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Abstract 

Although, according to a number of Islamic traditions and Quranic verses, the 

legitimacy of the imprisonment can be verified briefly, the main challenge is that the 

imposition of this punishment in some cases appears to conflict with the rights of 

others, such as the incarceration of the offender's mother which is in violation of the 

rights of the child and the imprisonment of a criminal householder which is in 

conflict with the rights of his wife and children due to significant damage sustained 

by them. What comes to the mind is providing a solution to the conflict and settling 

the dispute of the rules of the Wizr through execution of the sentence of 

imprisonment. The present research, while explaining the dimensions of the 

imprisonment, as well as the explanation of the rule of Wizr which implies the 

concept of the principle of personal punishment, seeks to answer these conflict. 

According to jurisprudential sources and well-known narrative books, it is 

concluded that the rule of Wizr (the principle of the personal punishment) is an 

unexceptionable principle, and the imprisonment should be executed only in limited 

cases. In the conflict of the imprisonment and the rule of the Wizr, the rule of Wizr 

shall be governed and the sentence of imprisonment shall not be executed.   

 

Keywords: Alternatives to Imprisonment, Imprisonment, Prison, Rule of the Wizr 
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 چكیده

قابل اثبات استت، چتالا ایتلی آن     الجمله یفمجازات حبس  تیّمشروعی از روایات و آیات قرآنی، ا پارهگرچه مطابق 

؛ مانند حبس متادر  رسد یمنظر  ت حقوق افراد دیگری در تعارض بهی موارد با رعایا پارهاست که اعمال این مجازات در 

دلیتل وارد دتدن    مجرم که با حقوق کودک و حبس سرپرست بزهکار خانوار که بتا حقتوق هم تر و فرزنتدان وی بته     

زر ۀ وقاعتد تعارض  وفصل حلۀ راهکار و ارائ، کند یمبه ذهن تبادر  آنچهی فراوان بر آنان تعارض آدکار دارد. ها بیآس

وزر کته متمتمّن    قاعتدۀ . در پژوها حاضر ضمن تبیین ابعاد کیفر حبس و همچنتین تبیتین   استبا اجرای کیفر حبس 

هتای   ، دریدد پاسخ به این تعارض ه تیم و با عنایت به منابع فقهی و کتتا  هاست مجازاتمفهوم ایل دخصی بودن 

و کیفتر   استت ی بودن مجازات( یک ایل استتنناناپذیر  که قاعدۀ وزر )یا ایل دخص رسد یمروایی، به این نتیجه  معتبر

وزر حتاکم خواهتد بتوده و     قاعتدۀ وزر،  قاعتدۀ حبس یرفاً باید در موارد محدود اعمال دود و در تعتارض حتبس و   

 .مجازات حبس اجرا نخواهد دد

   واژگان کلیدی

 .ی حبس، حبس، زندان، قاعدۀ وزرها نیگزیجا

  

                                                                                                                                        
 Email: h_masjedsaraie@semnan.ac.ir * نوی نده م ئول:

 1401، بهار 1، دمارۀ 18های فقهی، دورۀ  پژوها
 )مقاله پژوهشی( 1-18ات یفح



2  1401، بهار 1، شمارۀ 18دورۀ قهی، های فپژوهش 

 مقدمه

در پیشگیری از جرم و خطا یا تکترار آنهتا، مجتازات حتبس      دده رفتهیپذی ها وهیدیکی از 

ی بتا  نتوع  بته آورد؛ چراکه  ح ا  بهدر زمرۀ احکام اجتماعی اسالم  توان یماست. حبس را 

ی مختلت   هتا  دورهی اجتمتاعی استت، مترتبس استت. در     ها دهیپدجرم و انحرافات که از 

یکتی از ابزارهتای فقته     عنتوان  بته  مکان فیزیکی تحمل کیفر حبس، عنوان بهاسالمی، زندان 

یکتی از احکتام استالم     عنتوان  بهاسالمی استفاده دده است و عموم فقهای اسالم، زندان را 

. آنچه م تلم استت، هتدر دتریعت از     اند دادهپذیرفته و در موارد متعددی به زندان حکم 

ح و نظام کیفری بازدارندگی از وقتو  جترم، حمایتت از مصتالم و منتافع عمتومی، ایتال       

بازپروری و در نهایت، تحقق عدالت و امنیت فردی و اجتماعی است. آنچته متورد توجته    

تحت عنوان زندان، در قانونگذاری ایران  ها مجازات، وجود ب یاری از عناوین ردیگ یمقرار 

. این در حتالی  دود یمابزارها برای مجازات تلقی  نیتر آسانحاکی از آن است که زندان از 

و تبعات منفی آن در نظر گرفته نشده است و این امر بتا فل تفه مجتازات در    است که آثار 

، تبعتات مختلفتی را   ها مجازاتاسالم سازگاری ندارد. اجرای مجازات حبس همچون سایر 

. یکی از این تبعات، تعارض اجرای حبس با قاعتدۀ وزر یتا   گذارد یمبر جامعه و ادخاص 

کته اعمتال مجتازات زنتدان      دهتد  یمی رخ ایل دخصی بودن مجازات است که در موارد

؛ امتری کته   کند یمبرای دخص مجرم، مشکالتی را برای او یا سایر افراد مرتبس با او ایجاد 

عبارت دیگر، از سویی بنابر مبانی نظام کیفری استالم،   . بهاستبا روح قاعدۀ وزر، در تماد 

ی است ا گونه به محکوم تیوضعبای ت مجازات دود و از سوی دیگر،  دخص محکوم می

گتردد؛ ایتن در حتالی     هایی به سایر ادخاص متی  که مجازات وی موجب وارد آمدن آسیب

کشتد و   است که بنابر قاعدۀ وزر، هیچ دخصی بار سنگینی گناه دیگتری را بته دوش نمتی   

توان دیگری را مجازات کرد. با مراجعه به پیشینۀ تحقیقتاتی   ۀ جرم یک دخص نمیواسط به

فر حبس انجام گرفته است، هریک از آنهتا بته بررستی ابعتادی از کیفتر      که در خصوص کی

و اغلب به معرفی و تبیین ماهیت حبس و مبانی درعی و بیان موارد کیفر  اند پرداختهحبس 

. در خصوص ایل دخصتی بتودن مجتازات نیتز، عمتدۀ      اند پرداختهحبس در حقوق ایران 
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است تا بتا بررستی    آن. پژوها حاضر بر دان پرداختهتحقیقات توییفی بوده و به تبیین آن 

ادلۀ مشروعیت قاعدۀ وزر و کیفر حبس به تبیین جایگاه واقعی زندان در استالم برتردازد و   

 رابطۀ آن را با قاعدۀ وزر در مقام تعارض، بررسی کند.

 . مفهوم حبس  2

واژۀ حبس، به معنای گرفتن و ممنو  ستاختن دتخص از تصترر آزادانته و جلتوگیری از      

؛ 174: 7، ج1328)کادتتانی،  استتتداختن بتته مشتتاغل و امتتور مهتتم دینتتی و اجتمتتاعی پتتر

 (.  142: 3ق، ج1426؛ فیروزآبادی، 260: 5ق، ج1414منظور،  ابن

 حبس در اسالم   تیّمشروع. 3

ی کمتال استت و در ایتن زمینته بتا ارائتۀ       ستو  بهدینی جامع، هدایتگر ان ان  عنوان بهاسالم 

. در نظتام حقتوقی استالم،    کنتد  یمت دنیا و آخرت را تممین راهکار عملی و عملی، سعاد

دخصیت و کرامت و آزادی ان ان مورد توجه ویتژه قترار گرفتته استت و از منظتر دیتن،       

 توان یمدک  بدون دلیل درعی و قانونی، آزادی ان ان را سلب یا محدود کرد. بی توان ینم

المی و تحقق عتدالت و استتقرار   ی اسها ارزشی موارد برای حفظ حریم جامعه و ا پارهدر 

امنیت، آزادی افراد را سلب یا محدود کرد. با مروری بر آیات قرآن کتریم و روایتات وارده   

همچنتین   .دارد تیمشتروع کته زنتدان، در متواردی     میرس یماز معصومین) ( به این نتیجه 

متواردی  داده است و در  تیرسمیک کیفر  عنوان بهقانون اساسی ایران به حبس  185ایل 

 به گونۀ حد یا تعزیر، دای ته اجراست. 

کته در ذیتل بته آنهتا ادتاره       استحبس به استناد ادلۀ گوناگونی قابل اثبات  تیّمشروع

 :دود یم

 الف( آیات  

نَ یسْعََوْنَ ِِعا الَعَْرْفِ َِسَعاأ ا  َ     رَسُولَهُ وَ إِنََّمَا جَزَاءُ الََّذِینَ یحَارِبُونَ اللََّهَ وَ: »دیفرما یمخداوند 

...: ک انی که با خدا و پیامبرش  َرْجُلُهُمْ مِنَ خِلَافٍ  َوْ ینَفَوْا  یقَتََّلُوا  َوْ یصَلََّبُوا  َوْ تُقَطََّعَ  َیدِیهِمْ وَ

، سزایشان جز ایتن  کودند یمی کار تبهو در زمین به ف اد و  کنند یمو محاربه  کنند یمستیز 
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و یکتی از پاهایشتان بته     ها دستیا یکی از نی ت که کشته دوند و یا به دار آویخته دوند 

عکس یکدیگر بریده دود و یا از آن سرزمین نفی دوند. این رسوایی آنان در دنیاست و در 

 (.  33)مائده: « آخرت عذابی بزرگ خواهند دادت

در این آیه مورد استناد گروهی از فقها دیعه قرار گرفته است و از آن مشتروعیت   آنچه

، عبارت )نفی من االرض( در متتن آیتۀ مزبتور استت. عیادتی از امتام       اند رفتهیپذزندان را 

جواد) ( در حدینی آورده است که ایشتان فرمودنتد: اگتر محتاربین، فقتس راه را نتاامن و       

ترسناک گردانیدند و ک ی را نکشته و مال ک ی را نگرفتند، حکم ایتن استت کته زنتدانی     

(. دتیخ  546: 18ق، ج 1409عتاملی،   حتر ) استت دوند و معنای نفی در زمین نیتز همتین   

هر گاه محار ، اسلحه حمل نماید و راهزنی کنتد، حکتم او    دیگو یمطوسی در این زمینه 

این است که امام م لمین در یورت دستیابی به او از دهر خودش تبعید کرده و در جتای  

ه نفتی را  استدالل ک انی کت  رسد یمنظر  (. به67: 8ق، ج 1362دیگر زندانی نماید )طوسی، 

 یتورت  بته ، این است که نفی و تبعید کردن از زمین اند گرفتهدر آیۀ دریفه به معنای زندان 

رو  ی که تبعید دود، جزو زمتین استت. ازایتن   ا نقطهحقیقی و معقول می ور نی ت و به هر 

منظور از نفی، حبس و زندانی کردن دخص محار  است و دلیل مطلتب، فهتم عرفتی از    

و مممون این آیته داللتت رودتنی بتر مشتروعیت زنتدان دارد        است رضاال یفکلمۀ نفی 

 (.  87: 1377)وائلی، 

 ب( سنّت

 تیمشتروع در خصوص مجازات زندان، روایاتی در جوامع دیعه و ستنی وجتود دارد کته    

 : دود یمکه از این میان به ذکر دو روایت اکتفا  کنند یم دییتأزندان را در مواردی 

ل از امام یادق) ( نقل دده است که پیامبر اکرم)ص( متهم بته  روایت اول: در مورد قت

تا اولیتای دم دلیلتی بتر     دندکر یمبه مدت دا روز حبس  دمقتل را به درخواست اولیای 

، بحنتی نی تت و در   دتد  یمبینه آورده  که یدریورتدست آورند و  اثبات جرم علیه متهم به

(. 121: 19ق، ج1409عتاملی،   حتر  ) تساخ یمغیر این یورت، پیامبر)ص( مظنون را آزاد 

کان یحتبس فتی   »آنچه در متن روایت مذکور وجود دارد، این است که حمرت) ( از لفظ 
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و بیانگر این استت   رساند یمدر ادبیات عر ، استمرار را « کان»استفاده کرده است و « الدم

فقس دتا   که دیوۀ دادرسی پیامبر)ص( این بود که برای جرم قتل که ب یار ح اس است،

 . دندکر یمروز متهم را حبس 

آوردند که کفیل  ) (نیرالمؤمنیامروایت دوم: در موثقۀ عمار آمده است که مردی را نزد 

حتر  مرد دیگری دده بود، آن حمرت او را زندانی کرد و فرمتود رفیقتت را حاضتر کتن )    

 (.  156: 19جق، 1409 ،یعامل

 ج( اجماع

گفتت کته در فقته     تتوان  یمت . در بحث اجما  است دلیل دیگر بر مشروعیت زندان، اجما 

دیعه اعتبار اجما  زمانی است که کاد  از قول معصوم) ( بادد. در خصوص مشروعیت 

 یتورت  بته ی فقهی دتیعه  ها کتا ۀ زندان در م ئل نکهیازندان از طریق اجما  با عنایت به 

ر متواردی  خاص از سوی فقهتا یتورت نگرفتته استت و د     اظهارنظرم تقل مطرح نشده، 

 آنکته دلیتل   بته  دتود  یمت . یتادآور  انتد  دادهفقهای دیعه رویکرد محدودی بته زنتدان نشتان    

مشروعیت زندان در قرآن کریم و سنت معصومین) ( پذیرفته دده است، نیازی بته وجتود   

اجما  نی ت؛ چراکه اعتبار آن به کادفیت از قول معصوم) ( است و ایتن اجمتا  از نتو     

 تیمشتروع البته برخی فقهای عامه مانند حنفی و دافعی دربتارۀ   .دود یممدرکی مح و  

 (.  115: 1377)وائلی،  اند کردهزندان ادعای اجما  

 د( عقل 

براساس قاعدۀ کلی، حفظ امنیت، عدالت اجتماعی و نیز منابع و مصالم فردی ماننتد جتان،   

بمانتد. همچنتین    مال، خرد و آبروی افراد واجب است و باید از افراد خالفکار نیز مصتون 

براساس ایل مورد پذیرش عقالیی، خالفکاران را باید تنبیه کترد و بته مجتازات رستاند و     

 ریپذ امکانی ان انی در گرو چنین ایول م لمی ها ارزشنیکوکاران را تشویق کرد و حفظ 

 است. 

که هر جرمی باید مجازات متناسب خود را دادته و ددت و ضتع    کند یمعقل حکم 

ستبک   جترائم ارتکابی هماهنگ بادد. ک انی که مرتکب  جرائمبا  ها مجازاتی  و کم و ک
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سنگینی دارند، به مجازات و کیفرهتای ستنگین    جرائمدده، به مجازات سبک و ک انی که 

 دیت گو یمت ایل اولتی کته    برخالر ها مجازاتمحکوم دوند. بر این اساس، هرچند بعمی 

فردی و اجتماعی تصرفات آزاد دادتته بادتند،    افراد باید آزاد بادند و در چارچو  مصالم

، کنتد  یمت سالب آزادی است، اعمال آن در چارچو  این نظام کیفری که عقل بتدان حکتم   

بتر   ارتکابی از نوعی بادد که با مجتازات زنتدان عتالوه    جرائمضروری است. بنابراین، اگر 

، باید مجرم را به زندان مجرم را ایالح و تربیت کرد و مایۀ عبرت آنان بادد توان یم نکهیا

 (.98: 1388 )سرهری، انداخت

کته   ، چراکته از دوران گذدتته و از زمتانی   استت مبانی عقال، از دالیل مشروعیت حبس 

یکتی از انتوا  آنهتا     عنوان بهچیزی به نام مجازات بزهکاران مطرح دد، مجازات حبس نیز 

عقالی عتالم استت    دییتأرد مجازات ن بتاً سبک، مو عنوان بهمطرح دد، مجازات حبس نیز 

، چراکه دار  مقدس، نندیب ینمو آنها وجود چنین کیفری را با اهدار تربیتی ان ان در ستیز 

با چنین کیفری مخالفت نکرده، بلکه چنین اختیاری را به حاکم اسالمی داده استت و   تنها نه

ی هتا  جنبته ایر م تلزم وارد کردن ضرر بته افتراد از حیتث آبترو و ست      نکهیااساساً حبس با 

دخصیتی است، ولی رسیدگی نکردن و آزاد گذادتن چنین افرادی که برای اجتما ، خطتر  

، ضررش بیشتر است؛ در نتیجه رجحان مصالم عمومی بر مصالم دوند یمبزرگی مح و  

 (.454: 3ج ق،1419 )بجنوردی، گذارد ینمفرد از نظر عقل و عقال، جای تردیدی 
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 وزر   مفهوم. 1. 3

 واژۀ وزر و مشتقات آن، در معانی ذیل استفاده دده است: 

 ال ( ثقل و سنگینی و بار سنگین؛ لغویان تصتریم دارنتد کته ایتن معتانی وزر استت      

 (.  845: 2ج ق،1407 جوهری، ؛207: 1ج ق،1413 ؛ انباری،868 ق:1412 )ایفهانی،

 (. )همان اند کردهبه این معنا اداره  غالباً ( گناه و اثم؛ لغویان 

  )همان(. استبه این معنا اداره دده  غالباًج( سالح؛ 
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و تفاوتی با معنتای   کند یمی؛ که به معنای باری که فرد بر دوش خود حمل پشت کولهد( 

  (.هماننخ ت ندارد )

کته   دتود  یمت با دقت نظر در معانی لغوی و همچنین نگاهی به آیات قرآنی وزر، معلوم 

. برخی مف ران نیز بر این نکته کند یمی است که فرد با خود حمل وزر به معنای بار سنگین

؛ مکتارم  315: 20ج ق،1417؛ طباطبتایی، 115: 8ج ق،1421 )مکتارم دتیرازی،   دارنتد  دیتأک

 (.295: 20ق، ج1421 دیرازی،

 مستندات قاعده . 2. 3

 الف( کتاب

در این زمینته مف تران    (.164)انعام:  «التزر وازره وزر اخری و: »دیفرما یمآیۀ اول: خداوند 

که در پیشگاه خداوند، م ئولیت عمل هر کس بتر عهتدۀ ختود اوستت و بته       دارند یمبیان 

 (.  298: 2ج ،1360 ؛ همو،231: 9ج ،1377 )طبرسی، نخواهد دد معصیت دیگری عقوبت

(. هر کس در گرو اعمال خوبا است. 38)مدّثر: « کل  نفس بما ک بت رهینه»آیۀ دوم: 

ی ا قته یوثبه معنای گروگتان استت و آن   « رهن»ونه آمده است که رهینه از مادۀ نم ریتفس در

. گویی تمام وجود ان ان در گترو انجتام وظتای  و    دهند یماست که معموالً در مقابل وام 

در قیتد استارت بتاقی     وگرنه، گردد یم، آزاد دهد یمآن را انجام  که یهنگامتکالی  اوست. 

، همراه اعمتال ختویا ه تتند و بایتد     ها ان انهمۀ  دود یم خواهد ماند. مفهوم آیه چنین

 (.251: 25ق، ج1421م ئولیت اعمال خویا را برذیرند )مکارم دیرازی، 

 ب( سنّت 

: امتام یتادق) ( در جمتع    دیت گو یمت در روایتی آمده استت کته عبتدالرحمن بتن حجتاج      

کترد و   ستؤال ۀ موضوعی ی دربارالرا عهیربی نش ته بودند که یک اعرابی آمد و از الرا عهیرب

خود را دوبتاره پرستید و ربیعته همتان      سؤالرا داد و اعرابی  سؤالای نیز جوا  الرا عهیرب

ی؟ ربیعته ستکوت کترد و    ریت گ یمت جوا  را داد. اعرابی به ربیعه گفت: آیا آن را به گردن 

فرمودند: م ئولیت آن بر عهتدۀ او استت و سترس در اثبتات      ) (چیزی نگفت. امام یادق
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ای خویا به یک حکم کلی استناد نموده و فرمودند: آیتا گفتته نشتده استت کته هتر       مدع

؛ مجل تی،  223: 6ق، ج1407فتوادهنده در برابر فتتوای ختویا ضتامن استت؟ )طوستی،      

 (.220: 27ق، ج1409عاملی،  حر؛ 16: 6ق، ج1406

 ج( اجماع

اند  کردهتم ک  آن به سنی و دیعه از اعم فقها، همۀ و است اسالمیم لمات  از قاعده این

 (.164: 4، ج1389، داماد محقق)

 د( عقل

 و قبتیم استت   دیگتری  دوش بتر  ک ی بار گذادتنچراکه  است، عقالیی ایلی وزر قاعدۀ

 گتردد  یبرمت  دلیتل  همتین  بته  دیگتر  دالیل تمام واقع، در. است م لم آن قبم به عقل حکم

 (.163: 4، ج1389محقق داماد، )

 تتوان  یمت گفت که قاعدۀ کلی منطبق بر کلیات را  توان یمر در مقام ارزیابی دالیل مذکو

دریافت که هر کس م ئول عمل و گناه خویا است و طبق این قاعده تنهتا فترد بزهکتار،    

و بتا ایتل    دتود  یمت ؛ امری که تحت عنوان قاعتدۀ وزر، دتناخته   کند یمآثار بزه را تحمل 

گفتت کته قاعتدۀ     تتوان  یمدخصی بودن مجازات در عالم حقوق، هم انی دارد. همچنین 

مذکور از ایول م لم عقالیی است و آیتات و روایتات در ادتاره بته قاعتدۀ فتوق، جنبتۀ        

 اردادی دارند. 

 . بررسی رابطۀ بین قاعدۀ وزر و مجازات حبس  4

کته طبتق آن مجترم     استددۀ اسالمی  که اداره دد، قاعدۀ وزر از قواعد پذیرفتهطور همان

مجازات را تحمل کند. از این قاعده در حقوق موضوعه بتا عنتوان   یی درد و رنج تنها بهباید 

. یکتی از مباحتث چالشتی در فقته استالمی و      دتود  یمت یاد  ها مجازاتایل دخصی بودن 

حقوق موضوعه این است که آیا اجرای مجازات حبس استننایی بر قاعتدۀ وزر یتا    نیهمچن

ت کته قاعتدۀ وزر از   گفت  تتوان  یمت ؟ هاستت  مجتازات عبارتی همان ایل دخصی بتودن   به

ۀ اجترای مجتازات   کننتد  انیت بکته   استقواعد در میان قواعد فقه  نیتر یکاربردو  نیتر مهم
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. این قاعده یک ایل و قاعدۀ عام فقهی و حقتوقی استت   استن بت به خود مرتکب جرم 

و بایتد گفتت کته ایتن      رود ینمت دمار  و اجرای مجازات حبس، استننایی بر قاعدۀ مزبور به

 است.  ریتنناناپذاسقاعده 

ممکن است گفته دود که چون آثار محکومیت مجرم، باالجبار، به اطرافیان وی سرایت 

. در رستد  یمنظر  ی بهرواقعیغ، فرضیۀ مذکور، دود یمواقع  مؤثرو در سرنودت آنان  کند یم

که در هر یورت، مجازات فرد ختاطی دارای آثتار و تبعتات منفتی بترای       مییگو یمپاسخ 

کته بگتوییم قاعتدۀ وزر،     دتود  ینمت مجرم خواهد بود؛ اما این امر هرگتز موجتب    اطرافیان

استنناپذیر است؛ چراکه در هر یورت مجازات، آثاری دارد که گریبان اطرافیان دتخص را  

برای فرد مرتکب جترم در   ها مجازاتو از طرفی، قاعدۀ وزر به بیان دخصی بودن  ردیگ یم

. پس موارد ت ری آثار مجازات به اطرافیان محکوم، ردازدپ یمی جمعی ها یریگ انتقاممقابل 

 (.86: 1395آید )وزیری و براتی،  ح ا  بهدلیل بر استنناپذیری وزر  تواند ینم

 از: اند عبارتی قاعدۀ وزر ریاستنناناپذدالیل 

بتا  یک ابراار کیفرر     عنوان بهرویکرد محدود و استثنایی اسالم به حبس  -دلیل اول

دوران پیامبر  خصوص قرآن کریم و دقت در سنت و سیرۀ معصومین) ( به مروری بر آیات

کته در نظتام جزایتی استالم، زنتدان       میرست  یماکرم)ص( و حمرت علی) ( به این نتیجه 

قرار نگرفته و جز در موارد ختاص متورد    ها مجازاتیک مجازات در ردی  سایر  عنوان به

ه است، مانند زندانی کردن دخص متتهم  توجه واقع نشده است و اغلب یا برای تحقیق بود

نتام دارد؛  « بازدادت موقتت »به این انگیزه که حقیقت موضو  آدکار دود که در ایطالح، 

حد و تعزیر. رویکرد محدود فقها و عتدم استتقبال    عنوان بهزندانی از مردم و نه  دریا دفع 

زندان در اسالم ابتزار   ی فقهی ن بت به نهاد زندان بیانگر این مهم است کهها بحثآنان در 

حد یا تعزیر نیز مح و  دده استت. بتا    عنوان به؛ هرچند در مواردی رود ینمدمار  کیفر به

یتک   عنتوان  بته یتی  زدا زندانتوجه به آثار مخر  و سوء مجازات زندان بر زندانی، رویکرد 

ی اهت  مجازاتاز  توان یمسیاست در دستور کار محافل علمی و حقوقی قرار گرفته است و 

یک استننا در متوارد ضتروری بترای     عنوان بهجایگزین زندان استفاده کرد. در نتیجه زندان 
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. همچنین در مواردی کته حقتوق زنتدانی از اعمتال مجتازات      دود یممجازات افراد مطرح 

: 1390؛ ستراجه،  57: 1377)وائلتی،   ستت بادد، اولویت با اعمال حقوق او تر مهمزندان او 

 (.  55 -56: 1388؛ یالحی، 60 -61

از نظتر استالم،   : لاوم رعایت و تقدم حقوق زندانی بر خود اجرای حبس -دلیل دوم

موجودات است و به لحاظ دادتن استعدادهای عقالنی، دارای م ئولیت  نیتر  یدران ان 

فطرت خود حرکت کند و مرتکب جترم دتود، بایتد بتا      برخالردناخته دده و اگر ک ی 

کرد تا ایالح دود. با این نگاه، زنتدانی در استالم یتک ان تان     درایت تمام با وی برخورد 

ی جزایتی ختود، حقتوقی بترای     ها برنامه. دین مبین اسالم در استمریض و نیازمند کمک 

دخص زندانی قائل است که باید در حق او رعایت دود و در برخی موارد نیز با حقوق او 

قتوق زنتدانیان عبتارت استت از:     . حابدی یمدر تعارض است و بر مجازات حبس، اولویت 

 حقوق عبادی، حقوق جن ی، نیازهای عاطفی، حقوق رفاهی و نفقه زندانی.

ضروری است  م ائلال ( حقوق عبادی: توجه کردن به نیازهای معنوی و دینی زندانیان از 

که مراستم را انجتام    گذادتند یمکه حمرت امیر زندانیان را در مراسم نماز جمعه و عیدها آزاد 

 (. 410: 1ق، ج1318؛ نوری، 31: 3ق، ج1404دهند و بعد به زندان برگردند )دیخ یدوق، 

کترد. در غیتر ایتن     نیتتأم ی مشترو  آن  ها راه ( حقوق جن ی: نیاز جن ی را باید از 

و لتذا در روایتات    گتردد  یمت یورت، موجب انحرافات جن ی و بروز ناهنجاری اخالقتی  

تواند با هم تر ختود مالقتات دترعی دادتته بادتد و       دده است که زندانی ب دیتأکاسالمی 

 (.  482: 13، جق1318 ،ینور)ی جن ی برای او دادته بادد بردار بهرهامکان 

ی فطتری استت کته ستبب     هتا  ایگراج( نیاز عاطفی: ان ان موجودی عاطفی و دارای 

ین دوستی و همزی تی و ارتباط با دیگران است و زندان نباید مانند دیواری بزرگ حائتل بت  

رو باید وسایلی فراهم آید که زمینۀ ارتباط عاطفی زندانی بتا   ان ان و نزدیکانا دود. ازاین

 (.  533: 3ق، ج1416اطرافیان و نزدیکانا فراهم دود )ابن حیون، 

ی دینی به نیازهای رفاهی زندانیان توجه دده است. زندانیان ها آموزهد( نیاز رفاهی: در 

 (.533: 3ق، ج1416 ون،ی)ابن حمناسب برخوردار بادند  حق دارند از امکانات بهدادتی
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مخارج زندان و نفقه زندانی دو موضوعی است که در روایات به  نیتأم( نفقۀ زندانی: ھ

 کنتد  یمت  دیتأک المال تیبنفقۀ زندانیان توسس  نیتأمآنها اداره دده است. برخی روایات بر 

 .  (224: 1388؛ کلینی، 494: 18ق، ج1409عاملی،  حر)

از مشهورترین قواعد فقهی که مورد بحث قرار گرفتته قاعتدۀ   قاعدۀ الضرر   -دلیل سوم

بیانگر نفی حکم ضترری در  « الضَرَرَ وَ الضِرارَ فِی اإلسالمِ»الضرر است. این قاعده با عبارت 

 حتر ؛ 292: 5، ج1388های معتبتر روایتی )کلینتی،     دریعت اسالم است. این حدیث در کتا 

( آمده است. فقیهتان در تف تیر ایتن    243ق: 1404؛ دیخ یدوق، 341: 17، جق1409عاملی، 

. برخی مفاد آن را نفی ضترر جبتران نشتده )فاضتل     اند کردهروایت، نظرهای مختلفی را ارائه 

 عهیالشتر  خیدت ) داننتد  یمت ( و برخی نهتی از ضترر رستاندن بته دیگتران      193ق: 1412تونی، 

ی ا عتده ( و 172: 1374ی احکام ضرری )انصتاری،  (. گروهی آن را ناف25ق: 1406ایفهانی، 

( و برختی نیتز آن را   268 -269ق: 1432نفی حکم ضرری به ل ان نفی موضو  )خراستانی،  

 (.  50 -57: 1385)خمینی،  اند دان تهنهی سلطانی یا به ایطالح، حکم حکومتی 

ال دتده  ادتک  ها مجازاتکلی دربارۀ استناد به این قاعده در بحث دخصی کردن  طور به

و هرگتز حکمتی را کته نبتودنا      دارد یبرمت که قاعدۀ الضرر تنها حکم ضرری را از میتان  

 . کند ینمموجب زیان است، اثبات 

هدر ایلی از این قاعده، جلوگیری از ضرر بته دیگتران    آنکهدلیل  گفت به توان یماما 

ان یکتی از  ؛ چراکته اثبتات ضتم   کنتد  یمکه قاعدۀ الضرر اثبات حکم  رسد یمنظر  است، به

، گتردد متحمل ضترر   دهید انیزفروعات نفی حکم ضرری است و اگر ضرر جبران نشود و 

 (.  112: 1393این با مفهوم الضرر در تعارض است )باقری، 

. دتهید  اند کردهموارد ب یاری وجود دارد که فقها با استناد به قاعدۀ الضرر، اثبات حکم 

جه توسس حاکم نظر داده و در ایتن نظتر،   ثانی در خصوص غیبت دوهر به جواز طالق زو

ی نیتز  ا مراغته (. مرحتوم  279: 2ق، ج1316به قاعدۀ الضرر استناد کرده است )دهید ثتانی،  

ی کترده استت   آور جمتع ، انتد  کترده آرای ب یاری از فقها را که براساس الضرر اثبات حکم 

 (.  305: 1ق، ج1429ی، ا مراغه)
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، کننتد  یمت با استناد به قاعدۀ الضرر اثبتات ضتمان    بنابراین با پذیرفتن مبنای فقهایی که

نباید ضرر و زیان دیگری را تحمل کند و طبق ایتن قاعتده تنهتا     کس چیهگفت که  توان یم

 و دیگران م ئول اعمال او نی تند. ندیب یممجرم مجازات 

یکی دیگر از دالیتل متورد بحتث، قاعتدۀ عتدالت      : قاعدۀ عدل و انصار -دلیل چهارم

دان تت. در حقیقتت،    هیالرعا الزمدر همۀ قواعد فقهی، ظاهر و  توان یمقاعده را است. این 

قاعدۀ عدالت در فقه اسالمی، مکمل نهاد ضمان است؛ چراکه قانونگذار اسالم هیچ یتدمه  

. حیتات اجتمتاعی و معنتوی هتر جامعته در گترو       گذارد ینمو زیانی را جبران نشده، باقی 

عتدالت چنتین نقشتی آنگتاه      مؤثرناظر بر آن است. سهم عدالت و اجرای قوانین و احکام 

یک تان و بتدون در نظتر گترفتن      طتور  بته خواهد بود که بتدون اغمتاض در متورد همته     

ی استت کته عتدالت    ا جامعهی حکومت و ها داخصهی آنان ظهور یابد و این از ها تیموقع

درطی که  الیی، بهاجتماعی بر آن حاکم بادد. بنابر قاعدۀ عدالت، در یورت ارتکاز عام عق

حکمی را ظالمانه دان ت  توان یماین ارتکاز در زمان یدور خطابات درعیه موجود بادد، 

و مطلق و عام را تقیید زد و در مواردی که منل حق ابتکار، خطا  درعی وجود ندارد، این 

 راهگشا بادد؛ یعنی اگر عقال از نبودن حکمی اح اس کنند که بته  تواند یمقاعده همچنان 

دنبتال عتدالت برونتد. حتال اگتر کتاری در        و باید به فهمند یم، حکم را دود یمک ی ظلم 

ارتکاز عقال، مصداق ظلم تلقی دود و نص خایی هم جهتت فهتم ایتن ارتکتاز عقالیتی      

 (.  96: 1387ندادتیم، اقتمای ای را دارد که عدالت مراعات دود )اکبریان، 

در متواردی دتناخت بشتر از     و ردهدار  احکام دریعت را براساس عتدالت جعتل کت   

عدالت را معیاری اثباتی برای دناخت احکام خود قرار داده است. این در جایی استت کته   

عرر، حکمی را عدل یا ظلم بداند و دار  با نص یریم آن را رد نکرده بادتد. پتس اگتر    

و  رونتد  یمت نصی نبود و ظواهر متعددی در مورد ظلم عرفی وجود دادت، آن ظواهر کنتار  

 (.98: 1393)باقری،  دود یمبراساس عدالت حکم 

گفت که ایوالً عدل و انصتار اقتمتا دارد کته     توان یمبا دقت در مطالبی که گفته دد 
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 دخص مجرم دود و به نزدیکان او سرایت نکند. ریدامنگمجازات منحصراً 

  جهینت. 5

ۀ اجرای مجازات فقس ن بت کنند انیبقواعد فقهی و  نیتر یکاربردو  نیتر مهمقاعدۀ وزر از 

. این قاعده یک ایل و قاعدۀ م تقل فقهی استت و ایتن استتقالل و    استبه مرتکب جرم 

اجمتا  و عقتل، استتنباط     عتالوه  بته استواری قاعدۀ مویور، از م تندات روایی و قرآنتی  

 . دود یم

ایتن  پیرامون موضو  استنناپذیر بودن یتا نبتودن    نظر اختالرتحقیق حاضر با عنایت به 

کلی، از با  تعارض قاعدۀ مزبور با کیفر حبس، آن را با منابع معتبر تف یری،  طور بهقاعده 

روایی و فقهی، مورد بررسی و امعان نظر قرار داده و به این نتیجه رسیده استت کته قاعتدۀ    

وزر، استنناپذیر نبوده و در مقام تعارض با کیفر حبس، دلیلی بر رجحان اجرای کیفر حتبس  

 .استنشده و اولویت با اجرای قاعدۀ وزر یافت 
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