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Background and Aim: Law Economic is an interdisciplinary 

issue that has not received much attention from a 

jurisprudential point of view. In this article, an attempt has 

been made to deal with economic man from the perspective of 

economics of law and jurisprudence and the impact of 

economics on law with a jurisprudential approach. 

Materials and Methods: The present type of research is 

theoretical and the research method is descriptive-analytical 

and the method of collecting information is library which has 

been studied by referring to books and articles. 

Ethical considerations: In different stages of writing the 

article, ethical and scientific principles have been observed. 

Results: Preference of personal interests and rationality are the 

most important components of economic man in economics of 

law, which in jurisprudence, in addition to the material 

dimensions mentioned, also emphasizes the spiritual 

dimensions of economic man. In fact, in human jurisprudence, 

there are two material and spiritual areas that affect the legal 

dimensions of one's behavior. 

Conclusion: One of the most important achievements of 

economic analysis of law is the focus on reducing costs in the 

light of human economic components. Emphasis on 

rationalization and economicization of court costs, the 

tendency of alternative punishments to imprisonment as a less 

costly and efficient mechanism, and attention to the high costs 

of crime are examples of the impact of economics on rights, 

which can be achieved in jurisprudence for reasons based on 

its accuracy. 
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ای است که از منظر فقهی چندان رشتهاز موضوعات میانحقوق اقتصاد  زمینه و هدف:

توجه قرار نگرفته است. در این مقاله تالش شده به انسان اقتصادی از منظر اقتصاد  مورد

 حقوق و فقه و تأثیر اقتصاد بر حقوق با رویکرد فقهی پرداخته شود.

باشد و نوع پژوهش حاضر نظری و روش تحقیق توصیفی تحلیلی می ها:مواد و روش

ای است که با مراجعه به کتب و مقاالت به بررسی شیوه گردآوری اطالعات کتابخانه

 شده است. موضوع پرداخته

در مراحل مختلف نگارش مقاله، اصول اخالقی و علمی رعایت شده  مالحظات اخالقی:

 است.

های انسان اقتصادی در ترین مؤلفهمنافع شخصی و عقالنیت مهمترجیح : هایافته

اشاره، بر ابعاد معنوی انسان  اقتصاد حقوق است که در فقه عالوه بر ابعاد مادی مورد

واقع در فقه انسان دو ساحت مادی و معنوی دارد که  اقتصادی نیز تأکید شده است. در

 بر ابعاد حقوقی رفتار فرد تأثیرگذار است.

ها ترین دستاوردهای تحلیل اقتصادی حقوق، تمرکز بر کاهش هزینهیکی از مهم :نتیجه

 هایهای انسان اقتصادی است. تأکید بر عقالیی و اقتصادی شدن هزینهدر پرتو مؤلفه

هزینه و کارآمدتر، های جایگزین حبس به عنوان سازوکار کمبه مجازات دادرسی، تمایل

توان در ی جرم از مصادیق تأثیر اقتصاد بر حقوق است که میهای باالو توجه به هزینه

 فقه نیز به دالیلی مبتنی بر صحت آن دست یافت.
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 مقدمه. 1

به مثابه « حقوق اقتصاد» ایحقوق  یاقتصاد لیتحل

به  ،یالدیم ستمیاز اواسط سده ب ن،ینو یکردیرو

 یدیوارد شد. دو مفهوم کل یحقوق اتیعرصه ادب

اند از: انسان حقوق، عبارت یاقتصاد لیدر تحل

اقتصاد  یاز ابزارها کردیرو نی. اییو کارا یاقتصاد

و قواعد  یرفتار کنشگران حقوق لیتحل یخرد، برا

انسان  نکه،ی. نخست اکندیاستفاده م ،یحقوق

خود  تیموقع لیبه تحل ،یکنشگر منطق کیمثابه به

و سپس  پردازدیمختلف م یهانهیانتخاب گز یبرا

منفعت و خسران خود از هر انتخاب،  ینیبشیبا پ

خود دست به انتخاب  «ینفع شخص» یبر مبنا

از علم  یاحقوق شاخه یاقتصاد لی. تحلزندیم

ها، ساختارها، قالب یابیبه ارزاقتصاد است که 

 یحقوق یو اثرات قانون و نهادها ندهایفرا

(. 19، 2007 ،یانوسکی. ولی)سنتو ج پردازدیم

است که  یاز روند یجنبش حقوق و اقتصاد بخش

مانند مفهوم  یاقتصاد یهاهیآن، از نظر یدر ط

 اًکه ظاهر یو اعمال ماتیتصم فیتوص یبرا ییکارا

متفاوت است،  اریدر بازار بس یرشخصیاز معامالت غ

 چاردی(. ر324، 1385 )التمن، کندیاستفاده م

را عبارت از اعمال  حقوق یاقتصاد لیپاستر تحل

که  داندیم یاقتصاد یتجرب یهاو روش هاهینظر

. ی)جان د گرددیمال ماع یحقوق یدر نهادها

حقوق،  یاقتصاد لی(. تحل299، 2009 هانسون،

 یاز ابزارها ،یمسائل اجتماع ییو چرا نییتب یابر

 یکه در آن مسائل حقوق کندیاستفاده م یاقتصاد

 هیمورد تجز یاو به صورت خالقانه یاز بعد اقتصاد

نقطه نظر، علم  نی. از ارندیگیقرار م لیو تحل

و  یاضیر یاستفاده از ابزارها لیاقتصاد به دل

 لگریرا تحل ودخ ،یعلوم انسان ریبهتر از سا ،یتجرب

پرداز دهیا یاقتصاد لیتحل رایز داند؛یمسائل م

و  هیموجود در جامعه را مورد تجز دهیبلکه ا ست،ین

به  ن،یدر انتخاب بهترتا  دهدیقرار م لیتحل

ال.  کالسی)ن کمک کند گذاراناستیس

 گذارانانیبن دگاهی(. از د3، 2005 جورجاکوپولوس،

 نیا یمبنا رعلم اقتصاد ب د،یجد کیمکتب کالس

 یجستجوهمواره در اصل استوار است که: انسان، 

(. 1381 ،یامی)ها «با کوشش کمتر است شترینفع ب

انسان  یهاتیرا محرک فعال یآنان نفع شخص

آن  یرا بر مبنا یو معتقدند که هر عمل دانندیم

 یحقوق، زمان یاقتصاد لیکرد. تحل هیتوج توانیم

و نقش قواعد  یانسان یرفتارها یکه به مطالعه

 ینیبشیو گاه در راه پ پردازدیها مبر آن یحقوق

اشخاص گام  یبر رفتارها یتأثیر قواعد حقوق

اما، گاه به موازات و گاه  گرید ی. از سوداردیبرم

رفتارها، قواعد و  ییاز کارا ها،لیتحل نیمتعاقب ا

. رفتار شودیسخن گفته م زین یحقوق ینهادها

شود و  ییمنجر به کارا کهاست  یمطلوب، رفتار

به  تاًیخوب، آن است که نها یحقوققاعده و نهاد 

 نیتراز مهم یکیاست که  نجای. اانجامدیب ییکارا

 ،ییکارا یعنیحقوق  یاقتصاد لیتحل یهادواژهیکل

که در مقاله  یشده است. حال سؤال اساسمطرح

است که از منظر حقوق  نیا شودیم یحاضر بررس

 کردیبه چه معناست و رو یاقتصاد، انسان اقتصاد

 ریخصوص چگونه بوده و اساساً تأث نیفقه در ا

است؟ در  نییقابل تب یاقتصاد حقوق در چه موارد

و پاسخ به سؤال مورداشاره، ابتدا  یبررس یراستا
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سپس  شود،یم یمفهوم اقتصاد حقوق بررس

از  یکیبه عنوان  یانسان اقتصاد یهامؤلفه

 یفقه کردیحقوق با رو صادعناصر اقت نیترمهم

اقتصاد  ریتأث قیو در ادامه از مصاد شودیم لیتحل

به تالش  نهیزم نیکه در ا شودیبر حقوق بحث م

 ،یدادرس یهانهیو کاهش هز یعقال یبرا

حبس به عنوان مجازات  نیگزیجا یهامجازات

 .گرددیجرائم اشاره م نهیو هز ترنهیهزکم

 

 ی. مالحظات اخالق2

و  یاخالقدر مراحل مختلف نگارش مقاله، اصول 

 شده است. تیرعا یعلم

 

 ها. مواد و روش3

آن  قیو روش تحق ینوع پژوهش حاضر نظر

 یگردآور وهیو ش باشدیم یلیتحل یفیتوص

با مراجعه به کتب و مقاالت  یااطالعات کتابخانه

 موضوع پرداخته است. یبوده که به بررس

 

 هاافتهی. 4

 نیترمهم تیو عقالن یمنافع شخص حیترج

در اقتصاد حقوق است  یانسان اقتصاد یهامؤلفه

مورداشاره، بر ابعاد  یکه در فقه عالوه بر ابعاد ماد

شده است. درواقع  دیتأک زین یانسان اقتصاد یمعنو

دارد که بر  یو معنو یدر فقه انسان دو ساحت ماد

 است. رگذاریأثرفتار فرد ت یابعاد حقوق

 

 

 

 

 . بحث5

 . اقتصاد حقوق5-1

 خیتار یبه بلندا یدر بشر، قدمت یاقتصاد نگرش

بشر دارد. انسان، در هر زمان که با سنجش  شیدایپ

دست به انتخاب زده است و  ان،یمنفعت و ز

داده است،  حیترج گرید نهیرا به گز یانهیگز

را از ذهن گذرانده  یاقتصاد لیدرواقع، پروسه تحل

به حقوق به  یاست. اما در خصوص نگرش اقتصاد

 1950گفت: از اواخر دهه  دیبا یعلم صورت

دانان و اقتصاددانان از حقوق یاعده ،یالدیم

اصول اقتصاد خرد مکتب  کاگو،یدانشگاه ش

آن را به حقوق  انهیو روش فردگرا دیجد کیکالس

 نیدادند و ا یانسان تسر یبازار ریغ یو رفتارها

و سپس در  کاینگرش به سرعت ابتدا در حقوق آمر

از  یو بعض یدارهیسرما یحقوق یهامنظا ریسا

 ،ینی)باد افتیتوسعه گسترش درحال یکشورها

1384 ،376.) 

ها از ابزار یریگحقوق بهره یاقتصاد لیاز تحل مراد

است،  یحقوق ندیدر فرآ یاقتصاد یهاو انگاره

 نیجامعه نقش نخست یرفتار ماد لیچه تحلچنان

به  یحقوق است که بستگ یاقتصاد لیعلم تحل

تفکر  یهانهیدارد. از جمله زم یتفکر اقتصاد نهیزم

 ،یابیکم نهمچو ییهاریمتغ توانیرا م یاقتصاد

 دانست. یفرصت، و کارآمد نهیانتخاب، هز

 یحقوق نه ابزار گریبه حقوق، د ینگرش اقتصاد در

رفتار و  رییتغ یبرا یروابط؛ بلکه ابزار میتنظ یبرا

گونه که در همان. شودیقلمداد م یگذاراستیس

کنندگان و بر رفتار مصرف متیق رییاقتصاد، تغ

قواعد  زیدر حقوق ن گذارد،یم ریتأث دکنندگانیتول
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 ریتأث اشخاصها بر رفتار آن رییو تغ یحقوق

بودن  یو اخالق ینگرش، درست نی. در اگذاردیم

 شیها در افزانقش آن ست؛یمالک ن گریقواعد د

 یثروت جامعه مهم است. رفتار عادالنه هم بر مبنا

-102، 1382 ،ینی)باد شودین قضاوت مآ ییکارا

103.) 

آثار  لیتحل یدر پ نیچنحقوق، هم یاقتصاد لیتحل

 یحقوق نیقوان یو اجرا بیاست که از تصو یمتفاوت

. دیآیبه دست م یحقوق یو وجود و کارکرد نهادها

و  «یاثبات»خود شامل دو ساحت  لیتحل نیا

حقوق، در  یاقتصاد لی. تحلشودیم «یهنجار»

 ینیبشیپ یدر پ ،یگذارجدا از ارزش یساحت اثبات

 یو نهادها یقواعد حقوق ،یانسان یرفتارها نییو تب

حقوق و  شمندیاند گاه،یجا نیاست. در ا یحقوق

مؤثر بر  یهاتیآن است که محدود یاقتصاد، در پ

 یچگونگ نییرفتار اشخاص را شناخته و به تب

و  نیاز قوان یناش راتیو وسعت تأث یرگذاریتأث

اما،  یبپردازد. در ساحت هنجار ،یحقوق ینهادها

 یاقتصاد لیها سروکار داشته و تحل «دیبا»ما با 

وضع،  یبرا ییارهایمع یارائه یدر پ زیحقوق ن

 «ییکارا»است. مفهوم  یو اصالح قواعد حقوق رییتغ

 یصبغه یدارا شتریکه ب یمفهوم کیمثابه به زین

 یساحت جا نیدر هم ،یاست تا اثبات یهنجار

 .ردیگیم

 یمثال در حوزهعنوانحقوق به یاقتصاد لیتحل در

امر سخن گفت که  نیاز ا توانیم ،یفریحقوق ک

مبارزه با جرم،  یهاو مجازات نیاصوالً اعمال قوان ایآ

 نه؟ ای شودیمنجر به کاهش جرائم مربوطه م تاًینها

کاهش جرم )با فرض ثبات  .(180، 1390، )دادگر

 هانهیکاهش هز باعث ی(، از نظر اقتصادزهایچ ریسا

رو  نیمطلوب است. از ا یخود امر نیو ا شودیم

که با فرض تحقق هدف مورد  یهر نوع قانون یاجرا

 یگردد، در راستا هانهینظر، موجب کاهش هز

است و خود  یاقتصاد یقواعد کارشناس تیتقو

 است. ییاز ابعاد کارا یبعد تیرعا

 

 يهادر پرتو آموزه ي. انسان اقتصاد5-2

 یفقه

 فقه دگاهی. انسان از د5-2-1

 بار در قرآن به کار رفته است 65انسان  کلمه

 ی(. اهل لغت آن را به معنا89، 4، 1375 ،یحی)طر

 ،یدی)سع ، بشر(، ناس152، 1391 ،ی)غفران آدم

از  ایکلمه  نی. در اصل، اآورندی( م162، 1385

انس بر وزن فعلیان بوده است که الف آن، فاء  شهیر

 فعالنبر وزن ا ان،ینس شهیراز  ایفاعل است، و 

 (90، 1366 ،یدیدره ب ی)صلیبا و صانع باشدیم

دانسته و  انیکلمه را از انس نیاصل ا یحیطر

 انیسیاعراب اکثرة مصغر آن را به صورت ان دیگویم

است که بر مذکر،  یاند و در واقع اسم جنسآورده

، 1375 ،یحی)طر شودیو جمع واقع ممؤنث، مفرد 

کار رفته در  بهاز انسان در موارد  (. مراد123، 4

بلکه باطن،  ست؛ین یقرآن جسد و صورت ظاهر

 و عواطف او در نظر است تیانساننهاد، استعداد، 

انسان، انسان  لیدل نی( به ا93، 1، 1371 ،ی)قرش

مگر با کمک هم  ستین داریکه پا شودیگفته م

بالطبع و از باب  یور که انسان مدنطنوعانش. همان

 ،یاصفهان غب)را است یاجتماع شیفطرت خو

مرکب است از  یموجود ( انسان84، 1387
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بدن و مجموعه حاالت  یظاهر یمجموعه اعضا

مانند انفعال، احساس، ادراک، تعقل و اراده.  ینفسان

)صلیبا و  و روح استاز جسم  یبیپس انسان ترک

مرکب از دو  ( انسان89، 1366 ،یدیدره ب یصانع

که  یوانیو ح یجنبه جسمان یکیجنبه است. 

 یگریاست و د واناتیح ریمشترک او با سا جنس

که فصل ممیز او از موجودات  یملکوت یجنبه روحان

جنبه  تیانسان به تقو تیاست. انسان گرید یجسمان

بخشد و  رویجهت را ن نیاوست و هر چه ا یملکوت

شده و  ترکینزد تیانسان قتیگرداند به حق یقو

 یهابهتر است، و اگر جنمفهوم انسان بر او صادق

شود  لیطرف متماکند و به آن تیرا تقو یوانیح

نام و همان مقام خواهد بود و در همان  ستهیشا

مقر و مقام خواهد  نیاطیش ایبهائم  ایسباع  پیت

 (.101، 1، 1378 ب،ی)ط داشت

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِْنسَانَ »: میتقو اوج احسن یگاه آدم فراز

که به یقین ما انسان را در »؛ «فِی أَْحسَنِ تَقْوِیمٍ

)در جسم و روان(  اعتدال و استقامت نیبهتر

 عتیحضیض طب ی( و فرودگاه و4 ن،ی)ت «میدیآفر

سپس او »؛ «ُثمََّ رَدَْدنَاُه أَسْفََل سَافِلِینَ »است:  نیط

 ن،ی)ت «میمرتبه فروتران بازگرداند نیترنییرا به پا

 نیراست مانیجز با ا عتیاز حضیض طب ییرها( 5

إِلََّا اَلَّذِیَن آمَنُوا »: ستین یشدن ستهیشا یو کردارها

مگر »؛ «وَعَمِلُوا الصََّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَیْرُ مَمْنُونٍ

انجام  ستهیشا یهاآورده و عمل مانیکه ا یکسان

 انیپایو ب منتیب یها را پاداشکه آن ند،اداده

 هاشیها و ستا( قرآن انسان را مدح6 ن،ی)ت «است

ها نموده است. ها و نکوهشکرده و هم مذمت

قرآن  یهامذمت نیترها و بزرگمدح نیتریعال

و از  نیدرباره انسان است، او را از آسمان و زم

 انیو چارپا ویفرشته برتر و در همان حال از د

 یتر شمرده است. از نظر قرآن انسان موجودپست

د ساز شیدارد جهان را مسخر خو ییاست که توانا

بگمارد، و هم  شیو فرشتگان را به خدمت خو

خود  نیسقوط کند. ا« أَسْفََل سَافِلِینَ»به  تواندیم

و  ردیبگ میدرباره خود تصم دیکه باانسان است 

 ،یهر)مط دینما نییرا تع شیخو ییسرنوشت نها

انسان محدود  گاهیجا کهیی(. ازآنجا78، 1377

را تنزل  گاهشیاش جابااراده تواندیاو م ست،ین

 کینزد واناتیح یرا بازندگ اتشیداده، و قلمرو ح

بر نفس یرگیچ جهیتذلت و ضاللت، ن نیکند و ا

(. 183، 3، 1389 ،یآمل ی)جواد عقل اوست

به  تواندیم نفس خود هم لهیانسان به وس رونیازا

ه ـب دـتوانید و هم مـود کنـصع نییعل یـاعل

توان را دارد  نی. انسان ادیسقوط نما نیالسافلاسفل

اسیر نفس  ایکه به مقام نفس مطمئنه نائل گردد 

 ریحرکت در مس یبرا کهییازآنجااماره شود. 

 ستیاز شناخت نفس ن یزیگر یکماالت انسان

 یوجود گاهیجا (. خداوند78، 1349 ،ی)جعفر

که همه مخلوقات  دهیارتقاء بخش ییرا تا جا انانس

َوسَخََّرَ »: دهدیو سلطه او قرار م طرهیرا تحت س

؛ «لَکُمْ مَا ِفی السََّمَاوَاتِ وَمَا فِی اْلأَْرضِ جَمِیعًا مِنْهُ.....

است  نیزم نیها و آنچه در او آنچه در آسمان»

( از اوست به رشانیهمه را که وجود و حفظ و تدب

 انگرینما نیو ا( 13 ه،ی)جاث «سود شما مسخر نمود

اوست که  یواقع گاهیانسان و جا یمتعال قتیحق

 یو سماو یمخلوقات ارض ریفراتر بودن او را بر سا

 .کندیاثبات م
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 ي. انسان اقتصاد5-2-2

مفهوم انسان  شودیقسمت تالش م نیا در

شود.  یآن بررس یفقه کردیدر پرتو رو یاقتصاد

 یمنظور الزم است ابتدا، مفهوم انسان اقتصاد نیبد

از  یکی یشود. اصطالح انسان اقتصاد لیتحل

اصطالح  نیاقتصاد مدرن است. ا یاساس میمفاه

. استبکار رفته ، یبار توسط ژوزف پسک نینخست

در  دیمفهوم را با نیا شیدایپ یهاشهیر

 سم،یدئ ،ییگراعقل ،ییگراچون انسان ییهادگاهید

و  ییگراعتیطب ،ییفردگرا ،ییگرایماد ،ییجولذت

در  18و  17قرن  یبه دنبال رنسانس و افکار فلسف

بنتام، هابز و  وم،یچون ه یشمندانیمباحث اند

(. مفهوم 18، 1391 ،یروانی)ا جستجو کرد تیاسم

 یینشان دادن رفتار عقال یبرا یانسان اقتصاد

که شامل  یانفراد رندهیگمیتصم یواحدها

 میتعم باشدیکننده، بنگاه، شرکت و ... ممصرف

 یدارهیاست. فرض است که در جامعه سرما افتهی

هر فرد را در جهت کسب  یاقتصاد یمحرکها

 نهیهز نیبا صرف کمتر یمندتیحداکثر رضا

 کند. یم کیتحر

بعد  یانسان دارا ز،ین یبر اساس متون فقه

 ازیانسان، ن یاساس یازهایاز ن یکی رایز ،یاقتصاد

 ی(. انسان برا31، 1، 1351)صدر،  است یاقتصاد

است که به کار و  از آن ریخود ناگز اتیادامه ح

خود را  یاقتصاد یهایازمندیکوشش پرداخته و ن

تا  انانس یماد یهایازمندین تیبرطرف سازد. اهم

 هیداع تواندینم یمکتب چیگفت ه دیآنجاست که با

 یهایازمندیداشته باشد، مگر آنکه به ن یسازانسان

جهت رفع آن انسان توجه کرده و در  یاقتصاد

 (.32، 1379 ،ی)نصر ارائه دهد حیصح یابرنامه

و به »: دیفرمایم میچنانچه خداوند در قرآن کر

(، میفرستاد ابرادر شان)شعیب ر نیمردم مد یسو

که شما  د،یرا بپرست کتای یقوم من، خدا یگفت: ا

و ترازو را کم  مانهیو پ ست،ین ییرا جز او خدا

و ترازو را کامل و  مانهیقوم من، پ ی. و ادیمده

را )هنگام اداء  شانیو از مردم کاالها دیعادالنه بده

و  دی( کم مگذارهایدنیحقوق در تمام سنج

اساس آنچه بر؛ «دیینپو نیزم یتبهکارانه در رو

 یدو بعد ماد یدارا یگفته شد، انسان از منظر فقه

 است. یو معنو

الزم است  یانسان اقتصاد شتریشناخت ب یبرا

 یهامؤلفه نیترشود. مهم نییآن تب یهامؤلفه

 ییو عقال یتوجه به نفع شخص ،یانسان اقتصاد

 .شودیم یبودن است که در ادامه بررس

 

 ی. نفع شخص5-2-2-1

علم اقتصاد،  یهافرضشیپ نیترییاز ابتدا یکی

معناست که  نیانگاره بد نیاست. ا ینفع شخص

 یهانهیانتخاب گز یکه در عرصه یانسان، زمان

 کندیرا انتخاب م یانهیگز رد،یگیقرار م یمختلف

 نیترشیمنفعت او را به ب ن،یریکه نسبت به سا

 ،یرساند. بر اساس مؤلفه نفع شخصسطح خود ب

عمل  یاگونهبه یریگمیمردم در هنگام تصم

)مک  ابندیمنافع خود دست  نیکه به بهتر کنندیم

 یانسان اقتصاد (.54، 1984 هاسمن، و فرسون

طلب است و هرگز به منفعت یتیخودمحور و شخص

انسان  دگاهی. دکندیفراتر از منافع خود فکر نم

مشغول  شهیاست و او هم یکامالً ماد یاقتصاد
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 است یماد طیمحاسبه نفع و ضرر خود در شرا

در  یشخص (. منافع21، 2006 م،ی)عبداهلل کر

 فیگسترده تعر اریتوسط اقتصاددانان بس یتئور

 یزهایچ یتمامکه شامل  یاست به طور شده

(، 67، 1993 )سولو، محسوس و نامحسوس است

به  عمدتاً محدود «تیمطلوب»اما در عمل مفهوم 

 یمعن نیبد البتههست.  یبازار یمصرف کاالها

خودش  یهادر انتخاب« هرگز»که انسان،  ستین

 ای دهدینم یتیاهم یگرید یهاتیبه مطلوب

خودش را فارغ از آنچه  یه نفع شخصرا، هم«باید»

دارد، مورد لحاظ قرار دهد؛  تیمطلوب گرانید یبرا

حداکثر کننده تابع  یهااز مؤلفه یدوستبلکه نوع

از رفاه  یفرد، تابع تیاست.  مطلوب یفرد تیمطلوب

دانسته شده است؛ درواقع  گرانیخود و رفاه د یماد

ارجاع  یبه نفع شخص ،یاهرخویخ ای یدوستنوع

شده است؛ چراکه باعث حداکثر شدن داده

 (. به479، 2009 )گرافلند، شودیفرد م تیمطلوب

عقد  ک،یکالس یمثال در حقوق قراردادها عنوان

است که  یعقد»عقد نامتعادل،  ای یامسامحه

 ست؛ین یاز دو طرف آن ماد یکی میمستق زهیانگ

 ،یعاطف زهیمانند انگ یمعنو یازهیبلکه انگ

 گریطرف د یجلب توجه و دوست رخواهانه،یخ

پدر به  لهیارتمان به وسآپ کیاست. مانند فروش 

 اریطال با اسقاط خ نیسکه مع کیفرزند، در برابر 

(. 91، 1392، یدی)شه «غبن به هر درجه که باشد

نزد او به گرو  یکه مال یدر عقد رهن، مرتهن )کس

علم به جنس و ( عالقه ندارد که شودیگذاشته م

داشته باشد. اگر اجماالً بداند  نهیوصف و مقدار ره

طلب او  یبرا یو کاف یکه ارزش مال مورد گرو واف

 یکس دیاو بس است. در نگاه نخست شا یاست، برا

کسب  یبخشد، برایم یگریرا به د یکه مال

داشته  زیغبن ن اریخ دیبا اشینفع شخص یحداکثر

...  عقد شرط باشد و نیهم در ا یلیباشد، علم تفص

بودن است که وارد  یامسامحه تیماه نیاما هم

اراده او و  ریشخص شده و در تفس تیتابع مطلوب

عقود  نیا یو آثار و لوازم عرف تیشناخت ماه زین

 .دیآیدان محقوق یاریبه 

قرآن  دگاهیاز د یعمل وهیش کیدر  یشخص منافع

هم مهم است  یاخرو یزندگ تیدر موقع یحت

را به  یاخرو یدر زندگ تی(. قرآن موقع10)صف،

 نیکه ا کندیم یتجارت معرف ایمعامله  کیعنوان 

شده انسان برگرفته التیاز تما یجزئ یهم از رو

 ای(. ازآنجاکه معامله، تجارت 111است)توبه،

بر منفعت  یمبتن ندیفرا کیاست لذا  کاروکسب

وضوح به منافع خود به. قرآن باشدیممردم  یشخص

اذعان کرده  یرفتار انسان نیادیبن صهیبه عنوان خص

  (.72 ، 2011 )فاروق، است

 ینفع شخص یریگیاسالم و پ یهاشهیاند نیب

 چیه ینفع شخص یریگیوجود ندارد و پ یتعارض

و در  کندینم جادیدوستانه انوع یبا رفتارها یتقابل

در اقتصاد متعارف محقق  یتعادل طیشرا یصورت

و  «ینفع شخص یریگیپ»ل که در اص شودیم

 ،ی)دادگر و عزت با هم برقرار باشند «یسازنهیبه»

 دیمسلمان با اعتقاد به توح انسان کی(. 14 ،1383

 میتنظ شتنیهمه امورش را بر محور خو تواندینم

 یو دستورات اله دیکند بلکه محور رفتار او توح

جاودانه  یاعتقاد به زندگ گرید یاست. از طرف

مسلمان  کی یبرا ینفع واقع شودیباعث م یاخرو
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 یماد عباشد و منافع او فراتر از مناف یمنافع اخرو

 باشد. ایدن نیا

 

 ی. انتخاب عقالن5-2-2-2

عبارت است از  تیعقالن ،یکل اریبس فیتعر کی در

 نیانتخاب بهتر یکاربست استدالل مناسب برا

 طینظر گرفتن آنچه که تحت شرا رحالت ممکن با د

منافع عامل  نیدر زمره بهتر طیمح یواقع

توافق  کی(. 1998 چر، سی)ر گر قرار داردانتخاب

 یزیممکن است چراکه تما فیتعر نیا یبر رو یکل

 تیشامل عقالن که تیعقالن ینوع اصل ود نیب

و هدف نگر است، قائل نشده است.  یابزار

از  توانندیم یحقوق و اقتصاد، زمان شمندانیاند

 کیکه  ندیسخن بگو انیبر رفتار آدم نیتأثیر قوان

ها رفتار انسان یمنددر مورد قاعده فرضشیپ

 یدر مورد قاعده فرضشیپ نیداشته باشند. ا

 ،ینی)باد است یانتخاب عقالن ،اهانانس یرفتار

(. پس 409، 1388 ولن،یر و کوت ؛381، 1384

فرض  گونهنیو اقتصاد، ا حقوق شمندانیاند

 نیدر برخورد با قوان ،یکنشگران حقوقکه  کنندیم

 )پوزنر، کنندیرفتار م یعقالن یاگونهو نهادها، به

ارتباط  ییگرادهیبا فا یعقالن (. انتخاب4-3، 2003

 شگامیبـنتام که پ یدارد. شعار اصـل یگتنگاتن

 یسعادت برا نیترشیب»اسـت  ییگراهدیمکتب فـا

 -107 ،1377 ان،ی)کاتوز «مـردم اسـت نیشتریب

 یفرد هنگام یسعادت و خوشبخت ینظر و ( از154

از  شتریفرد ب یهاکه مجموع لذت ابدییم شیافزا

از  زیشـود؛ منفعت جـامعه ن یو یهامجموع رنج

 لیکه جـامعه را تـشک یافراد منافع عمجمو

و  «یسودمند»اصل  شود؛یحـاصل مـ دهندیم

الق و اخ یگذارقانون یمبنا «زایحاسبه خوشم»

که در  یبر اساس اثر دیبا یملع هر یاست و درست

جـامعه  ـکی یتمام اعضا سعادت مجموع شیافزا

-36، 1982 س،یهر) ردیقرار گ یابیدارد مورد ارز

 «یهـمانند نـگرش اقـتصاد زین ییگرادهی(. فا42

بـر  دیبـا آن اعمال و بـه موجب است «ـامدگرایپ

آن هستند  یامدهایپ که ییهاتیوضع یمبنا

جهت از نظر هر دو مکتب  نیا ند و ازانتخاب شو

 رییو تـغ ینیبـشیپ یاست برا یحقوق ابزار»

 (. 165، 1992 استروول،) «رفتار

را  تیمسلمان عقالن اقتصاددانان یطورکلبه 

در علم  تیاز عقالن یاما تفسیر سنت اندرفتهیپذ

 یهابا ارزش یچون ناسازگار یلیدالاقتصاد را به 

 یاسالم ی(، فاقد هنجارها1991 )زمان، یاسالم

 )کهف، یدارهیبودن بر فلسفه سرما یمبتنبودن، 

 صرف در اسالم ی(، و مردود بودن نفع شخص1991

)دادگر  دانندیقبول نم( قابل67، 1991 ،یقیصد)

 تیمسلمان عقالن سندگانی(. نو17، 1383 ،یو عزت

کننده را به محدود مصرف یاند و تئوررا توسعه داده

و  کنندیکردن رفتار انسان متهم م یبعدو تک

که  نیگزیجا کیرا به عنوان  یالماس تیعقالن

 کنندیم شنهادیاست پ یاسالم یهاسازگار باارزش

 سوکیاساس، از  نیا (. بر210، 1998 ما،یرایب)

خود  ینفسان یتوسط هوا» توانندیمردم م

شوند که فقط به دنبال حداکثر کردن  ختهیبرانگ

 یصورت هوا نیباشند، که در ا «یویلذات دن

نفس تحت  نجای. در اشوندیفرد م یخدا ینفسان

فسق مثل حرص، آز، غرور،  یهازهیسلطه انگ
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 توانندیمردم م گرید یاست. از سو رهیحسادت و غ

شوند که فقط به  ختهیخود برانگ زهیتوسط انگ

که ثمره شکر است  کو،ین یدنبال انجام کردارها

 یهازهینفس کامالً تحت سلطه انگ نجایباشند. در ا

مثل صبر، تواضع، قناعت،  یزگاریمثبت تقوا و پره

 طاعتعمل کامالً در اظهار ا کیو سخاوت و ... است 

، مایرای)ب از خداوند و سازگار با قصد خدا است

1998 ،213.)  

و درک  ینیگزیجا یجا برا یمنظر اسالم از

از رفتار انسان در اقتصاد وجود دارد.  یترعیوس

را  یانسان اسالم کی اتیخصوص یهایژگیو

در  نیمؤمن یشده براارائه یهایژگیاز و توانیم

 شیاستخراج کرد. حداقل در قرآن ب ثیقرآن و حد

شده است. ارائه نهیزم نیدر ا یژگیاز شصت و

است که  ییهاتیفعال یاصطالح عمل صالح برا

دانسته  یضرور نیمؤمن یبرا ثیتوسط قرآن و حد

آن  جیاست که نتا یتیاند. عمل صالح هر فعالشده

تعادل را در جامعه برقرار  ایباشد  گرانیبه نفع د

آن عدم تعادل را در جامعه رفع  جینتا ایسازد و 

 تواندیمقاله نم کیدامنه محدود  یرونیکند. ازا

 شرح دهد. لیتفصرا به هایژگیو نیتمام ا

 

اقتصاد بر حقوق در پرتو  ریتأث لی. تحل5-3

 يانسان اقتصاد

 ،یبه حقوق، اصل انسان اقتصاد ینگرش اقتصاد در

 تیکه قابل یاست. اصل نیادیاز اصول بن یکی

به  یهاا به محرکهرفتارها و واکنش ییشگویپ

ال.  کالسی)ن آوردیوجود آمده در جامعه را فراهم م

قسمت به  نی(. در ا4، 2005 جورجاکوپولوس،

اقتصاد بر حقوق در پرتو  ریتأث لیو تحل یبررس

 پرداخته شده است. یاقتصاد نسانا

 

و  ياقتصاد حقوق بر کارآمد ری. تأث5-3-1

 یدر دادرس نهیکاهش هز

 یدادرس نیقوان نییصاد حقوق، تباز ابعاد اقت یکی

(. در 3، 2004 )برن هانس، است یاز منظر اقتصاد

 یو خوانده منطق هانخوا کی یمدن یدادرس نییآ

و همسان  کسانیمرد معقول علم اقتصاد  کیبا 

 یفرض انتخاب عقالن هیحوزه عمدتاً بر پا نیاست ا

کشف  یشده است و در پ یگذارانیتوسط افراد بن

 یهاستمیو س یحقوق راتییاز تغ یناش جینتا

در دعوا است  ریدرگ نیبر رفتار افراد و طرف ییقضا

 قیاز طر دیجد یتعادل تیوضع افتنی تاًیو نها

طور خالصه، نگرش در سطح اقتصاد خرد. به لیتحل

 نیبر ا یمبتن یمدن یدادرس نییبه آ یاقتصاد

را به  یحقوق یهانیفرض است افراد عاقل، تضم

 دانندیها ماز رفتار یبرخ یضمن یهامتیعنوان ق

به  ییهارفتار نیچن تیهدا یبرا هامتیق نیو ا

 .روندیمطلوب به کار م یاجتماع تیعنوان مطلوب

و  تیفیک یهاو شاخص یدادرس ندیدقت در فرآ با

اصل »به نام  یاز اصل توانیآن، به نظر، م یکارآمد

 یهانهیمعقول و متعارف بودن هز ص،یتخص

 یبه معنا صیسخن گفت. تخص «یمدن یدادرس

کننده و شخص تحمل زانیم وه،یش نییتع

 صیاست. تخص یمدن یدادرس یهانهیهز

به دو نوع  توانیم ار یمدن یدادرس یهانهیهز

منقسم نمود.  هیثانو صیتخصیص اولیه و تخص

توسط مقنن صورت گرفته، اما  هیاول صیتخص
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اصحاب  یبر اساس قرارداد خصوص ه،یتخصیص ثانو

 یمدن یدادرس انیدادرس در جر صیتشخ ایدعوا 

 است.

 یقواعد حقوق یکه دارا یینظام قضا التیتشک

کنندگان است، مراجعه یهانهیاتالف کننده هز

قتضیات عادالنه و مشروع بودن ها از مفرسنگ

، 1385 ،و غمامی یمحسن) «فاصله دارد یدادرس

گزاف، و  یهانهیصرف هز که با یخواهان(. 286

 افته،یاالجرا دستالزم یقطع یبه رأ ،یاطاله دادرس

 شود،یم تیمرحله اجرا هدا مودنیبه پ اکنونو 

از  شیخو انیقطعاً در مقام سنجش سود و ز

پشت سر گزارده شده، تناسب ارزش  یدادرس

آن را، معقول  یهانهیبا هز یآمده از دادرسدستبه

خواهد  یابینامعقول و نامتعارف ارز ایو متعارف و 

نقطه، مرکز ثقل اصل معقول و  نینمود، که هم

را نشانه گرفته  یدادرس یهانهیبودن هز رفمتعا

 است.

و ازجمله  یمدن یقواعد دادرس گر،ید یریتعب به

 دیبا ،یدادرس یهانهیمقررات مرتبط با هز

و  قتیکشف حق نیشود که در ع یطراح یاگونهبه

آسان  یفصل خصومت، موجب تحقق اصل دسترس

 یبه عنوان خدمت یو ارزان شهروندان به دادگستر

 یبه طرح دعو قیشود. البته منظور، تشو یعموم

سخن آنجاست که به هنگام ضرورت  کهبل ست،ین

حاصله از آن با لحاظ زمان و  جهینت ،یطرح دعو

، نامعقول و نامتعارف جلوه صرف شده یهانهیهز

 نییمحمل است که انتقادات به تع نینکند. از هم

 ،یدادرس یهانهیهز اریمالک و مع یب شیافزا ایو 

مفصالً بدان  یگرید یکه در جا د،ینمایرخ م

به نظر  (.28-58، 1394 ،ی)عارفعل میاپرداخته

اوالً اصل معقول و متعارف بودن  رسد،یم

 انیحد تعادل م دیرا با یمدن یدادرس یهانهیهز

 یدادرس« بر بودن نهیهز» ای «گانیرا»دو اعتقاد 

ممانعت از طرح  نیدانست تا چنانکه گفته شد در ع

اسباب تحقق  ،ییذایا ای انیبنیو ب یواه یدعاو

 یآسان و ارزان به خدمت عموم یسترساصل د

اصل،  نیمطابق ا اًیثان د؛یرا فراهم نما یدادرس

حداقل  دیبایم زین یاز دادرس یناش یهانهیهز

کمتر از خواسته موضوع دعوا و منفعت مورد انتظار 

را سبب، و  یطرح دعو یریپذهیاز آن باشد تا توج

به شمار  یگذارجهت حق یمانع جد حالنیدرع

امور، نظارت الزمه چه در عرصه  نی. در کنار ادیاین

بر نحوه عمل دادرسان از  ،ییو چه قضا ینیتقن

 یضرور زیها نزا بودن اقدامات آن نهیهز ثیح

 یمدن یدادرس گانیرا ستمیاست. چنانکه در س

 یدادرس نییقانون آ 147ماده  مینیبیم زیفرانسه ن

در  دیدادرس با»کشور مقرر داشته:  نیا یمدن

 یکه برا یقیتحق باتیترت نیخود از ب انتخاب

تر و آنچه را که ساده اند،یتالف کافوفصل اخحل

، 1391 ،ی)محسن «ندیاست برگز ترنهیهزکم

129.) 

با  یدادرس نهیبا استناد به مخالفت اخذ هز یبرخ

قانون  34ها )اصل مردم در برابر دادگاه یاصل تساو

دعوا را اصواًل معاف از پرداخت  نیطرف(، یاساس

 )صدرزاده افشار، انددانسته یدادرس یهانهیهز

با  گر،ید یجهت، برخ نیدر هم و( 368 ، 1380

بودن  گانیرا ،یبه دادگستر یاتکا به اصل دسترس

از ارکان  یکیمحور بودن آن را،  ارانهی ای یدادرس
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 اندو عدالت شمرده یبه دادگستر یتحقق دسترس

بر »معتقدند:  زین یبعض (.149، 1392 ،یبی)حب

 کیقضاوت  ،یو احکام فقه یاساس مقررات شرع

آن  یبرا توانیاست که نم یوجوب شرع

با توجه به  زین یالزحمه گرفت و از نظر عرفحق

ها تا به آن ردیگیم اتیدولت از مردم مال نکهیا

در قبال فصل خصومت،  دیخدمات بدهد اساساً نبا

 نیکند بنابرا لیدعوا تحم نیرا بر طرف یانهیهز

است  یبودن دادرس یگفت اصل بر مجان توانیم

نبودن  یاصل را بر مجانموضوعه ظاهراً  نیاما قوان

 (.969، 1389)زراعت،  «اندقرار داده یدادرس

شده پرداخته یدادرس نهیبه هز ینوعبه زیفقه ن در

 ،ی)نجف ستین زیجا یدادرس نهیهز افتیو در

اجرت عمل قضاوت بر  هرچند(. 122، 22، 1367

آن را با  دیدانسته شده اما نبا المالتیعهده ب

اوراق و قلم و جوهر جهت  هیته یهانهیپرداخت هز

که  ،و گواهان نیکتابت اظهارات طرف ای یدرج رأ

قرارگرفته و منع  دییمورد تأ ین فقهمتو یدر برخ

، 1421 ،ینیخم ی)موسو پنداشت کسانینشده 

؛ 110، 1427 ،یزی؛ تبر161، 1387 ،ی؛ طوس416

از  یکی(. 94و  93، 1403 ،یلیمحقق اردب

دولت »باور است که  نیبر ا زین یحقوق سندگانینو

 هیاضافه بابت ته یمقدار یعالوه بر حقوق قاض دیبا

نوشتن محضرها و  یکاغذ و مرکب و قلم برا

اوراق و لوازم را  نیسجالت بدهد تا او از آن محل، ا

به او ندهند  یپول نیو مصرف کند. اگر چن دهیخر

محاضر  هیدر ته نفعیکه ذ یاز اصحاب دعو کیهر 

را بدهد. اگر ندهد  نهیآن هز دیو سجالت است با

 یدر صورت لزوم )مانند ضبط گواه تواندیم یقاض

که من  دیامتناع کند و بگو ،یدگیگواهان( از رس

 یکاغذ نکهیبه شهادت شهود تو بدون ا توانمینم

اظهارات  رایگوش دهم ز سمیباشد و بتوانم آن را بنو

گواهان غالباً مفصل است و من موقع صدور حکم، 

همه را به  توانمیدارم و نم ازیبه همه آن اظهارات ن

در صدور حکم دچار  جهیخاطر بسپارم و درنت

، 1381 ،یلنگرود ی)جعفر «اشتباه خواهم شد

ضمن متابعت از  ز،ین نیاز معاصر یبرخ(. 1052

 ایذ اجرت بر عدم جواز اخ ینظر مشهور فقها مبن

و جواز مطلق  ،یدعو نیطرف ای طرفکیجعل از 

آنچه امروزه »معتقدند:  المال،تیاز ب یارتزاق قاض

به اسم رسوم القضا  یمبلغ افتیمتداول است، در

از پرداخت آن  یکه اگر مدع بیترت نیاست، به ا

 یخوددار یکرد محکمه از ورود در دعو یخوددار

آن  لیاند و دلبه جواز آن نظر داده های. بعضکندیم

مال در مقابل عمل قضاوت قرار  نیاست که ا نیا

چراکه نفس عمل قضاوت واجب است،  ردیگینم

که با قضاوت مالزمه  یگرید لبلکه آن در قبال اعما

 رایاست، ز قاتیو ثبت و تحق لیتسج ریدارند نظ

 یمستلزم اعمال یحاالت نیدر چن ییاعالم نظر قضا

 یمال برا نیقضاوت است، پس ا عتیخارج از طب

که  شودیمعلوم م نجای... و از ا شودیها اخذ مآن

 ی)موسو ...« شودیمحقق نم یمجان یاعمال نیچن

بر  زیمجموع در فقه ن در(. 160، 1408 ،یلیاردب

 یدر راستا یدادرس نهیکم کاهش هزدست ایحذف 

 داشته است. دیتأک یحفظ حق دادخواه
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 مجازات نییاقتصاد حقوق بر تع ری. تأث5-3-2

اقتصاد بر  ریابعاد اقتصاد حقوق، تأث گریاز د یکی

 نیدر ا نیگزیجا یهاهاست. ظهور مجازاتمجازات

 نیگزیجا یهااست. مجازات یابیراستا قابل ارز

ها، حلراه یابیاز ارز یاحبس به مجموعه

که  شودیاطالق م یو خدمات هایریگمیتصم

نمودن حبس و  نیجهت جانش ییقضا یهاحوزه

 رندیگیکار در نظر مافراد محکوم و بزه یبرازندان 

 شیو قواعد از پ طیتحت نظارت، شرا نیو محکوم

ارائه  ریزندان نظ فریتحمل ک یشده به جا نییتع

به منظور جبران خسارت وارد آمده  یخدمات عموم

، 1387 )پوربخش، پردازندیجامعه مو  انیبه قربان

 وممجازات زندان در مفه یهانیگزی(. جا88-83

عام و خاص است که در  میآن شامل مفاه یاصل

مفهوم گسترده و عام آن، منظور هرگونه ضمانت 

مانع  یطورکلاست که بتواند از همان ابتدا به ییاجرا

مدت زندان را  ایتوسل به مجازات زندان شود 

 نیگزیجا یهامفهوم، مجازات نیتر کند. در اکوتاه

دوره مراقبت،  گان،یرا یعالوه بر خدمات عموم

از  تیروزانه و محروم ینقد یجزا ،ینقد یجزا

مانند  یگرید یریشامل تداب ،یحقوق اجتماع

ساده و  قیصدور حکم، تعل قیمشروط، تعو یآزاد

 تیکه عمالً منجر به کاهش جمع یمراقبت قیتعل

از  زیگر ایه مجازات و زندان وعدم توسل ب یفریک

، 1، 1396 ،یلی)اردب شودیم زیآن خواهد شد ن

198.) 

از راهکارها  یامفهوم خاص آن هم به مجموعه در

دوره  ،ینقد یمانند جزا یفریک یو ضمانت اجراها

و  تیبا ماه گانیرا یمراقبت و خدمات عموم

ساختار معموالً اجتماع محور که به منظور اجتناب 

آن دسته از  یو اعمال مجازات حبس برا نییاز تع

 رد یکه اعمال مجازات حبس و نگهدار ینیمجرم

خطرناک،  یهاآنان و جامعه مجازات یزندان برا

. شودیاست، به کار گرفته م یرضروریو غ دیمف ریغ

 نیالذکر از عبارت، چنفوق فیبا توجه به تعر

که صرفاً شامل آن دسته از ضمانت  دیآیبرم

 یهانیگزیکه تحت عنوان جا یفریک یاجراها

 یحبس مجازات در قبال نقض اوامر و نواه

ارتکاب رفتار مجرمانه به حساب  یعنی ذارگقانون

 یژگیو و تیکه برخوردار از ماه شودیم د،یآیم

 فیتعر نیبر اساس ا نی. بنابراباشندیمجازات م کی

 قیمشروط، تعل یمانند آزاد یریشامل تداب گرید

که در  رهیصدور حکم و غ قیمجازات، تعو یاجرا

کاهش  یو راهکارها رین تدابتحت عنوا قتیحق

 گرددینم شوند،یزندان قلمداد م یفریک تیعجم

 ریاخ یهاسال (. در19، 1388 ،و خاکسار ی)غالم

بد و  راتیبحث مجازات حبس با توجه به تأث

بر  یمجازات نینامناسب اعمال چن یهاطیمح

امر  نیاست که مسئول دهیآن باعث گرد نیمحکوم

و حقوقدانان در جهت بهبود  یو کارشناسان اجتماع

به  گرید یکردن مجازاتها نیگزیو جا انیوضع زندان

 انیتعداد زندان هیرویب شیآن بکوشند. با افزا یجا

 ،یمتعدد اقتصاد یهایمشکالت و دشوار جادیو ا

به  ازین ،ییقضا یهاستمیدر س یو فرهنگ یاجتماع

 یاجتماع یهامجازات یاستراتژ یو اجرا نیتدو

به  یاصل یهاحبس از جمله ضرورت نیگزیجا

حبس به  نیگزیجا یهامجازات .رودیشمار م

 هایریگمیها، تصمحلراه ها،یابیاز ارز یامجموعه
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 ییقضا یهاکه حوزه شودیاطالق م یو خدمات

افراد  ینمودن حبس و زندان برا نیجهت جانش

 نیو محکوم رندیگیمحکوم و بزهکار در نظر م

به  شدهنییتع شیو قواعد از پ طیتحت نظارت، شرا

خدمات  یزندان، به ارائه فریتحمل ک یجا

ن خسارت وارده به المنفعه به منظور جبراعام

-83، 1387 )پوربخش، پردازندیجامعه م انیقربان

 کندیم را فراهم یطیشرا نیگزیجا ی(. مجازتها88

مجازات متناسب را در نظر گرفت که  توانیکه م

اجتماع و حقوق  یمصلحت عمومنظام جامعه و 

 و در نظر گرفته شود تیرعا هیعل یمجن شدهعییتض

که مقنن  یجوامع امروز (. در1397 ،ی)باقر

و کاهش  ییدر جهت حبس زدا شتریب یفریک

 دیمجازات حبس با روند،یم شیپ انیزندان تیجمع

 گرید یها در راستانمونه از مجازات کیبه عنوان 

راهکار و حربه  نیها باشد و به عنوان آخرمجازات

 گریاز د االمکانیو حت ردیموردتوجه قرار گ

ها استفاده نمود، چون زندان و مجازات هاتیمحدود

و  طرفکیفرد مجرم از  یبرا یآثار سوء فراوان

 گریاقتصاد مملکت از طرف د نیجامعه و همچن

 یبرا یفراوان یهاانیباعث ز زیو ن کندیوارد م

 شتریب نی. همچنشودیم زیخانواده فرد مجرم ن

اند، شغل خود را از افتاده ندانکه به ز یمجرمان

و بعد از آن ممکن  شوندیم کاریدست داده و ب

خود را  یاست کمتر مشاغل مشابه همان شغل قبل

 ینهیهز شیعوامل موجب افزا نیابه دست آورن 

 یهادهیاز فا یکی. شودیارتکاب جرائم م

است که مجرم  نیحبس ا نیگزیجا یهامجازات

و  شیدهد و موجب افزایشغل خود را از دست نم

و سبب  یخانواده و خود زندان یرشد اقتصاد

 هیاز نابود شدن و به هدر رفتن سرما یریجلوگ

اعمال  ،یو از لحاظ حقوق شودیم یانسان

حبس، موجب کاهش وقوع  نیگزیجا یهامجازات

(. 1397، ی)باقر شودیجرائم در سطح جامعه م

 گاهاز ن دیحبس، اگرچه شا نیگزیجا یهامجازات

باشد، اما استفاده از آن  نشده نهیهنوز نهاد یبرخ

قضات دادسرا و  یاز سو ژهیموارد به و یادر پاره

 نیمثبت ا رینشانگر تأث کننده،یدگیرس یهادادگاه

بر بزهکاران در جامعه است.  دیحرکت جد

فرصت  کهنیعالوه بر ا ییهاروش نیچن یریکارگبه

و  یبه زندگ تبازگش یبه مجرمان برا یادوباره

 حیالگو و روش صح دهد،یرفتارشان م حیتصح

به  عیبازگشت سر تیکه قابل یبرخورد با مجرمان

. امروزه کندیفراهم م زینجامعه را دارند را 

و  یشناسحقوق، جامعه یپژوهشگران و علما

 یتمام از دستاوردها تیبا قطع یشناسجرم

تأمل به  یخود که باکم یدانیو م یعلم قاتیتحق

درک است و با توجه به اثرات و قابل یراحت

و بعضاً  یاجتماع یهابیسوء و آس یامدهایپ

مجازات را  نیا گریمجازات زندان، د جبرانرقابلیغ

و  یباهدف اصالح، بازپرور یبه عنوان مجازات

بازگشت به  یفرد مجرم و خطاکار برا یتوانمندساز

 یفرد عاد کیبه عنوان  یزندگ یاجتماع و ادامه

کاهش  یشدت براو به دانندینم یابزار مناسب

 یریکارگآن، بر ضرورت به یمنفتبعات 

 زاده،یوسفی) دارند دیتأک نیگزیجا یهامجازات

 جابیجرائم در جامعه، ا ادی(. با توجه به ازد1390

 یدر جامعه را ضرور یبازدارندگ که کاهش کندیم



 211 / یاستی و همکارانن                                                           حقوق اقتصادی از منظر فقه با تأکید بر انسان اقتصادی

 
 

 نیگزیجا یهامجازات ژهیو صی. از خصامیبدان

 یاجتماع یهابیرفتن آس نیکاهش و از ب ،حبس

. کندیم دیاو را تهد یو خانواده یاست که زندان

که دولت با مجازات  یهنگفت یهانهیهز نکهیضمن ا

تر خواهد شد. با کم شود،یزندان متحمل م

مناسب حبس،  یهانیگزیها و جاروش ینیبشیپ

ها مجرمان به زندان یهیرویورود ب شیاز افزا

ها زندان تیو باعث کاهش جمع شودیم یریگجلو

 نیگزیجا یها. البته استفاده از مجازاتگرددیم

 تیبا امن رتیاست که مغا دیمف یحبس، در صورت

تکرار جرم از  زیو ... نداشته و ن یاقتصاد ،یاجتماع

 مجرم را به دنبال نداشته باشد. یسو

 زیامکان تجو ریدر قالب مجازات تعز زیفقه ن در

حبس وجود دارد. در فقه  نیگزیجا یهامجازات

و  اتیها به چهار قسم حدود، قصاص، دمجازات

لحاظ  ر،یدر مفهوم تعز. شوندیم میتقس راتیتعز

حبس قابل  نیگزیجا یهامجازاتکردن انواع 

بر اساس  تواندیم یاستنباط است که حاکم اسالم

(. 226، 1369 ض،ی)ف دیعمل نما دیحدصال

 یگریکه به د یفرد ریاست در مورد تعز شدهتیروا

را به « پست و خوک»چون  یناسزا گفته و الفاظ

مورد،  نیدر ا»: ندیفرمایامام منسبت داده،  یو

 یو مقدار حتینص یبلکه و شود،ینم یجار یحد

عالوه (. 452، 1409 ،یعامل)حر «شودیمجازات م

 تیبر عموم توانیکه م یلیدال گریاز د ت،یبر روا

 فیفقها در مقام تعر دگاهیارائه کرد، د ریمفهوم تعز

 فیدر مقام تعر یاست مرحوم ابوالصالح حلب ریتعز

است که  یبیعبارت از تأد ریتعز» :سندینویم ریتعز

 یریخداوند، تعبد و التزام به آن را به منظور جلوگ

از ارتکاب عمل ممنوع  ین،مکلف گریشونده و د ریتعز

که امر  یحکم، در مورد نیجعل نموده است و ا

و در شرع،  ابدیارتکاب  یحیترک و امر قب یواجب

 شودیباشد، ثابت م امدهیآن ن یبرا ینیمجازات مع

است که به نظر  یهی(. بد416 ،1410 ،ی)حلب

خاص  یمنحصر به مورد یریتعز مجازات شان،یا

منجر به اصالح مجرم  که یبلکه از هر اقدام ست،ین

 توانیشود، م یاز ارتکاب جرم مجدد و یریشگیو پ

نسبت به  زین یطوس خیاستفاده کرد. مرحوم ش

 ریکه مستوجب تعز دینما یکه اقدام به عمل یفرد

 د،ینما بیاو را تأد تواندی: امام مسندینویت، ماس

 تیدرنها ایمورد نکوهش قرار دهد، سرزنش کند و 

 نی(. در ا66، 8، 1351، ی)طوس دینما یزندان

کردن به عنوان مجازات آخر در نظر  زندان کرد،یرو

به عنوان  یگریشده و قبل از آن موارد دگرفته

مرحوم  نیهمچنکرده است.  انیب یریمجازات تعز

ممکن  ریتعز»: سندینویم ریعالمه در کتاب تحر

 به حبس باشد ایو  خیتوب انه،یاست به زدن با تاز

 زیاول ن دیمرحوم شه (.227، 2، 1409، ی)حرعامل

: شوندیمتذکر م ریحد و تعز انیفرق م نیدر هفتم

ا ر یاست که هرگونه عقوبت ریمخ ریحاکم در تعز»

که  یدر صورت د؛یاعمال نما داند،یکه متناسب م

در انتخاب  یرییدر حدود، به جز حد محاربه، تخ

(. پس 325، 2، 1409 ،ی)حرعامل انواع آن ندارد

که قبل از مجازات زندان،  شودیم معلوم

 یو حاکم اسالم شده شنهادیپ یگرید یهامجازات

نوع  ر،یدر قالب تعز طیاست بر اساس شرا ریمخ

 .دینما نییمجازات را تع



   1400                                                     1401 ره سوم، پاییزاقتصادی، دوره چهارم، شماامه مطالعات فقه فصلن /212

 

 یاو با دقت در ادله ریتوجه به معنا و مفهوم تعز با

ارائه شد، معلوم  ریمفهوم تعز تیبر عموم یکه مبن

 هیتنب یبرا یکه حاکم جامعه اسالم شودیم

کامل برخوردار  اراتیبزهکاران و مجرمان از اخت

از انواع مجازاتها، متناسب با  تواندیاست و م

همانند  ا،هآن یمجرمان و جرائم ارتکاب تیشخص

پرداخت  ،یشفاه ای یموعظه، توبیخ، تذکر کتب

در  یدارنگه ،یمال مهیغرامت به مجنی علیه، جر

از اشتغال  تیمحروم ،یبازپرور ایو  یمراکز آموزش

انجام  ت،یمحل کار و فعال یلیخاص، تعط یبه شغل

المنفعه، حبس در منزل، زندان و هر عام یکارها

اصالح فرد )که دربردارنده  یرا که برا ینوع اقدام

داد، استفاده  صیاصالح جامعه است( متناسب تشخ

وجود  یو یبرا نهیزم نیدر ا یتیکند و محدود

 تیاصالح و ترب یبرا یالهیمجازات وس رایندارد. ز

از ارتکاب جرائم مجدد  یریمرتکب جرم و جلوگ

 ریسا یاز انحراف و آلودگ یریجلوگ نیو همچن یو

که  ییهامجازات نی. بنابراباشدیافراد جامعه م

ها از آن« زندان نیگزیجا یهامجازات»تحت عنوان 

هستند  یریتعز یمجازاتها قتیدر حق شود،یم ادی

 یکه ارائه شد، مقام صالح برا یاکه به استناد ادله

ها با در انتخاب آن یریتعز یهامجازات نییتع

و ها در پرتمجازات نیو ا ستیمواجه ن یتیمحدود

بودن مجازات  زانهیحقوق با توجه به هز داقتصا

 است. زیحبس، قابل تجو

 

 جرم يهانهی. هز5-3-3

 یبرا یگذاراستیجرائم و س یهانهیهز یابیارز 

دارد. در سال  یطوالن نهیشیپ هانهیهز نیکاهش ا

در  کرشومیو ونیسیکمبار  نینخست ی، برا1929

تو  ی. دوی)کلود را انجام داد یابینوع ارز نیا کایآمر

 نیا یهاافتهی (.4، 2010 ن،یتو. مارکو. وان

 مسئلهگذارن به  یمشخط یکم توجه ون،یسیکم

ها را نسبت به آن یو عدم شناخت کاف هانهیهز

 یهانهیهز یابیارز تیاهم ج،ی. به تدردادینشان م

 نییاز عوامل مؤثر در تع یکیجرم به عنوان 

آن آشکار  یهاو برنامه یفریعدالت ک یهااستیس

 نیا یابیاز محققان، درصدد ارز یو برخ دیگرد

 هیاول یهایابیحال، ارز نیبرآمدند. با ا هانهیهز

 دگان،یآمده از بزه ددستحول اطالعات به شتریب

 یخصوص یهاو بخش یفریدستگاه عدالت ک

 گاهیجا یجرم، زمان یهانهیهز یابی. ارزافتیتمرکز 

نمود  دایکشورها پ ییجنا استیخود را در س یواقع

در نظام  هایابیارز تیبه اهم گذاراناستیکه س

 یابیدنبال آن، ارز هواقف شدند و ب یفریعدالت ک

از جرائم را به کمک  یریشگیپ یابزارها یهانهیهز

 یارزش واقع رایمطرح کردند؛ ز یاقتصاد یهاروش

با  سهیآن، در مقا یابزارهاو  یریشگیپ یهابرنامه

 شودیاز جرم مشخص م یناش یهانهیهز زانیم

 .(421، 1389 و همکاران، ری)مگوا

 لیکه درباره تحل ینظرانهمه صاحب باًیتقر

اند، درباره مطالعه کرده یفریحقوق ک یاقتصاد

 یابیجرائم و لزوم ارز یهانهیموضوع هز تیاهم

 صیها اتفاق نظر دارند. علم اقتصاد، علم تخصآن

. نظام عدالت دیمنابع محدود در جامعه به شمار آ

 یکارهاراه انیهمواره در مقام انتخاب م زین یفریک

و  هاانیراهکارها، ز نیاز ا کیمختلف است. هر

 هانهیهز یابیجوامع به همراه دارند. ارز یبرا یمنافع
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 کندیکمک م گذارانتاسیو منافع راهکارها به س

را انتخاب کنند  یحلو الزم، راه یکاف یتا با آگاه

 شیافزا یرفاه جامعه را از نظر اقتصاد زانیکه م

 دهد.

است که  یراخالقیغ ینظر اقتصاددان، جرم، عمل از

 )مارک آ.کوهن، شودیبه جامعه م انیموجب ورود ز

 یریدستگ یبرا دیجامعه با ن،ی(. بنابرا17، 2010

از جرائم،  یریشگیها و پبزهکاران، مجازات آن

در  یفریرا اختصاص دهد و هدف حقوق ک یمنابع

مختلف  یهابخش نهیخصوص آن است که هز نیا

 ،یریشگیپ یهانهیاز جمله هز یفریعدالت ک نظام

 یو اجرا یفریبازداشت، دستگاه عدالت ک

به صفر  رایکند؛ ز بیترک نهیها را به نحو بهمجازات

محال است. در  یرساندن جرائم در جوامع امر

جرائم در  زانیرساندن م نهیبه حد به جه،ینت

 قلمداد شود. یاصل تیاولو دیجامعه، با

جرم بر  یهانهیکاهش هز یدر راستا زیفقه ن در

 یریشگیپ یدر راستا یانسان اقتصاد یبعد معنو

شده است. قاعده الضرر در  دیاز وقوع جرم تاک

 اریبس زین یفقه نیاز جرم در مواز یریشگیپ نهیزم

 نیها در ابخش ریبوده و همانند سا تیحائز اهم

 تیحائز اهم زین یفقه یمقوله از جرم شناس

مذکور  یکه بر اساس قاعده فقه یبه نحو باشدیم

رساندن به اشخاص مذموم  انیهرگونه ضرر و ز

(. 164، 1414 ،یستانی)س شمرده شده است

از جرائم  یریشگیبا کارکرد پ یقاعده فقه نیدوم

بر حذر بودن است و  یبه معنا هی. تقباشدیم هیتق

با مردم در آنچه  یدر اصطالح عبارتست از همراه

. در دانندیو ترک آنچه بد م انگارندیخوب م

 دیانسان را تهد یآبرو ایجان  یکه خطر یمواقع

 یکه به خاطر مصلحت کندیعقل حکم م د،ینمایم

 را اظهار نکند اشدهیعق ،یشخصتر و واالتر، مهم

التعاونوا »قاعده  (.412، 1، 1411 ،یرازی)مکارم ش

قاعده حرمت کمک به گناه و « على اإلثم و العدوان

 هایا ای» فهیشر هیاز آ« اعانه بر اثم»به اصطالح فقها 

آمنوا ... و تعاونوا على آلبر والتقوى وال تعاونوا  نیالذ

« على االثم و العدوان و اتقوا اهلل أن اهلل شدید العقاب

 نیا تیگرفته شده است؛ در اهم( 2 هیآ( 5)مائده )

 دقاعده همان بس که خداوند آن را به همراه چن

 یادر صدر سوره مائده و مقدمه گریاصل مهم د

سوره قرار  نیدر ا نیاحکام و معارف د انیب یبرا

بحث  ،یداده است. در مورد قاعده دفع ضرر احتمال

نگاه به  هیوجوب دفع ضرر محتمل بسته به زاو

مسأله، در موضوعات و مباحث گوناگون مورد بحث 

 نیا گاهیجا نیقرار گرفته است. اول یو نقد و بررس

ت اثبا یبرا یقاعده عقل نیبحث، کالم است که از ا

)اطاعت از اوامر خدا( استفاده  تیوجوب ترک معص

شده است. چرا که هر چند احتمال عقاب اندک 

همان وقوع قهر و  یعنیباشد اما چون محتمل، 

 یتنا به است بر هر انسان عاقلو مع یقو ،یعذاب اله

 ،یجنوردبموسوی ) دینما زیواجب است از آن پره

 کندیم انیدفع مفسده، ب (. قاعده306، 1، 1396

 ایدر لزوم انجام  یکه انسان عاقل یکه در موارد

انجام آن  ایآ داندیشک کند )چون نم یترک فعل

دفع  دیمفسده(، با یاراد ایمصلحت است  یدارا

از جلب منفعت  یدفع مفسده قطع رایمفسده کند، ز

 ن،ی(. بنابرا544، 1394 م،ی)حک بهتر است یقطع

 ایواجب است  یشک کند انجام فعل یاگر مکلف
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حرام، اگر عمل را انجام دهد، به مصلحت محتمل 

هر چند ممکن است واقعاً حرام باشد  ابدییدست م

در مفسده گردد و اگر آن را  یو سبب افتادن و

را از خود دور کند  یاترک کند، ممکن است مفسده

 یاز او فوت شود ول یهر چند احتمال دارد مصلحت

موارد، دفع مفسده در نزد عقل و شرع بهتر  نیدر ا

 است.

 

 جهی. نت6

موضوع مورد بحث در مقاله حاضر، اقتصاد حقوق  

ابعا اقتصاد  نیمهمتر ییو کارا یاست. انسان اقتصاد

 یابعاد ،ی. منظور از انسان اقتصادباشندیحقوق م

 طهیانسان است که در ح اتیاز رفتارها و روح

مطالعه اقتصاددانان قرار دارد که حداکثر کننده 

در  ی. نفع شخصشودیم فیتعر یمنفعت شخص

مهم آن به شمار  یهایژگیو یابزار تیکنار عقالن

افراد صرفاً نفع  ،ی. بر اساس انسان اقتصادروندیم

و اگر تک تک افراد نفع  کنندیم یریگیرا پ یشخص

جامعه  خود را حداکثر کنند آنگاه منافع یشخص

که مجموع منافع افراد است به حداکثر خود 

 اقتصاددر  یبحث مهم کرد،یرو نیو ا رسدیم

جهت که بر ابعاد مهم حقوق  نیحقوق است از ا

اسالم،  یهاشهیاند نیاست. در فقه و ب رگذاریتأث

 یریگیوجود ندارد و پ یتعارض ینفع شخص یریگیپ

دوستانه نوع یبا رفتارها یتقابل چیه ینفع شخص

خودخواه  یطور ذات. اگرچه انسان بهکندینم جادیا

که نفع را فقط  ینفع طلب یاست. اما حالت افراط

از منظر  کندیو کوتاه مدت خالصه م یدر ابعاد ماد

چرا  ستین حیصح یفقه دگاهیاز د یانسان اقتصاد

 تواندیم یاله تیو رضا یو اخرو یرمادیکه منافع غ

موارد  یها در برخو انسان ردیرار گدر زمره منافع ق

 ییهرچند هدف نها رندیگیرا در نظر م گرانینفع د

 دگاهیدر د ینفع شخص یریگیباشد. پ ینفع شخص

قبول است و ذات انسان قابل عتیاسالم در قالب طب

 اتیشامل معنو اتیتر از مادابعاد گسترده یاما دارا

 یاله تیو کسب رضا یو منافع بلندمدت، اخرو

 زانیاز جسم و روح است و م یبیاست. انسان ترک

روح  یگرو تعال انسان در یو رشد معنو تیانسان

 . ستاو

نشان داد  جیاقتصاد بر حقوق نتا ریخصوص تأث در

خصوص  نیدر ا یمتعدد قیبه مصاد توانیکه م

 یدادرس یهانهیموارد هز نیاز ا یکیاشاره کرد؛ 

 یوندهایازجمله پ یمدن یدادرس نهیاست. هز

از  یکیحقوق و اقتصاد و به عنوان  انیمستحکم م

 یو کارآمد تیفیکنترل و سنجش ک یهاشاخص

در مباحث  یاژهیو گاهیجا ،ینییآ دالتنظام ع

در  دیدارد. فلذا اخذ آن همواره با یحقوق اقتصاد

. دیبه عمل آ یاصول تیمند و با رعانظام یچارچوب

شود که  یطراح یاگونهبه دیبا یمدن یقواعد دادرس

 جهیو فصل خصومت، نت قتیکشف حق نیدر ع

صرف شده،  یهانهیحاصله از آن با لحاظ زمان و هز

نامعقول و نامتعارف جلوه نکند. چراکه، اصل معقول 

 دیرا با یمدن یدادرس یهانهیو متعارف بودن هز

 برنهیهز» ای «گانیرا»دو اعتقاد  انیحد تعادل م

 قتیکشف حق نیدانست که در ع یدادرس« بودن

و  یواه یو فصل خصومت، و ممانعت از طرح دعاو

 اعتقاددو  انیحد تعادل م ،ییذایا ای انیبنیب

 تیبا رعا ،یدادرس« بودن برنهیهز» ای «گانیرا»
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 یدادرس یهانهیاصل معقول و متعارف بودن هز

 یو موجب تحقق اصل دسترس شدهنیتأم یمدن

به عنوان  یان به دادگسترآسان و ارزان شهروند

 شود. یعموم یخدمت

اقتصاد بر حقوق بحث  ریتأث قیاز مصاد گرید یکی

کمبود  ،یاقتصاد دگاهیمجازات زندان است. از د

 انیرا به انتخاب از م گذاراستیمنابع در جامعه، س

که با  یانتخاب کند،یمختلف وادار م یراهکارها

. ردیگیبازار صورت م نیتوجه به نحوه واکنش طرف

 نیا یابیبه ارز دیبا گذاراستیس سان،نیبد

 یالزم را برا ریها دست بزند تا تدابواکنش

کند.  ینیبشیپ ،یبعد جیاز نتا یریشگیپ

هدف، از  نیبه ا دنیرس یبرا گذاراستیس

 دهیفا - نهیو هز یهنجار ،یاثبات یهالیتحل

 یبرا ،ی. درواقع، در نگرش اقتصادکندیاستفاده م

 کی یثمربخش شیو افزا شتریبه رفاه ب یابیدست

 دهیفا -نهیهز لیتحل اریاز مع ستیبایم است،یس

و منافع  هانهیهز یکه با بررس یاریاستفاده شود، مع

که  کندیم زیرا تجو یمختلف، راهکار یهااستیس

را  یثمربخش نیترشیبا توجه به منابع محدود، ب

جامعه به همراه داشته باشد. ازجمله  یبرا

با آن  یفریکه نظام عدالت ک یمهم یهاچالش

 ییهامجازات یهانهیروبرو بوده است، بحث هز

که جامعه،  یآورسرسام نهیچون زندان است. هز

. دیپرداخت نما گرانیاشتباه د لیبه دل دیهرساله با

کاستن از  یبرا ،ییجنا استیس انیمتول رو،نیازا

 یهامجازات، به مجازات نیا یاجتماع یهاهنیهز

در فقه  که یاند، مواردآورده یحبس رو نیگزیجا

و  نییقابل تب یریتغز یهادر قالب مجازات

 استنباط است.

 

 سندگانی. سهم نو7

 نیو تدو هیبه صورت برابر در ته سندگانینو هیکل

 اند.پژوهش حاضر مشارکت داشته
 

 . تضاد منافع8

  وجود ندارد. یتضاد منافع چگونهیپژوهش ه نیا در
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