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Abstract
Prisons and prisoners are essential institutions and elements of the criminal systems
of thoughts and the countries. The responsibilities of the community and especially
the government to the prisoner and his current expenses is one of the most important
issues and concerns that are raised and suffered by the governments. Regarding the
prisoner as an overhead of the society and assigning the payment of his current
expenses to him or considering him as a social patient and assigning his expenses as
a function of his correctional duty to the government, or other conceivable
alternatives have been controversial among scholars in the field of policy-making.
Dealing with this issue from jurisprudential point of view through two rule-based or
theory-based jurisprudential methods as well as the subject-oriented or systemoriented jurisprudence can clarify the dimensions of this issue by religious
references. The present research uses a library method by referring to various
jurisprudential sources and describing and analyzing the texts through independent
reasoning (Ijtihad).
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چكیده
زندان و زندانی بهترتیا از نهادها و عناصر مهم و جداییناپذیر نظامهای جزایی مماتا و کشورهاست .تمرابیفی کره از
سوی ثحاد جامعه و بهویژه حمومت در قبال زندانی و هزینهها ی جاری وی اممان طرح دارد ،از مسرائ مهرم و مرورد
ابتالی حمومتهاست .اینمه زندانی را سربار جامعه بپنداریم و هزینههای جاری او را به خرود وی بسرپاریم یرا وی را
یک بیمار اجتماعی تلقی کنیم و انفاق زندانی را بهتبع وظیفۀ اصالحش ،بر عهدۀ نهاد حاکمیت بپنداریم یرا حابرتهرای
مختلف دیگر که تصورشدنی است ،مورد اختالف اندیشمندان در حوز ۀ سیاستگذاری بوده و هسرت .پررداختن بره ایرن
موضوع از منظر فقهی به دو روش فقه حمممحور و فقه نظریهمحور و همچنین فقه موضروعات و فقره نظامرات ،شراید
ابعاد این مسئله را در مراجعات شرعیه روشنتر کند .رجوع به منابع متعدد کتابخانهای فقهی و توصیف و تحلیر مترون
به روش اجتهادی ،روش تحقیق این نوشتار است.
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مقدمه
زندان و زندانی از نهادهای جداییناپذیر نظامهای جزایری در دنیاسرت کره اندیشرمندان از
ابعاد مختلف ثن را مطابعه کرده اند .ضرورت وجود عنصر زندان و نهاد حربس در سیاسرت
جناییل مماتا حقوقی  -جزایی ،امری پذیرفتهشده است ،وبی ایرن مقوبره برا چرابشهرای
فراوان روبهرو بوده است .از جملۀ این چابشها ،هزینههای جاری هر زندانی و بره تبرع ثن
مجموعۀ زندان است که مسئلۀ اساسی و مبتالبه حمومتها بوده و هست .به بحراش فقهری
در حمومت اسالمی باید بررسی شود که این هزینههای جاری بر عهدۀ کیست؟ ثیا زنردانی
باید ثن را تقب کند ،چون وی موجبات نیازمندی حمومت به تأسیس زندان را فراهم ثورده
است؟ثیا حمومت متوبی و مسئول ثن محسوب میشود؟ در هرکدام دبیر و مبنرای فقهری
چیست و فقها پیرامون ثن چگونه به ارائۀ حمم مبادرت کردهاند؟ برای دسرتیابی بره پاسرخ
این مسائ  ،با مراجعه به منابع کتابخانهای و در پارهای موارد به گزارشهای عینی برا روش
توصیفی  -تحلیلی مبتنی بر اجتهاد فقهی شیعی ،به این موضوع خواهیم پرداخت؛
اصل لفظی در تكلیف انفاق
صرف نظر از اینمه فقیه و سیاستگذار حمومرت اسرالمی کردام نظرر و مبنرا (کره در ادامره
خواهد ثمد) را مالک قرار میدهد و بر اساس ثن بره فتروا ،نظریرهپرردازی و سیاسرتگذاری
میپردازد  ،بررسی مقتتای اوبیۀ حمم از جهات مختلف الزم است .برا توجره بره ثنچره از
روایات خواهد ثمد ،یمی از این جهات ،تزاحم تملیف مملفین برای انفاق زندانی است .به
برای مثال نفقۀ زن محبوس ،صغار و مجانین و  ...ابتدائأ بر عهدۀ کیست؛ حمومت یا وبی و
قیم و ...؟ این مقوبه به دو صورت جای بحو دارد:
ابف) اص اقتتا میکند که در عموم و مطلق امور ،نفقه از سوی افراد خصوصی (پردر،
همسر ،وبیّ ،قیم و  )...مقردم برر بیرتابمرال باشرد .ایرن امرر از مسرلّمات اسرت و عقرالً
ااباتشدنی است ،هرچند دالی نقلی در مورد ثن هم فراوان هست؛
ب) اوالً عنصر زنردان برا تمرام متعلقرات و شررایطش نهرادی ضرروری بررای تحقرق
غرخهای اساسی تشمی حمومت اسرت؛ اانیراً زنردانی نیرز چرون (برهبحراش شخصریتی،
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حیثیتی ،معنوی و  )...ثسیا خاص دیده است ،به اصالح و تربیت خاص یا واکنش خراص
جزایی ،تربیتی و  ...نیاز دارد .از این دو گزاره انتظار میرود که در مورد زنردانی ،حقروق و
تمابیف عادی حمومت و مردم دستخوش تغییر شرود .یعنری موضروع زنردانی برهصرورت
ماهوی تحول یابد و تخصصاً از موضوع افراد واجاابنفقه در حابت عرادی خرارج شرود و
حمم خاص خود را بگیرد .در مقام تنقیح و با توس به مثال ،میتوان به تجویز تغییر سبک
زندگی در مواردی خاص از سوی پزشک به بیمار اشاره کرد .بذا اساساً تعارخ بین ادبره و
تزاحم در عم حول اوبویت تملیف به نفقه از سوی مملفان خصوصی و بیتابمال وجرود
ندارد و به اخبار مستقالً نگریسته میشود .این برداشت نیز به دبی نیاز دارد.
در مقام حاضر اص اابت و وظیفۀ انفاق بر عهدۀ وبیّ ،قریم ،همسرر و  ...اسرت .بررای
تحقیق پیرامون نسبت اص بفظی با حمم انفاق زندانی ،میتوان به ترتیا زیر بحو کرد:
قول اول

با جست وجوی نگارنده در میان فقها ،مرحوم نراقی با استفاده از روایات بزوم حبس توسط
حاکم برای احقاق حق خصم (مدعی حق) و در عینحال واگذاردن او بره خصرم و تردابیر
دیگر در صورت فقر و عدم تممن مابی متهم ،بهطور کلی استفاده میکنرد کره وجره اینمره
هزینۀ زندانی از مال خودش باشد ،ظاهر است ،اما مشم در امر اجرایی ثن خواهد بود ،که
اگر ظاهراً چیزی نداشته باشد ،با مشمالتی از قبی قرخهای مرداوم ،گردایی و امثرال ایرن
روبهرو خواهد شد و طبعاً محیط زندان را برای این امور مناسا و مغتنم مریبینرد (نراقری،
 ،1011ج  )188 :19و در واقع غرخ از حبس حاص نخواهد شد .اما وی باز هم تحمیر
هزینهها بر حمومت را ممنوع و غیرشرعی و مستند به تترر حراکم خوانرده و برین اخبرار
بزوم حبس و ممنوعیت تحمی هزینه بر حاکم ،ادعای تعارخ کرده است و دو راه را پیش
میگیرد؛ یا تخییر بین این دو یا رجوع به اص بفظی (که نفقه ابتدائاً بر عهدۀ خود اشخاص
است) که نتیجه همانا عدم بزوم حبس و ثزادی زندانی است(نراقی ،1011 ،ج .)188 :19
نقد :این نظر با فلسفۀ جزای اسالمی و همچنین کارکردها و وظایف کالن حمومت در
تعارخ است .تحمی هزینه به حاکم ،دبی مناسبی بررای شرانه خرابی کرردن ایرن نهراد از
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وظایف نی ست ،چرا که حفرظ امنیرت ،تأدیرا و تربیرت مجرمران ،احقراق حقروق و  ...از
وظایف اصلی حمومت اسالمی و از ضرورتهای تشمی و مشروعیت حمومت است .بذا
نهاد زندان بهعنوان مقدمۀ واجرا ،واجرا محسروب مریشرود و فقردان شررایط و حررج
حمومت در رسیدگی به هزینههای ثن ،تملیف را ساقط نمیکند؛ چرا کره ضررر یرا حررج
نافی تمابیفی نیست که ذاتاً و در خود تشریع ،با سختی توأم هستند (موسوی بجنروردی ،ج
 222 :1و  .)991به بیان دیگر میتوان گفت که ایجاد شرایط و توان پرداخرت هزینرههرای
زندان برای حمومت ،شرط واجا (حبس بررای نیر بره امنیرت و  )...هسرتند ،نره شررط
وجوب؛ بذا اسقاطشدنی نیستند.
قول دوم

 -روایات مختص سرقت حدی در بار سوم

این بخش روایات متعددی( بیش از ده روایت) را شام میشود که بره اسرنادهای مختلرف
حاوی یک متمون مشابه هستند:
«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَبْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِبْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِبْنِ سُوَیْدٍ عَ نِ الْقَاسِ مِ
عَنْ أَبِیعَبْدِاللَّهِ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجٍُ سَرَقَ فَقَالَ سَمِعْتُ أَبِی یَقُولُ أُتِیَ عَلِیٌّ(ع) فِی زَمَانِ هِ بِرَجُ ٍ قَ دْ
سَرَقَ فَقَطَعَ یَدَهُ ُمَّ أُتِیَ بِهِ َانِیَةً فَقَطَعَ رِجْلَهُ مِنْ خِلَافٍ ُمَّ أُتِیَ بِهِ َالِثَةً فَوَلَّدَهُ فِی السِّجْنِ وَ أَنْفَ قَ
عَلَیْهِ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ وَ قَالَ هَکَذَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ( ) لَا أُخَالِفُ هُ (کلینری ،1019 ،ج :9
)229؛ « ...سارق بعد از ثنمه در دو بار برای دو سرقت حد برر وی اجررا شرد ،ترا ابرد در
زندان محبوس شده و از بیتابمال انفاق میشود.رسول خدا اینچنین کررد و مرن نیرز برا او
مخابفت نمیکنم».
روایت واردشده که هممتمون ثن در باب «حَد ابْقَطْعل وَ کَیْفَ هُرو» کتراب کرافی کثیرر
بوده ،صحیح است .رابطۀ این روایت با ادبۀ وجوب نفقه بر وبیّ و امثال ثن حمومت است.
با این تقریر که سارق بودن که متعلق موضوع بوده ،موضوع را در ادبرۀ عرام تترییق کررده
است و حمم به تبع ثن نسبت به موضوع تخصیص میخورد .این روایات در مرورد حربس
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ناشی از سرقت حدی سوم دالبت کافی دارد ،وبری در دیگرر علر محمومیرت بره حربس
ساکت است و تسریدادنی هم نیست.
نقد (الغای خصوصیت از سرقت و خلود) :خصوصیت سرقت یا خلرود در حربس در
ظاهر روایات این دسته ضعیف اسرت (منتظرری ،1993 ،ج  .)112 :0اببتره احتمرال دارد از
بسان روایات برداشت شود که علت وجوب انفاق زندانی از بیرتابمرال ،خلرود در حربس
باشد ،بذا با ابغای خصوصیت از سرقت ،حمم انفاق زندانی از بیتابمال ،به دیگر جرایم که
مقتتی حبس ابد هستند ،اممان تعمیم و تسری مییابد.
پاس نقد :نگاه به نظریات فقها (مبنی برر عبرارت «یمروت او یتروب» در پایرانبخشری
حبس) بیانگر این است که حتی در مواردی دربارۀ خلرود حربس در سررقت حردی سروم
اختالف دارند ،وبی در عینحال انفاق از بیتابمرال ذیر ایرن روایرات را الزم شرمردهانرد
(نجفی ،بیتا ،ج 199 :01؛ مغنیه ،1021 ،ج 288 :2؛ گلپایگرانی ،1012 ،ج 192 :9؛ فاضر ،
 .)133 :1022چون اکثر اخبار مربوط به بزوم تأمین نفقۀ زندانی ،به سارق ممرر سررقت ترا
نوبت سوم مربوط میشود ،احتمال این خصوصیتها قوی است و قاب چشمپوشی نیسرت
(منتظری ،1993 ،ج  )112 :0و گویی موضوع روایات این دسرته ،مرکرا و شرام سرارق
بودن و محموم به ابد بودن توأمان است و مخصوص حرد سررقت در دفعرۀ سروم .برذا در
موارد دیگر روایات از وجوب انفاق از بیتابمال سراکت هسرتند و بنرابراین از روایرات برا
موضوع سرقت نمیتوان حمم عام استخراج کرده و بقیۀ مروارد کره دال برر سرختگیری یرا
مسموت است را تخصیص این حمم عام پنداشت ،زیرا تخصیص اکثر پریشثمرده و قبریح
است .این مطلا بسیار بدیهی بوده که مخارج هر کسی در زندگی اوالً و بابذات برر عهردۀ
خود اوست ،چنانمه مخارج خانواده هر کس نیز همینطور خواهد بود ،یعنی باید از امروال
ثن شخص تأمین شود .این مسئله در مورد افراد بزهمار محموم به زندان نیز کرامالً صرادق
است و طبق قاعدۀ اوبی هیچ دبی موجهی وجود ندارد که مخارج او در زندان در صرورت
تممن و توانایی بر تهیه ،بر عهدۀ دیگران و بیتابمال باشرد (منتظرری ،1993 ،ج .)111 :0
این در حابی است که بر روایات واردشده حممتهایی مشهود اسرت؛ جنبرۀ مرابی داشرتن
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جرم سرقت و اینمه غابباً سارقان به دبی نیاز مابی اقدام به سرقت میکنند و اینمه شخصی
که دو بار حد سرقت بر وی جاری شده ،از داشتن یک دست و یک پا محروم است و طبعاً
نسبت به کسا روزی برای امرار معاش مشم خواهد داشت ،از ثن جملهاند .بذا روایرات
این دسته صرفاً دالبت دارند بر اینمه سارق بعد از دو بار تحم مجازات حدی سررقت ،در
بار سوم حبس شده و نفقه وی از مح بیتابمال تأمین مریشرود (فاضر بنمرانری:1022 ،
 .)183اببته برخی گفتهاند در صورت نداشتن توان امرار معراش (فقرر) بایرد بره زنردانی از
بیت ابمال رسیدگی کرد (اسمافی ابن جنیرد911 :1012 ،؛ امرام خمینری ،بریترا ،ج 083 :2؛
فاض هندی ،1012 ،ج 229 :11؛ مامقانی119 :1900 ،؛ گلپایگانی ،1012 ،ج  )191 :9و به
خبر ابیبصیر و ابیقاسم استناد کردهاند (فاض هندی ،1012 ،ج  .)229 :11در حابیکره از
روایات مذکور که اطالق بدون خالف و اشمال دارند ،این شرط برنمیثید (خویی ،بیتا ،ج
 )923 :2و احتماالً این نظر بهنروع ی جمرع برین روایرات و اصر عردم وجروب انفراق از
بیتابمال مگر به دبی خاص بوده که ثن دبی خاص در اینجا این است که بیتابمرال معرد
برای فقر محسوب میشود (گلپایگانی ،1012 ،ج  ،)191 :9بدون ثنمه اص مورد تخصیص
واقع شود .بذا انفاق از بیتابمال حتی در سرقت حدی سوم بهنوعی در مقام بدل اص قرار
گرفته است .اببته مرحوم گلپایگانی اضافه میکند که به نظر میرسد که بیرتابمرال در ایرن
مسئله و مسائ مشابه ،به فقرا اختصاص نداشته باشد ،بلمه با نظر حاکم شررع بره مصرابح
مسلمانان اختصاص یابد که مشملی در این استدالل یافت نمیشرود( گلپایگرانی ،1012 ،ج
 .)191 :9اما باید دانست که در تشخیص مصابح مسلمانان ،الزم است بین زندان و زنردانی
فرق گذاشته شود؛ چرا که برخالف ضرورت بی چون و چرای هزینره بررای نهراد زنردان،
انفاق زندانی از بیتابمال دارای شرایط متعدد و اقتتائات اوبی است که عم به خالف ثن
نیازمند دبی خواهد بود (منتظری ،1993 ،ج  .)111 :0شرطیت فقر در بزوم انفاق زندانی از
بیتابمال  ،از منظر دیگری نیز جای نقد دارد .اگر شرطیت فقر در وجوب انفراق زنردانی از
بیتابمال دخی باشد ،به جهت اینمه دالیلی چون ناتوانی از یافتن شغ  ،فشرار خرانواده و
امثال این وی را مصداق فقیر قرار میدهد (منتظری ،1993 ،ج  ،)111 :0ایرن شررطیت بره
نظر خصوصیتی در مورد زندانی ندارد و هر انسان فقیری (با بحاش شرایط ثن همچون نظرر
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به مملفین اوبی انفاق به وی و سیادت یا عردم سریادت وی و  )...واجراابنفقره اسرت .در
مورد شرطیت و اعتبار فقر در وجوب انفاق زندانی از بیتابمال ،برخی عالوه برر هماهنرگ
بودن با ادبه ،ادعای ظهور اجماع کردهاند که حاکم را ملزم میکند بره تسربیا یرا مباشررت
خود ،وی را انفاق کند (سبزواری ،1019 ،ج  .)38 :28این نظر جرای نقرد دارد ،زیررا ایرن
ادعای اجماع در متون دیگر وارد و تأیید نشده و راه حصول این اجماع نزد وی ،بررای مرا
روشن نیست ،ضمن ثنمه در روایات اه سنت ،تفصری حمرم وجروب انفراق زنردانی از
بیتابمال به اعتبار فقر یا عدم فقر وارد شده است (ابویوسف قاضی )111 :1993 ،کره ایرن
اجماع را مدرکی جلوه میدهد و از اعتبار ساقط میکند.
همچنین در روایت مشابهی ثمده است« :وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ(حَدَّ َنَا مُحَمَّدُبْنُ مُوسَیبْنِ الْمُتَوَک ٍِ
قَالَ حَدَّ َنَا عَبْدُاللَّهِبْنُ جَعْفَر الْحِمْیَرِیُّ عَنْ أَحْمَدَبْنِ مُحَمَّدِبْنِ عِیسَی) عَنِ الْحَسَنِبْنِ مَحْبُ وب عَ نِ
الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِبْنِ مُسْلِم وَ عَلِیِّبْنِ رِئَاب عَنْ زُرَارَةَ جَمِیعاً عَنْ أَبِیجَعْفَر(ع) فِی رَجٍُ أَشٍَ الْیَ دِ
الْیُمْنَی سَرَقَ قَالَ تُقْطَعُ یَمِینُهُ شَلَّاءَ کَانَتْ أَوْ صَحِیحَةً فَإِنْ عَادَ فَسَرَقَ قُطِعَتْ رِجْلُ هُ الْیُسْ رَی فَ إِنْ
عَادَ خُلدَ فِی السِّجْنِ وَ أُجْرِیَ عَلَیْهِ طَعَامُهُ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ یُکَفُّ عَ نِ النَّ اسِ شَ رُّهُ؛ ...در
مورد کسی که دست و پایش به حد سرقت قطع شده است و مجدداً مرتما سررقت شرده
است ،حمم به خلود در حبس میشود و از بیتابمال ارزاق میشود ترا مسرلمین از شررش
خالص شوند (ابنبابویه ،1981 ،ج .)199 :2
در این روایت صحیح نیز ثنچه در مورد روایات قب گفته شد ،صادق بوده و دالبرت ثن
نیز روشن است .عبارت «یُکَفُّ عَنِ النَّاسِ شَرُّهُ» در این روایت متاف بر مفاد روایرات قبر
است ،در ظاهر یک تعلی برای حمم بهنظر میرسد که باید تعیین کررد ایرن تعلیر بررای
حبس است یا مربوط به اطعام زندانی از بیتابمال .بهنظر میرسرد ایرن عبرارت تعلیر یرا
حممت برای حبس نباشد ،زیرا در حبس نیز ،زندانیان دیگر در معرخ شررارت و سررقت
وی هستند ،مگر اینمه گفته شود که منظور عبارت ،مصون مانردن عمروم مرردم از سررقت
سارق بوده که در روایرت مشرابهی بره ثن اشراره شرده اسرت (کلینری ،1019 ،ج .)222 :9
همچنین این عبارت تعلی یا حممت انفاق از بیتابمال بررای زنردانی نخواهرد برود ،زیررا
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واضح است که همۀ سارقان دچار فقر شدید (در حردی کره محتراج اوبیرات نفقره باشرند)
نیستند که به انگیزۀ کسا ثن ،به سرقت اقدام کنند که اگر اینگونه باشرد ،مصرداق مترطر
خواهند بود و حد بر ثنها جاری نخواهد شرد (نجفری ،بریترا ،ج  .)118 :01بنرابراین ایرن
عبارت متعلق به حبس باشد ،وجیهتر است ،پس در تعمیم حمم انفاق زندانی از بیتابمرال
در سرقت حدی برای بار سوم به جرایم مقتتی حبس دیگر بهکار نمیثید؛
 -روایات حبس ابد

روایت اول« :وَ عَنْهُ علی(ع) أَنَّهُ قَالَ :مَنْ خُلدَ فِی السِّجْنِ رُزِقَ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ وَ لَ ا یُوَلَّ دُ فِ ی
السِّجْنِ إِلَّا َلَا َةٌ الَّذِی یُمْسِ ُ عَلَی الْمَوْتِ وَ الْمَرْأَةُ تَرْتَدُّ إِلَّا أَنْ تَتُوبَ وَ السَّارِقُ بَعْدَ قَطْ عِ الْیَ دِ وَ
الرجٍِْ یَعْنِی إِذَا سَرَقَ بَعْدَ ذَلِ َ فِی الثَّالِثَةِ؛ هر کس محبوس ابد در زندان باشد ،از بیرتابمرال
ارزاق میشود ،محبوسان ابد سه دستهاند؛ ممسک مقتول ،زن مرتد ،سارقی کره دفعرۀ سروم
است بر او حد جاری میشود» (ابنحیون ،1981 ،ج .)193 :2
قسمت اول روایت مذکور تا قب از «ِلباا» دالبت بیقید و شرط بر وجوب انفاق بر افررادی
دارد که محموم به حبس ابد هستند ،بدون توجه به جرم ،وضعیت جسمی و تممن مابیشران.
در قسمت دوم روایت ابتدائاً اینگونه بهنظر میرسد که حصر موجود در روایرت ،شرام سره
جرم نامبرده در روایت است .اما میدانیم که حبس ابد در این سه منحصر نیسرت و اکرراه بره
قت یا امر به قت نیز (خویی ،بیتا ،ج  )10 :2طبق روایت صحیحۀ زراره (حر عراملی،1013 ،
ج  )01 :23و زنده ماندن شخص بعد از ضربت شمشیر به جرم مواقعه با خواهر (ابرنبابویره،
 ،1019ج  )23 :9یا حبس ابد تعزیری نیز در مواردی ،مقتتی حبس ابد است .بذا بررای رفرع
تعارخ با این دسته از روایات و انظار مسلّم ،باید حصر موجود در روایرت را حصرر اضرافی
تلقی کرد .از ثنجا که عبارت بعد از ادات استثنا (ِلباا) در مقام تعیین افراد موصرول عرام (مَرنْ)
است و در عینحال میدانیم که حصر اضافی مفهوم ندارد ،موضوع حبس ابرد برین حصرر در
سه جرم مذکور در روایت یا عموم جرایم مقتتی حبس ابد دوران میکند .در اینجرا بایرد بره
اص مراجعه کرد و همانا اص بر عدم وجوب انفاق از بیتابمال اسرت و اینجرا بره حرداق
افراد و مصادیق ،یعنی همان سه جرم مقتتی حبس ابد در روایت بسنده میشود.
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نقد :اما به بحاش سندی این روایت مرس و ضعیف محسوب مریشرود .ابرنحیرون برا
وجود محرز بودن فت  ،علم ،فقاهت و  ...در مرورد وی و ترالش بسریاری از دانشرمندان
مذها وی ،به اطمینان روشن نیست (خویی ،1999 ،ج  .)01 :1متاف بر اینمه ابنحیرون
بر خالف فروعات فقهی زیادی از شیعه روایت نق کرده است (خرویی ،1999 ،ج .)01 :1
بذا مورد طعن بودن مصنف دعائماالسالم به زعم برخی (نجفی ،بیتا ،ج  )908 :0و ارسرال
روایات دعائماالسالم نیز موجا ضعف ثن و اسرتفاده از روایرات وی را دشروار مریکنرد،
چنانمه برخی از فقها به ثن اشراره کرردهانرد (امرام خمینری ،1011 ،ج 12 :1؛  ،1928ج :1
.)110
روایت دوم«:عَنْهُ 1عَنْ مُحَمَّدِبْنِ الْحُسَیْنِبْنِ أَبِیالْوَطَّابِ عَنْ وُهَیْبِبْنِ حَفْص عَنْ أَبِ یبَصِ یر
عَنْ أَبِیعَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جٍََّ -وَ یُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَل ی حُبِّ هِ مِسْ کِیناً وَ
یَتِیماً وَ أَسِیراً قَالَ هُوَ الْأَسِیرُ وَ قَالَ الْأَسِیرُ یُطْعَمُ وَ إِنْ کَانَ یُقَدَّمُ لِلْقَتْ ٍِ وَ قَ الَ إِنَّ عَلِیّ اً(ع) کَ انَ
یُطْعِمُ مَنْ خُلدَ فِی السِّجْنِ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ؛  ...اسیر اطعام میشود ،حتی اگر منتظر قتر
باشد ،همانا علی(ع) اطعام مینمود زندانیان حبس ابد را از بیرتابمرال مسرلمین» (طوسری،
 ،1019ج .)119 :2
این روایت بر بزوم اطعام اسیر دالبت میکند.
نقد :اما دشوار است که بتوان از ثن وجوب انفراق زنردانی را از بیرتابمرال نیرز نتیجره
گرفت ،زیرا:
اوالً؛ اطعام غیر از انفاق است؛ انفاق در بغت بهمعنای نقص ،کم شردن ،فنرا شردن و رفرتن
است (ابنمنظرور ،1010 ،ج 918 :11؛ فیروزثبرادی ،بریترا ،ج  )1229 :2و در اصرطالح طیرف
وسیعی از احمام واجبات مابی ،مانند زکات ،خمس ،کفارات مابی ،اقسام فدیه و نفقرات واجرا
(طباطبایی ،1019 ،ج  )011 :2تأمین هزینۀ جهاد (طبرسی ،1992 ،ج  )112 :2و بهطور کلری بره
 .1شیخ طوسی مرجع ضمیر «ه» را در روایت معین نمرده است.
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استناد عموم و اطالق کلمۀ انفاق ،جلوگیری از تراکم ارروت و توزیرع ثن در جامعره بره انحرای
مجاری که برای ثن تصورشدنی است (جعفری )12 :1013 ،را دربر میگیرد .همچنین انفراق در
مورد زندانی ،شام مسئوبیتهایی است کره نسربت بره هزینرههرای جراری زنردانی و ثنچره از
مجموعۀ زندان که مرتبط با اوست ،ضرورتاً یا عادتاً باید ادا شود ترا حردی کره منرع شررعی در
مورد ثن وارد نشده باشد یا مشمول عناوین اسرراف و تبرذیر نشرود (خابصری .)11 :1019 ،برذا
انفاق قاب خالصه کردن در بفظ اطعام نیست ،در حابیکه نهایتاً شراید یمری از مصرادیق انفراق،
اطعام باشد؛ زیرا اطعام مصدر از ریشۀ طعم در معنایی غیر از اک و مأکوالت بهکار نرفتره اسرت
(طریحرری ،1991 ،ج 111 :2؛ ابررنمنظررور ،1010 ،ج 929 :12؛ راغررا113 :1012 ،؛ فراهیرردی،
 ،1011ج 21 :2؛ مصطفوی ،1921 ،ج )99 :9؛
ثانیاً؛ حتی اگر با تمسک به قیاس اوبویتِ طعام نسبت به دیگر نیازها و هزینههرا یرا برا
تسامح و به استناد فهم عرفی روایت اطعام بره تناسرا موضروع برا انفراق (ترأمین تمرامی
ضروریات) یمی انگاشته شرود (صردر ،1021 ،ج  ،)988 :2مشرم دیگرر ایرن اسرت کره
اسارت به بحاش موضوعی در اصطالح فقها غیر از زندانی بودن به دبی ارتماب جرم است،
و عمده دبی ثن به نظر نگارنده ،غلبۀ انصراف این بفرظ بره ثن معناسرت کره مرانع اطرالق
خواهد بود .اما اگر این دو یمی یا مالزم باشند ،دالبت روایت برر وجروب انفراق زنردانیان
حبس ابد به اعتبار «مَنْ خُلدَ فِی السِّجْنِ» و حتی عموم زنردانیان برهطرور مطلرق ،بره اعتبرار
«ابْأَسِیرُ» ،اابت است(صدر ،1021 ،ج  .)988 :2هرچنرد اسریر در کرالم برخری بغویرون در
مصادیقی چون در طناب و بند بودن (طریحی ،1991 ،ج  ،)219 :9محبوس در زندان بودن
(ابنمنظرور ،1010 ،ج 13 :0؛ مصرطفوی ،1921 ،ج  )89 :1یرا در مرورد هرگونره در قیرد،
دستگیری و گرفتار بودن وارد شده است (راغا92 :1012 ،؛ مصرطفوی ،1921 ،ج .)89 :1
اما به نظر نگارنده اسیر در مباحو فقهی مالزمه و ترادف شایان مالحظه با زندانی نردارد و
به شخص دستگیرشده در حرب اطالق میشرود (سرعدی .)21 :1020 ،برا جسرتوجروی
نگارنده در متون فقهی ،میتوان گفت بهتقریا جز در چنرد مرورد نرادر ،روایرات اسریر و
اسارت در فقه ،مورد استناد موضوع زندانی در غیر ابواب جهاد و حرب قرار نگرفته اسرت.
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همچنین روایت «احبسوا هذا االسیر و اطعموه و اسقوه و احسنوا اساره» (حمیری ،بیترا ،ج
29 :1؛ حر عاملی ،1013 ،ج  )129 :23که توصریۀ انفراق اسریر توسرط حتررت امیرر(ع)
خطاب به امام حسن(ع) است نیز ،بر وجوب انفاق زندانی بهطور مطلق دالبت ندارد؛ زیررا
ابنملجم (قات حترت) هنگام این توصیه در مقام یک باغی (و نه قات ) بوده که سرازمانی
نیز نداشته و از بازماندههای جریان بغی است و حمم اسیر مورد رحرم را دارد و حمرم بره
انفاق وی ،با روایات متعدد بزوم انفاق به اسریر سرازگار خواهرد برود .اببتره برخری چرون
صاحا جواهر به واسطۀ قراین مورد ادعای خرویش (محتررم نبرودن نفرس اسریر مشررک،
بدترین دواب بودن و  )...این نصوص را نیز اساساً از باب ندب میداند ،مگر ثنمه مراد این
باشد که اسیر تا زنده به نزد ا مام مسرلمانان بررده شرود ،انفراق و اطعرام وی واجرا اسرت
(نجفی ،بیتا ،ج  )191 :21که این نظر به دبی صراحت روایات مبنری برر وجروب و عردم
مالزمه محترم نبودن نفس مشرک با جواز ایذای وی مورد نقد واقع شرده اسرت (احمردی
میانجی .)210 :1011 ،در کنار این استداللها برخی نیز در عدم دالبرت برر وجروب انفراق
زندانی بر اساس این روایت اینگونه استدالل کردهاند که این مطلا پنهان نیسرت کره ایرن
روایت در صدد بازگویی یک حاداۀ ویژه است و در مقام بیران یرک حمرم کلری و شرام
دربارۀ همۀ زندانیان نیست .شاید این سفارش حترت به اینمره او را خروراک بدهیرد و ...
ناشی از این باشد که ثن حترت از بحاش عاطفی و اخالقی توصیه کرده است که با فرردی
که در منزل او اسیر زندانی بوده این گونه رفتار شود و ظاهر هم این بوده که منظورش ایرن
بوده است که از طعام و خوراک شخصی حترت به او نیرز داده شرود و نره از بیرتابمرال
(منتظری ،1993 ،ج .)118 :0
ثالثاً؛ اگر مالزمه یا ترادف اسارت و مطلق زندانی بودن ااباتشدنی نباشد بایرد قسرمت
دوم روایت در مورد زندانیان حبس ابد را واو استیناف در نظر بگیریم که در اینصورت نیز
«کَانَ یُطْعِمُ» یک فع خبری در مورد رفتار معصوم(ع) است که به جواز دالبت میکند و از
ثن وجوب برنمیثید .بذا این روایت نیز برر وجروب انفراق زنردانی از بیرتابمرال دالبرت
نمیکند .هرچند برخی قابا ماضی استمراری «کَانَ یُطْعِمُ» را که بر تمررار و اسرتمرار ایرن
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شیوه توسط حترت علی(ع) دالبت دارد را مستفاد حممی فراگیر در مورد همۀ محمومران
حبس ابد دانستهاند (منتظری ،1993 ،ج .)113 :0
بله ،اگر انطباق اسارت و حبس و همچنین اطعام و انفاق مممن و واو غیراستیناف تلقی
میشد ،این استدالل شایان ذکر بود که امام صادق(ع) با ذکر سیرۀ امیرمؤمنان(ع) به صورت
خبری «کَانَ یُطْعِمُ ...مِنْ بَیْتِ مَالل ابْمُسْلِمِینَ» بهعنوان مستند حمم ،حمم وجروب اطعرام یرا
انفاق اسیر یا زندانی را معلّ به ثن کردهاند .در نتیجه باید سنخ حمم با مستند حمرم یمری
باشد ،که نتیجه میشود «کَانَ یُطْعِمُ» حاکی از وجوب اطعام یا انفاق به زندانیان حبس ابدی
است ،که اابات این موارد مشم خواهد بود.
رابعاً؛ به بحاش سند مرتبه اطمینان به این روایت در گرروی وااقرت وهیرابرن حفرص
است .وُهَیْالبْنل حَفْصٍ در سلسلۀ روات حترور دارد کره نجاشری وی را اقره ،امرا واقفری
میخواند (نجاشی .)091 :1019 ،بهدنبال او فقهایی نیز برودهانرد کره روایرات وی را مرورد
واوق میداننرد (خرویی ،1011 ،ج 918 :1؛  ،1992ج299 :21؛ نروری ،بریترا ،ج 911 :1؛
فاض  ،1018 ،ج 993 :1؛ سبحانی ،بریترا ،ج  .)218 :2برا وجرود ایرن فقهرای زیرادی در
استنادات احمام خود به این دبی (واقفی بودن) ،وی را اعتمادناپذیر خواندهاند (شهید اانی،
 ،1021ج  311 :2و 1110؛ عرراملی ،برریتررا ،ج 219 :9؛ محقررق دامرراد ،1011 ،ج 910 :9؛
اشتهاردی ،1019 ،ج  .) 029 :10در نهایت با توجه به اینمه صررفاً یمری از رجرال حردیو
غیرشیعه اما مورد واوق است ،روایت واردشده مواق خواهد بود ،زیرا وهیابرن حفرص از
سران واقفیه نبوده است .با اینحال فقها بر مبنای این روایت حممی ندادهاند.
بنابراین روایت حجیت سندی دارد ،اما از حیو دالبت دچار مشم است؛
قول سوم
 -انفاق از بیتالمال با شرطیت عدم تمکن زندانی

صاحا ریاخ بدون ذکر دبی تفصی دهندۀ فقیر و غنی ،انفاق از بیتابمال برای هرر زنردانی را
در صورت فقر و نه مطلق الزم میداند (طباطبرایی ،1018 ،ج  )191 :12مسرتند ایرن نظرر ذکرر
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نشده است و عمومیت انفاق برای هر زندانی از روایات برنمیثید و شرطیت فقر در انفراق نیرز،
جای تأم دارد که در مورد ثن بحو شد .در همین زمینه یمی از فقهای شریعه نیرز بعرد از نقر
روایات متعدد از شیعه ،با استفاده از روایات اه سنت در شرطیت فقر در انفاق عموم زنردانیان،
میگوید« :قول قوی و قاب قبول در مسئله این است که معتقرد بره تفصری باشریم .یعنری میران
اشخاص متممن ،چه مال و تممن ثنها بابفع باشد و یا بابقوه که بتوانند تحصی و تأمین معراش
کنند ،فرق قائ شرده و بگروییم :مخرارج مابرداران و متممنرین برر عهردۀ خودشران و مخرارج
تهیدستان و غیرمتممنین بر عهدۀ بیتابمال میباشد» (منتظرری ،1993 ،ج  .)122 :0مسرتند نظرر
وی سخنانی است که از ابویوسرف قاضری از بزرگران دربرار هرارونابرشرید نقر شرده اسرت
(ابویوسف قاضری .) 103 :1933 ،برا توجره بره تردیردهایی کره در مرورد شخصریت و بعتری
رفتارهررای برره دور از تقرروای ابویوسررف قاضرری در دربررار هررارونابرش رید در کتررا وارد شررده
اسررت(ابنکثی رر ،1399 ،ج 212 :11؛ سرریوطی ،بریتررا231 :؛ ذهبرری ،1019 ،ج  ،)919 :9اسررتناد
حممی به سخنان وی مبنی بر اِخبرار از سریرۀ حتررت امیرابمرؤمنین علری(ع) ،امرر مشرم و
بیوجهی است؛
 -اصل بودن انفاق از بیتالمال و در فقدان آن ،بدل بودن مراجعه به دیگران

برخی مسئله را به نحو دیگری تصور کرده و هزینۀ زندانی را ابتدائاً بر بیتابمال دانستهانرد
و در صورت عدم اممان ثن ،بر عهدۀ خود محموم یا احتمراالً برر عهردۀ شراکی مریداننرد
(طباطبایی یزدی ،بیتا ،ج  )12 :2که مستند این نظر ذکر نشده و برعمس یافتههرای متعردد
ما از روایات و از اص مفروخ است .همچنین دستمم شاکی(در صورتی که علرت حربس
شمایت یک شخصیت حقیقی باشد) در پرداخت هزینههای جاری زندانی در حربس ،هریچ
وظیفهای ندارد ،زیرا ستاندن حق از برای ذیحق از تمابیف مطلق و اساسی حمومت است
و چیزی نباید با ثن تزاحم کند ،در حابی که واضرح اسرت کره دریافرت هزینرۀ زنردانیل در
حبس ،در موارد زیادی موجا صرفنظر کردن شاکی از حق خود خواهد بود کره هررج و
مرج و استتعاف بخش شایان توجهی از افراد را به بار خواهد ثورد (منتظری ،1993 ،ج :0
 )111و امنیت و حسن عملمرد نظام جزایی و قتایی حمومت را با چابش جدی روبرهرو
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میکند .در تحمیم این سخن همین بس که خردهنظامهای جامعه که نظام جزایی حمومرت
اسالمی از ثن جمله است ،مقدمۀ حفظ نظام (کالن) خواهرد برود (ملرکافترلی اردکرانی،
 )112 :1983و هیچ واجا عقلی و شرعی نباید با ثن ترزاحم داشرته باشرد (امرام خمینری،
 ،1998ج  ) 119 :13و حال اینمه در اینجا حتی واجبی با این امر ترزاحم نمررده اسرت ترا
نظام جزایی از بخشی از وظایف خود عدول کند ،بلمه یک نگرش خاص به رونرد اعمرال
مجازات (پرداخت هزینههای حبس محموم ،که جواز ثن نیز بهدرستی روشن نیست) مرورد
بحو است .اببته برخی با وجود اعتقاد به اینمه محبوس (مدعی اعسار) بایرد خرود هزینرۀ
معاش در زندان خود را (به هر نحو اعم از قرخ و معامله و  )...فراهم کنرد و در صرورت
فقدان همۀ راهها (که فقر و استحقاق انفاق وی را اابات میکند) باید بیتابمال هزینرههرای
جاری وی را بدهد ،گفتهاند که در فقدان بیتابمال ،همۀ جامعه بره صرورت مسراوی و نره
تعیینی (در خصوص شاکی ذیحق) برای انفاق وی مسرئوبند ،وبری در هزینرههرای دیگرر
همچون دادرسی و تعقیا ،اوبیترین شخص به پرداخت هزینههرا (در فقردان بیرتابمرال)
شاکی است (ابمنی .)212 :1912 ،این قول خوبی است و با استداللهرای فروقابرذکر نیرز
انطباق دارد ،وبی صاحا این نظر در ثن عمومیت قائ نشده و در مورد اممان عمومیت ثن
نیز بحو نمرده است؛
حل مسئله با احكام ثانویه ،فارغ از توجه به اصل
عناوین اانویه ناشی از عوارخ و شرایطی هستند که موجا دگرگونی مقطعی در مصلحت
و مفسدۀ نوعیه حمم اوبی میشوند .چه حمم اوبی منطبق بر اص بفظی مطروحره در ایرن
تحقیق باشد ،چه خالف ثن ،عنوان اانوی شاید دگرگونی ثن را سبا شرود .احمرام اانویره
جایگاه مهمی در مسائ حمومت اسالمی دارند .در این موضوع خاص یمی از فقها بعرد از
ارائۀ نظریۀ تفصیلی در مورد بزوم انفاق بین فقیر و غنی از زندانیان میگوید« :اببته چرهبسرا
مصابحی در کار باشد که برای رعایرت ثن مصرابح ،حمومرت از پرذیرش هرر نروع مرال و
خرجی از خارج زندانها خودداری کند ،و مثالً اقتتای مصلحت این باشد که مخارج همۀ
ثنان از بیتابمال تأمین و تحت برنامۀ واحد قرار بگیرد ،چنانمه شیوۀ اکثریرت زنردانهرای
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دنیا در عصر ما بر همین ابگو استوار است .این مسئلهای اسرت کره شایسرتۀ تردبر و دقرت
میباشد» (منتظری ،1993 ،ج  )122 :0در کنار این مصلحتاندیشیها در مورد حمرم نفقرۀ
زندانی الزم است که در مالکسنجی مصابح نوعیه و شرایطی که به تجرویز احمرام اانویره
منجر میشود  ،از خودباختگی در برابر مماتا غیردینی ،اعتبرارطلبی جهرانی و تمسرک بره
قیاسهای باط و استحسانهای محض پرهیز شود (طبسی.)120 :1990 ،
با توجه به ثمار و ارقام شایان توجهی که دربارۀ زندانیان و مخارج ثنها وجرود دارد ،جایگراه
احمام اانوی بسیار مهم و قاب تأم است .تعداد زندانی در ایران از سال  1918تا  1932از عردد
 8119به نزدیک 211هزار نفر رسیده است 20 .درصد زندانیان متأه هستند و بریش از  3هرزار
نفر دو فرزند و بیشتر دارند .همچنین هفتاد درصد زندانیان از نظر سنی زیر چهر سرال و در ده
سال اول تأه هستند (مصاحبه با اصغر جهانگیر رئیس سازمانهای زندانهرای کشرور.)1932 ،
همچنین هزینۀ نگهداری هر زندانی نیز ،طور میانگین حدود  3برابر هزینههای یرک دانرشثمروز
است (مصاحبه با رئیس ک دادگستری استان کرمان.)1932 ،
ثنچه بهطور اجمال میتوان برای تمسک به حمم اانوی در مسئلۀ مزبرور نرام بررد (کره
اببته در این عناوین محصور نیست و از باب نمونه ثورده میشود) عبارتند از:
الف) اعانت بر اثم :پس از استخراج حمم چگونگی مسئوبیت نسربت بره هزینرههرای
زندانی (توسط فقهای ذیصالح حمومت) ،در عم گراهی اجررای ثن حمرم ،شررایطی را
سبا میشود که به عمس غرخ حبس ،در سطح اجتماعی مستقیماً یا به مقدمات مصرداق
و معّد اعانت بر اام میشود .این مقوبه گاهی در بافتهای خانوادگی محبوسران و حتری در
سطح وسیعتر دیده شده است؛
ب) عسر و حرج :قبالً گفته شد که حمومت به استناد عسر و حرج خود نمریتوانرد از
وظایف ذاتی و اساسی خود کناره بگیرد .اما اگر این عسر و حرج به بافت مردمری سررایت
کند ،شاید یک حمم اانوی در مسئلۀ انفاق زندانی تلقی شرود .بررای نمونره ترأمین بودجرۀ
زندانیان (ناگزیر) مستلزم کاهش تأمین بودجرۀ بخرش اساسری دیگرری در کشرور شرود و
موجبات عسر و حرج در یمی از ابعاد زندگی مردم را فراهم ثورد؛
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ج) حفظ نظام :اگر «حمم معیار» در انفاق زندانی که به روش متعارف اجتهرادی منجرز
شده ،در مقام عم و بر حسا شرایط موجبات تتعیف نظام ،چه در سطح خردهنظامهرا و
چه در سطح اساس نظام را فراهم ثورد ،حمم اانوی قابلیت جریان دارد .واضرح اسرت کره
دبی حفظ نظام ،ناظر به نظام اسالم است و استناد حفظ نظام حمومرت و خرردهنظرامهرای
حمومت (که نظام معاش ،نظام جزایی و  ...ذیر ثن تعریرف مریشرود) برهعنروان «مقدمرۀ
واجا ،واجا است» خواهد بود؛
طرح موضوع بر اساس فقهالنظریات
ثنچه تاکنون در اقوال مختلف مورد بحو واقع شد ،بر روششناسی فقه سنتی حمرممحرور
در پاسخ به یک مسئله مبتنی بود .یعنی فقیه با تعریف بدوی موضوع ،اص بفظی را کشرف
و به منابع چهارگانه ،مراجعه و حمم نفقۀ زندانی را استنباط میکنرد .ایرن حمرم گرزارهای
واحد از احمام تملیفی پنجگانه و طرفین حرق و تملیرف در امرر انفراق زنردانی برهدسرت
میدهد .نگاه نظریهمحور نیز سنتشمنی نیست ،اما منظومهای فراتر از رابطۀ عناصرر زنردان
و مملفان انفاق و زندانی را بهدست میدهد.
ماهیت حبس به بحاش تعریف موضروعی و اببتره ضررورت ثن ،شراید متفراوت باشرد.
بعتی از حبسها اقدامات تأمینی (در قبال مجانین ،سفها و صغار و  )...محسوب میشروند.
بعتی غرخ تربیتی (در قبال غابا زندانیان بهویرژه اطفرال و نوجوانران) داشرته و بعتری
صرفاً مجازات هستند ،به این جهت کره شرخص اسرتحقاق ثزادی را از دسرت داده و الزم
است مورد عبرت دیگران نیز واقع شود .این تفاوتها در کنار مقوبۀ حدی بودن یا تعزیری
بودن حبسها و  ...نیازمند این است که سیاست جنایی حمومت اسالمی از انعطاف در عین
انسجام و مشروعیت مبتنی بر منابع دینی برخوردار باشد.
کالم بسیاری از فقهای متقدم حاکی از این است که مسائ مربوط به عصر و دورۀ خود
را مطرح میکنند که حمومت اسالمی و تشمیالت قتایی و جزایی گسترده وجود نداشرته
و احمام شرع به صورت معموبی مورد رجوع مردم بوده است و فقها برهصرورت شخصری
تصدی وظایف قوای امروزی را بر عهده داشتهاند (منتظرری ،1993 ،ج  .)112 :0ثنچره در
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مورد این مسئله شاید سیاست جنایی را متحول کند ،نگرش مبتنی بر نظریۀ فقهی اسرت یرا
فقهابنظریات .این دو (فقه حمممحور و فقه نظریرهمحرور) تفراوتهرای روشری و مراهوی
زیادی دارند ،که در نگرش کالن و راهبردی به قتایای بنیادی موردنظر حمومت اسرالمی،
ظرفیتهای بیشتر و مهمی از شریعت را هویدا میکنند و راه نظاممندتری را ارائه میدهنرد
و شهید صدر مبدع ایرن قتریه بروده اسرت (غفروری221 :1201 ،؛ برری .)31 :1201 ،در
نگرش مذکور فقیه برای دستیابی به دیدگاه اساسی اسالم ،به جای استنباط حمم از ادبره ،از
احمام مختلف (ناشی از ادبه) به ریشههای فمری شریعت مریرسرد و بره تأسریس نظریره
دست میزند و در این مسیر برای هماهنگی نظریۀ کالن و حمم خود ،فقیه مجراز و ناچرار
است ک ه از فتاوی دیگر فقها (اگر چه مطابق نظر خودش نباشد) استفاده و نظریۀ راهبرردی
فقهی خود را ارائه کند ،چرا که گاهی برای کشف زیرساختهای فمرری اسرالم برهمنظرور
انسجام روبنای تفاصی فقهی ،راهی جرز ایرن نیسرت (صردر .)021 :1020 ،نظریرۀ فقهری
مقدمهای برای تأسیسهای نظامساز فقهی است .نظام فقهی یا فقه نظامساز وظیفره دارد کره
مستند به اسالم ابعاد سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی ،جزایی و  ...یک ممتا را همچرون پرازل
هماهنگی برای نی به اهداف شریعت در عابیترین مرتبه سوق دهد (صدر )122 :1029 ،و
اینگونه است که احمام جزء در جهتگیری نظری و عملی ،مانع رویمرد و اهرداف کرالن
ممتا نخواهند بود .در «فقه نظامساز»  .1موضوع برخالف «فقهِ جزءنگر» کلی و شرمول ثن
نسبت به اجزا مشهود است؛ مثالً حمم مسئوبیت نسبت به نفقۀ زندانی یک موضوع جزیری
است نسبت به موضوع کلی بهعنوان حفظ امنیت اجتماعی یا اصالح مجرمران و پیشرگیری
از جرم؛  .2به بحاش تطبیق موضوع بر خارج ،فقه جزءنگر افرراد منفصر و مشرخص دارد؛
وبی فقه نظامساز مجموعهای ناگسستنی از بسترها و مجاری افرراد موضروعی جرزء اسرت؛
برای مثال زندانی یک موضوع جزء محسوب ،وبی نهاد زنردان موضروع نظراممنردی تلقری
میشود؛  .9مملف در فقه جزءنگر ،یک شخص و فرد بوده و موضوع فقهی خاص اابرت و
برای هر فرد نیازمند فعلی مشابه و در عینحال مستق جهت امتثرال اسرت ،ماننرد وجروب
نماز؛ اما در فقه نظامساز ،افراد برای امتثال یک راهبرد کالن بزوماً به افعال مشرابهی مملرف
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نمیشوند ،بلمه باید برای تحقق راهبرد مذکور ،افعال متناسا با یمدیگر انجام دهند؛ ماننرد
بزوم تأمین امنیت در جامعه که برای امتثال ثن ،حاکم ،ضرابط ،حرارس ،قاضری و  ...در ثن
نقش متناسا ،مرتبط ،وبی غیرمشابه ایفا کنند؛  .0سنخ حمم در فقه نظامساز همچرون فقره
جزءنگر عینی و کفایی نیست و گویی ک افراد برای امتثال یک امرر واحرد بره مثابرۀ یرک
تملیف مأمور شدهاند؛  .1روش استنباط طبق ثنچه گذشت ،در این دو عرصه متفاوت است
(میرباقری ،عبدابهی و نوروزی.)81 :1931 ،
در مسئلۀ این تحقیق نیز بر اساس روش فوقابذکر میتوان اینگونه عم کرد:
 .1فرضیۀ فقیه؛  .2گردثوری احمرام مررتبط و همسرو؛  .9تحلیر و ترکیرا احمرام و
استخراج نظریه (ثقرانظری و خطیبری .)12 :1932 ،بعرد از کشرف نظریرۀ فقهری در مرورد
رویمرد جامعۀ اسالم به زندانی و نهاد زندان ،فقیه این نظریۀ اساسری را نصراابعرین خرود
قرار میدهد و مجدداً از ابتدا به روش متعارف به استنباط حمم میپردازد .در ایرن رهگرذر
نظریۀ مذکور بهعنوان یک قرینۀ خارجی ،رجحان در مح تراجیح ،در برداشتهای عرفری
از روایات و تتییق یا توسعۀ دالبتها ،تسرامح یرا سرختگیری در مواقرع مرورد ابرتال و ...
بهکمک پایهریزی احمام خرد در یک قابا کالن و راهبردی ،بهصورت متوازن درمریثیرد.
شایان ذکر است که استفادۀ این روش در این امر (نفقۀ زندانی از بیتابمال یرا غیرر ثن) بره
دبی حجم شایان توجه ،از حوصلۀ این تحقیق خارج و به محققان ذیربط پیشنهاد میشود.
اما بهطور خالصه رهاورد ثن این است که از فتاوی مختلف بهصورت تبعیتی میتروان در
ادارۀ کشور در حوزۀ انفاق به زندانی استفاده کرد.
نتیجهگیری
بر اساس ثنچه گفته شد ،با روش اجتهادی حمم محور و جزءنگر حابتهای رسریدگی بره
نفقه زندانی عبارتند از:
 .1در سرقت حدی در بار سوم که موجا حبس ابد است ،نفقۀ زندانی برهطرور مطلرق
طبق نص روایات متعدده بر عهدۀ بیتابمال است ،هرچند غابا فقها ،به علت خالف اص
بودن انفاق از بیتابمال ،ثن را به فقر مشروط کردهاند؛
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 .2دو روایتی که در جرایم موجا حبس ابد برهطرور مطلرق یرا محصرور در «ممسرک
مقتول ،مرتد زن ،سرقت حدی در بار سوم» وارد شده است و انفاق از بیتابمال را برهطرور
مطلق الزم میداند ،با مشمالت عدیدۀ دالبت و همچنین سند روبهروست و اسرتنادناشردنی
محسوب می شود .هرچند روایت مطلق مزبور ،با بحاش بعتی مبناهای رجابی و تسرامح در
دالبت استنادپذیر خواهد بود؛
 .9برخی از فقها قائ به بزوم انفاق به زندانی از بیتابمال ،بردون تفمیرک برین جررایم
ثنها و اببته با شرطیت فقر کردهاند ،که عمومیت مذکور در مجرمان مورد نقد است؛
 .0برخی به عدم مسئوبیت حمومت در انفاق زندانی معتقدند و اخبرار واردشرده را نیرز
بهگونهای متعارخ این قتیه دانستهاند ،که این نظر نیز جای نقد دارد؛
 .1برخی معتقد به اص بودن انفاق از بیتابمال و در فقدان ثن ،بدل برودن مراجعره بره
دیگران بودهاند و اببته این نظر نیز به دالیلی پذیرفتنی نیست.
بذا با توجه به اص بودن عدم وجوب انفاق زندانی از بیتابمال ،نظر منتخرا نگارنرده
این است که در جرم سرقت حدی در بار سوم ،نفقه بدون قیرد فقرر برر عهردۀ بیرتابمرال
است ،وبی در دیگر جرایم دالی کافی نیست و رجوع به اصر مناسراترر اسرت .امرا در
عین حال با بحاش ثنچه در عم مورد ابتال واقع میشود ،درمییابیم که باید بهجرای کشرف
حمم و فتوا بهصورت جزءنگر ،کشف نظریۀ ممتبی اسالم بهصورت کالن در ایرن زمینره و
ابتنای بر فقه نظامات را در ح مسئله دخی کرد .بر این اساس با مطابعۀ بنیادین برین همرۀ
این حابت ها از روبنا به زیربنا و پس از کشف نظریۀ اسالم ،میتوان هرر کردام از نظریرات
فوق را در فرایند اجرایی حمومت بهکار بست .ضمن ثنمه تمسک به عناوین اانویه در ایرن
رهگذر نیز جای تأم دارد و مناسا است.
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حکومتی از منظر شهید صدر با مروری ب ر ویژگ یه ای «فق ه نظام ات» ،مجلرۀ راهبررد
فرهنگ ،شمارۀ .92
 .19نجاشی ،ابوابحسن احمدبن علی ( 1019ق) .رجال النجاش ی  -اس ماء مص نفی الش یعه،
تحقیق سید موسی شبیری زنجانی ،قم :دفتر انتشارات اسالمی جامعۀ مدرسین.

  048پژوهشهای فقهی ،دورۀ  ،61شمارۀ  ،6بهار 6911

 .18نراقی ،موبی احمدبن محمد مهدی ( 1011ق) .مستندالش یعه ف ی احک ام الش ریعه ،قرم:
مؤسسۀ ثلاببیت(ع).
 .13نوری ،میرزا حسین (بیتا) .خاتمة المستدرک ،قم :مؤسسۀ ثلاببیت(ع).
 .21مصاحبه با اصغر جهانگیر رئیس سازمانهای زندانهای کشرور در  ،1932شناسرۀ خبرر:
 1012828؛ قاب دسترسی در:

www.tasnimnews.com

 .21مصاحبه با رئیس کٍ دادگستری استان کرمان در  ،7421کد خبر32191218213 :؛ قابر
دسترسی در:

www.isna.ir

