و تراشیدن [موی سر]
درمورد زن»؛ مباحثی را مطرح میکند که قابلتوجه است .وی با ذکر عبارت محقق [حلی][ ،صاحب]
جواهر و شیخ [طوسی] در «مبسوط» و «خالف» ،به اکثر ادلّه وارده در خصوص عدم تبعید زن اشاره و
سپس مینویسد که «مخفی نیست که این ادلّه بهگونهای نیستند که بدانها تمسک شده و در اثبات حکم
شرعی مورداعتماد واقع شوند چراکه در مقابل آنها دلیل محکمی بر اعتبار تبعید درمورد زنان داریم».
درمورد اصل [برائت] حال قضیه روشن است ،چراکه اصل درصورتی میتواند دلیل واقع شود که
دلیل نداشته باشیم و درمورد آیه نیز میتوان بهواسطه وجود دلیل ،از ظاهر آن در این مورد خارج شد و اما
سایر موارد ذکرشده «اموری اعتباری و وجوهی استحسانی» اند که به آنها در خصوص اثبات اصل حکم
تمسک نمیشود و فقط توجیهی برای یک حکم ثابت هستند .البته «اگر اجماع متحقق میشد دلیلی وجود
داشت که راهی برای فرار از آن نبود» و به نظر ایشان شاید بشود آن را محقق دانست چراکه خالف
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موجود در این مسأله منحصر به مخالفت یک نفر یا دو نفر یعنی ابنأبیعقیل و ابنجنید بوده ،لذا
قابلاعتناء نیست و «نمیتواند به اجماع آسیبی بزند» ،ولی تعدادی از روایات دال بر تبعید زن هستند
ازجمله صحیحه محمد بنقیس از امامکاظم(ع) و صحیحه حلبی از امامصادق (ع) درمورد قضاوت
امیرالمؤمنین (ع) که در مورد «زن و مرد بکر» هستند .ظاهر همه این روایات تبعید مرد و زن از
سرزمینشان است و برخی از بزرگان عصر این را اختیار و در این خصوص با عنایت به روایات وارده در
«نفی رجم و تغریب از زن دیوانه و زنی که اکراه بر زنا شده است» ،استدالل جدیدی را مطرح کردهاند
(گلپایگانی )328–330 ،1 ،1412 ،که ذکر این دلیل در مباحث «تکمله» گذشت .ایشان در ادامه به تردید
در مباحث مذکور [در ثبوت تبعید برای زن] پرداخته و مینویسد که «به روایات فوقالذکر عمل نشده و
حتی مشهور فقهاء از آن اعراض کردهاند و اگر روایتی چنین شود از اعتبار ساقط میشود» .به نظر ایشان
در اینجا بحثی مبنایی وجود دارد:
الف« -بعضی گرایش به این دارند که وجهی برای دست برداشتن از روایات معتبر ،صرفاً بدین
خاطر که مشهور از آن روی برگردانیدهاند ،نیست».
ب« -مبنای معروف که نزد عده زیادی از فقهاء و ما محقق میباشد این است که بهواسطه
اعراض مشهور ،حدیث از اعتبار ساقط میشود» و این شهرت دارد که حدیث قوی با اعراض مشهور دچار
سستی میشود و هر حدیث ضعیفی با عمل اصحاب قوت میگیرد چراکه «بنای آنها بر عمل به روایات
بوده است» .لذا «اگر روایتی در دسترس آنان بوده و در حق آنها احتمال آن نمیرفت که نتوانند به آن
برسند و با اینوجود به آن عمل نمیکردند ،این کاشف از آن بود که در آن روایت ایرادی میدیدند که آن
ایراد بر ما مخفی مانده و به همین دلیل اطمینان به آن روایت کاهش پیدا میکند» (گلپایگانی،1 ،1412 ،
 .)330–331در پاورقی این کتاب به اشکال دیگر موجود در روایت که در «کشف اللثام» و «ریاض» آمده
اشارهشده مبنی بر اینکه برخالف دیدگاه ابن ابیعقیل روایت محمد بنقیس صراحت در تبعید زن و مرد
بکر ،هردو ندارد و میتواند مراد از زنای «زن بکر و مرد بکر» ،زنای مرد بکر با زن بکر باشد و بدین
ترتیب مضمون حدیث مختص مرد بکر میشود (گلپایگانی ،1412 ،پاورقی  .)331 ،1البته این ایراد را قبالً
در «کشف اللثام» و «ریاض» ذکر کردیم.
آیتاهلل تبریزی در «أسسالحدود والتعزیرات» با مبنا قراردادن «شرائعاالسالم» محققحلی در رد
تراشیدن موی سر و تبعید زن ،مینویسد« :نباید در این تردید کرد» چراکه «تراشیدن مو و تبعید» در حق
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مرد زانی غیر محصنی که فرجی در اختیار دارد ولی از آن برخوردار نشده ،آمده و سرایت آن به زن وجهی
ندارد (تبریزی ،)120 ،1417 ،هرچند در مقابل ادعای عدم ثبوت «تبعید یکساله» در مورد زن ،محکی از
ابنأبیعقیل و ابن جنید ثبوت آن برای زن و مرد زانی غیرمحصن است که شهید ثانی در آن تردید کرده
و بسیاری از روایات وارده در این خصوص در حق مرد زانی هستند ،ولی بعضی از آنها بر ثبوت «تبعید» در
مورد مرد و زن زانی وارد شده اند مثل صحیحه حلبی .همچنین روایت وارده درخصوص کنیز زناکار مبنی
بر اینکه «تبعید نمیشود تا اینکه آزاد شود»« ،غایت را در انتفای تبعید از کنیز ،آزادی وی قرار داده» و
مقتضای آن ثبوت «تبعید درمورد زن» همچون مرد است .اما اینکه گفتهاند محتمالً زن را نمیشود
تبعیدکرد چون دوری وی از خانواده و اهلش ،مخصوصاً بهواسطه شدت گرفتن فقر او و احتیاج او به نفقه،
بیشتر به او جرئت فجور میدهد و تبعید او همراه محارم از قبیل حمل وزر او بر غیر اوست درحالیکه
هیچکس مسئول عمل دیگری نیست؛ همه این موارد و استداللها «از قبیل اجتهاد درمقابل نص» بوده و
«بر والی واجب است که ترتیب تبعید را بهگونهای بدهد که از اجرای آن محذوری پیش نیاید» (تبریزی،
 ،1417شرح صص .)121-122 .وی در اثر دیگرش «تنقیح مبانیاالحکام» با عباراتی مشابه ،به همین
توضیحات میپردازد با این تفاوت که در آنجا عالوه بر صحیحهحلبی ،به صحیحه محمد بنقیس و روایت
عبدالرحمن نیز استناد کرده است .بعالوه او به این نیز استدالل میکند که در مورد «زن دیوانه و اکراهشده
بر زنا» آمده که بهواسطه عدم اختیار آن دو ،نه حدی بر آنهاست و نه تبعید میشوند؛ بنابراین
درصورتیکه اختیار داشته باشند ،حد و نفی در مورد آنها قابلاجراست (تبریزی.)110-111 ،1429 ،
درنقطه مقابل آیتاهلل روحانی (روحانی ،)422 ،25 ،1414 ،آیتاهلل مکارمشیرازی (مکارم شیرازی،
 )299-310 ،1418و آیتاهلل سبحانی (سبحانی )112-118 ،1423 ،در مطابقت با نظر مشهور ،به مخالفت
با تبعید زن پرداختهاند.
شیخ نجمالدین طبسی در کتاب مستقلی تحت عنوان «النفی و التغریب» با ذکر تفصیلی طرفداران
و ادله دو قول ،به روایات واردشده در این خصوص از طرف امامیه و غیرإمامیه میپردازد و در انتهای بحث
به ذکر تفصیل آرای قائلین به جواز و قائلین به عدم جواز پرداخته و در جمعبندی بحث میگوید که «زن
تبعید میشود اگرچه موجب این میشود که نتواند از شوهرش برخوردار شود ،البته بر شوهر وی است که
با او همسفر شود و ( »...طبسی.)239-256 ،1416 ،
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 -6دیدگاه فیض درخصوص «تبعید زن»
همانطور که دیدیم در کتاب «النفی و التغریب» آمده که نفی «تبعید زن» آرای مشهور فقهای
امامیه بوده که کسانی مثل فیض در «مفاتیح» در خصوص آن تردید کردهاند (طبسی .)240 ،1416 ،وی
فیض را درکنار اشخاصی نظیر إبنأبیعقیل ،شهید ثانی ،محقق اردبیلی ،سید خوانساری و سید خوئی از
قائلین به «تبعید زن» میشمرد (طبسی.)245-247 ،1416 ،
فیض در فراز اخیر مفتاح  520از «مفاتیح» تحت عنوان «حد زنا» به موضوع «نفی بلد» اشاره
نموده و مینویسد که «اگر زانی غیرمحصن بود یکصد تازیانه میخورد و یکسال تبعید میشود ،نزد
گروهی بهواسطه نصوص وارده» ازجمله [حدیث] نبوی که میگوید «بر [زنای] مرد بکر با زن بکر،
یکصد تازیانه و یکسال تبعید است» [روایت محمد بنقیس] که فیض در «وافی» نیز آن را ذکر کرده
(فیض )1،240 ،9 ،1430 ،و ازجمله آنها صحیحهای است که میگوید« :مرد بکر و زن بکر یکصد تازیانه
میخورند و یک سال تبعید میشوند» (فیض )20-14975 ،242 ،1430،که همان روایت عبدالرحمن بن
حماد از حلبی است که در «وسائل الشیعه» از عبدالرحمن و حماد روایتشده است .ازنظر او بکر به
«غیرمحصن» گفته میشود و در روایتی آمده که «هرگاه نوجوان زنا کند تازیانه میخورد و سرش را
تراشیده و او را از سرزمینش تبعید میکنند» (حرعاملی ،بیتا )349 ،18 ،که البته در آن «تراشیدن سر»
نیامده است) و گفته شده که بکر «کسی است که فرجی را با عقد دائمی زنی ،در اختیار دارد ولی نزدیکی
نکرده و هرکس چنین نبود ،فقط تازیانه میخورد» بهواسطه نصوصی ازجمله روایتی که در آن آمده
«کسی که غیرمحصن است یکصد تازیانه خورده و تبعید نمیشود ،ولی کسی که فرجی در اختیار دارد ولی
نزدیکی نکرده ،یکصد تازیانه میخورد و تبعید میشود» (همان روایت زراره که فیض در اثر حدیثیاش
به آن اشاره دارد :فیض )8-14963 ،239 ،1 ،9 ،1430 ،و در روایتی آمده که «محصن رجم میشود و
کسی که فرجی دراختیار دارد ولی نزدیکی نکرده یکصد تازیانه خورده و تبعیدمیشود» (روایت زراره؛
فیض )9-14694 ،239 ،1430 ،و در روایت دیگری آمده که «قضاوت کرد درمورد زانی محصن به رجم و
درمورد زن و مرد بکر به یکصد تازیانه و یکسال تبعید بهجایی غیر از سرزمینش و این دو کسانی هستند
که فرجی را در اختیاردارند ،ولی از آن برخوردار نشدهاند» (روایت محمد بنقیس؛ فیض،239 ،1430 ،
.)10-14965
ازنظر فیض «مشهور» اختصاص تبعید به مرد است و حتی در «خالف» ادعای وفاق بر آن شده
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است و در این خصوص استدالل به این شده که «زن عورت است و هدف از آن حفظ و صیانت زن و
ممانعت از تکرار عمل زنا توسط اوست که در تبعید ،ایمن از آن نیستیم» و سپس تأکید میکند که
«قدیمین با این نظر مخالفت کردهاند» و با اظهار اینکه « نصوص مؤید نظر آنان است» (فیض کاشانی،
 ،)71-72 ،2 ،1401گرایش خود به این دیدگاه را نشان میدهد.
 -7نتیجهگیری
با توجه به مجموعه مباحث مطرحشده در سیر تاریخی دیدگاه فقهای شیعه از متقدمین تا متأخرین
و تطابق این آراء و قانون جدید مجازات اسالمی با دیدگاه فیضکاشانی موارد زیر قابل طرح است:
الف -در میان متقدمان از فقهای شیعه ،موافقت با تبعید زن به دو تن یعنی قدیمین نسبت دادهشده
است ،درصورتی که مسلماً در همان قرن چهارم هجری ،شیخ صدوق قائل به این امر بوده است.
ب -دیدگاه موافق دوباره در قرن دهم هجری یعنی نزدیک به زمان ظهور اخباریان در میان
فقهای شیعه طرفداران و یا حداقل گرایشهایی پیدا میکند ازجمله شهید ثانی در «مسالک» و مقدس
اردبیلی در «مجمع الفائده والبرهان».
ج -دیدگاه موافق پس از فیض نیز در میان فقهای معاصر طرفدارانی یافته نظیر خوانساری در
«جامع المدارک» ،خویی در «تکمله المنهاج» ،تبریزی دریکی از آثارش یعنی «تنقیح مبانیاالحکام» و
طبسی در «النفی و التغریب».
د -فیض کاشانی در بیان گرایش خود به این دیدگاه ،آن را مورد تائید نصوص میشمارد ،بنا براین
چنین به نظر میرسد که:
د )1-فیض اجماع ذکرشده بر عدم تبعید زن را مردود میشمارد؛
د )2-او شهرت منجبر با عمل صحابه را نیز قابل معارضه با نصوص نمیداند؛
د )3-به نظر او سایر مستندات ذکرشده را نیز بهواسطه وجود نصوص قابلیت اینکه ادلّه شرعی
محسوب شوند را ندارند یعنی همان چیزی که حتی برخی مخالفان تبعید زن ،نظیر شهید ثانی نیز بنا به
نقل صاحب جواهر و البته در «روضه» ،به آن اذعان کردهاند؛
د )4-آنچه مسلم است ،اگر سایر ادله کنار برود و روایات مبنا قرار گیرد ،مستندات موافقان تبعید
زن ،هم با لحاظ تعداد و تنوع و هم با لحاظ سند و داللت محکمتر از مستندات قول مشهور است؛
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د )5-شاید به همین دلیل باشد که در ادوار اولیه فقه و دورههای میانی آنکه عصر اخباریگری
است شاهد گرایش به این نظر هستیم؛
د )6-به نظر میرسد که گرایش به نظر همانند دیدگاه فیض در دوره معاصر افزایشیافته است؛
د ) 7-علیرغم گرایش به این دیدگاه غیر مشهور ،قانون جدید مجازات اسالمی هنوز هم در بحث
زنا و هم در بحث قیادت منطبق با دیدگاه مشهور میباشد ولی در بحث تبعید محاربه همچون اغلب کتب
فقهی اشاره ای به جنسیت ندارد و البته باید توجه داشت که تعریف محاربه در این قانون و در عموم کتب
فقهی بهگونهای است که بیشتر شامل حال مردان میشود.
فهرست منابع
 .1ابن ابی جمهور ،محمد بن زینالدّین ،)1410( ،االقطاب الفقهیه علی مذهب االمامیه ،تحقیق :شیخ محمد
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 .3ابن بابویه ،محمدبن علی ،)1415( ،المقنع ،مؤسسه االمام الهادی ،مطبع اعتماد ،قم.
 .4ابن بابویه ،محمد بن علی ،)1404( ،من الیحضره الفقیه ،جلد  ،4تصحیح و تعلیق :علیاکبر غفاری ،جامعه
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 .5ابن بابویه ،محمد بن علی ،)1418( ،الهدایه ،مؤسسه االمام الهادی ،مطبع اعتماد ،قم ،چاپ اول.
 .6ابن براج ،عبدالعزیز بن نحریر ،)1406( ،المهذب ،جلد  ،2مؤسسه النشراالسالمی التابعه لجماعه المدرسین،
قم.
 .7ابن حمزه طوسی ،محمد بن علی ،)1408( ،الوسیله الی نیل الفضیله ،تحقیق :شیخ محمدحسون ،المطبعه:
خیام ،چاپ اول.
 .8ابنحنبل ،احمد بن محمد( ،بیتا) ،مسند احمد ،دار صادر ،بیروت.
 .9ابن زهره ،حمزه بن علی ،)1417( ،غنیه النزوع الی علمی االصول و الفروع ،مؤسسه امام صادق ،قم ،چاپ
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 .10ابن فهد حلی ،احمد بن محمد ،)1413( ،المهذب البارع فی شرح المختصر النافع ،جلد  ،5تحقیق :مجتبی
عراقی ،مؤسسه النشراالسالمی التابعه لجماعه المدرسین ،قم.
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 .25شهید ثانی ،زین الدین بن علی( ،بیتا) ،الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ،جلد  ،9تصحیح و تعلیق:
السید محمد کالنتر ،دار العالم االسالمی ،بیروت.
 .26شهید ثانی ،زین الدین بن علی ،)1416( ،مسالک االفهام الی تنقیح شرائع االسالم ،جلد ،14مؤسسه
المعارف االسالمیه ،چاپ اول.
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 .27شیخ بهایی ،محمد بن حسین( ،بیتا) ،جامع عباسی ،مؤسسه انتشارات فراهانی ،تهران.
 .28صاحب جواهر ،محمدحسن بن باقر ،)1363( ،جواهر الکالم فی شرح شرایع االسالم ،جلد ،41تحقیق و
تصحیح :محمود قوچانی ،دار الکتب االسالمیه ،چاپ ششم.
 .29طباطبائی کربالیی ،علی بن محمدعلی 1422( ،و  ،)1423ریاض المسائل فی تحقیق االحکام بالدالئل ،جلد
 15و جلد  ،16مؤسسه آل البیت (ع) الحیاء التراث ،چاپ اول.
 .30طبسی ،نجمالدین ،)1416( ،النفی و التغریب فی مصادرالتشریع االسالمی ،مجمع الفکر االسالمی ،قم ،چاپ
اول.
 .31طوسی ،محمد بن حسن ،)1390( ،االستبصار فیما اختلف من االخبار ،تحقیق و تعلیق :سید حسن موسوی
خراسان ،دارالکتب االسالمیه ،تهران.
 .32طوسی ،محمد بن حسن ،)1365( ،تهذیب االحکام ،جلد  ،10تحقیق و تعلیق :سیدحسین موسوی خراسان،
دارالکتب االسالمیه ،تهران ،چاپ چهارم.
 .33طوسی ،محمد بن حسن ،)1407( ،الخالف ،جلد  ،5مؤسسه النشراالسالمی التابعه لجماعه المدرسین ،قم،
چاپ دوم.
 .34طوسی ،محمد بن حسن( ،بیتا) ،المبسوط فی الفقه االمامیه ،جلد  ،8تصحیح و تعلیق :محمدباقر بهبودی،
المکتبه المرتضویه الحیاء االثار الجعفریه ،چاپ سوم.
 .35طوسی ،محمد بن حسن( ،بیتا) ،النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی ،انتشارات قدس محمدی ،قم.
 .36عالمه حلی ،حسن بن یوسف ،)1406( ،شرح تبصره المتعلمین فی احکام الدین ،جلد  ،2المؤلف :السیدصادق
الحسینی الشیرازی ،داراالیمان ،مطبعه مهر ،قم.
 .37عالمه حلی ،حسن بن یوسف ،)1410( ،ارشاد االذهان الی احکام االیمان ،جلد  ،2تحقیق :فارس حسون،
مؤسسه النشراالسالمی التابعه لجماعه المدرسین ،قم ،چاپ اول.
 .38عالمه حلی ،حسن بن یوسف ،)1419( ،قواعد االحکام فی معرفه الحالل و الحرام ،جلد  ،3مؤسسه
النشراالسالمی التابعه لجماعه المدرسین ،قم ،چاپ اول.
 .39عالمه حلی ،حسن بن یوسف ،)1412( ،مختلف الشیعه فی احکام الشریعه ،جلد  ،9مؤسسه النشراالسالمی
التابعه لجماعه المدرسین ،قم ،چاپ اول.
 .40علمالهدی ،علی بن حسین ،)1415( ،االنتصار ،مؤسسه النشراالسالمی التابعه لجماعه المدرسین ،قم.
 .41فاضل آبی ،زینالدین ابی علی الحسن بن ابیطالب ،)1410( ،کشف الرموز فی شرح المختصرالنافع ،مؤسسه
النشراالسالمی التابعه لجماعه المدرسین ،قم ،چاپ اول.
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 .42فاضل هندی ،بهاءالدین محمد بن حسن ،)1424( ،کشف اللثام عن قواعد االحکام ،جلد  ،10مؤسسه النشر
االسالمی التابعه لجماعه المدرسین ،قم ،چاپ دوم.
 .43فیض کاشانی ،مالمحسن ،)1401( ،مفاتیح الشرایع ،جلد  ،2تحقیق :مهدی رجائی ،کتابخانه آیت ا...
مرعشی نجفی ،قم ،چاپ اول.
 .44فیض کاشانی ،مالمحسن ،)1430( ،کتاب الوافی ،جلد  ،2القسم االول ،مکتبه االمام امیرالمؤمنین علی (ع)،
اصفهان ،چاپ اول.
 .45قانون مجازات اسالمی.
 .46کلینی ،محمد بن یعقوب ،)1367( ،الفروع من الکافی ،تصحیح و تعلیق :علیاکبر غفاری ،دارالکتب
االسالمیه ،تهران ،چاپ سوم.
 .47گلپایگانی ،سید محمدرضا ،)1412( ،الدر المنضود فی احکام الحدود ،جلد  ،1تقریر ابحاث بقلم :علی کریمی
جهرمی ،دار القرآن الکریم ،قم ،چاپ اول.
 .48مجلسی ،محمدباقر( ،بیتا) ،حدود و قصاص و دیات ،تحقیق و بررسی :علی فاضل ،مؤسسه نشر آثار
اسالمی.
 .49محقق حلی ،جعفر بن حسن ،)1409( ،شرایع االسالم فی مسائل الحالل و الحرام ،جلد  ،2تعلیق:
السیدصادق الشیرازی ،انتشارات استقالل ،مطبعه امیر ،تهران ،چاپ دوم.
 .50محقق حلی ،جعفر بن حسن( ،بیتا) ،المختصر النافع ،جلد  ،1مؤسسه المطبوعات الدینی ،قدس ،قم.
 .51مغنیه ،محمدجواد ،)1421( ،فقه االمام جعفر الصادق ،جلد  ،6مؤسسه انصاریان للطباعه و النشرف ،قم.
 .52مفید ،محمد بن محمد ،)1410( ،المقنعه ،مؤسسه النشراالسالمی التابعه لجماعه المدرسین ،قم ،چاپ دوم.
 .53مقدس اردبیلی ،احمد بن محمد ،)1402( ،مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الذهان ،جلد  ،13تحقیق:
عراقی ،اشتهاردی و یزدی اصفهانی ،مؤسسه النشر االسالمی ،قم.
 .54مکارم شیرازی ،ناصر ،)1418( ،أنوارالفقاهه :کتاب الحدود و التعزیرات ،جلد  ،1تحقیق و تعلیق :ابراهیم
البهادری ،مدرسه االمام علی بن أبیطالب ،الطبعه االولی.
 .55نوربها ،رضا ،)1375( ،زمینه حقوق جزای عمومی ،کانون وکالی دادگستری ،تهران ،چاپ دوم.

