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   یدهچ

 از عنوان ی ه بهشود؛ بل مجازات اصل محسوب نم ماً یی دین عمودر اندیشه ،حبس
یری از مصادیق تعزیر، اقدام تأمین و تربیت است و بیشتر جنبه ی اصالح، بازدارندگ و پیش

 عنوان یار گرفته شده، بهکعنوان مجازات به ه حبس بهکوقوع مجدد جرم را دارد. در مواردی نیز 

ه سع در پرورش روح و روان افراد جامعه کاساً با منطق اسالم ضرورت مطرح بوده است و اس
داشتن خطر برخ افراد  ای جهت دور نگهعنوان وسیلهردگرایی حبس بهکارکدارد، همخوان ندارد. 

یفر سالب آزادی، کمبنای استفاده از  شود.خوبی مشاهده مبه از جامعه در نظام فقه اسالم
و در هنگام وقوع جرم شدید؛ و به تعبیری  کر برابر مجرمین خطرناضرورت حفاظت از جامعه د

ر مصلحت جامعه م   ه این مصلحت فلسفه و مبنای مجازات در اسالم است.کباشد  دی

ی استفاده از  ایم. سپس، پیشینه یفر سالب آزادی و زندان پرداختهکدر این نوشتار ابتدا به تعریف 
ایم و پس از آن با بررس فلسفه اسالم مجازات  ردهکمرور  یفر سالب آزادی در فقه اسالم راک
یفر سالب کی محدود از  ضرورت فقه استفاده طور خاص، به  ل و مجازات حبس بهکطور  به

ی محدود از  ایم. در نهایت نیز پس از بررس ضرورت اجتماع و تاریخ استفاده ردهکآزادی اشاره 
  ایم.  از مطالب بیان شده پرداختهلکگیری  یفر سالب آزادی به نتیجهک

  .کیفر سالب آزادی، زندان، فلسفه مجازات، حبس، مجرم خطرناکلیدی: کلمات ک
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  مقدمه

ها و دالیل برای مطالعه در مورد دیدگاه( یفر سالب آزادی با تمام موافقان و مخالفان خودک
،  ٣٨، ص ١٣٨٢آشوری، محمد، «نید به: کیفر حبس رجوع کموافقان و مخالفان  به  ۴، ص١٣۵٢به بعد؛ صالح

برای ( ردهای آنکارکها در مورد اهداف و و تمام بدبین )به بعد  ١١٢، ص ١٣٨٢گودرزی،  ؛بعد
ه با روش آماری و با اقناع ک )به بعد ١٢، ص ١٣٧٩نید به: درفشه، کمطالعه در این مورد رجوع 

 یفری بهک یای از زرادخانهوشهنمایند هنوز در گیفر سالب آزادی را مذمت مک ،فریبنده

ه گاه خود متول اجرای آن کآرام نشسته و مورد هجوم انتقادات افرادی قرار گرفته است  
ه کهای مختلف شده است یفر سالب آزادی جوالنگاه نظریات و دیدگاهکباشند. به نظر، م

ام آن را به دام با یکهر ت باعث شده است ه در نهایکاند شیدهکسویی منشأ بینش ل
ها جوالنگاه شیده شود. گاه زندانکام کنا یارایی و رسالت این مجازات به ورطهک

گاه جوالنگاه طرفداران نظریه مجرمین مادرزاد و زندان با اعمال  و ن حقوق بشرطرفدارا
اه انسان زندان به مثابه. گاه بوده است شاقه اه جربه عنوان و گاه سازی  دانش ائم دانش

ه هر کیفر سالب آزادی را پیچاندند. فارغ از اینکنسخه  این مسیر، و در مطرح شده است
  رد. کار برد و به نحو شایسته اجرا کدام را به جای خود به کآید و بایست هر اری مکیفری به ک

ی محدود از  ه در این نوشتار در پی اثبات آن هستیم، لزوم استفادهکآنچه  ،به هرحال
، کم بر کآزادی با توجه به مبان فقه و اصول حا یفر سالبک یفرشناس است. به عبارت

های  برداری از سیستم پیکیفری سالب آزادی در سطح گسترده، کاز نظر ما استفاده از 
ه کتوان دریافت  اعمال مجازات غربی است. با نگاه به فقه اسالم و منابع معتبر آن م

ی آن استفاده در موارد  ه نتیجهکزادی وجود دارد یفر سالب آکضوابط مشخص برای 
ر، فلسفه کمحدود و با مال ی مجازات در اسالم نیز  هایی مشخص است. از سویی دی

عنوان مجازات، موارد محدود   یفر سالب آزادی بهکه برای تعیین کمنطبق با دیدگاه است 
یفر سالب آزادی و زندان و کابتدا به تعریف  ،نظر دارد. در ادامه و ضوابط مشخص را در

یفر سالب آزادی در کاستفاده از  یپردازیم. سپس، پیشینه ی آن م تبیین مختصات بهینه
ل کطور   به ،اسالم مجازات ینیم و پس از آن با بررس فلسفهک فقه اسالم را مرور م

آزادی یفر سالب کی محدود از  طور خاص، به ضرورت فقه استفاده  و مجازات حبس به
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ی محدود  نیم. در نهایت نیز پس از بررس ضرورت اجتماع و تاریخ استفادهک اشاره م
  پردازیم. ل از مطالب بیان شده مکگیری  یفر سالب آزادی به نتیجهکاز 

  

  یفر سالب آزادیک -١

معادل و پربسامدتر از آن  یه واژهکباشد ها م از انواع مجازاتیفر سالب آزادی یک
  اغلب در معان زیر استعمال شده است: ،است. حبس »حبس«

(مغنیه،  اباحه مجان منافع برای جهت یا شخص معین و یا عنوان از عناوین .١
 .)٨۶ق، ١۴٠۴

(معین،  ردن و بازداشتن آمده استکدر فرهنگ معین به معنای زندان : ردنکزندان  .٢
، حبس چنین تعریف شده است .)٣٩١ص، ١٣٨٩ سلب آزادی و : «در معنای اصطالح

ه در آن حالت ترخیص وجود نداشته کاختیار نفس در مدت معین یا نامحدود، به طوری 
(جعفری لنگرودی،  »باشد و اگر حالت انتظار وجود داشته باشد، آن را توقیف گویند، نه حبس

  ).٢٠٨ص ، ١٣٧۴

 ,Incarcerationالتین  یواژه معادل هک - حبس یا مجازات سالب آزادی«

Imprisonment, prison یفری در اواخر قرون وسط و آغاز دوران کرد با روی -است
ویژه  یفری انقالب فرانسه، بهکاروپایی شد و حقوق  یفری مالک ینوزایش وارد زرادخانه

) ۴٣ ص ،١٣٨٢(گودرزی بروجردی،  »ناپلئون بدان رسمیت داد ١٨١٠و  ١٨٠٨های نامه قانون

  گیرد.م قرار مفرد مورد حیفر به قصد سلب آزادی کاین 

اربرد آن به جای کنماید و نیز همین قصد را متبادر م »یفر سالب آزادیک«عبارت 
یفر محدود کیفر سالب حیات، کیفرها، از جمله کحبس، برای قرارگرفتن در مقابل سایر 

، کننده آزادی، ک ای از یفرها دستهکدام از این که هر ک.. است؛ .یفر قطع عضو وکیفر مال
  رود.وم را نشانه مها و منافع محداشته

ه از هر زاویه و با هر کوجه است  خود مفهوم بسیط، غامض و چند ،آزادی ،وانگه
ار کبه » آزادی«ی  دهد. هرچند واژهدید به آن نگاه شود، منظری متفاوت از خود نمایش م

و آزادی در رفت و آمد فرد  یفر سالب آزادی، به معنای آزادی فیزیکرفته در عبارت 
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ت و رفت و آمد بدون مانع کباشد؛ اما آزادی در مفهوم عام خود همیشه به معن حر م
ه در ادبیات فارس نیز اغلب کنیست. آزادی در این معنا مخالف در بند بودن نیست. چنان

، آزادی از پیچیدگ بیشتری برخوردار  ١مفهوم عام آن مدنظر است. است در معنای سیاس
  گیرد. منف و مثبت به خود م یو جنبه

ترین حقوق افراد جامعه بدانیم، همین  از عالچنانچه آزادی را به عنوان ی ،باری
 از شعارهای خود قرار دهد و ه انقالب فرانسه آن را یکعال بودن این حق باعث شد 

  معه بداند.یفریِ انقالبی خود، سلب آن را جزای تعرض به حقوق جاکدر حقوق 

ی تعریف قانون از حبس، از سوی قانونگذار را الزم دانسته و پس از بیان  برخ ارائه
ثر جرایم کار رفته است و مجازات اکیفری بهکاصطالح حبس، بارها در قوانین «ه کاین

» ن قانونگذار تعریف از آن ارائه نداده استدهد، ل یل مشده در قانون را تش بین پیش

رسد اند. به نظرم وجود تعریف قانون از حبس را الزم دانسته ،)٢، ١٣٨٠تومتری،  (موسوی
یفر سالب آزادی توسط قانونگذار وجود نداشته باشد؛ زیرا ارائه تعریف کنیازی به تعریف 

ای یفر گستردهکه در این صورت بایست قانونگذار کجامع و مانع دشوار خواهد بود. چرا 
های بسته، های متعدد مانند: زندانانهای مختلف و در مه به صورتکرد کرا تعریف م

شاورزی و خدمات وابسته به کهای باز، مؤسسات صنعت و باز، زندانهای نیمهزندان
های های مجرمان غیرمسئول، تبعیدگاه های اصالح و تربیت، بیمارستانانونکها، زندان

های انل و مواد مخدر، معتاد به استعمال الز معالجه مجرمان مکمجرمان به عادت، مرا
ه قانونگذار انواع که الزم است، این است کشود. آنچه .. اجرا م.اجرای حبس خانگ و

یفر کهای اجرای  انند. مکر کیفر را ذکهای اجرایی این انمختلف حبس و ویژگ م
ها و نامه سازمان زنداننید به آیینک رجوع( اندر شدهکها در قوانین ما ذهای آنسالب آزادی و ویژگ
  ٢اند. اما انواع حبس تعریف نشده )٢٠/٩/١٣٨شور، مصوب کاقدامات تأمین و تربیت 

                                                                                                               
و  سروند، چو سرو آزادم! تا خیال قد و باالی تو در فکر من است، گر خالیق همهمانند این اشعار از سعدی که :   .١

  روز که در بند توام آزادم!نیز: ...  من از آن

، تکدیری و با کار. حبس ابد نیز عبارت از برخ از انواع حبس عبارت. ٢ اند از حبس مجرد، موقت، دائم، احتیاط
وم است و در فقه ح کار رفته است. حبس مجرد بس دائم و حبس مخلد در همین معن بهحبس در مدت عمر مح

ومیت خود، در ی سلول کوچ به طور انفرادی زندان  وم به حبس مجرد در تمام مح عبارت است از اینکه مح
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یفری با اهداف: رفع کمجازات سالب آزادی عبارت است از  ،شناخت یفرکاز منظر 
، تشف خاطر بزه  احساس بی و آموزی  ار، عبرتدیده، طرد اجتماع بزه  عدالت

، ایجاد سازگاری اجتماع و  یین مرزهای میان محدودیت و ردهای: تعکاردکبازدارندگ
، کارکو  آزادی های مخصوص و تحت انه در مکننده و حفاظت کنترلکرد اصالح

ر شده رجوع کدام از موارد ذکبرای اطالعات بیشتر و توضیح هر( شوددیده اجرا منظارت افراد تعلیم
  .)١٣٨۶، نید به: بولک

  

  زندان - ٢

های حقوق یفر سالب آزادی است. گاه به تسامح حت در نوشتهکزندان محل اجرای 
امروزه حت با شروع هزاره سوم میالدی، در «برند. ار مکزندان را به جای حبس به

آید، یفری، برابر با زندان به شمار مکشورها و از دیدگاه مردم عادی، عدالت کبسیاری از 
های متوسط و ه در جرمکهای مهم،  تنها در جرم ه از دادرسان توقع دارند نهک تا آنجا

  ).٣٩ ص ،١٣٨٢ (آشوری،» یز به این ضمانت اجرا متوسل شوندن وچک

مصوب  ،ها و اقدامات تأمین و تربیتاجرایی سازمان زندان ینامهآیین ٣ی  در ماده
ومین قطع با ه در آن محکاست زندان محل « :، در تعریف زندان آمده است١٣٨٠

منظور اصالح   طور دائم به  معرف مقامات ذیصالح قضایی و قانون برای مدت معین یا به
 .»دنشویفر نگهداری مکو تربیت و تحمل 

نار چه کومیت خود را در زندان و در وم تحت چه شرایط دوران محه چه محکاین
ری  ذراند، در حوزه -یصورت انفراد  یا حت به-افراد دی ها و ی زندان علم اداره یب

                                                                                                               
وم در مدت معین است. حبس احتیاط همان بازداشت موقت متهم م باشد باشد حبس موقت، سلب آزادی مح

نماید. حبس تکدیری حبس که برای دی او در طول محاکمه بنابر دالیل است که قانونگذار تعیین مکه سلب آزا
وم عالوه بر زندان شدن مجبور به است را مامور خالف مقرر شده گویند. حبس با کار نیز حبس است که مح

ل قانونگذاری در کشور، انواع مختلف از شود باشد. عالوه بر این موارد در طوانجام کارهایی که برای او معین م
ای، حبس تأدیبی، حبس با اعمال شاقه و حبس تعزیری که  اند مانند حبس جنایی، حبس جنحهحبس نیز ذکر شده

 ،مقدادیگودرزی بروجردی و (جهت اطالع بیشتر ر.ک:  ها خارج رسالت این تحقیق استز آنتعریف هرکدام ا
  ).٩٠ص ، ١٣۵٢، ؛ همچنین: صالح٢٠٩و ٢٠٨، پیشین، صص رودیجعفری لنگ؛ و نیز: ٢٣ص ، ١٣٨٣
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باشد. اما، هدف ما از بحث در مورد زندان در این نوشتار، خارج از قلمرو تحقیق ما م
رود، نوع و شرایط آن ار مکه هرگاه در این تحقیق زندان به کعنوان این مطلب است 

ی طرفداران نظریات خصوص از سو به -ن است در جاهایی مدنظر ما نیست؛ زیرا مم
زین حبس عنوان مثال وقت در مورد مجرمین  احتمال غیرمنطق بودن آن برود. به -جای

شود، نوع زندان و ها صحبت می برخ از آنو لزوم استفاده از زندان درباره کخطرنا
ان، چنانچه به صورت علم و متخصصانه در هر مورد شرایط محیط و مدیریت آن م

ن تشریح ما خواهد بود. ل یارائه شده یی ادعا و فرضیه نندهک بیین شود توجیهتشریح و ت
ر ما انتخاب ها نوشتاری جداگانه را مو تبیین این موارد و تفصیل آن طلبد. به بیان دی

  ایم.ها را به صورت مفروض در نظر گرفتهصحیح، علم و منطق آن

  

  سالمیفر سالب آزادی در اکزندان و  یپیشینه - ٣

، استفاده از مجازات حبس کدر ایران بعد از اسالم، همانند سایر  شورهای اسالم
یفر سالب آزادی در این دوران، به بررس کمرسوم گشت. برای یافتن ضابطه برای تعیین 

افتاده است با آنچه پردازیم. ناگفته نماند آنچه در عمل اتفاق م حبس در منابع فقه م
شورهای اسالم تفاوت فاحش داشته است و کی  ود دارد، در همهدر موازین فقه وج

، ازکهای وضعیت زندان ه در منابع تاریخ ثبت گردیده، کجمله ایران،  شورهای اسالم
نجه های توأم با شارگیری حبسکضابطه بودن بهها و بی از نابسامان اوضاع زندانکحا

  ١.و آزار بدن بوده است

، جز در  عنوان ی ز دیدگاه فقهای امامیه، زندان بهریم و اکدر قرآن مجازات شرع
اه ندارد و که چند بار سرقت کجمله برای سارق  موارد استثنائ (از رده و زن مرتد) جای

های جور برای دفع مخالفان ومتاربرده شده از سوی حکریم از ابزارهای بهکاز منظر قرآن

                                                                                                               
کرد که پیشاب حیوانات و یا آب آمیخته به نم و خاکستر را بنوشند و به گویند حجاج زندانیان را وادار م. ١

ه بهای او ن پوشاک بودند در زندانهزار تن از این زنان بدو ۶هزار زن که  ٣٠هزار مرد و  ۵٠ ،هنگام مرگ حجاج
(برای اطالعات بیشتر  ها وجود داردر مورد وضعیت زندانهای اسفبار زیادی در تاریخ اسالم دبردند. نمونهسر م
، به ر.ک   ).۶٠تا  ۴٨، صص ١٣٩١: طبس
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انقیاد است. از آیات و روایات موجود نیز چنین استنباط  ردن آنان بهکسیاس و یا وادار 
  ١.عنوان بازداشت موقت مرسوم بوده و تجویز شده است ه حبس بهکشود م

ها با ه با مقایسه آنکشود با این حال در فقه اسالم مواردی از مجازات حبس دیده م
ر می ه مورد کرد. مواردی کی ای خاص میان این موارد شناسایتوان به نوع ضابطهدی

توان ار مورد را مه از این تعداد، تنها چهکباشد باشد، یازده مورد م ثر فقها مکقبول ا
رد. ک یتوان تشها (ارتداد زن) نیز م از آنو در مجازات بودن ی مجازات دانست

ر نیز بازداشت موقت و یا حبس برای مجبور    باشد.ردن به احقاق حق مکهفت مورد دی

رد و از کشود بررس خواهیم  ه مجازات محسوب مکتنها چهار موردی را  ،در زیر
پس از بررس این چهار  ٢.م گذریمقیم با موضوع ندارند ه ارتباط مستکسایر موارد 

  رد. کها استخراج خواهیم ارگیری آنک ای برای بهمورد، ضابطه

  :تاران ذیل حبس ابد اسیفر بزهکدر فقه اسالم 

ری او را کس کالف:  ،  (نجف شته استکه فردی را نگه داشته و دی   ). ۴۶/ ۴٢ج،١٣٨۵قوچان

ری داده و مأمور، او را کس کب:  شته است. مباشر در قتل نیز که فرمان به قتل دی
  ).١/٣٠۴ج، ١٣٩١(خویی،  راه شده باشدکشود؛ حت بنابر نظر مشهور اگر بر قتل ا قصاص م

                                                                                                               
انّ النبی یحبس ف «: مبن بر اینکه(ع) مائده و نیز روایت از امام صادق  یسوره ١٠٦ی از جمله نگاه کنید به آیه .١

،  :به اشاره کرد (ر.ک »الدم بِستَه ایام فَانجاء اولیاء المقتول ببینَة و ا خّلّ سبیله تهمة - ٩٤، صص ١٣٧٨سنگلج

، بی :اسالم مراجعه کنید به خصوص زندان در در بیشتر یبرای مطالعه .)٩٥ ال که تا، ترجمهالوائل : محمدحسن ب
ام زندان در اسالم«با نام    است. منتشر شده »اح

  جهت اطالع از این موارد به منابع فقه زیر رجوع کنید:. ٢

الم،   .٣۵٧/ ٢جو نیز: تحریرالوسیله،  ٣٣/٣١۵ جاول: جواهرال

الم، ٢٣۶/ ۴ جاالفهام،دوم: مسال   .٣۶-٣۵/ ٢ جو نیز: تحریرالوسیله، ١٨٩/ ٢۶ج؛ همچنین: جواهرال

الم٢٣۶/ ۴جاالفهام، سوم: مسال   .٣۶-٣۵/ ٢ جو نیز: تحریرالوسیله، ١٨٩/ ٢۶ ج،؛ همچنین: جواهرال

الم،   .٣٣- ٣٢/ ٣۵ جچهارم: جواهرال

الم،١٧٩/ ۵پنجم: الخالف،    .١٩١/ ٣٨ ج؛ و نیز جواهرال

الم،٤٦٦/ ١٣ جاالفهام،مسالششم:    .٢٠٨/ ٤٠ ج؛ و نیز: جواهرال

الم،هفتم:  ؛ مبان ٣٠۶/ ٩جالشیعه، ف؛ مختل۴۶١صلوسیله،ا؛ ١٧۶ص الفقهیه،القطلب؛ ا٢٧٦/ ٤٢ ججواهرال
  .۴/۶٢٠جالفواید، ؛ و همچنین: ایضاح١٢٣/ ٢ج المنهاج،تکمله
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(نجف رده است کشده و برای بار سوم دزدی   بار حد سرقت بر او جاریه دو کس کج: 
 ،   ).۴١/۵۵٣ج ،١٣٨۵قوچان

،  (نجفند که از ارتداد خود توبه نکد: زن مرتد در صورت  خویی،  ؛ ۴١/۶١١ج ،١٣٨١قوچان
  ).١/١٣٩١ج

ر که قبال ذکطور  رد. همانکعنوان مجازات مطرح  توان بهه مکاین چهار موردی است 
توان ند مکه از ارتداد خود توبه نکشد، در مورد مجازات بودن حبس ابد زن مرتدی 

ردن ابزاری برای اجبار کرسد در این مورد حبس  ه به نظر مکرد. با این توضیح، ک یتش
ر از مصادیق استفاده از حبس در فقه، کگونه  ردن است. همانکبه توبه  ه هفت موردی دی

م ارتداد زن نیز در بین فقها ه در مورد حکر است کباشد. شایان ذی مبرای اجبار به امر
  ١ نظر وجود دارد. اختالف

ر شده است. کعنوان مجازات ذ در فقه اسالم، تنها در سه مورد حبس به ،هکنتیجه این
عبارت در فقه امامیه حبس غیر  ها است. بهتشابه در هر سه مورد، حبس ابد بودن آنوجه 

توان م است مکه در دست حاکناسایی نشده است و تنها در مورد تعزیرات مؤید ش
 ،هایی م نیز اختالفکه در مورد این اختیار حاکرد. کارگیری حبس را شناسایی کاحتمال به

                                                                                                               
گونه است، و تبعید او ماند نیز همیناست و تا زمان توبه کردن در تبعید م شدهدر مورد مواردی که فردی تبعید   .١

گر این موضوع است. با این توضیح جیهها در اسالم نیز تومجازات یباشد. فلسفهبرای اجبار به توبه کردن وی م
که در اسالم هدف مجازات تنها اصالح مجرم نیست و مواردی همچون لزوم اعدام کردن قاتل که پس از قتل 

ها، آن یشوند و برای افاقهدیوانه شده است و نیز اجرای حدود بر کسان که پس از ارتکاب جرایم حدی مجنون م
چیز هرحال باید اجرا شود و هیچشود، بیانگر این نکته است که مجازات به قه، صبر نمجهت اجرای حد در زمان افا

شود، نباید قائل به تواند قاطع اجرای آن باشد. بنابراین در جایی که توبه قاطع حبس یا تبعید محت توبه نم
خصوصیت برای اختصاص توبه به مجازات بودن آن تبعید و حبس بود. زیرا اگر چنین بود، با توجه به اینکه هیچ 

گونه  حال اینکه این گشت.موارد خاص جهت انقطاع مجازات وجود ندارد، توبه بایست قاطع هر مجازات تلق م
از تبعید موقت به این علت استفاده نکردیم که محارب های موقت هستند (بازداشت و حبسنیست، و این موارد نیز 

شود. البته در مورد نحوه تبعید محارب بین فقها داشته نم در تبعیدگاه آزاد نگهشود و نیز در تبعید حبس م
بس وی در تبعید، برخ تبعید بدون حبس و برخ نیز قائل به تبعید مداوم حنظر وجود دارد برخ قائل به الفاخت

ر هستند. ه سیدابهاج، آیتالمنتکمله ٢۶٧ یلهأ: مسبه ر.ک( از شهری به شهر دی ) که جهت والقاسم خوییال
  .باشدوادارکردن فرد به توبه م
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ه مورد وجود دارد به ه در میان سکای حت در میان فقهای متأخر، وجود دارد. اما ضابطه
  :شرح زیر است

ه کچنان است  ب جرم نه آنکه مرتکرده است کد زمان استفاده شارع از حبس اب
ه نهایت آن صد ضربه که حد قطع یا تازیانه، کچنان است  شدن باشد و نه آن  شتهکمستحق 

ی قبل ه در مرتبهکحبس ابد مجازات سنگین است  ،عبارتاست، درخور عمل او باشد. به
ر مجازات سرقت حدی نیز بیانگر این ی اعمال آن د از سلب حیات قرار دارد. مرحله

  موضوع است.

ر این مجازات یضابطه طور داشتن از جامعه بهه دور نگهکرد حبس ابد، کارکها از دی
ری را صادر مکس که کآید. با این توضیح باشد، برمدائم م ند و که فرمان قتل دی

چنان حیات  د قاتل نیست، آنشباهت به خونماید و عمل او بی در قتل م که امساکس ک
 ی حضور آنان در جامعه هران ادامهه امکاند شمرده انسان را به سخره گرفته و سب ی

ه سزاوار سلب حیات باشند؛ کچنان نیست  آینه خطری بالقوه برای جامعه است؛ اما آن
خود  ه پس از قطع دست راست و پای چپکشوند. فردی نیز طور دائم حبس مبنابراین به

باشد و خطری است  خورده م گویی سارق قسم،برای بار سوم دست به سرقت حدی بزند
 نیز هنوز مستحق سلب حیات نیست بهه باید جامعه از آن مصون بماند؛ اما چون او ک

  شود.صورت حبس دائم از جامعه طرد م

. رو هستیمروبه کمجرم خطرنا ر شده، قریب به یقین با یکرد ذدر هر سه مو

 از بودن مجرم نیز ی کهای بعدی شرح داده شده است، خطرناه در بخشک چنان آن
ر دانیم. نقطهیفر سالب آزادی مناسب مکارگیری ک ه در بهکضوابط خواهد بود  ی دی

ردگرایی اسالم در استفاده از مجازات کارکما با برخورد فقه اسالم با حبس،  کاشترا
یفر سالب ک یی دید ما بر فلسفهدگرایی با توجه به زاویهرکارکسالب آزادی است. این 

  آزادی به دست خواهد آمد. 

، در استفاده از حبس به صورتومتجمله حت ح ها، ازنفع دولت های های اسالم
نترل متعرضین به جامعه و دولت و کابزار  عنوان ییفر سالب آزادی را تنها بهکگوناگون، 
رده که از وقوع جرم مخدوش گردیده، تبدیل کدان عموم جامعه، ی اقناع وجنیز وسیله
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یفر سالب آزادی همت که برخ بر همین مبنا به تراشیدن فلسفه برای کاست. تا جایی 
  اند. گماشته

گذرانیم و پس از رد متصور از آن را از نظر مکارکمجازات حبس و  یفلسفه ،در ادامه
  ر سالب آزادی را شرح خواهیم داد.یفکم بر تعیین کسایر اصول حا ،آن

 

  یفر سالب آزادی در اسالمک یفلسفه - ۴

یفر سالب آزادی نیز کای گذرا به فلسفه مجازات در اسالم الزم است؛ زیرا حال اشاره
ه مبنای مجازات یا کگونه  شود؛ درست همانم ی اول از همین فلسفه ناش در وهله

ه کمبنای آن است، عبارت از همان مبنایی است  های اسالمه مجازاتکای اساس اندیشه
یفر، جزئ از کی ه فقه جزایی و پدیدهکآن باشد. چهمجموع شریعت اسالم بر آن مبتن م

ه بین اجزای آن کای است ه دارای جوانب و ابعاد گستردهکهمین شریعت اسالم بوده 
 یعت در راستای تحقق یه تمام شرکهیچ تغایر و تضادی نباید راه داشته باشد؛ چرا 

ی این دارد. بنابراین داشتن مبنای واحد ضروری است. در خصوص ارائه م هدف گام بر
  نظر وجود دارد. کمبنا در بین عالمان اسالم تقریباً اشترا

  )١٠٧ /(انبیاء»  رحمةٌ للعالمینا کو ما اَرسلنا«فرماید: خداوند در قرآن م

رحمت خداوند بر بندگان  -ه مجازات نیز بخش از آن استک -بر این مبنا، شریعت
چیز را در برگرفته است. جای طرح این سؤال جا و همهی آن همهه گسترهکاست. رحمت 

ونه مکباق است  ه هرچند در کیفر قرار گیرد؟ پاسخ آن است کتواند مبنای ه رحمت چ
ازگاری ندارد ول این رحمت ظاهر با رحمت س  ه بهکیفر سخن از رنج و عذاب است ک

ه اقتضاء دارد منافع و مصالح به آحاد جامعه برسد و مفاسد و ضررها از آنان دفع کاست 
ی آن، یعن جلب مصلحت گردد و حیات جامعه و افراد آن تداوم یابد. این رحمت و الزمه

مان شود و برخ از عالروشن برداشت م  و منفعت و دفع مفسده، از نصوص دین به
و برخ نیز تصریح  ١؛اندل دین را مصلحت دانستهکاند. برخ دین نیز بدان تصریح نموده

                                                                                                               
ام ف مصالح. ١ الشریعه کلها مصالحح: اما درء مفاسد او جلب  ان: «۵االنام، صعزبن عبدالسالم، قواعداالح

  .)۴٩ ص ،١٣٨٧نیا، نقل از: قربان(به». مصالح
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اهش مفاسد آمده کمیل مصالح و تعطیل یا که شریعت اسالم برای تحصیل و تکاند ردهک
ل میلها و تعطیکلها و تک: ان الشریعه االسالمیه جائت بتحصیل المصالح ١٣١/ ٢جق، ١۴٢۶تیمیه، ابن( است

ر بر این باور هستند  .)هایکالمفاسد و تف ها و مته مبنا و اساس شریعت بر حکبعض دی
مت ه تماماً عدالت، رحمت، مصلحت و حکمصالح بندگان در امر معیشت و معاد است 

العباد م و مصالحالحاشریعه مبناها و اساسها عل :٢/ ٣جق، ١٣٨٩الجوزیه، ابن قیم( شوندمحسوب م
  .)لهاکم لها و حکلها و رحمه و مصالح کمعاش و المعاد و ه عدل ال ف

برای آدمیان و جلب مصلحت «یفر عبارت است از که مبنای کتوان گفت بنابراین م
نیا، : قربانبه ک(ر. محمد غزال نیز بر همین باور استه امام کهمچنان  .»دفع مفسده از آنان

اصالح آدمیان، حمایت از آنان در برابر «یفر را کاز  عبدالقادر عوده نیز هدف .)۵٠صپیشین، 
، بازداشتن ایشان از ارت اب گناهان و کمفاسد، نجات آنان از جهالت، ارشادشان از گمراه

؛ ١/۶٠٩جتا، بیعوده، ( »برداری از قانون جرائم و برانگیختن آنان به اطاعت از خداوند و فرمان
  انسته است. د) ۵١ ص نیا، همان،به نقل از: قربان

  

  ی محدود از مجازات حبس  ضرورت استفاده - ۵

جلب مصلحت برای آدمیان و دفع مفسده از «یفر عبارت است از که مبنای کگفتیم 
یفر سالب آزادی از این مبنا به دور افتاده است؟ آیا در که امروزه، کچه شده است ». آنان

، اجرای بیکشرایط  ترین جرایم،  ریز و درشت یفر سالب آزادی در قبالکی  رویه نون
 توانسته است عدالت را تحقق ببخشد؟ از نظر اسالم، استفاده از مجازات حبس تنها ی

ان ها ام ند و بدون وجود این ضرروتک ه در موارد خاص مصداق پیدا مکضرورت است 
ه هدف حبس کشود  ناپذیر خواهد بود. از برخ روایات استفاده م ار بستن آن توجیهک به

، زندان  کدر برخ موارد حمایت جامعه از شر و ضرر مجرمین خطرنا است. به عبارت
ه زندان کاند و در صورت   اصالح  دارند و غیرقابل که حالت خطرناکردن مجرمان ک

ران صدمه و آسیب وارد م نند، مجاز دانسته شده است. مثال در مورد ک نشوند به دی
ه در بار اول دستش قطع شده و در بار دوم پایش کزات ه پس از دوبار مجاکسارق حدی 

استودعه «شود در روایت آمده است:  ب سرقت حدی مکقطع شده است، و دوباره مرت
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نم و ک یعن او را حبس م .)٢۵۵/ ٩ج(وسائل الشیعه،  »السجن ابداً و اغن عن الناس شره
ران باز   دارم. م شرش را از دی

ر،  ار قابل نادان و جاهل، دانشمند فاسق و دالل تبه پزشهمچنین در روایت دی
ه کمت زندان شدن این افراد نیز آن است ه حکحبس دانسته شده است. بدیه است 

ران به ایشان آسیب برسانند. ضمن آن ه حبس موجب ارعاب و احیاناً کنتوانند با فریفتن دی
ضرورت فقه و نیز ضرورت  ،ر ادامهد .)۶١ص ،١٣٩٠(حاج ده آبادی،  ها نیز بشوداصالح آن

  یفر سالب آزادی را بررس خواهیم نمود.کی محدود از  اجتماع استفاده

  

  یفر سالب آزادیکی محدود از  ضرروت فقه استفاده -١ -۵ 

س، تعزیر است نه حد؛ زیرا از نظر مشهور فقها از جمله شیخ مفید، زندان یا حب
 از کاند و از طرف روایات حامساجد نه فرموده(ص) از اجرای حدود در حرم و پیامبر

بستند. اگر حبس، حد ه ایشان و امیرالمؤمنین(ع) مجرمان را در مسجد مکآن است 
عالمه حل ). ٧٨٣ ص .ق،ه١۴١٠(مفید،  شد، هرگز اجرای آن در مسجد جایز نبودمحسوب م
ون بالضرب و الحبس و ی ل جنایة الجد فیها و هوکاالتعزیر یجب ف «ند: کنیز بیان م

،  »التوبیخ مجازات اصل  ی دین عموماً یلذا زندان در اندیشه .)٢٣٩ص.ق، ه١۴٢٠(حل
 از مصادیق تعزیر، اقدام تأمین و تربیت است و به عنوان ی«ه شود؛ بل محسوب نم
یری از وقوع مجدد جرم را دارد. در موابیشتر جنبه ردی نیز ی اصالح، بازدارندگ و پیش

ضرورت مطرح بوده و اساساً با  عنوان یار رفته است بهکعنوان مجازات به ه حبس بهک
، » افراد جامعه دارد، همخوان ندارده سع در پرورش روح و روان کمنطق اسالم  (خلیل

  .)۶٩ص ، ١٣٨۵

 باشد.ردن مجرم از جامعه بنابر مصلحت خاص مکمانا دور این ضرورت نیز ه

ه وی با آمارهای ک. با این توضیح است عقیده بوده باره با ما همادر عوده نیز در اینعبدالق
ه مشمول کدهند یل مسوم مجموع گناهان را جرائم تش ه دوکرده است کدقیق ثابت 

  شوند:سوم باقیمانده به دو دسته تقسیم مباشند و یحدود و قصاص م

ردن برای کشتن، دزدی کداشتن وی برای تخلفات مهم مانند گرفتن مقتول و نگه .١
ری  طور  ی آنان مجازات زندان را بهه شریعت دربارهکسومین بار، و دستور به قتل دی
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و  ١ها تا ظاهر شدن توبه باید در حبس بمانندرده است. بعض از آنکنامحدود و ابد معین 
ر تا لحظه ه کن جهت جا دارد ی مرگ حق خارج شدن از زندان را ندارند؛ بدیبعض دی

گونه افراد ه نیروی بازدارنده ندارد؛ زیرا اینکیفری است کگفته شود زندان در اسالم 
 ٢.ها وجود نداردان برگشت به گناه برای آنمانند و امهمیشه در زندان م

ه در کدهد ه موجب تعزیر هستند، شریعت ترجیح مکاهمیت   مکو  وچکجرائم  .٢
یفرشان از طریق که نصف آن جرایم کنیم کانه زده شود و اگر فرض ها تازیثر آنکمورد ا

ها باید ه در مورد آنکماند به پانزده درصد تخلفات باق م تازیانه زدن انجام گیرد، نزدی
م از که با این حساب درصد بسیار کیفرهای حبس، جریمه نقدی و تبعید اجرا گردد ک

 ).٧٣٢ص ده، بی تا، (عو شوند وم ماران به زندان محکخطا

د. دارعقیده ای بسیار محدود ارگیری حبس به اندازهکبه  به بینید، عودهه مکهمانگونه 
ی بایست توجیه شده بوسیلهدائم نیز  نظر ما نیز همین موارد محدود حبس غیر به

این نوشتار ارائه  ه درکیفر سالب آزادی، کارگیری که ضوابط بهکهایی باشد ضرورت
  شود.ها تبیین مرد، نیز بر مبنای آن ضرورتکهیم خوا

داشتن خطر برخ  ای جهت دور نگهعنوان وسیلهردگرایی حبس بهکاکترتیب،   بدین
شود. البته نباید دور از نظر داشت خوبی مشاهده م افراد از جامعه در نظام فقه اسالم به

رد ه رویاز منظر اسالم نیست، بل رد حبسکارکردن مجرم از جامعه، تنها کی طرده جنبهک
است. تأسیس دو های اسالم مدنظر بوده اصالح نسبت به مجرمان همیشه در مجازات

دین  ی(ع) بر مبنای همین اندیشهتوسط امیرالمؤمنین »مخیس«و  »نافع«های زندان به نام
  و اصالح مجرمان بوده است.

  پرداخته است:  با دو دلیل به اثبات این مطلبیکالفتوفیق

و  ه نفع، ضد ضرر است،کبا توجه به این »نافع«ف: نامیدن آن دو زندان به اسام ال«
ردن و تمرین دادن است، که معنای تخییس، خوار نمودن و نرمکبا توجه به این »مخیس«

                                                                                                               
ی ایشان،منظور . ١    در مجازات تلق کردن آن را پیشتر بیان کردیم.زن مرتد است که ما دیدگاه خود را در مورد تش

  این گفته مبین همان کارکرد طردکننده حبس از اجتماع است که در گذشته به آن اشاره کردیم.. ٢
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یفر دادن که آن جناب برای شخص زندان ارزش زیادی قائل شده و کنتیجه گرفته است 
  ر اصالح بوده است.کی تف ایشان بر پایه

ی رفتار امام عل (ع) با زندانیان در تاریخ به صراحت ه دربارهکیه بر مطالبی کب: با ت
، تنظیم بیان شده است و بر اساس اطالعات موجود در منابع، اجرای عبادت های شرع

عایت .. در دو زندان نافع و مخیس ر.های تهذیبی، آموزش قرآن، فراگیری سواد وبرنامه
،  »های اجباری بوده است از برنامهشده و یم   ).٢٧٣ص، ١٣۶٢(وائل

ه گفته کطوری نمود، به(ع) از زندان در موارد محدود استفاده مامام عل ،با این حال
زندان وجود داشت  ت اسالم فقط یدر زمان شهادت ایشان در سراسر ممل«شود م
امال انسان ک بر اساس سفارش امام عل (ع) در شرایطه کملجم مرادی بود ه آن هم ابنک

، » شدمحافظت م    .)٨۶ص، ١٣٨۵(خلیل

ه شاهرودی نیز آیت برداری از غرب پیکارگیری زندان در سطح وسیع را، کبه«ال
زین مناسب ه امکم زندان را در بسیاری از موارد اربردن و دادن حک دانسته و به ان جای

، (» داندیفرها در اسالم ناسازگار مکها و د، با فلسفه مجازاتبرای آن وجود دار پورهاشم
شود نیز، بایست بر  یفر سالب آزادی تبیین مکبرای تعیین ه کضوابط  .)١٤٠ص، ١٣٨٠

یفر سالب آزادی در کیفر سالب آزادی و استفاده از کمبنای ضرورت استفاده محدود از 
، همانا ضرورت حفاظت از جامعه در برابر  صورت وجود ضرورت باشد. این ضرورت

ر مصلحت جامعه  کمجرمین خطرنا و در هنگام وقوع جرم شدید؛ و به تعبیری دی
فلسفه و مبنای مجازات در   ردیمکر که در گذشته ذکه این مصلحت همانگونه کباشد  م

  ١اسالم است.

، ضرورت استفاده محدود از عالوه بر این روی فر سالب آزادی یکرد فقه و اسالم
یفر سالب آزادی برای مجرم و کبار بستر تاریخ و اجتماع و بر مبنای آثار زیان را در ی

  رد.کرد را تشریح خواهیم توان ترسیم نمود. در ادامه این روی جامعه، نیز م

                                                                                                               
های کامال متفاوت و بیشتری نسبت به فلسفه آن در مجازات حبس در غرب، بستر مناقشات و نظرگاه یفلسفه .١

  م است.میان فالسفه و عالمان اسال
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  یفر سالب آزادیکی محدود از  ضرورت اجتماع و تاریخ استفاده -٢- ۵

ازات سالب آزادی در عصر روشنگری غرب، پیشنهاد علت اصل بها دادن به مج
زین  ، های تعذیبی و ترذیل موجود در آن زمان بود. بهردن آن با مجازاتکجای عبارت

یفرهای مرسوم آن دوره کبردن به آن از شر مشروع دانستن مجازات حبس به جهت پناه 
تعبیر زات بوده است. به از اهداف مهم مجامجرم ی بوده است. در آن زمان تنبیه بدن

آثار  زد وه وی داغ و نشان خود را بر آن مکومان دارایی شاه بود بدن مح«و: کمیشل فو
  ).١٣٨، ص ١٣٩١و، ک(فو ».وبید..کقدرتش را بر آن م

وضع «تاب معروف خود تحت عنوان ک) John Howard( ، جان هوارد١٧٧٩در سال 
رد. با افزایش استفاده از کها انتقاد ضاع وخیم زندانو در آن از او را منتشر »هابد زندان

 اهش آنچنان از خودکها رحمانگ و غیرانسان بودن اجرای مجازاتبی ١مجازات حبس

ه کنش بود کرد واکیفری ایجاد که تحول بزرگ در امور کتب سالب آزادی م. نشان نداد
  ها به وجود آمد.اتی مجازرحمانهاجرای بی در میان مردم اروپا نسبت به

ای در مورد سلسله اقدامات عمیق و گسترده تب سالب آزادی در ابتدا به یم
های درخور و بندی جرایم را به همراه مجازاتطبقه های مختلف دست زد و یمجازات

  رد.کها ارائه متناسب با آن

. مجازات باشدزند و در درجه اول اهمیت مه به مذهب لطمه مکهایی الف: جرم
  ند.که مذهب معین مکار از اموال است ردن بزهکگونه جرایم، محروم  ب اینکمرت

ها خجلت گونه جرمگیرد. مجازات عامل اینه علیه اخالق صورت مکهایی ب: جرم
  ردن اوست.کدادن و شرمسار 

م ه دست به چنین جرایکس کپیوندد. وقوع مه علیه آرامش عموم بهکهایی ج: جرم
  رد.کیفر زندان یا تبعید را در موردش اجرا کزند باید م

  ).۴١ص، ١٣۵۴(مظلومان،  شود و سزاوار مرگ استه علیه امنیت انجام مکهایی د: جرم

                                                                                                               
مورد رسید و در ١٧به  ١٨٣٩شد. این تعداد در سال جرم با اعدام مجازات م ٣٥٠در انگلستان ١٧٨٠در سال . ١

،  جازات اعدام از زندان استفاده شدجای مسایر جرایم به   ).٢٣١ص، ١٣٨٩(صانع
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تب، استفاده از حبس را تنها در مورد جرایم شود پیروان این مه مالحظه مکهمانطور 
  تب بهه نفوذ این مکت آن شد ن مطالعانتیجه ای«شمارند. علیه آرامش عموم جایز م

رد. هدف کرنسانس تا پایان قرن نوزدهم ادامه پیدا  یه از دورهکحدی گسترش یافت 
یفرهای غیرانسان و شدید، اصالح وضع زندان، و اجرای کتب، حذف اساس این م

، (مظلومان»(اران استو بازسازی اجتماع تبه صورت زندان برای هدایت مجازات به
یفر سالب آزادی در غرب و حت جهان، به نحوی مدیون کگسترش مجازات  .)۴٧ص، ١٣۵۴

  تب است. های همین م دیدگاه

  ید فراوان دارد.کته توجه و تأکتب سالب آزادی به سه نم«

یری فردی و جمع از ارت .١  اب جرم است.کمجازات زندان باعث پیش

 ست.ار امجازات زندان باعث سازندگ و اصالح بزه .٢

ار باشد تا ثمربخش و سودمند ابی تبهکمجازات زندان باید متناسب با جرم ارت .٣
 ).۴١ص، ١٣۵۴(مظلومان،  »باشد

تب سالب آزادی تأثیرات عمیق بر تحوالت رات پیروان مکتحوالت ناش از تف
های مجازات و قوانین جزایی در غرب گذاشت. این تغییرات باعث یفری و سیستمک

ه کحال دیری نپایید تر از گذشته گردد. با اینیفر سالب آزادی پررنگکعیت گردید تا مشرو
ی  های این مشروعیت متزلزل گردید. چنانچه خواهید دید، این تزلزل نیز به استفادهپایه

این تزلزل مورد بررس قرار خواهد  ،یفر سالب آزادی ختم شد. در ادامهکمحدود از 
  گرفت.

شورها و از دیدگاه کع هزاره سوم میالدی، در بسیاری از حت با شرو ،هرچند امروزه
ه از قضات توقع دارند کشود، تا آنجا یفری معادل با زندان تلق مکمردم عادی عدالت 

نیز به این ضمانت اجرا متوسل  وچکه در جرایم متوسط و ه نه فقط در جرایم مهم، بلک
لبته، مجازات سالب آزادی فقط از سوی شوند؛ اما مخالفان آن رو به فزون نهاده است. ا

ه عمدتاً وابسته به نهادهای ک( نظران شود، برخ صاحبشهروندان عادی حمایت نم
یفر سالب آزادی) نیز بر ضرورت استفاده کعلم دولت هستند، و همچنین متولیان اجرای 

توان به سه دلیل زیر دهند حداقل مه این دسته ارائه مکید دارند. در بین دالیل کاز آن تأ
  رد:کاشاره 
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ه هنوز هم مجازات کشورهایی کن است قضات را در حذف مجازات زندان، مم .١
ام اعدام سوق ها وجود دارد به سمت و سوی توسل هرچه بیشتر به صدور احاعدام در آن

 دهد؛

شود در واقع امر زندان صحبت م و بازدارندگ خصوص »ارعاب«ه وقت از کاین .٢
های روش یوسیلهه بهکیفر حبس مدنظر است کمجرم در طول تحمل  »سازی انناتو«

زین حبس نم  توان بدان دست یافت؛جای

 رارکو ت که با مجرمان خطرناکدر صورت حذف مجازات زندان معلوم نیست  .٣

ونه باید رفتار ک ای جامعه را از خطر اینگونه افراد مصون رد و با چه وسیلهکنندگان جرم چ
 داشت؟ نگاه

ه زندان موجب عبرت زندان و نیز مجرمین کهای قرن هیجدهم معتقد بودند انسان
اند. در قرن نوزدهم بر ندامت و اب جرم دست نیازیدهکه هنوز به ارتکای است بالقوه

وتاه مدت و کهای شد و در قرن بیستم، با شروع انتقاد از زندانید مکوم تأپشیمان مح
ی این ن متأسفانه همهدن آن به تئوری اصالح و درمان روی آوردند. ولیآور بواثبات زیان

ست ه برای آن منظور شده بود، با شکامیدها بر باد رفت و زندان در رسیدن به اهداف 
  ست عبارتند از:مواجه شد. دالیل این ش

  

یری یا ارعاب خاص ( -الف  )Special Preventionعدم موفقیت پیش

ی بازدارندگ دارد و ه تحمیل حبس بر مجرم جنبهکزندان معتقدند  طرفداران مجازات
ه زندان کند. اما مخالفان معتقدند کاب جرم پرهیز که وی متعاقباً از ارتکشود سبب م

های ه بین سالکشود: در تحقیق رار جرم نمکآورد و مانع تنرخ مجرمیت را پایین نم
سال به زندان  ٣% زندانیان ظرف ۴۵دهد مدر اسپانیا صورت گرفته نشان  ١٩٨٧-٩٠

% است. لذا مخالفین زندان به ۶٠ا % و در آمری٣٠اند این نرخ در ایران حدود برگشته
ند. زندان با آن نوع زندگ به کار تولید نتواند بزهزندان نم«ه کدارند صراحت اظهار م

  .)٨٢ص، ١٣٩١وند،  راهیم(اب» ندکار تولید مند اجباراً بزهکومان تحمیل ممح
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 تأثیرات روان زندان  -  ب

، بوم را از بین مزندان هویت مح های بلند ویژه در حبسهبرد و آنچنان اختالل
ورانه و محض و یا کوکی آن یا اطاعت ه نتیجهکآورد وجود ممدت، در شخصیت او به

انیان و امثال آن صورت شورش در زندان، درگیری با سایر زنده بهکحالت تهاجم است 
  شود؛متجل م

 

 هاشخص بودن مجازات تعارض زندان با اصل - پ

ان او نیز اثرات سوئ دارد و نه بر همسر، خانواده و نزدی ،ومزندان عالوه بر مح
ه در بسیاری از سازد بلفقط آنان را از سرپرست خانواده و حمایت مال او محروم م

ه باید بده و کاند ومشود و این زن و فرزند محوس مکها معموارد بار تحمل هزینه
 نند و به گفته سعدی:کهای جانبی اقامت شوهر یا پدر خود در زندان را تحمل هزینه

  چه تاوان زن و طفل بیچاره را!                اره راگنه بود مرد ستم

  است؛ »درد داروی بدتر از«ه در برخ موارد زندان کتوان گفت ترتیب مبدین

  

 ومان به حبس، به طبقات فقیر جامعهتعلق اغلب مح  -  ت

از هر «نویسد:  از منتقدان مجازات حبس در قرن نوزدهم مو به نقل از یکمیشل فو
  ه ما آن را کآیند بیرون منفرشان از همان جایی  ٩جان و قاتل و دزد و اوباش  ١٠

انه نم ه جرمکایم و این ی هرم اجتماع نامیدهقاعده ه خود ند بلکفرد را با جامعه بی
انه است، یعن از طبقه ه فرد در جامعه واقعاً یکایت از آن دارد اب جرم حکارت ای بی
ه قبل که در بسیاری از موارد همان عوامل کرده است. چنین است که فقر، خوار و ذلیلش ک

روج وی با شدت و حدت اند پس از خ وم بودهاری محاز ورود به زندان عامل بزه
ه چنین فردی مجدداً کآور نیست رد و لذا تعجبکبیشتری خودنمایی و عمل خواهند 

  ).۵٧ص، ١٣٩١و، ک(فو »جرم شود و به آغوش زندان بازگرددب کمرت
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 بار اقتصادی زندان  -  ث

سو دولت از ی ؛های فراوان و هنگفت را در برداردها هزینهساخت و نگهداری زندان
ند و که در نهایت بر دوش مالیات دهندگان سنگین مکهاست از تحمل این هزینه ناگزیر

ر مح ه این خود کماند های اقتصادی و اجتماع باز موم به حبس از فعالیتاز سوی دی
اقتصادی دارد و در هرحال جبران خسارت  یدر مجموع اثرات نامطلوبی را بر روند توسعه

 ١٨ساختن  یعنوان مثال هزینه ند. بهکالت مواجه مو یا با مش ندیده را غیرمماز زیان

پزوت برآورد شده  ٠٠٠/٠٠٠/۶٠٠/١نفر در اسپانیا بالغ بر  ٢٠۵٠٠زندان با ظرفیت 
 ۵/١بیش از  ١٩٩۴یفری در سال ک یمؤسسه ١٣٠ یاداره یاست. در انگلیس هزینه

زندان در شرایط  رای نگهداری یب ١٩٧٩شور در سال کمیلیارد پوند بوده است. در این 
پوند  ٨١۶به  ١٩٩٣ه این مبلغ در سال کپوند هزینه شده است  ٢٣٢امنیت باال، در هفته 

هفتگ زندان برای هر زندان معمول  ییعن چهار برابر افزایش یافته است. متوسط هزینه
  .)١٣٠ ص ،١٣٩١وند،  (ابراهیم دالر) برآورد شده است ٨۵٠پوند ( ۴٩۴

 

 زوال حس مسئولیت  - ج

و  رده بزهکردن او از جامعه ناکوم و زندان و جدااری بر محالصاق برچسب بزه
پذیری  رفته حس مسئولیتوم زندان رفتهه محکشود زندگ تحت شرایط خاص سبب م

دانند از دست بدهد و پس از خروج از ه او را از آن خود نمکسان کخود را نسبت به 
  ند؛کهای مورد قبول جامعه در خود احساس تری نسبت به رعایت ارزشمکلیف کزندان ت

 

 پایین بودن سطح بهداشت و اخالق  - ح

توان از زمره دالیل های اخیر را نیز م رواج موادمخدر و شیوع بیماری ایدز در سال
  رد؛کست مجازات زندان تلق ش
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 یفریکم جمعیت کترا  - خ

ات آزادسازی مجرمان و بازسازگاری آنان را ه بتوان مقدمکاین عامل مانع از آن است 
ر، ترارد؛ بهکفراهم  ای منابع انسان و ه مقادیر قابل مالحظهکشود م، سبب مکعبارت دی

های اصالح ه باید از درمان و برنامهکسان کها شود و لذا انسان »ردنکانبار«مال صرف 
منبع ایجاد تنش هم برای پرسنل و هم  م،کعالوه تراشوند؛ بهنند از آن محروم مکاستفاده 
  ومان است؛برای مح

 

ردن، جداسازی، کهای زندان ن شیوه نیستند لیکومان افراد خطرنااغلب مح  - د
ه قادر به دفاع یا حت کسان کهای اعمال شده نسبت به عدالت برخوردهای خشن، بی

 ١٩٨٧انادا در سال کمیسیون تعیین مجازات که کمترین مخالفت نیستند، همانگونه ک

ند و درجه خشونت کتبدیل م کومان غیرخشن را به افراد خطرنارده محکگزارش 
 دهد؛ مجرمان خشن را افزایش م

)Report de commission canadienne sur la determinution de la peine. 1987, P.48(  

 

ومان بر رانه برخ محاه فعالیت بزهکه جامعه با علم به این کاگرچه قابل قبول است   - ذ
برند در خود ه آنان در حبس به سر مکاثر بازداشت آنان خنث شده است و برای مدت 

اران ثیری از بزهکطور روزمره تعداد ه بهکن باید توجه داشت ند، لیکاحساس آسایش م
زاد و  آنان افزوده شده است، آکبرند و بر خطرناسر مزای زندان بهه تحت شرایط جرمک

اه حمایت از ه زندان بهترین رکتوان گفت شوند. در این صورت آیا موارد جامعه م
 شود؟جامعه محسوب م

 

شورها، متأسفانه زندان برای بیشتر جرایم در قانون منظور شده و از سوی کدر اغلب   - ر
ر زندان مرشود. بهار گرفته مکاهمیت بهمکقضات حت در جرایم   ز ثقلکعبارت دی

علیه به ومشود نیز محه جزای نقدی اعمال مکیفری است. در بسیاری از موارد کفزاینده 
، استاد و رئیس سابق مؤسسه آقای یش«شود. علت عجز از پرداخت آن بازداشت م

تا  ١٩۶٩های ه در فاصله بین سالکدهد فرایبورگ (در آلمان) گزارش م کپالنسکما
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درصد  ٣اند از ت عجز از پرداخت جزای نقدی بازداشت شدهه به علکسان کتعداد  ١٩٨٢
م که محاکند کدرصد افزایش یافته است. او در جهت حل این معضل پیشنهاد م ٨/۶به 

ه مقررات آن کالمنفعه ار عامکومان به جزای نقدی، از جای محبوس ساختن محآلمان به
 .)٢۴٢ ص ،١٣۶٨، (یش »نندکی ایاالت آلمان به تصویب رسیده استفاده در همه

 

، فقد مراقبتکشورها با کها در اغلب زندان  - ز های بهداشت و تغذیه مبود منابع مال
عالوه حقوق و های الزم برخوردار نیستند، بهرو هستند. زندانیان از آموزشمناسب روبه

 نند؛که به عهده دارند دریافت مکدستمزد ناچیزی در ازای مسئولیت مهم 

 

برند در سر ممه و به اصطالح در بازداشت موقت بهکه در انتظار محاکن زندانیا  -  س
دهند و برخ از آنان بیش از مدت یل مشورها درصد باالیی از زندانیان را تشکبرخ 

 گذرانند؛حداقل مجازات مقرر در قانون را در حبس م

 

یط بزرگساالن ه شراکشوند هایی گسیل مشورها اطفال به زندانکدر بسیاری از   -  ش
 شود؛بر آنان تحمیل م

 

  جای بیمارستان به زندان روانه المشاعر و حت گاه مجانین بهافراد مختل  - ص

 شوند؛م

 

ز کان و فرصت مداوا در زندان وجود ندارد و حت زندان مراغلب برای معتادان ام  - ض
 امن برای داد و ستد موادمخدر است؛

 

م زندانیان و کمنظور جلوگیری از ترابیشتر، بههای شورها ساختن زندانکدر اغلب   - ط
ها مقدور استخدام زندانبانان و آموزش آنان و تخصیص اعتبارات مال بیشتری برای زندان

 نیست؛
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بار، پست و تباه را ها، رفتار خشونتم و متداول در زندانکهای فرهنگ حاارزش  - ظ
پذیرش های فرهنگ تا آنجا قابلها این ارزشی زنداندهد و با بسط و توسعهارائه م

 شوند؛ار گرفته مکهایی برای حل تعارض بین اشخاص بهعنوان راهه بهکشوند  م

 

و نجات » درمان مجرم«ه مدع ک  »ای پزش افسانه«اند و  ها فاقد ارزش و فایده زندان« - ع
 ).٩٢ص ، ١٣٧۵( آنسل، » ست مواجه شده استزندان بود با شاریش در او از دست بزه

بار بودن زندان معقتد هستند؛ گرایان اگرچه به زیانه الغاءکنیم کهمه باید توجه با این
های خاص خود را دارند: برخ مانند هانس از آنان استدالل و دیدگاه ن هریلی

های ردن نظامک با غیرمنصفانه توصیف) Duhan(و یا دوهان ) .Habermas. H( هابرماس
یفری کهای غربی، معتقد به حذف زندان از زرادخانه عدالت راسکدمویفریِ کعدالت 

ه منظور ایشان ه زندان را عادالنه سازند؛ بلکهستند. در واقع هدف الغاءگرایان این نیست 
ه کهای تندرو نار این افراد و گروهکامل از بین ببرند. اما در کطور ه زندان را بهکاین است 

دهند و ویژه زندان را مورد حمله قرار م شده دولت و به ریزیهای برنامهمجازات
اند؛ گروه ار بستهک ی خود را در جهت توجیه ضرورت حذف آن به شناسانهمطالعات جامعه
ری از جرم ه کایی و اروپایی وجود دارند شناسان اعم از آمریشناسان و جامعهدی

ها صورت پذیرد؛ اما تا نظام زندانمعتقداند بدون تردید اقدامات باید در جهت الغاء 
ها و های اصالح برای تغییر در اجزاء نظام اجرایی زندانحصول به آن هدف باید از روش

زین به اران های مجازات زندان و نظارت گسترده اجتماع بر بزهویژه استفاده از جای
ه قریب کرد کشاره ا) Matisson( توان به ماتیسونبهره جست. در بین اعضای این گروه م

رده است. در اروپا نیز کها ارائه های قوی و پرمغزی را علیه زندانربع قرن استدالل به ی
تب دفاع اجتماع نوین معروف است ضمن گذار مه به پایهک )،.Ancel. M( آنسل کمار

ت رفته خاصیت ترهیبی خود را از دس ومان رفتهسلب آزادی از مح«ه کاشاره به این مهم 
ر در عمل آن ه مدع آن است یعن به منظور آن ایجاد شده کچه را داده است و زندان دی

مدرسه  ه در عمل به یدهد یعن نه فقط ندامت مجرم را در بر ندارد بلاست، ارائه نم
توان با وضع ه در حال حاضر نمکتردید نیست «نویسد: م» رار جرم تبدیل شده استکت
ه در مورد اجرای مجازات اعدام (در کاشاره قلم، همانگونه  و با یماده قانون  ی
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ضمانت  توان آن را از حالت یرد؛ اما مکفرانسه) عمل شد مجازات زندان را نیز ملغ 
ه فقط در شدیدترین کرده و به صورت مجازات استثنایی کنواخت خارج اجرای عادی و ی

  ).٩٢ص، ١٣٧۵(آنسل،  »ودترین جرایم قابل اجراست درآوردو محد

  

  منطبق بودن حبس زدایی با فقه اسالم - ٧

 اصل یها هیعنوان سرما ها به نار حبس انسانکهاست و در  راكد انسان انیزندان، با

و پرارزش خود  یقو یها لینه از پتانسینوع راكد مانده و جامعه از استفاده به ز بهیكشور ن
ای دارد. در  ار نگاه ویژهکه انسان یا همان نیروی های اسالم ب ماند. آموزه محروم م

ی  ه است (مؤمنون، آیهکمسجود مالئ )،١۴ /(مؤمنون اسالم، انسان اشرف مخلوقات است
ارگر از کار و کهای قرآن است. در اسالم  ید آموزهکرامت انسان مورد تأک) و حفظ ٣۴

اه واالیی برخوردارند و ارزش طلب روزی حالل و  رای رفاه خانواده، مانند ار بکجای
،  مجاهدت در راه خدا قلمداد شده است در این دیدگاه،  .)٧٢/ ١٠۴ج(عالمه مجلس

محور و سرمایه و دولت در حاشیه و در خدمت انسان هستند و باید همه از تمام  انسان
، نیروی  مواهب بهره  از عوامل مهم تولید ار به عنوان یکمند گردند. در چنین نظام

وفایی باعث رشد و شتواند  ارفرما مکه جلب اعتماد و احساس وفاداری آن به ک است
ثری از کارگیری حداک محوری از موانع به حبس .)۴٨ص ، ١٣٩١ (میرمعزی، اقتصادی شود

  نیروی انسان فعال جامعه است.

افراد  یمجازات و عامل بازدارنده برا یعنوان  رباز حبس بهیچنانچه گذشت، از د
منظور دور كردن افراد نابهنجار از جامعه از آن استفاده  ها به ومتگریز بوده كه ح نقانو

ق جرم در جامعه، موجب یش مصادیز افزایت كشورها و نیش جمعین با افزایاند؛ ل نموده
صرف فضاسازی  افته و ساالنه مبالغ هنگفتیش یان افزایت زندانیرفته جمع د تا رفتهیگرد

ار در یبس یها یو ناهنجار منف یامدهایان شود. بروز پیاز زندان یها و نگهدار زندان
ی  و بازپرورانه د در نقش اصالحیو نیز ترد -ها اشاره شده در بند قبل به آنک- جامعه 

ش یی زندان و افزا ها، انكار نقش بازدارنده بودن مجازات زندان، تعارض با اصل شخص
اریم ن معناست كه زندان یمؤید ا مجازات مذكور، جملاز  و تكرار جرم ناش یزان بزه
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آن با  ید عاجز و ناتوان بوده و در اجرایجد یفریك یها وهیو تناسب با ش ییاز همسو
الت فوق و بس یها سازگار ی مجازات و بازپرورانه های اصالح هدف از  یاریندارد. مش

 یو ناكارآمد نارسائ گنجد، روز به روز ن مجمل نمیها در ار كه شرح آنیمسائل د
اریمجازات حبس را نسبت به اكثر جرائم و افراد مشمول ا تر ساخته؛ تا  ن مجازات آش

دانان و دانشمندان علوم  یفری جوامع متمدن و حقوقکو  های حقوق جایی كه نظام
قرار داده  را مورد بررس ن معضل اجتماعید ایجد یردیرا بر آن داشته تا با رو اجتماع

ن ین حبس را عنوان نموده و از ایزیهای جا زدایی و مجازات ل حبسیاز قب مسائلو 
  ند.یاندیش نما د و سنن جوامع خود چارهیق به تناسب فرهنگ، تمدن، عقایطر

شه حبس زدایی، یضرورت طرح اند ن معضالتیز وجود چنیدر كشور ما ن
خته یدانان فره ز حقوقینموده و نن را فراهم ینابیهای ب ا مجازاتین و یزیهای جا مجازات

نشان دهند. در  یشتریت بیو قضات دردآشنا را بر آن داشته تا نسبت به مقوله زندان حساس
زدایی نیازمند یافتن مبنا و انطباق داشتن آن با شریعت و فقه  این میان، عزم بر حبس

 یها استین سیتر یاز محور یعنوان  شه حبس زدایی بهیاسالم بود. تا جایی كه اند
ه شاهرود ه، حضرت آیتیاست محترم اسبق قوه قضائیاز جانب ر كالن توسعه قضائ  یال

بوده و  زندان فاقد وجاهت شرع«شان : یدگاه ایواقعه شد. از د یه جدید و توصیمورد تأك
و  ت انسانیب شخصیقت تخریدر حق و شرع ه كامل قانونیها بدون توج حبس انسان

و  قدر و عالم علوم اسالم ك مجتهد عالیعنوان  هاست و به رامت انسانم كیتعرض به حر
اسالم،  یفریاست كیاشعار داشتند كه اصوال در س و فقه نظر در مسائل شرع صاحب
از  یریجلوگ یبرا موارد استثنائ ست و تنها در برخیك مجازات مطرح نیعنوان  زندان به

،  »به جامعه مورد استفاده قرار گرفته است از جرم ناش های احتمال ضرر و زیان (رضائ
  .)۴۶ص، ١٣٨۶

ان وجود داشته باشد كه فوایر چنانچه این تفاسیبا ا جامعه در  ید زندان را براین ام
خوبی  م بهیر ترازو قرار دهیاز آن را در كفه د ك كفه ترازو و مضرات و خسارات ناشی

قرار داشته و كفه خسارات و  ار نامتعادلیت بسیما در وضع یگردد كه ترازو مشخص م
و مساوات كه  ین با عدالت، حق محوریتر خواهد بود و ا ار سنگینیمضرات آن بس

ت امر در یلذا حساس  باشد كامال منافات دارد. ه میقوه قضائ فه اصلیسرلوحه امور و وظ
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ختگان یمندان، فرهب دانشیی نخست اولیای امور دستگاه قضا و در مراتب بعد به ترت وحله
اندیش نموده و  ن راستا چارهید كه در اینما مند م فهیل فرد فرد جامعه را وظکطور و به

ار دشوار و یبس ید در ابتدا امریند. البته شایمرتفع نما یا شهیطور ر ر را بهین معضل فراگیا
ما كه  یو مذهب نیم دیح و استعانت از تعالیریزی صح ن با برنامهینحل به نظر برسد لیال

ها به  ر عرصهیز مانند ساین عرصه نیتوان در ا نصیب باشند م از آن بی ید جوامع غربیشا
  افت.یدست  ینتایج مطلوب

  

  و پیشنهادات  نتیجه

ه تنها در شود؛ بل مجازات اصل محسوب نم ی دین عموماً یزندان در اندیشه
از جرم به جامعه  ناش های احتمال یاناز ضرر و ز یریجلوگ یبرا موارد استثنائ برخ

 از مصادیق تعزیر، اقدام تأمین و تربیت مورد استفاده قرار گرفته است و به عنوان ی
یری از وقوع مجدد جرم را دارد. در است و بیشتر جنبه ی اصالح، بازدارندگ و پیش

ضرورت مطرح بوده  عنوان یار رفته است بهکه حبس به عنوان مجازات بهکمواردی نیز 
ه سع در پرورش روح و روان افراد جامعه دارد، همخوان کو اساساً با منطق اسالم 

داشتن خطر برخ افراد از ای جهت دور نگهعنوان وسیلهردگرایی حبس بهکاکندارد. 
  ه کشود. البته نباید دور از نظر داشت خوبی مشاهده مجامعه در نظام فقه اسالم به

رد ه رویرد حبس از منظر اسالم نیست، بلکارکردن مجرم از جامعه، تنها کی طردجنبه
  های اسالم مدنظر بوده است.اصالح نسبت به مجرمان همیشه در مجازات

برداری از سیستم اعمال مجازات غربی و پیکارگیری زندان در سطح وسیع کبه
زین مناسب برای آن ه امکد م زندان را در بسیاری از مواراربردن و دادن حک به ان جای

ه برای کیفرها در اسالم ناسازگار است. ضوابط کها و مجازات یوجود دارد، با فلسفه
شود نیز، بایست بر مبنای ضرورت استفاده محدود از  یفر سالب آزادی تبیین مکتعیین 

باشد. این  یفر سالب آزادی در صورت وجود ضرورت مکیفر سالب آزادی و استفاده از ک
و در هنگام وقوع  ک، همانا ضرورت حفاظت از جامعه در برابر مجرمین خطرنا ضرورت
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ر مصلحت جامعه م ه در که این مصلحت همانگونه کباشد  جرم شدید؛ و به تعبیری دی
  فلسفه و مبنای مجازات در اسالم است.  ردیمکر کگذشته ذ

اهش جمعیت کدر جهت  ١٣٩٢های قانون مجازات اسالم مصوب  با وجود تالش
برخالف مبان فقه در خصوص ضرورت -كشور  فعل ین جزاییها، قوان یفری زندانک

كه در  یا گونه باشند؛ به فر حبس میاز رواج ك حاك -ی حداقل از مجازات حبس  استفاده
ر یس ب به اتفاق جرائم، مجازات مزبور در نظر گرفته شده است. با بررسیمورد اكثر قر

 ینقد یها مانند شالق، جزا ر مجازاتیج سایشود كه به تدر ده مید ن جزائیقوان خیارت
داشته است. تا  یر صعودیارگیری مجازات حبس سک افته و در برابرآن، بهیو... كاهش 

 قسمت دوم قانون مجازات اسالم«ب یبا تصو١٣٧۵كه قانونگذار در سال  جائ

ن ینمود كه ا نیب شیفر حبس را پیو به جای آن ك، مجازات شالق را كاهش »(تعزیرات)
ان را فراهم یزندان یها و گسترش آمار ورود زندان یفریت كیش جمعیامر موجبات افزا

زین حبس در قانون مجازات اسالم  یفرکساخت. هرچند وضع قوانین مربوط به  های جای
برداشته است؛ اما موارد  یفر سالب آزادیکی محدود از  ی استفاده هایی در زمینه گام ١٣٩٢
زین حبس در برابر جمعیت کاعمال  رسد.  ها ناچیز به نظر م یفری زندانکیفرهای جای
ثر کها در ا نار سایر مجازاتکی اصل وفور تعیین مجازات حبس به تنهایی و یا در  مسئله

ت اناها و متنوع نمودن ام جرایم تعزیری است. در نتیجه بازنگری در تعیین مجازات
اهش مجازات حبس و اعمال مجازات حبس تنها در مورد کیفری در جهت کزرادخانه 

نماید. همچنین، به نظر  الزم و ضروری م کجرایم شدید و در برابر مجرمین خطرنا
ی  ش گسترهی) در جهت افزایفرین كینه (اصالح قوانین گزیتوان از هم رسد كه م م

ن یسبت آن كاهش مجازات حبس در قوانن حبس و به نیزیجا یها اعمال مجازات
 را فراهم آورد. یفریت كیاستفاده نموده و موجبات كاهش جمع

ام ك یر تفكر حبس محورییتغ  ارهای ک نیز از راه ییمراجع محترم قضا یفریدر اح
به  اجمال با نگاه  اهش استفاده از مجازات حبس است.کاساس و ضروری در راستای 

ام صادره از سو شود كه  ده میانكار بوده و د  ر قابلیدر آنها غ یقضات، حبس محور یاح
ن موضوعه كشور یل مجازات در قوانیق و تبدیف، تعلیچون تخف ساتیرغم وجود تأس عل

ه، یی قضائ است محترم قوهیر یمتعدد صادره از سو یها ها و دستورالعمل و بخشنامه
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ی سابق خود  هینداشته و همچنان بر رو ت كافیمتأسفانه اكثر قضات نسبت به موضوع عنا
ت مجازات مذكور در ین تفكر به محوریاز ا ورزند. البته بخش ) اصرار می(حبس محور

 ن مضرات و خساراتییو تب ین با آموزش و فرهنگ سازیگردد، ل ن موضوعه بر میقوان

  آن آگاه نمود.ش از عواقب یش از پیتوان قضات محترم را ب شود م م كه از زندان ناش

اران خاص، در واقع پاسخ است استفاده از زندان، در موارد استثنایی و در مورد بزه
اران حل برای مقابله با بزهه به دنبال راهکبه آن دسته از طرفداران مجازات زندان 

و » آخرین حربه«عنوان ررین جرم در جامعه هستند. استفاده از زندان بهو م کخطرنا
زین در سطح گسترده، نه فقط امنیت جامعه را  مجازات توسل به های اجتماع جای

، هزینهکبشر و ه ضمن رعایت الزامات ناظر به حقوقند، بلکتضمین م ی رامت انسان
یری کعدالت    دهد.اهش مکیفری را به نحو چشم
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، (صدوق، ابوجعفرمحمدبن   جامعه مدرسین. :وم، قم، چاپ د٣، جلدةمن الیحضره الفقی)، قه. ١۴٠۴عل

، ابن   للمطبوعات.مؤسسه االعلم  :، بیروت٧، جلدالبیانمجمع تا)،الحسن، (بیبنالفضلعلطبرس

  فر.دارال :، بیروت۴، جلدتفسیرطبری تا)،جریر، (بیطبری، محمدبن

، نجم .دفتر تبل :، قمسالمسجن و النف ف مصادر التشریع األ)، قه. ١۴٢٠الدین، (طبس   یغات اسالم
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