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سخن ناشر
رشتة حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزلة یکی از پرطرف دارترین 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به  خود 
جلب کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصة خدمت شده و در 

مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان 
بر مدار آن ها قرار دارد، در واقع، مجموعة کتب و جزواتی هستند که طی سالیان 
متمادی چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ 

نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، 
امری انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای 
باید  از آن،  نیازهای علمی دانشجویان رشتة حقوق و نیز رشته های متأثر  رفع 
بیش از گذشته موردتوجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از 
یک سو و تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، موردتوجه و لحاظ ناشر 

و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسة آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در امر 
همراهی  در  مؤثری  گام های  است  توانسته  غنی،  و  روزآمد  آموزشی  کتب  نشر 
با دانشجویان رشتة حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از 
تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری 
یادگیری  تسریع  و  آموزش  تسهیل  آن ها،  دستاورد  مهم ترین  که  گمارد  همت 
ارائة خدمات درخشان،  با  امیدوار است  انتشارات چتر دانش  باشد.  پژوهندگان 

شایستگی های خود را در این حوزة علمی بیش از پیش به منّصة ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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1-1-�بیان�مسأله
منظور  به  دنیا  حقوقی  نظام های  تمامی  در  که  شیوه هایی  از  یکی 
جلوگیری از ارتکاب اشخاص به جرم مورد استفاده قرار می گیرد، سازوکار 
کیفرهای  به  می توان  کیفر  انواع  از  است.  مجرمان  عقوبت  یا  کیفردهی 
سالب  کیفرهای  مانند تازیانه؛  بدنی  کیفرهای  اعدام؛  مانند  حیات  سالب 
آزادی مانند حبس؛ کیفرهای محدودکنندة آزادی مانند تبعید؛ کیفرهای 
محروم کننده از حق مانند انواع محرومیت ها و ممنوعیت ها؛ کیفرهای مالی 
مانند جزای نقدی و مصادرة اموال؛ کیفرهای سالب حیثیت مانند اعالم نام 

شخص از رسانه ها اشاره کرد. 
که حّق  است  کیفری  زندان،  و  یا همان حبس  آزادی  سالب  مجازات 
آزادی اشخاص را که موهبتی الهی است به صورت دائم و یا موّقت از انسان 
مجرم سلب کرده و او را در مکان مخصوصی به نام زندان قرار می دهد؛ 
به طوری که دیگر قادر نخواهد بود هیچ یک از آزادی هایی را که اشخاِص 
دیگر از آن بهره می برند، اعمال کند. بنابراین، در تعریف زندان باید گفـت: 
زنـدان محلّـی است که در آن محکومانی که حکم آنان قطعی شده  است با 
معرفی مقام های صالحیت دار قضایی و قانونی برای مّدت معّیــن یا به طور 
دائم به منظور تحّمل کیفر، با هدف حرفه آموزی، بازپروری و بازسازگاری 
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نگهداری می شوند. زندان ها به زندان بسته، نیمه باز، مراکز حرفه  آموزی و 
اشتغال و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی از جمله کانون اصالح و تربیت 

برای اطفال و نوجوانان تقسیم می شود. 
یکی از موضوعاتی که پیرامون إعمال مجازات زندان مطرح شده و در 
حال حاضر تبدیل به یکی از چالش های اساسی در نحوة اعمال این قسم از 
مجازات تبدیل شده، تعارض اجرای مجازات با قاعدة وزر است که در مواردی 
مولّی علیه  دارای  آزادی  به مجازات سلب  ُرخ می دهد که شخص محکوم، 
صغیر یا از کار افتاده بوده و إعمال مجازات به نوعی مشکالت قابل توجبهی 
برای خانواده و اعضای تحت تکّفل او ایجاد می کند؛ مشکالتی که به مرور 
زمان حّتی ممکن است حیات این اشخاص را نیز به خطر اندازد. در توضیح 
پیرامون نحوة تعارض إعمال مجازات حبس با قاعدة وزر باید گفت از سویی 
بنابر مبانی نظام کیفری اسالم، شخص محکوم می بایست مورد مجازات قرار 
گیرد و از سوی دیگر، وضعیت محکوم به گونه ای است که مجازات وی موجب 
وارد آمدن آسیب هایی به سایر اشخاص می گردد؛ این در حالی است که بنابر 
قاعدة وزر هیچ شخصی نباید بار سنگین گناه دیگری را به دوش بکشد و به 

واسطة جرم یک شخص، نمی توان دیگری را مورد مجازات قرار دهد. 
یا  باردار  از اشخاصی که در گروه فوق قرار می گیرند، زنان زندانی  یکی 
صاحب فرزند هستند. زنان زندانی به واسطة شرایط جسمی و روحی خاّصی 
که دارند، از مردان زندانی آسیب پذیرتر هستند. این آسیب پذیری نه تنها خود 
زن؛ بلکه خانواده و به خصوص کودکان او را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. در 
برخی از موارد، زنانی که مجازات زندان را تحّمل می کنند، باردار بوده و یا دارای 
فرزندان زیر هفت سال هستند که به آنان بسیار وابسته بوده و به نوعی بسیاری 
از نیازهای جسمی و روحی آنان از سوی این مادران مجرم تأمین می شود. در 
توضیح پیرامون زنان مجرم باردار باید گفت بدیهی است که در صورتی که 
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زنی باردار مرتکب جرم شده و مجازات زندان و یا مجازات بدنی برای او در 
نظر گرفته شود، اگر بخواهیم مجازات را درخصوص شخص مجرم اجراء کنیم، 
چاره ای جز این وجود ندارد که برای اجرای حکم مجازات، یک انسان گناهکار 
)زن( را به همراه یک انسان بی گناه )فرزند یا جنین حاضر در رحم مادر( مورد 
مجازات قرار دهیم. در مورد دوم، یعنی زنانی که صاحب فرزندان یک ماهه تا دو 
ساله هستند نیز با توّجه به وابسته بودن نیازهای حیاتی فرزند به مادر، هرگونه 
عملی ساختن مجازات بدنی یا سالب آزادی بر روی مادر، مجازات فرزند وی 
را نیز با خود به همراه خواهد داشت. در مورد سوم؛ یعنی زنانی که صاحب 
فرزندان دو، تا هفت ساله بوده و فرزندشان جز مادر، ولِیّ دیگری ندارد نیز 
باید گفت در این مورد نیز اگرچه فرزند از مادر تا حدود زیادی مستقل شده، 
لکن محل زندگی وی به دلیل وابستگی های روحی و جسمی همچنان به مادر 
وابسته است؛ از همین رو درصورتی که بخواهیم چنین مادرانی را مورد مجازات 
حبس قرار دهیم، چاره ای جز این وجود ندارد که فرزند را نیز با مادر در زندان 
قرار داد. ناگفته نماند در مواردی که مجرم مرد به زندان محکوم می گردد و 
دارای مولّی علیه از کار افتاده و یا صغیر است نیز مشکالت فوق بروز می یابد، با 
این تفاوت که در این گروه از مجرمان برخالف زنان زندانی، مولّی علیه به همراه 

ولی خود در زندان قرار داده نمی شود. 
با توجه به توضیحات فوق و با عنایت به اهمّیت مسئله و نتایج بسیار 
سوئی که از واردآوردن آسیب به اشخاص بی گناه به بهانة مجازات مجرمان 
حاصل می شود، ضرورت انجام پژوهشی جامعه پیرامون »مبانی و چالش های 

اعمال مجازات زندان با رویکردی به قاعدة وزر« ضروری به نظر می رسد. 

1-2-�ضرورت�تحقیق�
زمان         های  در  دارد.  بشر  تاریخ  در  طوالنی  سابقه ای  زندان  مجازات 
گذشته، مجازات ها با قساوت و شقاوت تمام اجرا می شد. مجازات هایی از 
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قبیل سوزاندن، کورکردن و انواع شکنجه       های بدنی رواج داشت. با آمدن 
به  نسبت  و  گردید  منع  فوق  مجازات های  از  بسیاری  اسالم،  مبین  دین 
مجازات زندان، شرایطی را فراهم ساخت که در مواردی خاص، می توان 
زندان را معمول نمود. مجازات زندان در طول تاریخ، فراز و نشیب زیادی 
اشاره  زندان  مجازات  از  محدودی  موارد  به  امامیه،  فقه  در  است.  داشته 
فقهی  موارد  فقها، بحث       های کامل و جامعی که در سایر  لذا  است.  شده 
مطرح نموده اند، فقط به صورت پراکنده و در بعضی از فروعات، در مورد 
حبس مطرح کرده اند. دامنة تحقیقاتی پژوهش پیرامون مسئلة حبس، در 
زمینه  ها و ابعاد مختلف، از سابقة زیادی برخوردار نیست و یکی از مسائل 
مرتبط و کمتر پرداخته شده پیرامون مسئلة حبس، تعارض اجرای حبس 
با قاعدة وزر یا اصل شخصی بودن مجازات است که در مواردی رخ می دهد 
یا  و  او  برای  را  مشکالتی  مجرم،  برای شخص  زندان  مجازات  اعمال  که 
سایر افراد مرتبط با او ایجاد می کند؛ امری که با روح قاعدة وزر، در تضاد 
است. به عبارت دیگر، از سویی بنا بر مبانی نظام کیفری اسالم، شخص 
محکوم می بایست مورد مجازات قرار گیرد و از سوی دیگر، وضعیت محکوم 
سایر  به  آسیب هایی  واردآمدن  موجب  وی  مجازات  که  است  به گونه ای 
بر قاعدة وزر هیچ شخصی  بنا  این در حالی است که  اشخاص می گردد؛ 
واسطة جرم یک  به  و  بکشد  به دوش  را  بار سنگینی گناه دیگری  نباید 
پژوهشی  این حال،  با  داد.  قرار  مجازات  مورد  را  دیگری  نمی توان  شخص 
نشد.  یافت  باشد،  پرداخته  مزبور،  مسئلة  بررسی  به  که  دقیق  و  عمیق 

تحقیق حاضر، عهده دار پاسخی شایسته به فرضیة مذکور است. 

1-3-�اهداف�تحقیق�
مهم ترین اهداف این تحقیق به قرار ذیل است:

- تبیین ماهیت و مبانی مشروعیت کیفر حبس 
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- تبیین ماهیت و مبانی قاعدة وزر 
- مقایسة قاعدة وزر و کیفر حبس و ارائة نتیجه و راهکار 

1-4-�سؤاالت�تحقیق
سؤال اصلی:

1- در صورت اعمال مجازات حبس و تعارض آن با قاعدة وزر، راه حل 
رفع تعارض چیست؟

سواالت فرعی:
2- آیا کیفر حبس، از مشروعیت برخوردار است؟ 

3- آیا در سیستم جزای اسالم، حبس به عنوان یک مجازات مطرح شده 
است؟ 

4- مستندات قاعدة وزر چیست؟ 

1-5-�فرضیه�های�تحقیق�
1- به نظر می رسد که قاعدة وزر، یک قاعدة عام و استثناناپذیر است 
و به همین دلیل، درصورت تعارض با کیفر حبس، بر کیفر حبس تقدم 

می یابد. 
2- آیات قرآن، سنت، اجماع و عقل از دالیل مشروعیت کیفر حبس 

هستند.
3- حبس، در اندیشة فقهی، عموماً مجازات محسوب نمی شود و یک 
بدین  آن  ضرورت  دارد.  مشروعیت  خاص،  موارد  در  که  است  ضرورت 
معناست که کسانی که امنیت جامعه را تهدید می کنند، در جایی باشند 

که جامعه در آرامش باشد. 
4- آیات قرآن، سنت، اجماع و عقل، بیانگر مشروعیت قاعدة وزر هستند. 
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1-6-�پیشینة�تحقیق
به منظور اّطالع دقیق از پیشینة پژوهش موضوع »مبانی و چالش های 
در  کلیدواژه  چندین  وزر«  قاعدة  به  رویکردی  با  حبس  مجازات  إعمال 
قدس  آستان  کتابخانة  اسالمی،  شورای  مجلس  کتابخانة  ملّی،  کتابخانه 
رضوی، کتابخانة دیجیتالی تبیان، کتابخانة دیجیتال نور )نور لیب(، آدینه 
و  نشریات  بانک های  و  دیجیتالی  و  اینترنتی  کتابخانه های  سایر  و  بوک 
داک(،  )ایران  ایران  اّطالعات  فناوری  و  علوم  پژوهشگاه  از جمله  مجالت 
مرکز تحقیقات علمی مجلس شورای اسالمی، پایگاه مجالت تخّصصی نور 
)نور مگز(، مگ ایران، مرکز تحقیقات صداوسیما و دیگر تارنماهای علمی- 
قرار  الکترونیکی مورد جستجو  پژوهشی کشور و مراکز علمی- پژوهشی 

گرفت. این کلید واژگان عبارتند از:
با موضوع  این کلیدواژه  ارتباط  پیرامون  زندانیان: در توضیح  1. حقوق 
مورد بحث باید گفت با توّجه به آنکه »فرزند زندان« یکی از موضوعات جزئی 
و زیر مجموعة موضوع »زندان« محسوب می گردد، ممکن است از این باب 
توضیحات مختصری پیرامون »فرزند زندان« در پژوهش های صورت گرفته 
پیرامون موضوع حقوق زندانیان آمده باشد. از همین  رو، به منظور آگاهی از 
پیشینة موضوع پیشنهادی، عنوان حقوق زندانیان در منابع و مراکز فوق 
این جستجو، کتبی چون »موارد  نتیجة  قرار گرفت که در  مورد جستجو 
السجن فی النصوص والفتاوی )دراسة تتاول مواردالسجن و حقوق السجین(« 
نوشتة نجم الّدین طبسی، »کیفرشناسی و حقوق زندانیان« نوشته تاج زمان 
دانش )1355 ه .ش(، »آیین دادرسی کیفری؛ سلب آزادی تن، بازداشت و 
ایران« نوشتة ناصر هوشنگ زاده )1373 ه .ش(، »حقوق  حبس در حقوق 
زندانیان: برداشتی از منابع اسالمی و مقّررات داخلی و بین المللی« نوشتة 
علی شمس )1382 ه .ش(، »حقوق بشر در نظام کیفری و زندان ها« نوشتة 
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محّمدرضا گودرزی و مظّفر الوندی )1382 ه .ش( و مقاالتی چون »حقوق 
»موارد  و  ه .ش(  )زمستان 1392  تسخیری  علی  محّمد  نوشتة  زندانیان« 
زندان در اسالم« نوشته علی سعیدی )پاییز 1390 ه .ش( به عنوان مهمترین 
آثار موجود پیرامون این موضوع یافت گردید. لکن در هیچ یک از این آثار 

کوچک ترین اشاره ای به موضوع »فرزند زندان« نشده است.
2. تعارض إعمال مجازات زندان با قاعدة وزر: با توّجه به آنکه در این 
پژوهش در صدد تبیین تعارض قاعدة وزر با إعمال مجازات زندان هستیم، 
ِصرف جستجو پیرامون مبانی إعمال مجازات زندان روشن کننده پیشینه 
قرار  بررسی  آنچه که مورد  این پژوهش  بود؛ چرا که در  موضوع نخواهد 
و  زندان  مجازات  إعمال  واسطه  به  که  است  چالش هایی  گرفت،  خواهد 
با قاعدة وزر ممکن است به وجود آید. بدین ترتیب می توان  تعارض آن 
اّدعا نمود اگرچه پژوهش های بسیاری پیرامون مبانی إعمال مجازات زندان 
صورت گرفته است، لکن در هیچیک از پزوهش های فوق به تعارض قاعدة 

وزر و مبانی إعمال مجازات زندان پرداخته نشده است. 
3. مجرم دارای مولّی علیه صغیر یا از کار افتاده: جستجوی پیشینه این 
عنوان که اصلی ترین و مهمترین مصداق تعارض إعمال مجازات زندان با 

قاعدة وزر محسوب می شود، هیچ نتیجه ای را با خود به همراه نداشت.  
4. فرزند زندان: این عنوان نیز که یکی از شاخه های فرعی بحث محسوب 
جستجوی  و  گرفت  قرار  بررسی  مورد  فوق  منابع  و  مراکز  در  می گردد، 

انجام شده هیچ نتیجه ای را به همراه نداشت.  
و  »مبانی  موضوع  که  گفت  می توان  مذکور  توضیحات  به  توّجه  با 
موضوعی  وزر«،  قاعده  به  رویکردی  با  زندان  مجازات  إعمال  چالش های 
این  با  است.  نگرفته  صورت  تحقیقاتی  آن  مورد  در  حال  به  تا  که  است 
توصیفات و با در نظر گرفتن اهمّیت موضوع، به نظر می رسد ضرورت انجام 
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