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 دامنه مشروعیت زندان در فقه مقارن
 و نقش آن در نظام کیفری ایران

 
 2داود نوجوان 1ابوالقاسم خدادی،

 (28/4/1401، تاریخ پذیرش: 26/2/1399تاریخ دریافت: )

 
 دهیچک

کردن( همانند گذشته مجازات اصلی و اولیه بسیاری از در نظام کیفری ایران، حبس )زندانی
قانون مجازات فعلی مرور شود که در صدر  19جرایم است. کافی است در این زمینه ماده 

این معنا از حبس نشسته است. اما چون این سبک کیفردهی، تهای تعزیری، تمامی مجازا
چالشهای فراوانی در پی داشته است، تحوالت اخیر در قوانین کیفری منجر به توسعه 

بودن مجازات حبس گردید، اما جایگزینهای حبس، کاهش حبس تعزیری و اصل حداقلی
 در اصل چهارم قانون اساسیبا تعمیق در مبانی حبس در شریعت اسالم به دلیل الزام موجود 

کردن، یزندان»جمهوری اسالمی ایران مبنی بر ابتنای کلیه قوانین بر موازین اسالمی، اینکه 
مجازات اصلی و اولیه بسیاری از جرایم باشد و در صورت وجود مفسده یا اقتضای مصلحت 

ارع تساب به ش، از منظر ان«را کاستبتوان برای آن جایگزینی در نظر گرفت یا میزان آن 
-اسالم، نیازمند بررسی است. این بررسی از این جهت دارای اهمیت مضاعف است که به

شود نه اینکه تنها در باب جرم ها سلب میکردن، آزادی فرد در همه زمینهواسطه زندانی
ارتکابی، محدودیتهایی تحمیل شود، از این رو، استفاده وسیع از آن ممکن است با حق 

بر آزادی یا دیگر حقهای طبیعی وی ناسازگار باشد. در این راستا، اطالعات  بشری انسان
سنت گردآوری و پس ای از ادله شرعی و آثار دانشمندان شیعه و اهلالزم به روش کتابخانه

از تحلیل، ثابت شده است که استفاده وسیع از آن در قالب مجازات اصلی و اولیه با استناد 
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در ادله نقلی شرعی و به تبع آن در فقه مقارن یا « سجن»یا  «حبس»به وجود مشروعیت 
با استناد به عدم انحصار مصادیق تعزیر در موارد منصوص، مجاز نیست. از این رو، پیشنهاد 
شده است که دیگر مجازاتهای شایسته، کیفر اصلی و اولیه جرایم قرار گیرد و قانونگذار 

 ن مجازات حبس کند.بوداقدام به تأسیس اصل ثانوی یا ضروری
 سنت، فقه مقارن، حق آزادی.زندان، حبس، شیعه، اهل ها:کلیدواژه

 
 طرح مسئله

برخورداری بشر از آزادی  3محور به انسان داشته و حق طبیعیِاسالم، دید محترمانه و کرامت
(. این در حالی است که زندان به معنای 16ش، 1368را به رسمیت شناخته است )مطهری، 

کند، چنانکه از منظر ها را سلب میکنونی، نهادی است که آزادی شخص در تمامی زمینه
حقوقی به حبس فرد در زندان، مجازات سالب آزادی اطالق شده است )نک: جعفری 

(. در این باب، این پرسش 208ش، 1374؛ جعفری لنگرودی، 3/1614ش، 1395، لنگرودی
تواند دارای اعتبار در ادله فقه مقارن، زندان با چه محدودیتهایی می»قابل طرح است که: 

دامنه مشروعیت زندان در ادله فقهی از منظر شیعه و »به عبارت دیگر: « شرعی باشد؟
سنت دارای چه زندان، از منظر شیعه و اهل کیفردهی با»و یا « سنت چیست؟اهل

 «محدودیتهایی است؟
شود که به گواهی پاسخگویی به پرسش فوق از این جهت دارای اهمیت مضاعف می

نداشتند، بلکه درصورت ضرورت « زندان»مکانی تحت عنوان  برخی منابع، پیامبر اسالم
ه کردند، حتی گفتزل استفاده میتحدید آزادی )حبس(، از مکانهایی مثل مساجد و دهلیز منا

ه کردند، نگشده دستور داده بودند محبوسین را در مکانهایی متعارف که همگان زندگی می
-501 ،تاطبسی، بیروایات و آراء مذاهب اسالمی در این باب، نک:  )جهت مالحظه دارند
ردن( به ک)زندانی(. این در حالی است که نظام کیفری ایران مبتنی بر استفاده از حبس 498

عنوان کیفر اصلی و اولیه بسیاری از جرایم است، چنانکه در صدر مجازاتهای تعزیری، این 
(. در نتیجه چالشهای 1392قانون مجازات اسالمی  19معنا از حبس نشسته است )نک: ماده 

گذار در راستای کاهش آسیبهای مربوطه، به سمت جایگزینهای حبس وجودآمده، قانونبه
( و کاهش حبس تعزیری )نک: قانون 1392قانون مجازات اسالمی  87تا  64ک: مواد )ن
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آید که ( متمایل شده است. لذا این پرسش پیش می1399کاهش مجازات حبس تعزیری 
واسطه حبس، با توجه به دامنه مشروعیت زندان در فقه دهی بهای با کیفرچنین مواجهه»

گذار اسالم نیز زندانی کردن را آیا قانون»یعنی: « ت؟مقارن، ملحوظ اراده شارع اسالم اس
 واسطه آن وجود داشتای با کیفردهی بهداند، ولی اگر مفسدهمجازت اصلی و اولیه جرایم می

-پاسخ «دهد جایگزینی برای آن تعیین شود؟یا عدم حبس دارای مصلحت بود، اجازه می

 که اعتبار قوانین منوط به انطباق با گویی به این پرسش در کشورهای اسالمی همچون ایران
موازین اسالمی است، دوچندان است )نک: اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسالمی 

 در انتهای قانون مجازات کنونی ایران، گواه دیگر این ادعا است. « اسالمی»ایران(. پسوند 
ی بررسی قدماتبرای پاسخ به پرسش اصلی و اساسی مقاله حاضر، ابتدا باید این پرسش م

-شناسانه آن با حبس چیست؟ یا رابطه مفهوممعنای زندان چیست و تفاوت مفهوم»شود که 

وان در تبا بررسی این پرسش مقدماتی در بخش آتی، می« شناسانه زندان و حبس چیست؟
بخش بعدی، ادله نقلی در این باب را بررسی کرد. پرسش محوری بخش مذکور این است 

واند تدله نقلی و از منظر فقهای مذاهب اسالمی، زندان با چه محدودیتهایی میبر مبنای ا»که: 
چنانکه عنوان مقاله گویا است، رهیافت نگارندگان بررسی «. مشروعیت داشته باشد؟

 سنت است.دیدگاههای علمای شیعه و اهل
 
 شناسانه آن با حبسشناسی زندان )سجن( و مقایسه مفهومواژه

( زندان معادل محبس یا سجن و به معنی محل 12961ش، 1377)دهخدا، در لغت فارسی 
نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی آیین 3نگهداری مجرمین است. بر اساس ماده 

زندان محلی است که در آن محکومانی که حکم آنان قطعی شده است با معرفی »و تربیتی، 
برای مدت معین یا به طور دایم، به منظور تحمل  دار قضایی و قانونیهای صالحیتمقام

، چنانکه در آثار «شوندآموزی، بازپروری و بازسازگاری نگهداری میکیفر، با هدف حرفه
 شود. ( نیز چنین تعابیری مشاهده می3/87ش، 1374حقوقی ایران )از جمله نک: آخوندی، 

ان به )طور خاص( که حبس دانان ایرعالوه بر عرف ایران )به طور عام( و عرف حقوق
را مترادف معنای فوق از زندان و یا در نهایت زندان را محل اجرای کیفر حبس )از جمله 

دانند و در آثار لغوی و حقوقی نیز به این امر تصریح شده ( می39ش، 1382نک: آشوری، 
ای (، حبس به معن2/391ش، 1389های فارسی )معین، است، از جمله در برخی از لغتنامه
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کردن آمده است. بنابراین در متون قانونی و حقوق ایران، حبس همانند زندان، سالب زندانی
ش، 1395؛ جعفری لنگرودی، 208، ش1374جعفری لنگرودی، آزادی است )نک: 

3/1614.) 
زندان محلی است که با سلب مطلق آزادی، در پی اهدافی »توان ادعا کرد، از این رو، می

دهی، اصالح و بازپروری است و حبس نیز مترادف این معنا از زندان و همچون تأمین، کیفر
دان همانی حبس و زنبعید نیست دلیل این «.یا در نهایت زندان محل اجرای کیفر حبس است

در قوانین و حقوق ایران، فارسی بودن لغت زندان و عربی بودن لغت حبس و مقایسه حبس 
م حبس به زندان باشد.  به هر روی، در متون قانونی سازی مفهوبا زندان و در نتیجه نزدیک

« ایسلب آزادی از طریق محل و نهاد ویژه»و حقوق ایران، از هر دو واژه )حبس و زندان(، 
شود. این درحالی است که در ادامه خواهیم دید، در متون شرعی و فقه مقارن از اراده می

آن هم از هر طریقی مد نظر است نه هر دو )سجن و حبس(، مطلق منع )محدودیت آزادی( 
 کردن.   سلب آزادی و نه محدود ساختن آن تنها از طریق زندانی

؛ 4/235تا، سجن در لغت عرب، به معنای محبس و زندان آمده است )فیروزآبادی، بی
( و اما از منظر فقها، در لسان 13/203ق، 1414منظور، ؛ ابن5/2133ق، 1407جوهری، 

دارد و اعم از معنای متعارف کنونی زندان است. در لسان « مطلقِ منع»بر  ادله شرعی داللت
شود، بلکه شامل نگهداری در خانه یا مسجد یا شرع، سجن به بنیان خاصی اطالق نمی

؛ 5/376ق، 1410عابدین، )نک: ابنشود محافظی که از درختان ساخته شده است نیز می
  (.102م، 1953قیم جوزیه، ابن

ق، 1404فارس، ؛ ابن2/213تا، در لغت به معنی منع است )فیروزآبادی، بیحَبْسْ، 
حبس شرعی، این نیست که فرد را در مکانی »مقریزی آمده است: « الخطط»(. در 2/128

تنگ و محدود جای دهند، بلکه صرفاً عبارت است از نگهداری او و جلوگیری از اقداماتی 
م از اینکه منع و جلوگیری در خانه یا مسجد صورت خواهد به دلخواه انجام دهد، اعکه می
حبس »نیز چنین آمده است: « معالم الحکومه االسالمیه»در  .(2/187، تامقریزی، بی« )گیرد

داشتن انسان در جای تنگ نیست، بلکه تعویق شخص و جلوگیری در شریعت اسالمی، نگه
ی، )سبحان« و آزار به دور باشدبایست از هر گونه شکنجه ای است که میاز تصرف آزادانه

مراد از »نیز آمده: « دراسات فی والیه الفقیه و فقه الدوله اإلسالمیه». در (462ق، 1410
حبس در قرآن و سنت، حصر شخص در مکان محدود نیست، بلکه عبارت است از ضد 
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« تخلیه و مراد از آن نیز محدودکردن شخص و منع وی از انبعاث و تصرفات آزاد است
بنابراین در لسان شرع و فقه مقارن، حبس به معنی مطلق منع  4(.2/430ق، 1409منتظری، )

و محدودیت آزادی از هر طریقی آمده است )در بررسی ادله قرآنی، در این باب بیشتر 
توضیح داده خواهد شد(. برخالف قوانین و حقوق ایران که حبس در معنای زندانی کردن به 

 تنها از طریق زندان(. رود )سلب آزادیکار می
 

 زندان در ترازوی ادله نقلی
 شود. بدین منظور ابتدا به آیاتدر این بخش مشروعیت زندان از منظر ادله نقلی بررسی می

-قرآنی و سپس به روایات پرداخته خواهد شد. در هر دو مقام، دیدگاههای دانشمندان اهل

 گردد.سنت و شیعه بررسی می
 

 زندان در قرآن. 1
ای به سود اعتبار شرعی یا در قرآن، چه ادله»پرسش محوری بخش حاضر این است که 

گاه به دنبال اعتبار بخشی در ادامه خواهیم دید که قرآن هیچ« مشروعیت زندان وجود دارد؟
مؤید  توانندبه زندان به عنوان کیفر سالب آزادی نبوده و آیات مرتبط با مقوله زندان، نمی

اد در معنای متفاهم و متعارف کنونی که مد نظر نظام کیفری ایران است، مشروعیت این نه
 باشند.
 

 آیات مربوط به تحدید آزادی .1-1
توان در باب مشروعیت تحدید آزادی )نه سلب آزادی( به آیاتی در قرآن وجود دارد که می

معموالً تحدید آنها استناد کرد، اما موضوع زندان، سلب آزادی است، نه تحدید آن. در ثانی 
مد نظر این آیات، در جهت کیفردهی نیست، این در حالی است که زندان در نظام کیفری 
ایران به عنوان مجازات اصلی و اساسی در نظر گرفته است، پس استناد به این آیات برای 
اعتباربخشی شرعی به زندان، از منظر فقه مقارن ناموجه است. بگذریم از اینکه بسیاری از 

 آیات در مقام بیان اعتبار شرعی زندان نیستند. این
                                           

السنّة حصر الشخص فی مکان ضیّق، بل هو ضدّ التخلیة. فیراد به تحدید ال یراد بالحبس فی الکتاب و . »4
 (.2/430ق، 1409)منتظری، « الشخص و منعه من االنبعاث و التصرفات الحرّة
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 . آیات بیانگر حبس1-1-1

کردن یعنی سلب آزادی نیست، بلکه آیه زیر دربردارنده حبس است، اما مراد از آن زندانی
 منظور، تحدید آزادی بوده و هدف از آن کیفردهی نیست: 

حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ حينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِکُمْ إِذا »
 امِنْکُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِکُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصابَتْکُمْ مُصيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُم

 نَکْتُمُ شَهادَةَ وَ ال  نَْْتَر  بِهِ ثَمَنا  وَ لَوْ کانَ ذا ُُرْبيمِنْ بَعْدِ الصَّالةِ فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ ال
ای[ هاید، هنگامی که یکی از شما را ]نشانهای کسانی که ایمان آورده: اللَّهِ إِنَّا إِذا  لَمِنَ الْآثِمينَ

مرگ دررسید، باید از میان خود دو عادل را در موقع وصیت، به شهادت میان خود فرا 
خوانید یا اگر در سفر بودید و مصیبت مرگ، شما را فرا رسید ]و شاهد مسلمان نبود[ دو تن 
از غیر ]همکیشان[ خود را ]به شهادت بطلبید[. و اگر ]در صداقت آنان[ شک کردید، پس از 

کنند که ما این ]حق[ را به هیچ پس به خدا سوگند یاد می ،داریدنماز، آن دو را نگاه می
نیم کفروشیم هر چند ]پای[ خویشاوند ]در کار[ باشد، و شهادت الهی را کتمان نمیقیمتی نمی

در باب (. 61)مائده،  «کنیم[ در این صورت از گناهکاران خواهیم بود که ]اگر کتمان حق
نسخ این آیه اختالف نظر وجود دارد. برخی از علمای امامیه به عدم نسخ آن باور دارند 

مستند آنان روایاتی است که در باب صحت شهادت اهل کتاب در (. 363ق، 1394)خویی، 
حظه این روایات برای نمونه نک: برای مالصورت فقدان شاهد مسلمان وارد شده است )

برای مالحظه سایر ادله قائلین بر  ؛1/509تا، بحرانی، بی ؛13/8ق، 1412، فیض کاشانی
سنت نیز به برخی از علمای اهل. (363 -366 ،ق1394خویی، عدم فسخ برای نمونه نک: 

عدم نسخ این آیه باور دارند و به عمل ابوموسی اشعری در زمان فرمانروایی بر کوفه به این 
به هر روی، حتی بر فرض عدم نسخ  (.2/723تا، عربی مالکی، بی)ابناند آیه استناد کرده

ب آزادی از طریق زندان داللت بر مشروعیت و جواز سل« تَحْبِسُونَهُما»آیه مذکور، عبارت 
ندارد. بلکه صرفاً داللت بر تحدید آزادی شاهد مذکور در آیه دارد که به هر طریقی ممکن 
است. چنانکه تا جایی که بررسی شده هیچ یک از مفسرین و مترجمین عبارت مذکور را به 

 اند.برگردانده« نگه داشتن»اند، بلکه آن را به کردن تفسیر و ترجمه نکردهزندانی
شدن حق است، چرا که آیه ظهور در این هدف از حبس فوق نیز جلوگیری از پایمال
اند حبس کنید. پس حبس شهود، به منظور دارد که آن دو را تا زمانی که شهادت یاد نکرده
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واسطه حبس شهود، حق ورثه ضایع نگردد، مجازات آنان نبوده، بلکه بدین منظور است که به
توان بر اساس این آیه مشروعیت حبس یا زندان از باب کیفردهی نظر نیز نمیبنابراین از این م

 و مجازات را ثابت کرد.
 

 . آیه بیانگر امساک1-1-2
وهُنََّ وَاللََّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحَِْةَ مِنْ نِسَائِکُمْ فَاسْتَْْهِدُوا عَلَيْهِنََّ أَرْبَعَة  مِنْکُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِکُ»

ب و از زنان شما، کسانى که مرتک :سَبِيل ا لَهُنََّ اللََّهُ يَجْعَلَ أَوْ الْمَوْتُ يَتَوَفََّاهُنََّبُيُوتِ حَتََّى فِي الْ
[ بر آنان گواه گیرید؛ پس اگر شهادت دادند، شوند، چهار تن از میان خود ]مسلمانانزنا مى

 «ها نگاه دارید تا مرگشان فرا رسد یا خدا راهى براى آنان قرار دهد[ را در خانهآنان ]=زنان
باب مورد خود نیز نسخ شده است (. بسیاری بر این باورند که این آیه حتی در 15)نساء، 

؛ 1/357 ،تاعربی مالکی، بی: ابنسنت نک؛ از اهل3/142ق، 1413)از امامیه نک: طوسی، 
-232ق، 1394خویی، از قائلین به عدم نسخ از امامیه نک:  ؛6/57 ،ق1402مفلح، ابن

ای ارتکاب راستدانند، بلکه اقدام پیشگیرانه در (. عالوه بر این، برخی حبس را کیفر نمی230
اند )از امامیه نک: مجدد جرم مذکور یا ارتباط مجرمانه با مردان اجنبی سابق قلمداد کرده

، پس (487 -1/488ق، 1407: زمخشری، سنت نکاهل ز؛ ا230-232ق، 1394خویی، 
تواند داشته باشد، مشروعیت حبس در این آیه می« فَأَمْسِکُوهُنَّ»نهایت داللتی که عبارت 

ه، اند )از امامیه نک: مغنیه زندان. چنانکه مفسرین آن را به حبس معنی و تفسیر کردهاست ن
؛ 2/106 تا،جصاص، بی سنت نک:؛ از اهل3/1426ق، 1413؛ طوسی، 2/2715تا، بی

 (.2/129ق،1377؛ سیوطی، 1/357 ،تاعربی مالکی، بی؛ ابن5/86م. 1965قرطبی، 
 

 . آیه بیانگر حصر1-1-3
وا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاُْتُلُوا الْمُْْرِکِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاُْعُدُ»

پس : يمٌرَحِ غَفُورٌ اللََّهَ إِنََّالصََّلَاةَ وَآتَوُا الزََّکَاةَ فَخَلَُّوا سَبِيلَهُمْ  وَأََُامُوا تَابُوا فَإِنْلَهُمْ کُلََّ مَرْصَدٍ 
                                           

 (.2/271تا، )مغنیه، بی« إذا ثبت الزنا علی المرأة حبست فی بیتها...فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِکُوهُنَّ، أَیُ . »5
لمفسرین، کالضحاک، و ابن زید، و الجبائی، و البلخی، و الزجاج، و مجاهد، و ابن عباس، و قال أکثر ا. »6

قتاده، و السدی: إن هذه اآلیه منسوخه، ألنه کان الفرض األول أن المرأه إذا زنت و قامت علیها البینه بذلک، 
« لبکریننین، و الجلد فی اأربعه شهود، أن تحبس فی البیت أبداً حتی تموت، ثم نسخ ذلک بالرجم فی المحص

 (.3/142ق، 1413)طوسی، 
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هاى حرام سپرى شد، مشرکان را هر کجا یافتید بکُشید و آنان را دستگیر کنید و به چون ماه
محاصره درآورید و در هر کمینگاهى به کمین آنان بنشینید؛ پس اگر توبه کردند و نماز برپا 

به، و)ت« تداشتند و زکات دادند، راه برایشان گشاده گردانید، زیرا خدا آمرزنده مهربان اس
5.) 

با توجه به دیدگاه برخی از مفسرین که حصر موجود در آیه را به معنی محاصره و حبس 
و بنابر  (5/24ق، 1415؛ آلوسی ، 4/12 ،تا؛ مغنیه، بی5/174، ق1413)طوسی، دانند می

را به معنای بازداشتن آنان از تصرف در زمین « واحصروهم»دیدگاه برخی دیگر از آنان که 
این آیه داللتی بر ( 5/21ش، 1364حسینی شاه عبدالعظیمی، اند )م دانستهو بالد اسال

مشروعیت زندان نخواهد داشت، چرا که حتی بر اساس دیدگاه قائلین به حبس، حبس به 
؛ طبری، 890-2/891، تابی، عربی مالکیابنمعنی مطلق منع است نه خصوص زندان )نک: 

؛ آبی ازهری، 119 -120م، 1910سانی، ؛ کا2/28، ق1407؛ زمخشری، 1/78م، 1978
 .(131تا، ؛ ماوردی، بی257و  1/270م، 1947
 

 . آیه بیانگر نفی1-1-4
وا أَوْ بُإِنََّمَا جَزَاءُ الََّذِينَ يُحَارِبُونَ اللََّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتََّلُوا أَوْ يُصَلََّ»

 فِي وَلَهُمْ الدَُّنْيَا فِي خِزْ ٌ لَهُمْ لِكَٰ  وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَتُقَطََّعَ أَيْدِيهِمْ 
جنگند و در زمین [ خدا و پیامبر او مىسزاى کسانى که با ]دوستداران: عَظِيمٌ عَذَابٌ الْآخِرَةِ

یشان آویخته گردند یا دست و پاکوشند، جز این نیست که کشته شوند یا بر دار به فساد مى
در خالف جهت یکدیگر بریده شود یا از آن سرزمین تبعید گردند. این، رسوایى آنان در 

 (.33)مائده، « دنیاست و در آخرت عذابى بزرگ خواهند داشت
ند ارا به معنای تبعید گرفته« ینفوا من األرض»در مقابلِ گروهی از فقهای امامیه که 

 ،ق1415)طبرسی، اند ، دیگران آن را در قالب حبس، تفسیر کرده(720، ق1387طوسی، )
سنت نیز در خصوص معنای نفی، اختالف نظر دارند. جمهور مالکیه و شافعیه . اهل(3/326

ساختن است و حنابله معتقدند مراد از نفی، همان معنای لغوی آن یعنی طرد و دوری
« نفی من االرض»لمای لغت عرب، مراد از زیرا طبق نظر مشهور ع (،62، تاماوردی، بی)

اما حنفیه و زیدیه، گروهی از شافعیه ( و 2/216، م1978)طبری، ساختن است طرد و دوری
عربی مالکی از مالکیه، بر این باورند که مراد از نفی در آیه فوق، حبس است، و حنابله و ابن
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؛ 2/589تا، عربی مالکی، بیابن؛ 412، تا)جصاص، بیچرا که نفی از جمیع زمین، محال است 
. حتی بر فرض (7/95، م1910؛ کاسانی، 3/213تا، ؛ حصکفی، بی6/120، ق1415آلوسی، 

که منظور از نفی، حبس هم باشد، داللت آن بر مشروعیت زندانهای کنونی بر اساس آنچه 
در بخش پیشین گذشت، دشوار است، زیرا منظور از حبس محدودساختن آزادی به نحوی 

کننده آزادی از انحاء و از هر طریقی است، این در حالی است که زندان، نهاد خاص سلب
 است. 
 

 . آیات مربوط به سجن1-2
یک ارتباطی با اعتبار و یا واژه سجن با مشتقاتش، نه بار در سوره یوسف آمده که هیچ

 و مشروعیت اعتباری آن در شرع اسالم ندارد. دلیل عدم داللت آنها بر اعتبار بخشیبی
بوده و ناظر به وضع  زندان بدین قرار است که آنها در مقام نقل سرگذشت حضرت یوسف

(. این واژه یک بار 100، 42، 41، 39، 36، 33، 32، 25شرعی زندان نیستند )نک: آیات 
است  سوره شعرا آمده که آن هم مربوط به نقل سرگذشت حضرت موسی 29نیز در آیه 

توان مشروعیت زندان را نتیجه شرعی زندان، از این رو، از این آیات نمیو نه ناظر به وضع 
 گرفت.
ر گواه دیگ« تبدل موضوع»ادعای فوق مورد تردید قرار گیرد یا به نحوی رد شود،  اگر

عدم داللت آیات مد نظر بر مشروعیت یا عدم مشروعیت سجون کنونی )زندانهای کنونی( 
است تحول ماهیت سجن در طول تاریخ بررسی شود. است. برای توضیح این ادعا الزم 

هدف و نوع مجازات در طول تاریخ خود، تحوالت مهمی را از سر گذرانده است. روشن 
است که سجون نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در طول تاریخ با اهداف و اشکال متفاوتی 

که ماهیت زندان در گذر اعمال شده است. عالوه بر این، مطالعه تاریخ نشانگر این است 
زمان متحول شده است. در ادامه با مرور تاریخچه اجمالی زندان در ایران، این مدعا توضیح 

 داده خواهد شد.
گرفته، در ایران پیش از اسالم، مجازاتها خشن و بدنی بوده و از بر اساس تحقیقات انجام

م بوده، یکی از مجازاتهای رایج این رو، زندان هرچند به عنوان ابزار شکنجه و انتقام مرسو
وجودآمدن روش رسیدگی تفتیشی در کنار مجازاتهای نبوده است. پس از اسالم و با به

پیشین، زندان نیز مرسوم شد، اما ماهیت آن دچار تحول نشده و رفتار با زندانی فاقد 
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واعد چارچوب بود. پس از مشروطه و تدوین قوانین مدرن، وضعیت زندانها و زندانی و ق
(. در گذر زمان، زندان 5-6ش، 1395حقوقی مربوطه تا حدودی سامان یافت )جباری، 

جنبه انتقام را از دست داد و )نظراً( به عنوان محل تربیت مجرمان در نظر گرفته شد )جعفری 
(. پس از انقالب اسالمی و تالش در راستای انطباق 2104-3/2105ش، 1395لنگرودی، 

حل فرض نظری که زندان مسازگارنبودن آنها با شرع اسالم، با همان پیشقوانین با شرع یا نا
کردن )حبس( به عنوان یکی از تربیت است و اسالم نیز همسو با این هدف است، زندانی

ی از مطابق یک»مجازاتهای اصلی و اولیه بسیاری از جرایم در نظر گرفته شد. تا جایی که 
عنوان مجرمانه  1400حقوق کیفری ایران بیش از پژوهشهای مجلس شورای اسالمی، در 

 (.58ش، 1395)فتاحی، « بینی شده استمورد آن حبس پیش 400وجود دارد که برای 
طبیعی است که موضوع ادله ذکرشده، سجن مرسوم، رایج و متداول در آن زمان بوده 

ز انتقام از است که عالوه بر مساعدنبودن فضای آن برای مجرم از هر جهت، هدف از آن نی
زندانی است که »فرد و شکنجه شدید و خشونت با وی بوده است. در واقع موضوع ادله 

است. زندانهای « چالسیاه»که متبادر از آن در زبان فارسی « ابزار انتقام و شکنجه است
فرض از آنها محل تربیت و اصالح بزهکاران است. چنانکه گونه نبوده و پیشکنونی این
 شود.می« ندامتگاه»آن تعبیر به امروزه از 

چال باشد، این پرسش حال به فرض اینکه منظور از سجن مد نظر آیات ذکرشده، سیاه
این پرسش، پیش از «. داند یا نه؟آیا قانونگذار اسالم آن را مشروع می»شود که: مطرح می

آن  مشروعیتکم آیات، ناظر به این از منطر فقهی بررسی و این نتیجه حاصل شد که دست
ده، توان پی گرفت. از این منظر، پرسش طرح شنیستند. پرسش را از منظر فلسفه فقه نیز می

 بر مبنای تفکرات فلسفی و کالمی متفکران شیعه و»بندی است که بدین شکل قابل صورت
 چالی که ابزار انتقام و شکنجه است، این قابلیت را دارد که از منظر شرعیسنت، آیا سیاهاهل

این  سنت و شیعه(، پاسخفرضهای عدلیه )متفکران معتزلی اهلبر مبنای پیش« مجاز باشد؟
اس، و بر این اس دانندرا ذاتی و عقلی میبدی اخالقی و پرسش منفی است؛ زیرا آنان خوبی 

سته ندانتشریعی خداوند  هارادرا منحصراً در گرو به خوبی و بدی افعال خوب و بد اتصاف 
ی را بدو خت خوبی شنامتعارف و مستقل از ادله نقلی، توانایی عقل رند که و بر این باو

بنابراین داوری اخالقی درباره افعال خدا و محدودیت اراده تشریعی وی به دامنه  .داراست
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د و از این رو ممکن تقابلی ندار ویبا اراده و قدرت مطلق اخالق )مانند حسن و الزام عدل( 
 (.288-289 ش،1398و رواست )فنایی، 

چالی که ابزار انتقام و شکنجه است و منجر به نقض توان گفت مجاز بودن سیاهلذا می 
 و کند، عقالًوسیع حقوق فرد شده، کرامت و حتی انسانیت وی را مخدوش و بلکه سلب می
کند و بدان اخالقاً قبیح بوده و شارع حکیم و اخالقی )عادل(، آن را مجاز اعالم نمی

 بخشد.نمیمشروعیت 
 

 زندان در روایات. 2
 شوند:های زیر بررسی میروایات قابل طرح در باب زندان، در ذیل دسته

 
روایات ناظر به حبس در راستای عدم کیفردهی )اهداف تأمینی و پیشگیرانه . 2-1

 از تضییع حق و کشف حقیقت(
متهمانی دارد که  سنت موجود است که داللت بر حبسروایاتی در مجامع روایی شیعه و اهل

باید با حبس از عدم فرار آنان اطمینان حاصل کرد تا وضعیت متهم بررسی و تکلیف وی 
روشن شود. طبیعی است که این روایات بر لزوم یا جواز حبس داللت دارند که به هر طریقی 

کردن نیستند. با این توضیح که هدف و غایت از این ممکن بوده و دایر مدار لزوم زندانی
توان از روشهای مختلف و حتی مدرن استفاده است که به منظور آن می« اطمینان»حبس، 

توان به روایات موجود در باب حبس متهم به قتل اشاره کرد )از روایات کرد. از این دسته می
سنت نک: ؛ از اهل7 .، ح4/87ق، 1413بابویه، ابن؛ 7/370ق، 1413شیعه نک: کلینی، 

حکم حبس نظر از اینکه با صرف .(3/314 ،م1950داود سجستانی،ابو؛ 6/53تا، بیهقی، بی
موجود در روایات مذکور، مخصوص واقعه خاصی بوده و قابل سرایت به موارد مشابه نیست، 

ه ، چرا کاستنباط کردزات توان از این قسم از روایات، مشروعیت زندان را به عنوان مجانمی
 حبس با هدف کیفردهی و مجازات نیستند.این سنخ از روایات در مقام بیان 

شود، موردی است که یکی دیگر از مواردی که شخص با هدف کشف حقیقت زندانی می
دادن امتناع ورزد یا ادعای اعسار کند و صدق قول وی به واسطه متهم به بدهی، از جواب

کار ار آشبینه و یا تصدیق طلبکار ثابت نگردد، تا زمانی که صدق قول وی در مورد اعس
از جمله روایات  (8/172، تاحزم، بی؛ ابن40/207، ق1404)نجفی، گردد نشده، حبس می

که در مورد بدهکار حکم فرمودند که تا  دال بر این حبس، روایتی است از امام علی
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بودنش ثابت شد، آزاد شود. چنانکه مالحظه آشکارشدن افالس محبوس شود و اگر مفلس
عالوه بر عدم داللت بر خصوص زندان، در راستای کیفردهی نبوده و شود این حبس هم می

توان مشروعیت زندان یا حتی حبس را شود، از این رو نمیبا هدف کشف حقیقت انجام می
 از این روایت استنباط کرد )جهت مالحظه دیگر مصادیق حبس از باب عدم کیفردهی نک:

 (.11/189، تاحزم، بین؛ اب2/419 ق،1404حلی،  ؛6/505تا، ، بیجزیری
 

 روایات ناظر به حبس به عنوان حد. 2-2
شریف مرتضی، نظر وجود دارد )در مورد مجازات سرقت برای بار سوم، بین فقها اختالف

(. بنابر یک دیدگاه، مجازات وی حبس است 8/35ق. 1387؛ طوسی، 530-531 ،ق1415
عبید بن »وارده است، از جمله اینکه (. دلیل این نظر، روایات 2/545ق، 1406براج، )ابن

فرمود؟ کسی را به عنوان حد، حبس می پرسیدم: آیا علی گوید، از امام صادقزراره می
فرمودند: نه، جز دزدی که وی را در مرتبه سوم پس از اینکه برای دزدیهای  حضرت

روایات (. 15، ح 76/185تا، )مجلسی، بی« کردقبلی دست و پایش قطع شده بود، حبس می
ممکن است مدعی شد که این روایات متواترند یا »ای است که گفته شده: این باب به اندازه

 (.41/534ق، 1404نجفی، « )قطع به مضمون آنها پیدا کرد
ای است که حبس را در این مورد، تعزیر سنت در این خصوص به گونهعبارات اهل

(. عالوه بر این، داللت 5/159تا، ، بی؛ جزیری7/86 ،م1910کاسانی، دانند نه حد )می
ه چنین، قابل تسری نبودکردن )سلب آزادی(. همروایات بر حبس )مطلق منع( است نه زندانی

 توان بر مبنای این روایت در موارد دیگر از مجازات مذکور استفاده کرد.و نمی
 

 روایات ناظر به حبس به عنوان تعزیر. 2-3
ز، کسی که از غیر حر( و مختلس)برجیبتوان به حبس طرّار )از مصادیق حبس تعزیری می

صرافی که با مهارت، پولها را در میان انگشتان ( و قفّاف )داردمالی را به صورت پنهانی برمی
( اما این تعزیر نیز اعم از 5/182تا، جزیری، بی( اشاره کرد )نک: ربایدپنهان کرده و می

 توان در باب سلب آزادی استناد نمود.نمی زندان و به معنای مطلق منع است و
یکی دیگر از موارد حبس تعزیری، موردی است که چند نفر با هم در قتل عمدی فردی 
مشارکت داشته باشند و اولیای دم مقتول، تنها یکی از آنان را قصاص کرده باشند که بنابر 

ی، موارد حبس تعزیر روایات وارده تعزیر مابقی به وسیله حبس جایز است. یکی دیگر از
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چنین مالکیه بر این باور است که اگر طبیب حبس کسی است که شهادت دروغ بدهد. هم
جزی ابنشود )اهل معرفت نبوده و در کارش مرتکب خطا شود، شالق خورده و حبس می

طبیبان  علی»نویسد: سعید حلی می( ابن2/233ق، 1402رشد، ؛ ابن221تا، کلبی، بی
 (. 568ق، 1405سعید حلی، ابن« )کرد تا جان مردم را حفظ کندجاهل را زندانی می

سنت، حبس را از باب تعزیر برای مرتکبین چنین برخی از علمای امامیه و اهلهم
دانند )منتظری، محرمات در صورتی که برای منع آنان راهی جز حبس نباشد، جایز می

دیگر حبس تعزیری در فقه امامیه، در مورد ممسک است. (. مصداق 431-2/432ق، 1409
وی فردی است که دیگری را حبس و حق دفاع وی را سلب و شخص ثالثی وی را به قتل 

(. قول حنیفه، شافعیه، حنابله 4/184 ،ق1408محقق حلی، شود )رساند، که حبس ابد میمی
گردد که ممسک حبس می نیز این است حزم ظاهری، بنابر روایتی از امام علیو ابن

 (.10/513، تاحزم، بیابن)
در نهایت، مصداق دیگر حبس با هدف تعزیر، حبس آمر قتل است. یعنی هرگاه کسی 

 محققشود )دیگری را مأمور قتل کسی کند، مأمور قصاص و آمر تا زمان مرگش، حبس می
اه فردی، دیگری هرگ»روایت شده است که فرمودند:  از پیامبر(. »4/184، ق1408، حلی

« ودششود و نگهدارنده، حبس میرا بگیرد و نگهدارد و فرد دیگر او را بکشد، قاتل کشته می
نیز روایت شده است، زمانی که دستور  . این حبس از علی(2/360، م1965قرطبی، )

، )صنعانیدادند که قاتل کشته شود و نگهدارنده در زندان محبوس شود تا اینکه بمیرد 
 (.10/512تا، حزم، بی؛ ابن51، م1953قیم جوزیه، ؛ ابن9/480 ،ق1403

سنت و در فقه مقارن، مصادیقی از حبس تعزیری با شرح هرچند در روایات شیعه و اهل
شود، عالوه بر خاص و موردی بودن و عدم امکان تعمیم به موارد دیگر مذکور دیده می

خصوص سلب آزادی از طریق زندان.  مشابه، داللت آنها بر مطلق منع است نه ضرورتاً
اً شوند، مجدددهد اکثریت افرادی که یک بار زندانی میتحقیقات، آمار و اطالعات نشان می

گردند و بنابراین اصرار بر زندان تعزیری با وجود دچار بزهکاری شده و به زندان برمی
که . مخصوصاً اینناسازگاری آن با سرشت تعزیر )تأدیب و بازدارندگی( فاقد وجاهت است

تواند به حبس تمسک کند که اصالح و باز گرداندن ای از فقها، حاکم زمانی میاز منظر پاره
ق، 1402مفلح، ابن: )نکجانی در حبس، تعین یافته باشد، همچون مجرمین خطرناک 

 .(1/695. ق1402؛ عوده، 6/105
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 یجهنت

-ایران )به طور خاص( و در عرف حقوقشناسان در عرف ایران )به طور عام(، در عرف لغت

همانی آن دو، رود. اینکار میدانان ایران )به طور اخص(، حبس در معنی زندانی کردن به
ردن کتبع آن فقه مقارن از حبس نیز زندانیموجب این پندار شده که مراد ادله شرعی و به

عنوان مجازات اصلی و اولیه کردن به توان در قانون مجازات اسالمی از زندانیاست، پس می
شناسی حبس و سجن در لسان شرع از منظر مذاهب استفاده کرد. در حالی که از طریق مفهوم

کار نرفته است. برخالف عرف، قوانین و حقوق اسالمی ثابت شد، حبس در معنای سجن به
در متون  کردن مد نظر است،ایران که از هر دو اصطالح مذکور، سلب آزادی از طریق زندانی

شرعی و فقه مقارن، مطلق منع )محدودیت آزادی( آن هم از هر طریقی مد نظر است، نه 
 سلب آزادی و نه تنها از طریق زندان. 

از این رو، در قانونگذاری ایران که به تصریح اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ات ده وسیع از زندان در قالب مجازاستفاایران نباید قانونی با موازین اسالمی ناسازگار باشد، 

ع آن در تبدر ادله نقلی شرعی و به« سجن»یا « حبس»اصلی با استناد به وجود مشروعیت 
ر زمان د« زندان به معنای اصطالحی کنونی»فقه اسالمی، مجاز نیست؛ زیرا به گواهی تاریخ، 

توان ن است، باز میتشریع وجود نداشته و لذا حتی اگر نتوان گفت ادله شرعی منصرف از آ
گفت، آنچه مدنظر ادله نقلی و فقهای اسالمی است، مطلق منع است نه خصوص منع از طریق 

کردن. بنابراین چون سلب آزادی اصوالً جایز نیست مگر اینکه دلیلی تجویزکننده آن زندانی
 ناند که به هر طریقی ممکباشد و ادله شرعی مربوطه نیز حاکی از محدودساختن آزادی

داشتن در خانه یا محل کار، از این رو حبس و حتی توقیف از طریق زندانی است، مثل نگه
کردن که دربردازنده سلب همه آزادیهای شخص است، قابل دفاع نیست، مگر در صورت 

 ضرورت )مثالً در مورد مجرمین خطرناک( و نبود راهی دیگر، آن هم به قدر ضرورت.
شرعی و در فقه مقارن، یا هدف کیفردهی ندارد، بلکه  حبس )محدودیت آزادی( در متون

گیرد و یا منظور است و با اهدافی همچون عدم فرار متهم/مجرم انجام می« اقدامی تأمینی»
)حد و تعزیر( است. طبیعی است از مواردی که مصداق مجازات نیستند، « کیفردهی»از آن 

بخشی به زندان به عنوان کیفر بهره برد. در باب موارد حبس توان در راستای مشروعیتنمی
در راستای کیفردهی نیز باید گفت عالوه بر اختالفی که در مصادیق حبس حدی در فقه 
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زیر کردن از باب تعمقارن وجود دارد، قابل تعمیم به موارد دیگر نیستند. در خصوص زندانی
عزیر در ضرب یا موارد مشابه را قابل دفاع نیز هرچند نگارندگان ادله طرفداران انحصار ت

دانند، بر این باورند که چون تجربه ثابت کرده است زندان سرشت بازدارندگی، اصالح نمی
و تربیت ندارد، اصرار بر آن به عنوان تعزیر به دلیل ناسازگاری با سرشت و ماهیت تعزیر، 

ت س دیدگاه فقهی، تعزیر، سرشفاقد پشتوانه عقلی و نقلی و در نتیجه فقهی است. بر اسا
اصالحی دارد، لذا باید طبق مصلحتهای فرد و جامعه، شرایط زمانی و مکانی، خصوصیتهای 

و  چنین تعزیر، یک ضرورتروانی و جسمی مجرم، به تعیین کیفر تعزیری مبادرت شود. هم
ا شود. اکتفباید به میزان ضرورت « الضرورات تقدر بقدرها»ناچاری است، لذا به حکم قاعده 

بنابراین با توجه به اینکه در شرایط زمانی و مکانی فعلی، زندان جنبه اصالحی خود را از 
تواند به صورت وسیع و گسترده به عنوان مجازات دست داده، تعزیر مناسبی نبوده و نمی

  .چون قوانین ایران( مورد استفاده قرار گیرداصلی و اولیه در قوانین عرفی تابع شریعت )هم
بررسی مصادیق شرعی حبس در فقه مقارن، نشانگر این است که هدف از حبس، در 
اغلب موارد، مجازات نیست بلکه عنوان بازداشت موقت داشته و به منظور کشف حقیقت 

گیرد. در مواردی نیز حبس به منظور حفظ حقوق مردم و گاه با هدف پیشگیری صورت می
ندرت، حبس به عنوان مجازات مشروع شده است. از از ارتکاب جرم تشریع شده است و به

کارگیری زندان در سطح وسیع به عنوان مجازات اصلی و اولیه با فقه مقارن این روست که به
گذاری و کیفری ایران در این مورد، شناسایی زندان ناسازگار است. چالش اصلی نظام قانون

از بروز معایب و مفاسد آن، ارائه  به عنوان مجازات اصلی و اولیه در سطحی وسیع، و پس
ون چجایگزین برای آن بوده است. این در حالی است که مخصوصاً با تأکیدات اصولی هم

تدا بایست از اباصل چهارم مبنی بر ضرورت ناسازگار نبودن قوانین با موازین اسالمی، می
در از زندان تنها به ق گیریبه جای زندان از مجازاتهای شایسته و بایسته استفاده و در بهره

شود در اصالحات بعدی قانون مجازات اسالمی، شد. بنابراین، پیشنهاد میضرورت اکتفا می
( 23/2/1399این مهم در نظر گرفته شود قانون کاهش مجازات حبس تعزیری )مصوب  

کننده نشاندن کیفر سالب آزادی )حبس( در صدر مجازاتهای تعزیری تواند توجیهنیز نمی
گذار با تصویب این قانون به دنبال تقلیل مدت کیفر حبس و کاهش آمار شد. زیرا قانونبا

جای  شناختی بههای علمی و جرمزندانیان بوده، نه نشاندن مجازاتهای نوین مبتنی بر یافته
قانون  18یک تبصره به ماده این قانون که منجر به الحاق  2 مادهحبس تعزیری. به موجب  
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چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات »گردید:  1/2/1392ی مصوب مجازات اسالم
در  بر بندهای مقررحبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی 

حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور 
.« باشدموجب مجازات انتظامی درجه چهار می را ذکر کند. عدم رعایت مفاد این تبصره

 بودن مجازت حبس یاد کرداقدام قانونگذار در این تبصره که می توان بدان به اصل حداقلی
کاهش حبس تعزیری و ایجاد جایگزین، هرچند به خودی  و نیز دیگر مواد این قانون برای

خود مفید است اما آنچه بر اساس اصول قانونگذاری و مبانی فقهی نیازمند بازبینی است، 
واسطه زندان است. الزم است دامنه کیفر زندان )حبس( دهی بهاصل مواجهه قانونگذار با کیفر

که در ابتدا به شکل وسیع به عنوان کیفر از ابتدا به موارد ضروری اختصاص یابد، نه این
بسیاری از جرایم در نظر گرفته شده و با قوانین دیگر، دامنه مجازات از طریق آن کاهش 

ازت بودن مجیابد یا مجازات نوین و علمی جایگزین آن شود. به تعبیر دیگر اصل حداقلی
نند شایسته است همابودن مجازات حبس توسعه یابد. بودن یا ضروریحبس به اصل ثانوی

دیگر کشورهای مسلمان در شناسایی موضوعات مسائل حقوقی )به طور عام(،  کیفردهی 
 های نوین متخصصین)به طور خاص( و کیفردهی به واسطه زندان )به طور اخص( به یافته

شوند، از این علوم مختلف توجه شود. طبیعی است که موضوعات در گذر زمان متحول می
گذارد قانون و حقوق به هدف ه به این تبدل در قانونگذاری، عالوه بر اینکه نمیرو، عدم توج

شناسی فقهی نیز قابل پذیرش بخشی عادالنه( منتج شود، از منظر روشاصلی خود )نظم
 نیست.
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 منابع فهرست
 .ُرآن کريم -
 م.1947بیروت، دارالمعرفه،  ،جواهر االکليلآبی ازهری، صالح،  -

 .ش1374 اسالمی، ارشاد و فرهنگ وزارت تهران، ،کيفر  دادرسي آيين محمود، آخوندی، -
 .ش1382 گرایش، نشر تهران، ،بينابين مجازاتها  يا زندان جايگزينها  محمد، آشوری، -
یروت، ب ،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم و السبع المثاني آلوسی، محمود بن عبداهلل، -

 ق.1415دارالکتب العلمیه، 
 ق.1413بیروت، داراألضواء،  ،من اليحضره الفقيه بابویه، محمد بن علی،ابن -
 ق.1406، قم، دفتر انتشارات اسالمی، المهذب براج، عبدالعزیز بن نحریر،ابن -
لم، دارالق ،دمشق، القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالکية جزی کلبی، محمد بن احمد،ابن -

 تا.بی
 تا.، بیروت، دارالفکر، بیالمحلي باآلثار حزم، علی بن احمد،ابن -

 ق.1402 ،دارالفکر، بیروت، بداية المجتهد و نهاية المقتصد رشد، محمد بن احمد،ابن -

 ق.1405، قم، مؤسسة سیدالشهداء العلمیه، الجامع للْرائع سعید حلی، یحیى بن احمد،ابن -

 ق.1410دارالمعرفه،  ، بیروت،رد المحتار علي الدر المختار عابدین، محمدامین بن عمر،ابن -

 تا.دارإحیاء التراث العربی، بی ، بیروت،احکام القرآنعربی مالکی، محمد بن عبداهلل، ابن -
 ،قم، دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم، معجم مقاييس اللغه بن فارس، احمد ،فارسبنا -

 .ق1404

العلمیه،  بیروت، دارالکتب، الطرق الحکميه في السياسه الْرعيه بکر،بن ابی قیم جوزیه، محمدابن -
 م.1953

 ق.1402عالم الکتب،  ، بیروت،کتاب الفروع و معه تصحيح الفروع مفلح، محمد بن مفلح،ابن -

 ق.1414دارإحیاء التراث العربی،  ، بیروت،لسان العرب منظور، محمد بن مکرم،ابن -

 م.1950قاهره، المطبعه السعاده،  ،داودسنن ابي سجستانی، سلیمان بن اشعث،ابوداود  -

 .تابی قم، مؤسسه اسماعیلیان، ،البرهان في تفسير القرآن ،بحرانی، سید هاشم بن سلیمان -

 تا.، بیروت، دارالفکر، بیالسنن الکبر  بیهقی، احمد بن حسین، -

 الملليکنگره بين، «بررسی تاریخچه مجازات حبس در غرب، اسالم و ایران»، جباری، محسن -
 ش.1395، جامع حقوق ايران

 تا.بیروت، دارإحیاء التراث العربی، بی ،الفقه على المذاهب األربعة جزیری، عبدالرحمن، -

 تا.بیروت، دارالکتاب العربی، بی ،احکام القرآن جصاص، احمد بن علی، -

 ش.1374دانش،  گنج تهران، ،حقوق ترمينولوژ  محمدجعفر، دی،لنگرو جعفری -
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 ش.1395، تهران، گنج دانش، مبسوط در ترمينولوژ  حقوقهمو،  -

 ،للمالیین ، بیروت، دارالعلمالصحاح تاج اللغة و صحاح العربية جوهرى، اسماعیل بن حماد، -
 ق.1407

 ش.1364تهران، میقات،  ،عْر تفسير اثنيحسینی شاه عبدالعظیمی، حسین،  -

اهریه، دمشق، مکتبه الظ ،الدر المختار شرح تنوير األبصار و جامع البحار حصکفی، محمد بن علی، -
 تا.بی

 ق.1404قم، دارالرضی،  ،تحرير األحکام الْرعية علي مذهب اإلمامية حلی، حسن بن یوسف، -

 .ق1394 العلمیه، بعهالمط قم، ،البيان في تفسير القرآنخویی، سید ابوالقاسم،  -

 .ش1377 تهران، تهران، دانشگاه ،دهخدا نامهلغت اکبر،علی دهخدا، -

، بیروت، دارالکتاب العربی، الکْاف عن حقائق غوامض التنزيلزمخشری، محمود بن عمر،  -
 ق.1407

 ق.1410اصفهان، مکتبه االمام امیرالمؤمنین علی،  ،معالم الحکومه االسالميهسبحانی، جعفر،  -

رتضویة، تهران، المکتبة الم ،الدر المنثور في التفسير بالمأثوربکر، سیوطی، عبدالرحمن بن ابی -
 ق.1377

، قم، دفتر انتشارات اسالمی، اإلنتصار في انفرادات اإلمامية شریف مرتضی، علی بن حسین، -
 ق.1415

 ق.1403، بیروت، المکتب اإلسالمی، المصنف بن همام،صنعانی، عبدالرزاق  -

 ق.1415بیروت، دارالمعرفه،  ،مجمع البيان في تفسير القرآنطبرسی، فضل بن حسن،  -

 .م1978 نا،بی ،بیروت، جامع البيان في تفسير القرآنطبری، محمد بن جریر،  -

 تا.علمیه قم، بی ، قم، دفتر تبلیغات اسالمی حوزهموارد السجن ،طبسی، نجم الدین -

 ق.1413قم، دفتر انتشارات اسالمی،  ،التبيان في تفسير القرآن طوسی، محمد بن حسن، -

 ق.1387، تهران، المکتبة المرتضویة، المبسوط في فقه اإلمامية ،همو -

 ق.1402، تهران، بعثت، التْريع الجنائي االسالمي مقارنا  بالقانون الوضعيعوده، عبدالقادر،  -

المللی و ایران و بررسی مجازاتهای جایگزین حبس در اسناد بین»فتاحی زفرقندی، سجاد،  -
 ش.1395، 1، شماره مجله مطالعات حقوق، «کشورهای مختلف جهان

، «نقش اخالق در قانونگذاری از منظر فلسفه فقه و فلسفه حقوق»، فنایی، ابوالقاسم؛ نوجوان، داود -
 ش.1398 ،112، شماره مجله حقوق تطبيقي

 تا.دارالجیل، بی ، بیروت،القاموس المحيط فیروزآبادی، محمد بن یعقوب، -



 و ... ابوالقاسم خدادی/ کیفری ایراندامنه مشروعیت زندان در فقه مقارن و نقش آن در نظام 

 

  

265 

 لی،ع امیرالمؤمنین االمام ، اصفهان، مکتبةالوافيفیض کاشانی، محمدمحسن بن شاه مرتضی،  -
 ق.1412

 م.1965بیروت، دارإحیاء التراث العربی،  ،الجامع ألحکام القرآن قرطبی، محمد بن احمد، -

 م.1910قاهره، المطبعه الجمالیه،  ،بدائع الصنائع في ترتيب الْرائع کاسانی، ابوبکر بن مسعود، -

 ق.1413األضواء، بیروت، دار ،فروع الکافيکلینی، محمد بن یعقوب،  -

 تا.بیروت، دارالکتب العلمیه، بی ،السلطانيه األحکاممحمد،  بن ماوردی، علی -

اد فرهنگ قم، بنی ،روضة المتقين في شرح من اليحضره الفقيه مجلسی، محمدتقى بن مقصودعلى، -
 تا.اسالمی کوشانپور، بی

، قم، مؤسسه اسماعیلیان، شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرام محقق حلی، جعفر بن حسن، -
 ق.1408

 تا.نا، بی، مصر، بیاالنصاف في معرفة الراجح من الخالفمرداوی، علی بن سلیمان،  -
 .ش1368 صدرا، تهران، ،معنو  گفتارها  مرتضی، مطهری، -

 ش.1389 امیرکبیر، تهران، ،معين فرهنگ محمد، معین، -

 تا.بیروت، داراألنوار، بی ،التفسير الکاشفمغنیه، محمدجواد،  -

 .تابی دارصادر، بیروت، ،المقريز  الخطط مقریزی، احمد بن علی، -

 ق.1409قم، تفکر،  ،واليه الفقيه و فقه الدوله االسالميهدراسات في منتظری، حسینعلی،  -

 ،بیروت، دارإحیاء التراث العربی ،جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم نجفی، محمدحسن، -
 ق.1404


