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Abstract 

Prisons and prisoners are essential institutions and elements of the criminal systems 

of thoughts and the countries. The responsibilities of the community and especially 

the government to the prisoner and his current expenses is one of the most important 

issues and concerns that are raised and suffered by the governments. Regarding the 

prisoner as  an overhead of the society and assigning the payment of his current 

expenses to him or considering him as a social patient and assigning his expenses as 

a function of his correctional duty to the government, or other conceivable 

alternatives have been controversial among scholars in the field of policy-making. 

Dealing with this issue from jurisprudential point of view through two rule-based or 

theory-based jurisprudential methods as well as the subject-oriented or system-

oriented jurisprudence can clarify the dimensions of this issue by religious 

references. The present research uses a library method by referring to various 

jurisprudential sources and describing and analyzing the texts through independent 

reasoning (Ijtihad). 
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 ی زندانیها نهیهزبررسی فقهی مسئولیت 

 *7فرد ، مرتضی مطهری1عباس کالنتری

 . دانشیار دانشگاه میبد1

 . دانشجوی دکتری فقه و حقوق جزا، دانشگاه میبد2

 (21/13/39؛ تاریخ پذیرش: 12/11/32ریافت: )تاریخ د

 چكیده

ی جزایی مماتا و کشورهاست. تمرابیفی کره از   ها نظامناپذیر  ترتیا از نهادها و عناصر مهم و جدایی زندان و زندانی به

ی جاری وی اممان طرح دارد، از مسرائ  مهرم و مرورد    ها نهیهزویژه حمومت در قبال زندانی و  سوی ثحاد جامعه و به

ی جاری او را به خرود وی بسرپاریم یرا وی را    ها نهیهز. اینمه زندانی را سربار جامعه بپنداریم و هاست حمومتی ابتال

هرای   وظیفۀ اصالحش، بر عهدۀ نهاد حاکمیت بپنداریم یرا حابرت   تبع بهیک بیمار اجتماعی تلقی کنیم و انفاق زندانی را 

ۀ سیاستگذاری بوده و هسرت. پررداختن بره ایرن     حوزدیشمندان در شدنی است، مورد اختالف ان مختلف دیگر که تصور

محور و همچنین فقه موضروعات و فقره نظامرات، شراید      محور و فقه نظریه موضوع از منظر فقهی به دو روش فقه حمم

مترون  ی فقهی و توصیف و تحلیر   ا کتابخانهکند. رجوع به منابع متعدد  تر روشنرا در مراجعات شرعیه  مسئلهابعاد این 

 به روش اجتهادی، روش تحقیق این نوشتار است.

   واژگان کلیدی

 .زندان، مسئوبیت، نفقه، هزینه
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 مقدمه

ی جزایری در دنیاسرت کره اندیشرمندان از     ها نظامناپذیر  زندان و زندانی از نهادهای جدایی

 اند. ضرورت وجود عنصر زندان و نهاد حربس در سیاسرت   ابعاد مختلف ثن را مطابعه کرده

ی هرا  چرابش ی ایرن مقوبره برا    وبشده است،  جزایی، امری پذیرفته -جناییل مماتا حقوقی 

ی جاری هر زندانی و بره تبرع ثن   ها نهیهز، ها چابشرو بوده است. از جملۀ این  فراوان روبه

بوده و هست. به بحراش فقهری    ها حمومتۀ اساسی و مبتالبه مسئلمجموعۀ زندان است که 

ی جاری بر عهدۀ کیست؟ ثیا زنردانی  ها نهیهزبررسی شود که این  در حمومت اسالمی باید

باید ثن را تقب  کند، چون وی موجبات نیازمندی حمومت به تأسیس زندان را فراهم ثورده 

شود؟ در هرکدام دبیر  و مبنرای فقهری     است؟ثیا حمومت متوبی و مسئول ثن محسوب می

ی بره پاسرخ   ابیدسرت ؟ برای اند کردهدرت چیست و فقها پیرامون ثن چگونه به ارائۀ حمم مبا

ی عینی برا روش  ها گزارشی موارد به ا پارهی و در ا کتابخانهاین مسائ ، با مراجعه به منابع 

 تحلیلی مبتنی بر اجتهاد فقهی شیعی، به این موضوع خواهیم پرداخت؛ -توصیفی 

 انفاق فیتكل در یلفظ اصل

اسرالمی کردام نظرر و مبنرا )کره در ادامره        از اینمه فقیه و سیاستگذار حمومرت  نظر  صرف

ی و سیاسرتگذاری  پررداز  هیر نظردهد و بر اساس ثن بره فتروا،    خواهد ثمد( را مالک قرار می

، بررسی مقتتای اوبیۀ حمم از جهات مختلف الزم است. برا توجره بره ثنچره از     پردازد یم

ق زندانی است. به روایات خواهد ثمد، یمی از این جهات، تزاحم تملیف مملفین برای انفا

برای مثال نفقۀ زن محبوس، صغار و مجانین و ... ابتدائأ بر عهدۀ کیست؛ حمومت یا وبی و 

 قیم و ...؟ این مقوبه به دو صورت جای بحو دارد:

که در عموم و مطلق امور، نفقه از سوی افراد خصوصی )پردر،   کند یمابف( اص  اقتتا 

باشرد. ایرن امرر از مسرلّمات اسرت و عقرالً        ابمرال  تیر بهمسر، وبیّ، قیم و ...( مقردم برر   

 شدنی است، هرچند دالی  نقلی در مورد ثن هم فراوان هست؛  اابات

عنصر زنردان برا تمرام متعلقرات و شررایطش نهرادی ضرروری بررای تحقرق           اوالًب( 

شخصریتی،   بحراش  بره زنردانی نیرز چرون )    اًیر اانی اساسی تشمی  حمومت اسرت؛  ها غرخ
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...( ثسیا خاص دیده است، به اصالح و تربیت خاص یا واکنش خراص  حیثیتی، معنوی و 

که در مورد زنردانی، حقروق و    رود یمجزایی، تربیتی و ... نیاز دارد. از این دو گزاره انتظار 

 صرورت  بره تمابیف عادی حمومت و مردم دستخوش تغییر شرود. یعنری موضروع زنردانی     

در حابت عرادی خرارج شرود و     ابنفقه جاواماهوی تحول یابد و تخصصاً از موضوع افراد 

به تجویز تغییر سبک  توان یمحمم خاص خود را بگیرد. در مقام تنقیح و با توس  به مثال، 

تعارخ بین ادبره و   اساساًزندگی در مواردی خاص از سوی پزشک به بیمار اشاره کرد. بذا 

وجرود   ابمال تیبتزاحم در عم  حول اوبویت تملیف به نفقه از سوی مملفان خصوصی و 

 . این برداشت نیز به دبی  نیاز دارد.شود یمنگریسته  مستقالًندارد و به اخبار 

در مقام حاضر اص  اابت و وظیفۀ انفاق بر عهدۀ وبیّ، قریم، همسرر و ... اسرت. بررای     

 توان به ترتیا زیر بحو کرد: تحقیق پیرامون نسبت اص  بفظی با حمم انفاق زندانی، می

 اول قول

وجوی نگارنده در میان فقها، مرحوم نراقی با استفاده از روایات بزوم حبس توسط  جستبا 

حال واگذاردن او بره خصرم و تردابیر     حاکم برای احقاق حق خصم )مدعی حق( و در عین

کره وجره اینمره     کنرد  یمکلی استفاده  طور بهدیگر در صورت فقر و عدم تممن مابی متهم، 

اشد، ظاهر است، اما مشم  در امر اجرایی ثن خواهد بود، که هزینۀ زندانی از مال خودش ب

ی مرداوم، گردایی و امثرال ایرن     ها قرخاگر ظاهراً چیزی نداشته باشد، با مشمالتی از قبی  

)نراقری،   نرد یب یمر رو خواهد شد و طبعاً محیط زندان را برای این امور مناسا و مغتنم  روبه

حاص  نخواهد شد. اما وی باز هم تحمیر    ( و در واقع غرخ از حبس188: 19، ج 1011

بر حمومت را ممنوع و غیرشرعی و مستند به تترر حراکم خوانرده و برین اخبرار      ها نهیهز

بزوم حبس و ممنوعیت تحمی  هزینه بر حاکم، ادعای تعارخ کرده است و دو راه را پیش 

بر عهدۀ خود اشخاص  ؛ یا تخییر بین این دو یا رجوع به اص  بفظی )که نفقه ابتدائاًردیگ یم

 (. 188: 19، ج 1011است( که نتیجه همانا عدم بزوم حبس و ثزادی زندانی است)نراقی، 

این نظر با فلسفۀ جزای اسالمی و همچنین کارکردها و وظایف کالن حمومت در  :نقد

تعارخ است. تحمی  هزینه به حاکم، دبی  مناسبی بررای شرانه خرابی کرردن ایرن نهراد از       
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ست، چرا که حفرظ امنیرت، تأدیرا و تربیرت مجرمران، احقراق حقروق و ... از        وظایف نی

ی تشمی  و مشروعیت حمومت است. بذا ها ضرورتوظایف اصلی حمومت اسالمی و از 

شرود و فقردان شررایط و حررج      مقدمۀ واجرا، واجرا محسروب مری     عنوان بهنهاد زندان 

؛ چرا کره ضررر یرا حررج     ندک ینمی ثن، تملیف را ساقط ها نهیهزحمومت در رسیدگی به 

نافی تمابیفی نیست که ذاتاً و در خود تشریع، با سختی توأم هستند )موسوی بجنروردی، ج  

ی هرا  نره یهزگفت که ایجاد شرایط و توان پرداخرت   توان یم(. به بیان دیگر 991و  222: 1

زندان برای حمومت، شرط واجا )حبس بررای نیر  بره امنیرت و ...( هسرتند، نره شررط        

 شدنی نیستند. ؛ بذا اسقاطوجوب

 دوم قول

 روایات مختص سرقت حدی در بار سوم -

شود که بره اسرنادهای مختلرف     این بخش روایات متعددی) بیش از ده روایت( را شام  می

 :ندحاوی یک متمون مشابه هست

عَ نِ الْقَاسِ مِ    دٍیْسُوَبْنِ  نِ النَّضْرِعَ دٍیسَعِبْنِ  نِیْالْحُسَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَبْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ »

زَمَانِ هِ بِرَجُ ٍ  قَ دْ     یفِ )ع(یٌّعَلِ یَأُتِ قُولُیَ یسَأَلْتُهُ عَنْ رَجٍُ  سَرَقَ فَقَالَ سَمِعْتُ أَبِعَبْدِاللَّهِ  یأَبِعَنْ 

السِّجْنِ وَ أَنْفَ قَ   یبِهِ  َالِثَةً فَوَلَّدَهُ فِ یَ ُمَّ أُتِ فَقَطَعَ رِجْلَهُ مِنْ خِلَافٍ ةًیَبِهِ  َانِ یَ ُمَّ أُتِ دَهُیَسَرَقَ فَقَطَعَ 

: 9، ج 1019)کلینری،   لَا أُخَالِفُ هُ  ) (وَ قَالَ هَکَذَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ نَیمَالِ الْمُسْلِمِ تِیْمِنْ بَ هِیْعَلَ

ترا ابرد در    سارق بعد از ثنمه در دو بار برای دو سرقت حد برر وی اجررا شرد،   »... (؛ 229

رسول خدا اینچنین کررد و مرن نیرز برا او     .شود یمانفاق  ابمال تیبزندان محبوس شده و از 

 «.کنم ینممخابفت 

کتراب کرافی کثیرر    « هُرو  فَیْحَد  ابْقَطْعل وَ کَ»ثن در باب  متمون همکه  روایت واردشده

ثن حمومت است.  بوده، صحیح است. رابطۀ این روایت با ادبۀ وجوب نفقه بر وبیّ و امثال

با این تقریر که سارق بودن که متعلق موضوع بوده، موضوع را در ادبرۀ عرام تترییق کررده     

. این روایات در مرورد حربس   خورد یماست و حمم به تبع ثن نسبت به موضوع تخصیص 
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ناشی از سرقت حدی سوم دالبت کافی دارد، وبری در دیگرر علر  محمومیرت بره حربس       

 . ستینهم  دادنی ساکت است و تسری

خصوصیت سرقت یا خلرود در حربس در   نقد )الغای خصوصیت از سرقت و خلود(: 

(. اببتره احتمرال دارد از   112: 0، ج 1993ظاهر روایات این دسته ضعیف اسرت )منتظرری،   

، خلرود در حربس   ابمرال  تیر ببسان روایات برداشت شود که علت وجوب انفاق زندانی از 

که  میجرا، به دیگر ابمال تیبسرقت، حمم انفاق زندانی از باشد، بذا با ابغای خصوصیت از 

 یابد. مقتتی حبس ابد هستند، اممان تعمیم و تسری می

ی بخشر  انیر پادر « یمروت او یتروب  »نگاه به نظریات فقها )مبنی برر عبرارت    پاس  نقد:

حبس( بیانگر این است که حتی در مواردی دربارۀ خلرود حربس در سررقت حردی سروم      

 انرد  شرمرده ذیر  ایرن روایرات را الزم     ابمرال  تیبحال انفاق از  ند، وبی در عیناختالف دار

؛ فاضر ،  192: 9، ج 1012؛ گلپایگرانی،  288: 2، ج 1021؛ مغنیه، 199: 01، ج تا یب)نجفی، 

به سارق ممرر سررقت ترا    ی،زندان ۀنفق نیاکثر اخبار مربوط به بزوم تأم (. چون133: 1022

ی نیسرت  پوش چشمقوی است و قاب   ها تیخصوصاحتمال این شود،  مربوط مینوبت سوم 

( و گویی موضوع روایات این دسرته، مرکرا و شرام  سرارق     112: 0، ج 1993)منتظری، 

بودن و محموم به ابد بودن توأمان است و مخصوص حرد سررقت در دفعرۀ سروم. برذا در      

راین از روایرات برا   سراکت هسرتند و بنراب    ابمال تیبموارد دیگر روایات از وجوب انفاق از 

حمم عام استخراج کرده و بقیۀ مروارد کره دال برر سرختگیری یرا       توان ینمموضوع سرقت 

ثمرده و قبریح    مسموت است را تخصیص این حمم عام پنداشت، زیرا تخصیص اکثر پریش 

 ۀاوالً و بابذات برر عهرد   یدر زندگ یکه مخارج هر کس بوده یهیبد اریمطلا بس نیااست. 

از امروال   دیبا یعنی، خواهد بودطور  نیهم زینمه مخارج خانواده هر کس نخود اوست، چنا

کرامالً صرادق    زیمسئله در مورد افراد بزهمار محموم به زندان ن نیشود. ا نیثن شخص تأم

وجود ندارد که مخارج او در زندان در صرورت   یموجه  یدب چیه یاوب ۀاست و طبق قاعد

 (.111: 0، ج 1993)منتظرری،   باشرد  ابمال تیو ب گرانید ۀ، بر عهدهیبر ته ییتممن و توانا

یی مشهود اسرت؛ جنبرۀ مرابی داشرتن     ها حممتاین در حابی است که بر روایات واردشده 
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و اینمه شخصی  کنند یمسارقان به دبی  نیاز مابی اقدام به سرقت  غابباًجرم سرقت و اینمه 

 طبعاًو یک پا محروم است و  حد سرقت بر وی جاری شده، از داشتن یک دست دو بارکه 

. بذا روایرات  اند جملهنسبت به کسا روزی برای امرار معاش مشم  خواهد داشت، از ثن 

دالبت دارند بر اینمه سارق بعد از دو بار تحم  مجازات حدی سررقت، در   صرفاًاین دسته 

: 1022)فاضر  بنمرانری،    شرود  یمر  نیتأم ابمال تیببار سوم حبس شده و نفقه وی از مح  

در صورت نداشتن توان امرار معراش )فقرر( بایرد بره زنردانی از       اند گفته(. اببته برخی 183

؛ 083: 2، ج ترا  یبر ؛ امرام خمینری،   911: 1012، دیر جن ابنرسیدگی کرد )اسمافی  ابمال تیب

( و به 191: 9، ج 1012؛ گلپایگانی، 119: 1900؛ مامقانی، 229: 11، ج 1012فاض  هندی، 

کره از   (. در حابی229: 11، ج 1012)فاض  هندی،  اند کردهاستناد  قاسم یابو  ریبص یابخبر 

، ج تا یب)خویی،  دیث یبرنمکه اطالق بدون خالف و اشمال دارند، این شرط  روایات مذکور

ی جمرع برین روایرات و اصر  عردم وجروب انفراق از        نروع  بهاین نظر  احتماالً( و 923: 2

معرد   ابمرال  تیبده که ثن دبی  خاص در اینجا این است که مگر به دبی  خاص بو ابمال تیب

(، بدون ثنمه اص  مورد تخصیص 191: 9، ج 1012شود )گلپایگانی،  برای فقر محسوب می

ی در مقام بدل اص  قرار نوع بهحتی در سرقت حدی سوم  ابمال تیبواقع شود. بذا انفاق از 

در ایرن   ابمرال  تیر برسد که  که به نظر می کند یمگرفته است. اببته مرحوم گلپایگانی اضافه 

و مسائ  مشابه، به فقرا اختصاص نداشته باشد، بلمه با نظر حاکم شررع بره مصرابح     مسئله

، ج 1012) گلپایگرانی،  شرود  ینممسلمانان اختصاص یابد که مشملی در این استدالل یافت 

ین زندان و زنردانی  (. اما باید دانست که در تشخیص مصابح مسلمانان، الزم است ب191: 9

چون و چرای هزینره بررای نهراد زنردان،      ه شود؛ چرا که برخالف ضرورت بی گذاشتفرق 

دارای شرایط متعدد و اقتتائات اوبی است که عم  به خالف ثن  ابمال تیبانفاق زندانی از 

 (. شرطیت فقر در بزوم انفاق زندانی از111: 0، ج 1993نیازمند دبی  خواهد بود )منتظری، 

، از منظر دیگری نیز جای نقد دارد. اگر شرطیت فقر در وجوب انفراق زنردانی از   ابمال تیب

دخی  باشد، به جهت اینمه دالیلی چون ناتوانی از یافتن شغ ، فشرار خرانواده و    ابمال تیب

(، ایرن شررطیت بره    111: 0، ج 1993)منتظری،  دهد یمامثال این وی را مصداق فقیر قرار 

مورد زندانی ندارد و هر انسان فقیری )با بحاش شرایط ثن همچون نظرر   نظر خصوصیتی در
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اسرت. در   ابنفقره  واجرا به مملفین اوبی انفاق به وی و سیادت یا عردم سریادت وی و ...(   

، برخی عالوه برر هماهنرگ   ابمال تیبمورد شرطیت و اعتبار فقر در وجوب انفاق زندانی از 

بره تسربیا یرا مباشررت      کند یمکه حاکم را ملزم  اند هکردبودن با ادبه، ادعای ظهور اجماع 

(. این نظر جرای نقرد دارد، زیررا ایرن     38: 28، ج 1019خود، وی را انفاق کند )سبزواری، 

نشده و راه حصول این اجماع نزد وی، بررای مرا    دییتأادعای اجماع در متون دیگر وارد و 

وجروب انفراق زنردانی از    ، تفصری  حمرم   اه  سنتروشن نیست، ضمن ثنمه در روایات 

( کره ایرن   111: 1993به اعتبار فقر یا عدم فقر وارد شده است )ابویوسف قاضی،  ابمال تیب

 .کند یمدهد و از اعتبار ساقط  اجماع را مدرکی جلوه می

ٍِ الْمُتَبْنِ  یمُوسَوَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ)حَدَّ َنَا مُحَمَّدُبْنُ »همچنین در روایت مشابهی ثمده است:   وَک  

بْنِ مَحْبُ وب  عَ نِ    ی( عَنِ الْحَسَنِسَیعِبْنِ مُحَمَّدِبْنِ  یُّ عَنْ أَحْمَدَرِیَالْحِمْبْنُ جَعْفَر   قَالَ حَدَّ َنَا عَبْدُاللَّهِ

 دِیَ  الْی رَجٍُ  أَشٍَ  فِ )ع(جَعْفَر  یأَبِعَنْ  عاًیجَمِبْنِ رِئَاب  عَنْ زُرَارَةَ  یِّعَلِالْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِبْنِ مُسْلِم  وَ 

ی فَ إِنْ  سْ رَ یُالْفَإِنْ عَادَ فَسَرَقَ قُطِعَتْ رِجْلُ هُ   حَةًیصَحِأَوْ  کَانَتْشَلَّاءَ  نُهُیمِی سَرَقَ قَالَ تُقْطَعُ یَمْنَیُالْ

؛ ...در عَ نِ النَّ اسِ شَ رُّهُ    کَفُّیُ نَیالْمُسْلِمِمَالِ  تِیْبَطَعَامُهُ مِنْ  هِیْعَلَیَ أُجْرِی السِّجْنِ وَ فِعَادَ خُل دَ 

مورد کسی که دست و پایش به حد سرقت قطع شده است و مجدداً مرتما سررقت شرده   

ترا مسرلمین از شررش     شود یمارزاق  ابمال تیبو از  شود یماست، حمم به خلود در حبس 

 (.199: 2، ج 1981، هیبابو ابنخالص شوند )

ات قب  گفته شد، صادق بوده و دالبرت ثن  در این روایت صحیح نیز ثنچه در مورد روای

در این روایت متاف بر مفاد روایرات قبر    « عَنِ النَّاسِ شَرُّهُ کَفُّیُ»نیز روشن است. عبارت 

که باید تعیین کررد ایرن تعلیر  بررای      رسد یمنظر  است، در ظاهر یک تعلی  برای حمم به

ایرن عبرارت تعلیر  یرا      رسرد  یمر نظ . بهابمال تیبحبس است یا مربوط به اطعام زندانی از 

حممت برای حبس نباشد، زیرا در حبس نیز، زندانیان دیگر در معرخ شررارت و سررقت   

وی هستند، مگر اینمه گفته شود که منظور عبارت، مصون مانردن عمروم مرردم از سررقت     

(. 222: 9، ج 1019سارق بوده که در روایرت مشرابهی بره ثن اشراره شرده اسرت )کلینری،        

بررای زنردانی نخواهرد برود، زیررا       ابمال تیباین عبارت تعلی  یا حممت انفاق از همچنین 
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واضح است که همۀ سارقان دچار فقر شدید )در حردی کره محتراج اوبیرات نفقره باشرند(       

گونه باشرد، مصرداق مترطر     نیستند که به انگیزۀ کسا ثن، به سرقت اقدام کنند که اگر این

(. بنرابراین ایرن   118: 01، ج ترا  یبر واهد شرد )نجفری،   خواهند بود و حد بر ثنها جاری نخ

 ابمرال  تیباست، پس در تعمیم حمم انفاق زندانی از  تر هیوجعبارت متعلق به حبس باشد، 

 ؛دیث ینمکار  مقتتی حبس دیگر به میجرادر سرقت حدی برای بار سوم به 

 روایات حبس ابد -

ی فِ   وَلَّ دُ الْمَالِ وَ لَ ا یُ  تِیْبَمِنْ  رُزِقَی السِّجْنِ فِخُل دَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ  )ع(وَ عَنْهُ علی: »روایت اول

وَ  دِیَ  الْتَتُوبَ وَ السَّارِقُ بَعْدَ قَطْ عِ   أَنْی الْمَوْتِ وَ الْمَرْأَةُ تَرْتَدُّ إِلَّا عَلَ مْسِ ُی یُالَّذِالسِّجْنِ إِلَّا  َلَا َةٌ 

 ابمرال  تیر ب؛ هر کس محبوس ابد در زندان باشد، از ی الثَّالِثَةِفِ  َذَلِی إِذَا سَرَقَ بَعْدَ عْنِالر جٍِْ یَ

؛ ممسک مقتول، زن مرتد، سارقی کره دفعرۀ سروم    اند دسته، محبوسان ابد سه شود یمارزاق 

 (.193: 2، ج 1981حیون،  )ابن« شود یماست بر او حد جاری 

بر وجوب انفاق بر افررادی   قید و شرط دالبت بی« ِلباا»قسمت اول روایت مذکور تا قب  از 

. شران یمابو تممن   یجسم، وضعیت جرمدارد که محموم به حبس ابد هستند، بدون توجه به 

که حصر موجود در روایرت، شرام  سره     رسد یمنظر  گونه به در قسمت دوم روایت ابتدائاً این

اکرراه بره    که حبس ابد در این سه منحصر نیسرت و  میدان یمجرم نامبرده در روایت است. اما 

، 1013ه )حر عراملی،  زرار حۀیصح( طبق روایت 10: 2، ج تا یبقت  یا امر به قت  نیز )خویی، 

بابویره،   ( و زنده ماندن شخص بعد از ضربت شمشیر به جرم مواقعه با خواهر )ابرن 01: 23ج 

( یا حبس ابد تعزیری نیز در مواردی، مقتتی حبس ابد است. بذا بررای رفرع   23: 9، ج 1019

عارخ با این دسته از روایات و انظار مسلّم، باید حصر موجود در روایرت را حصرر اضرافی    ت

تلقی کرد. از ثنجا که عبارت بعد از ادات استثنا )ِلباا( در مقام تعیین افراد موصرول عرام )مَرنْ(    

که حصر اضافی مفهوم ندارد، موضوع حبس ابرد برین حصرر در     میدان یمحال  است و در عین

. در اینجرا بایرد بره    کند یمذکور در روایت یا عموم جرایم مقتتی حبس ابد دوران سه جرم م

اسرت و اینجرا بره حرداق       ابمال تیباص  مراجعه کرد و همانا اص  بر عدم وجوب انفاق از 

 .شود یمافراد و مصادیق، یعنی همان سه جرم مقتتی حبس ابد در روایت بسنده 
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برا   ونیر ح ابرن . شرود  یمر س  و ضعیف محسوب : اما به بحاش سندی این روایت مرنقد

وجود محرز بودن فت ، علم، فقاهت و ... در مرورد وی و ترالش بسریاری از دانشرمندان     

 ونیر ح ابن(. متاف بر اینمه 01: 1، ج 1999مذها وی، به اطمینان روشن نیست )خویی، 

(. 01: 1، ج 1999بر خالف فروعات فقهی زیادی از شیعه روایت نق  کرده است )خرویی،  

( و ارسرال  908: 0، ج تا یببه زعم برخی )نجفی،  االسالم دعائمبذا مورد طعن بودن مصنف 

، کنرد  یمر نیز موجا ضعف ثن و اسرتفاده از روایرات وی را دشروار     االسالم دعائمروایات 

: 1، ج 1928؛ 12: 1، ج 1011)امرام خمینری،    انرد  کررده چنانمه برخی از فقها به ثن اشراره  

110.) 

 ر یبَصِ   یأَبِ  بْنِ حَفْص  عَنْ  بِیْوُهَالْوَطَّابِ عَنْ  یأَبِبْنِ  نِیْالْحُسَعَنْ مُحَمَّدِبْنِ  1عَنْهُ:»دوم روایت

وَ  ناًیمِسْ کِ ی حُبِّ هِ  عَل  الطَّعامَ  طْعِمُونَوَ یُ -قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جٍََّ )ع(عَبْدِاللَّهِ یأَبِعَنْ 

 کَ انَ  )ع(اًیّ  عَلِلِلْقَتْ ٍِ وَ قَ الَ إِنَّ    قَدَّمُیُ کَانَوَ إِنْ  طْعَمُیُ رُیالْأَسِوَ قَالَ  رُیالْأَسِقَالَ هُوَ  راًیأَسِوَ  ماًیتِیَ

، حتی اگر منتظر قتر   شود یم؛ ... اسیر اطعام نَیالْمُسْلِمِمَالِ  تِیْبَی السِّجْنِ مِنْ فِمَنْ خُل دَ  طْعِمُیُ

)طوسری،  « مسرلمین  ابمرال  تیر بزندانیان حبس ابد را از  نمود یماطعام  )ع(یباشد، همانا عل

 (.119: 2، ج 1019

 .  کند یماین روایت بر بزوم اطعام اسیر دالبت 

نیرز نتیجره    ابمرال  تیر ب: اما دشوار است که بتوان از ثن وجوب انفراق زنردانی را از   نقد

 گرفت، زیرا:

معنای  نقص، کم شردن، فنرا شردن و رفرتن      ر بغت به؛ اطعام غیر از انفاق است؛ انفاق داوالً

( و در اصرطالح طیرف   1229: 2، ج ترا  یبر ؛ فیروزثبرادی،  918: 11، ج 1010، منظرور  ابناست )

 و نفقرات واجرا   هیاقسام فد ،یمانند زکات، خمس، کفارات ماب ،یواجبات مابوسیعی از احمام 

طور کلری بره    و به (112: 2، ج 1992 هزینۀ جهاد )طبرسی، نیتأم( 011: 2، ج 1019)طباطبایی، 

                                                                                                                                        
 را در روایت معین نمرده است.« ه»شیخ طوسی مرجع ضمیر  .1
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استناد عموم و اطالق کلمۀ انفاق، جلوگیری از تراکم ارروت و توزیرع ثن در جامعره بره انحرای      

همچنین انفراق در   .ردیگ یم دربر( را 12: 1013شدنی است )جعفری،  مجاری که برای ثن تصور

ری زنردانی و ثنچره از   ی جرا هرا  نره یهزهایی است کره نسربت بره     مورد زندانی، شام  مسئوبیت

مجموعۀ زندان که مرتبط با اوست، ضرورتاً یا عادتاً باید ادا شود ترا حردی کره منرع شررعی در      

(. برذا  11: 1019مورد ثن وارد نشده باشد یا مشمول عناوین اسرراف و تبرذیر نشرود )خابصری،     

مصرادیق انفراق،    که نهایتاً شراید یمری از   انفاق قاب  خالصه کردن در بفظ اطعام نیست، در حابی

کار نرفتره اسرت    اطعام باشد؛ زیرا اطعام مصدر از ریشۀ طعم در معنایی غیر از اک  و مأکوالت به

؛ فراهیرردی، 113: 1012؛ راغررا، 929: 12، ج 1010، منظررور ابررن؛ 111: 2، ج 1991)طریحرری، 

 (؛99: 9، ج 1921؛ مصطفوی، 21: 2، ج 1011

یرا برا    هرا  نهیهزیتِ طعام نسبت به دیگر نیازها و ؛ حتی اگر با تمسک به قیاس اوبوثانیاً

تسامح و به استناد فهم عرفی روایت اطعام بره تناسرا موضروع برا انفراق )ترأمین تمرامی        

(، مشرم  دیگرر ایرن اسرت کره      988: 2، ج 1021ضروریات( یمی انگاشته شرود )صردر،   

تماب جرم است، اسارت به بحاش موضوعی در اصطالح فقها غیر از زندانی بودن به دبی  ار

و عمده دبی  ثن به نظر نگارنده، غلبۀ انصراف این بفرظ بره ثن معناسرت کره مرانع اطرالق       

خواهد بود. اما اگر این دو یمی یا مالزم باشند، دالبت روایت برر وجروب انفراق زنردانیان     

اعتبرار  طرور مطلرق، بره     و حتی عموم زنردانیان بره  « ی السِّجْنِفِمَنْ خُل دَ »حبس ابد به اعتبار 

(. هرچنرد اسریر در کرالم برخری بغویرون در      988: 2، ج 1021، اابت است)صدر، «رُیابْأَسِ»

(، محبوس در زندان بودن 219: 9، ج 1991مصادیقی چون در طناب و بند بودن )طریحی، 

( یرا در مرورد هرگونره در قیرد،     89: 1، ج 1921؛ مصرطفوی،  13: 0، ج 1010، منظرور  ابن)

(. 89: 1، ج 1921؛ مصرطفوی،  92: 1012ودن وارد شده است )راغا، دستگیری و گرفتار ب

اما به نظر نگارنده اسیر در مباحو فقهی مالزمه و ترادف شایان مالحظه با زندانی نردارد و  

وجروی   (. برا جسرت  21: 1020)سرعدی،   شرود  یمبه شخص دستگیرشده در حرب اطالق 

ر چنرد مرورد نرادر، روایرات اسریر و      تقریا جز د گفت به توان یمنگارنده در متون فقهی، 

اسارت در فقه، مورد استناد موضوع زندانی در غیر ابواب جهاد و حرب قرار نگرفته اسرت.  
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، ج ترا  یب)حمیری، « و اطعموه و اسقوه و احسنوا اساره ریاحبسوا هذا االس»همچنین روایت 

 )ع(امیرر  ( که توصریۀ انفراق اسریر توسرط حتررت     129: 23، ج 1013؛ حر عاملی، 29: 1

طور مطلق دالبت ندارد؛ زیررا   است نیز، بر وجوب انفاق زندانی به )ع(خطاب به امام حسن

)قات  حترت( هنگام این توصیه در مقام یک باغی )و نه قات ( بوده که سرازمانی   ملجم ابن

ی جریان بغی است و حمم اسیر مورد رحرم را دارد و حمرم بره    ها بازماندهنیز نداشته و از 

وی، با روایات متعدد بزوم انفاق به اسریر سرازگار خواهرد برود. اببتره برخری چرون        انفاق 

واسطۀ قراین مورد ادعای خرویش )محتررم نبرودن نفرس اسریر مشررک،        صاحا جواهر به

، مگر ثنمه مراد این داند یمبودن و ...( این نصوص را نیز اساساً از باب ندب  بادوبدترین 

مام مسرلمانان بررده شرود، انفراق و اطعرام وی واجرا اسرت        باشد که اسیر تا زنده به نزد ا

( که این نظر به دبی  صراحت روایات مبنری برر وجروب و عردم     191: 21، ج تا یب)نجفی، 

مالزمه محترم نبودن نفس مشرک با جواز ایذای وی مورد نقد واقع شرده اسرت )احمردی    

م دالبرت برر وجروب انفراق     ها برخی نیز در عد (. در کنار این استدالل210: 1011میانجی، 

 نیر کره ا  سرت یمطلا پنهان ن نیا که اند کردهگونه استدالل  زندانی بر اساس این روایت این

و شرام    یحمرم کلر   کیر  انیر و در مقام ب است ژهیو ۀحادا کی ییصدد بازگو در تیروا

 ... و دیر او را خروراک بده  نمره یسفارش حترت به ا نیا دی. شایستن انیزندان ۀهم ۀدربار

 یکرده است که با فررد  هیتوص یو اخالق یباشد که ثن حترت از بحاش عاطف نیاز ا یشنا

 نیر که منظورش ا بوده نیگونه رفتار شود و ظاهر هم ا نیبوده ا یزندان ریکه در منزل او اس

 ابمرال  تیر داده شرود و نره از ب   زیر حترت به او ن یکه از طعام و خوراک شخصاست بوده 

 .(118: 0، ج 1993)منتظری، 

شدنی نباشد بایرد قسرمت    اگر مالزمه یا ترادف اسارت و مطلق زندانی بودن اابات ؛ثالثاً

صورت نیز  دوم روایت در مورد زندانیان حبس ابد را واو استیناف در نظر بگیریم که در این

و از  کند یماست که به جواز دالبت  )ع(یک فع  خبری در مورد رفتار معصوم« طْعِمُیُ کَانَ»

دالبرت   ابمرال  تیر ب. بذا این روایت نیز برر وجروب انفراق زنردانی از     دیث یبرنمب ثن وجو

 نیر بر تمررار و اسرتمرار ا   را که« طْعِمُیُ کَانَ» یاستمرار یقابا ماض. هرچند برخی کند ینم
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دالبت دارد را مستفاد حممی فراگیر در مورد همۀ محمومران   )ع(یتوسط حترت عل وهیش

 (.113: 0، ج 1993ی، )منتظر اند دانستهحبس ابد 

بله، اگر انطباق اسارت و حبس و همچنین اطعام و انفاق مممن و واو غیراستیناف تلقی 

با ذکر سیرۀ امیرمؤمنان)ع( به صورت  )ع(، این استدالل شایان ذکر بود که امام صادقشد یم

م، حمم وجروب اطعرام یرا    عنوان مستند حم به« نَیابْمُسْلِمِمَالل  تِیْبَ... مِنْ طْعِمُیُ کَانَ»خبری 

. در نتیجه باید سنخ حمم با مستند حمرم یمری   اند دهانفاق اسیر یا زندانی را معلّ  به ثن کر

حاکی از وجوب اطعام یا انفاق به زندانیان حبس ابدی « طْعِمُیُ کَانَ» شود یمباشد، که نتیجه 

 است، که اابات این موارد مشم  خواهد بود.

برن حفرص    تبه اطمینان به این روایت در گرروی وااقرت وهیرا   به بحاش سند مر ؛رابعاً

در سلسلۀ روات حترور دارد کره نجاشری وی را اقره، امرا واقفری        بْنل حَفْصٍ الیْوُهَاست. 

کره روایرات وی را مرورد     انرد  بروده دنبال او فقهایی نیز  (. به091: 1019)نجاشی،  خواند یم

؛ 911: 1ج  ،ترا  یبر  ؛ نروری، 299: 21ج، 1992؛ 918: 1، ج 1011)خرویی،   داننرد  یمواوق 

(. برا وجرود ایرن فقهرای زیرادی در      218: 2، ج ترا  یبر ؛ سبحانی، 993: 1ج  ،1018 فاض ،

)شهید اانی،  اند خواندهناپذیر  استنادات احمام خود به این دبی  )واقفی بودن(، وی را اعتماد

؛ 910: 9، ج 1011؛ محقررق دامرراد، 219: 9، ج تررا یبرر؛ عرراملی، 1110و  311: 2، ج 1021

(. در نهایت با توجه به اینمه صررفاً یمری از رجرال حردیو     029: 10، ج 1019اشتهاردی، 

برن حفرص از    غیرشیعه اما مورد واوق است، روایت واردشده مواق خواهد بود، زیرا وهیا

 .اند ندادهحال فقها بر مبنای این روایت حممی  سران واقفیه نبوده است. با این

 ت حجیت سندی دارد، اما از حیو دالبت دچار مشم  است؛بنابراین روای

 قول سوم

 با شرطیت عدم تمکن زندانی المال تیبانفاق از  -

برای هرر زنردانی را    ابمال تیبۀ فقیر و غنی، انفاق از دهند  یتفصصاحا ریاخ بدون ذکر دبی  

ایرن نظرر ذکرر    ( مسرتند  191: 12، ج 1018)طباطبرایی،   داند یمدر صورت فقر و نه مطلق الزم 
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و شرطیت فقر در انفراق نیرز،    دیث یبرنمنشده است و عمومیت انفاق برای هر زندانی از روایات 

در همین زمینه یمی از فقهای شریعه نیرز بعرد از نقر       جای تأم  دارد که در مورد ثن بحو شد.

وم زنردانیان،  در شرطیت فقر در انفاق عم سنت  اه روایات متعدد از شیعه، با استفاده از روایات 

 انیر م یعنر ی. میباشر   یاست که معتقرد بره تفصر    نیو قاب  قبول در مسئله ا یقول قو: »دیگو یم

معراش   نیو تأم  یبابقوه که بتوانند تحص ایاشخاص متممن، چه مال و تممن ثنها بابفع  باشد و 

ج خودشران و مخرار   ۀبرر عهرد   نی: مخرارج مابرداران و متممنر   مییو بگرو  شرده کنند، فرق قائ  

(. مسرتند نظرر   122: 0، ج 1993)منتظرری،  « باشد یابمال م تیب ۀبر عهد نیمتممنریو غ دستانیته

نقر  شرده اسرت     دیابرشر  هرارون وی سخنانی است که از ابویوسرف قاضری از بزرگران دربرار     

(. برا توجره بره تردیردهایی کره در مرورد شخصریت و بعتری         103: 1933)ابویوسف قاضری،  

در کتررا وارد شررده  دیابرشرر هررارونی ابویوسررف قاضرری در دربررار رفتارهررای برره دور از تقرروا

(، اسررتناد 919: 9، ج 1019؛ ذهبرری، 231: تررا یبرر؛ سرریوطی، 212: 11، ج 1399، ریررکث ابناسررت)

، امرر مشرم  و   )ع(علری  نیرابمرؤمن یامحممی به سخنان وی مبنی بر اِخبرار از سریرۀ حتررت    

 وجهی است؛ بی

 فقدان آن، بدل بودن مراجعه به دیگرانو در  المال تیباصل بودن انفاق از  -

انرد   دانسته ابمال تیبرا به نحو دیگری تصور کرده و هزینۀ زندانی را ابتدائاً بر  مسئلهبرخی 

 داننرد  یمر و در صورت عدم اممان ثن، بر عهدۀ خود محموم یا احتمراالً برر عهردۀ شراکی     

ی متعردد  هرا  افتهه و برعمس ی( که مستند این نظر ذکر نشد12: 2، ج تا یب)طباطبایی یزدی، 

شاکی)در صورتی که علرت حربس    دستممما از روایات و از اص  مفروخ است. همچنین 

ی جاری زندانی در حربس، هریچ   ها نهیهزشمایت یک شخصیت حقیقی باشد( در پرداخت 

از تمابیف مطلق و اساسی حمومت است  حق یذی ندارد، زیرا ستاندن حق از برای ا فهیوظ

که واضرح اسرت کره دریافرت هزینرۀ زنردانیل در        ید با ثن تزاحم کند، در حابیو چیزی نبا

نظر کردن شاکی از حق خود خواهد بود کره هررج و    حبس، در موارد زیادی موجا صرف

: 0، ج 1993مرج و استتعاف بخش شایان توجهی از افراد را به بار خواهد ثورد )منتظری، 

رو  و قتایی حمومت را با چابش جدی روبره ( و امنیت و حسن عملمرد نظام جزایی 111
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ی جامعه که نظام جزایی حمومرت  ها نظام خرده. در تحمیم این سخن همین بس که کند یم

 ،یاردکران  یافترل  ملرک اسالمی از ثن جمله است، مقدمۀ حفظ نظام )کالن( خواهرد برود )  

 ،ینر یخم امرام ( و هیچ واجا عقلی و شرعی نباید با ثن ترزاحم داشرته باشرد )   112: 1983

( و حال اینمه در اینجا حتی واجبی با این امر ترزاحم نمررده اسرت ترا     119: 13 ، ج1998

نظام جزایی از بخشی از وظایف خود عدول کند، بلمه یک نگرش خاص به رونرد اعمرال   

درستی روشن نیست( مرورد   ی حبس محموم، که جواز ثن نیز بهها نهیهزمجازات )پرداخت 

با وجود اعتقاد به اینمه محبوس )مدعی اعسار( بایرد خرود هزینرۀ    اببته برخی   بحو است.

معاش در زندان خود را )به هر نحو اعم از قرخ و معامله و ...( فراهم کنرد و در صرورت   

ی هرا  نره یهز ابمال تیب( باید کند یمها )که فقر و استحقاق انفاق وی را اابات  فقدان همۀ راه

صرورت مسراوی و نره     ، همۀ جامعه بره ابمال تیبقدان که در ف اند گفتهجاری وی را بدهد، 

ی دیگرر  هرا  نره یهز( برای انفاق وی مسرئوبند، وبری در   حق یذتعیینی )در خصوص شاکی 

( ابمرال  تیر ب)در فقردان   هرا  نهیهزشخص به پرداخت  نیتر یاوبهمچون دادرسی و تعقیا، 

نیرز   ابرذکر  فروق  هرای  (. این قول خوبی است و با استدالل212: 1912شاکی است )ابمنی، 

انطباق دارد، وبی صاحا این نظر در ثن عمومیت قائ  نشده و در مورد اممان عمومیت ثن 

 نیز بحو نمرده است؛

 با احكام ثانویه، فارغ از توجه به اصل مسئلهحل 

عناوین اانویه ناشی از عوارخ و شرایطی هستند که موجا دگرگونی مقطعی در مصلحت 

. چه حمم اوبی منطبق بر اص  بفظی مطروحره در ایرن   شوند یمو مفسدۀ نوعیه حمم اوبی 

تحقیق باشد، چه خالف ثن، عنوان اانوی شاید دگرگونی ثن را سبا شرود. احمرام اانویره    

جایگاه مهمی در مسائ  حمومت اسالمی دارند. در این موضوع خاص یمی از فقها بعرد از  

 بسرا  اببته چره : »دیگو یمغنی از زندانیان ارائۀ نظریۀ تفصیلی در مورد بزوم انفاق بین فقیر و 

هرر نروع مرال و     رشیثن مصرابح، حمومرت از پرذ    تیر رعا یدر کار باشد که برا یمصابح

 ۀباشد که مخارج هم نیمصلحت ا یکند، و مثالً اقتتا یها خوددار از خارج زندان یخرج

 یهرا  زنردان  تیر ثراک ۀوی، چنانمه شردیواحد قرار بگ ۀو تحت برنام نیابمال تأم تیثنان از ب
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تردبر و دقرت    ۀسرت یاسرت کره شا   یا مسئله نیابگو استوار است. ا نیدر عصر ما بر هم ایدن

در مورد حمرم نفقرۀ    ها یشیاند مصلحت( در کنار این 122: 0، ج 1993)منتظری، « باشد یم

ی مصابح نوعیه و شرایطی که به تجرویز احمرام اانویره    سنج مالکزندانی الزم است که در 

، از خودباختگی در برابر مماتا غیردینی، اعتبرارطلبی جهرانی و تمسرک بره     شود یممنجر 

 (.120: 1990ی محض پرهیز شود )طبسی، ها استحسانی باط  و ها اسیق

با توجه به ثمار و ارقام شایان توجهی که دربارۀ زندانیان و مخارج ثنها وجرود دارد، جایگراه    

از عردد   1932تا  1918. تعداد زندانی در ایران از سال احمام اانوی بسیار مهم و قاب  تأم  است

هرزار   3از  شیمتأه  هستند و بر  انیدرصد زندان 20هزار نفر رسیده است. 211به نزدیک  8119

 دهسرال و در   یر چهر  ز یاز نظر سن انیدرصد زندان هفتاد نیدارند. همچن شترینفر دو فرزند و ب

. (1932هرای کشرور،    ی زندانها سازمانرئیس  ریانگاصغر جه)مصاحبه با  هستند تأه سال اول 

 ثمروز  دانرش ی یرک  ها نهیهزبرابر  3طور میانگین حدود  همچنین هزینۀ نگهداری هر زندانی نیز، 

 (.1932، استان کرمان یک  دادگستر سئیراست )مصاحبه با 

ه ۀ مزبرور نرام بررد )کر    مسئلبرای تمسک به حمم اانوی در  توان یمطور اجمال  ثنچه به

 ( عبارتند از:شود یماببته در این عناوین محصور نیست و از باب نمونه ثورده 

ی هرا  نره یهز: پس از استخراج حمم چگونگی مسئوبیت نسربت بره   الف( اعانت بر اثم

حمومت(، در عم  گراهی اجررای ثن حمرم، شررایطی را      صالح یذزندانی )توسط فقهای 

اعی مستقیماً یا به مقدمات مصرداق  که به عمس غرخ حبس، در سطح اجتم شود یمسبا 

های خانوادگی محبوسران و حتری در    . این مقوبه گاهی در بافتشود یمو معّد اعانت بر اام 

 دیده شده است؛ تر عیوسسطح 

از  توانرد  ینمر : قبالً گفته شد که حمومت به استناد عسر و حرج خود ب( عسر و حرج

این عسر و حرج به بافت مردمری سررایت    وظایف ذاتی و اساسی خود کناره بگیرد. اما اگر

ۀ انفاق زندانی تلقی شرود. بررای نمونره ترأمین بودجرۀ      مسئلکند، شاید یک حمم اانوی در 

زندانیان )ناگزیر( مستلزم کاهش تأمین بودجرۀ بخرش اساسری دیگرری در کشرور شرود و       

 موجبات عسر و حرج در یمی از ابعاد زندگی مردم را فراهم ثورد؛
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در انفاق زندانی که به روش متعارف اجتهرادی منجرز   « حمم معیار»اگر  :ج( حفظ نظام

و  هرا  نظام خردهشده، در مقام عم  و بر حسا شرایط موجبات تتعیف نظام، چه در سطح 

چه در سطح اساس نظام را فراهم ثورد، حمم اانوی قابلیت جریان دارد. واضرح اسرت کره    

ی هرا  نظرام  خررده ستناد حفظ نظام حمومرت و  دبی  حفظ نظام، ناظر به نظام اسالم است و ا

مقدمرۀ  »عنروان   ( بره شرود  یمر حمومت )که نظام معاش، نظام جزایی و ... ذیر  ثن تعریرف   

 خواهد بود؛« واجا، واجا است

 اتیالنظر فقهطرح موضوع بر اساس 

 محرور  حمرم ی فقه سنتی شناس روشثنچه تاکنون در اقوال مختلف مورد بحو واقع شد، بر 

مبتنی بود. یعنی فقیه با تعریف بدوی موضوع، اص  بفظی را کشرف   مسئلهیک  در پاسخ به

ی ا گرزاره . ایرن حمرم   کنرد  یمو به منابع چهارگانه، مراجعه و حمم نفقۀ زندانی را استنباط 

دسرت   و طرفین حرق و تملیرف در امرر انفراق زنردانی بره       گانه پنجواحد از احمام تملیفی 

ی فراتر از رابطۀ عناصرر زنردان   ا منظومهی نیست، اما شمن تسننیز  محور هینظر. نگاه دهد یم

 .دهد یمدست  و مملفان انفاق و زندانی را به

ماهیت حبس به بحاش تعریف موضروعی و اببتره ضررورت ثن، شراید متفراوت باشرد.       

. دنشرو  یمها اقدامات تأمینی )در قبال مجانین، سفها و صغار و ...( محسوب  بعتی از حبس

ویرژه اطفرال و نوجوانران( داشرته و بعتری       یتی )در قبال غابا زندانیان بهبعتی غرخ ترب

صرفاً مجازات هستند، به این جهت کره شرخص اسرتحقاق ثزادی را از دسرت داده و الزم     

ها در کنار مقوبۀ حدی بودن یا تعزیری  است مورد عبرت دیگران نیز واقع شود. این تفاوت

ه سیاست جنایی حمومت اسالمی از انعطاف در عین و ... نیازمند این است ک ها حبسبودن 

 انسجام و مشروعیت مبتنی بر منابع دینی برخوردار باشد.

خود  ۀمسائ  مربوط به عصر و دور کالم بسیاری از فقهای متقدم حاکی از این است که

وجود نداشرته  و تشمیالت قتایی و جزایی گسترده  یکه حمومت اسالمکنند  مطرح میرا 

صرورت شخصری    است و فقها بره  مردم بوده مورد رجوع یرع به صورت معموبو احمام ش

(. ثنچره در  112: 0، ج 1993)منتظرری،   اند داشتهتصدی وظایف قوای امروزی را بر عهده 
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شاید سیاست جنایی را متحول کند، نگرش مبتنی بر نظریۀ فقهی اسرت یرا    مسئلهمورد این 

ی روشری و مراهوی   هرا  تفراوت ( محرور  هیر نظرقه محور و ف . این دو )فقه حمماتیابنظر فقه

زیادی دارند، که در نگرش کالن و راهبردی به قتایای بنیادی موردنظر حمومت اسرالمی،  

 دنر ده یمی را ارائه مندتر نظامکنند و راه  های بیشتر و مهمی از شریعت را هویدا می ظرفیت

(. در 31 :1201 ،ی؛ برر 221 :1201 ،یغفرور و شهید صدر مبدع ایرن قتریه بروده اسرت )    

جای استنباط حمم از ادبره، از   نگرش مذکور فقیه برای دستیابی به دیدگاه اساسی اسالم، به

نظریره   سیتأسر رسرد و بره    ی فمری شریعت مری ها شهیراحمام مختلف )ناشی از ادبه( به 

و در این مسیر برای هماهنگی نظریۀ کالن و حمم خود، فقیه مجراز و ناچرار    زند یمدست 

ه از فتاوی دیگر فقها )اگر چه مطابق نظر خودش نباشد( استفاده و نظریۀ راهبرردی  است ک

منظرور   های فمرری اسرالم بره    فقهی خود را ارائه کند، چرا که گاهی برای کشف زیرساخت

(. نظریرۀ فقهری   021: 1020انسجام روبنای تفاصی  فقهی، راهی جرز ایرن نیسرت )صردر،     

وظیفره دارد کره    ساز نظامفقهی است. نظام فقهی یا فقه  ساز نظامی ها سیتأسی برای ا مقدمه

مستند به اسالم ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، جزایی و ... یک ممتا را همچرون پرازل   

( و 122: 1029مرتبه سوق دهد )صدر،  نیتر یعابهماهنگی برای نی  به اهداف شریعت در 

ی، مانع رویمرد و اهرداف کرالن   ی نظری و عملریگ جهتاست که احمام جزء در  گونه نیا

کلی و شرمول ثن  « فقهِ جزءنگر». موضوع برخالف 1« ساز نظامفقه »ممتا نخواهند بود. در 

حمم مسئوبیت نسبت به نفقۀ زندانی یک موضوع جزیری   مثالًنسبت به اجزا مشهود است؛ 

ی ریشرگ یپعنوان حفظ امنیت اجتماعی یا اصالح مجرمران و   است نسبت به موضوع کلی به

. به بحاش تطبیق موضوع بر خارج، فقه جزءنگر افرراد منفصر  و مشرخص دارد؛    2از جرم؛ 

ی ناگسستنی از بسترها و مجاری افرراد موضروعی جرزء اسرت؛     ا مجموعه ساز نظاموبی فقه 

ی تلقری  منرد  نظرام برای مثال زندانی یک موضوع جزء محسوب، وبی نهاد زنردان موضروع   

ر، یک شخص و فرد بوده و موضوع فقهی خاص اابرت و  . مملف در فقه جزءنگ9؛ شود یم

حال مستق  جهت امتثرال اسرت، ماننرد وجروب      برای هر فرد نیازمند فعلی مشابه و در عین

، افراد برای امتثال یک راهبرد کالن بزوماً به افعال مشرابهی مملرف   ساز نظامنماز؛ اما در فقه 
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عال متناسا با یمدیگر انجام دهند؛ ماننرد  ، بلمه باید برای تحقق راهبرد مذکور، افشوند ینم

بزوم تأمین امنیت در جامعه که برای امتثال ثن، حاکم، ضرابط، حرارس، قاضری و ... در ثن    

همچرون فقره    ساز نظام. سنخ حمم در فقه 0نقش متناسا، مرتبط، وبی غیرمشابه ایفا کنند؛ 

ۀ یرک  مثابر مرر واحرد بره    جزءنگر عینی و کفایی نیست و گویی ک  افراد برای امتثال یک ا

. روش استنباط طبق ثنچه گذشت، در این دو عرصه متفاوت است 1؛ اند شدهتملیف مأمور 

 (. 81: 1931)میرباقری، عبدابهی و نوروزی، 

 گونه عم  کرد: این توان یم ابذکر فوقۀ این تحقیق نیز بر اساس روش مسئلدر 

. تحلیر  و ترکیرا احمرام و    9. گردثوری احمرام مررتبط و همسرو؛    2. فرضیۀ فقیه؛ 1

(. بعرد از کشرف نظریرۀ فقهری در مرورد      12: 1932استخراج نظریه )ثقرانظری و خطیبری،   

خرود   نیابعر  نصرا رویمرد جامعۀ اسالم به زندانی و نهاد زندان، فقیه این نظریۀ اساسری را  

هگرذر  . در ایرن ر پردازد یمدهد و مجدداً از ابتدا به روش متعارف به استنباط حمم  قرار می

های عرفری   ۀ خارجی، رجحان در مح  تراجیح، در برداشتنیقرعنوان یک  نظریۀ مذکور به

ی در مواقرع مرورد ابرتال و ...    ریسرختگ ها، تسرامح یرا    از روایات و تتییق یا توسعۀ دالبت

. دیر ث یمر صورت متوازن در ی احمام خرد در یک قابا کالن و راهبردی، بهزیر هیپاکمک  به

یرا غیرر ثن( بره     ابمال تیبه استفادۀ این روش در این امر )نفقۀ زندانی از شایان ذکر است ک

. شود یمپیشنهاد  ربط یذدبی  حجم شایان توجه، از حوصلۀ این تحقیق خارج و به محققان 

در  تروان  یمصورت تبعیتی  ثن این است که از فتاوی مختلف به وردارهطور خالصه  اما به

 زندانی استفاده کرد.ادارۀ کشور در حوزۀ انفاق به 

 یریگ جهینت

های رسریدگی بره    بر اساس ثنچه گفته شد، با روش اجتهادی حمم محور و جزءنگر حابت

 نفقه زندانی عبارتند از:

طرور مطلرق    . در سرقت حدی در بار سوم که موجا حبس ابد است، نفقۀ زندانی بره 1

قها، به علت خالف اص  است، هرچند غابا ف ابمال تیبطبق نص روایات متعدده بر عهدۀ 

 ؛اند ده، ثن را به فقر مشروط کرابمال تیببودن انفاق از 
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ممسرک  »طرور مطلرق یرا محصرور در      موجا حبس ابد بره  میجرا. دو روایتی که در 2

طرور   را بره  ابمال تیبوارد شده است و انفاق از « مقتول، مرتد زن، سرقت حدی در بار سوم

ناشردنی   روست و اسرتناد  ۀ دالبت و همچنین سند روبهدیعد، با مشمالت داند یممطلق الزم 

شود. هرچند روایت مطلق مزبور، با بحاش بعتی مبناهای رجابی و تسرامح در   محسوب می

 پذیر خواهد بود؛ دالبت استناد

 میجررا ، بردون تفمیرک برین    ابمال تیب. برخی از فقها قائ  به بزوم انفاق به زندانی از 9

 ، که عمومیت مذکور در مجرمان مورد نقد است؛اند دهقر کرثنها و اببته با شرطیت ف

ی معتقدند و اخبرار واردشرده را نیرز    حمومت در انفاق زندان تیعدم مسئوببرخی به  .0

 ، که این نظر نیز جای نقد دارد؛اند دانستهی متعارخ این قتیه ا گونه به

بدل برودن مراجعره بره     ،و در فقدان ثن ابمال تیاص  بودن انفاق از ببرخی معتقد به  .1

 اند و اببته این نظر نیز به دالیلی پذیرفتنی نیست. بوده گرانید

، نظر منتخرا نگارنرده   ابمال تیببذا با توجه به اص  بودن عدم وجوب انفاق زندانی از 

 ابمرال  تیر باین است که در جرم سرقت حدی در بار سوم، نفقه بدون قیرد فقرر برر عهردۀ     

اسرت. امرا در    ترر  مناسرا دالی  کافی نیست و رجوع به اصر    میجرااست، وبی در دیگر 

جرای کشرف    که باید به میابی یدرم، شود یمحال با بحاش ثنچه در عم  مورد ابتال واقع  عین

صورت کالن در ایرن زمینره و    صورت جزءنگر، کشف نظریۀ ممتبی اسالم به حمم و فتوا به

بر این اساس با مطابعۀ بنیادین برین همرۀ    دخی  کرد. مسئلهابتنای بر فقه نظامات را در ح  

هرر کردام از نظریرات     توان یمها از روبنا به زیربنا و پس از کشف نظریۀ اسالم،  این حابت

کار بست. ضمن ثنمه تمسک به عناوین اانویه در ایرن   فوق را در فرایند اجرایی حمومت به

 رهگذر نیز جای تأم  دارد و مناسا است.
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