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Abstract  
Evaluating the costs of crime in order to reduce 
the effects of punishments is one of the most 
important components of criminal justice, 
which has a long history in the judicial and 
legislative system of Shiite jurisprudence and 
criminal law. Findings of criminology and 
criminal policy indicate that the governing 
systems in countries are not willing to analyze 
and explain this dimension of criminal law; 
while the cost-benefit index is a suitable tool 
for evaluating the results of policies and 
legislative strategies. A tool that assists the 
legislature in assessing the costs and benefits of 
various criminal policies against crime and 
delinquency, which promotes the level of well-
being and security of social welfare for all 
segments of society. Therefore, the ruling 
system can achieve optimal resource 
allocation, where it faces a shortage of 
resources. Also, the application of criminal 
reactions commensurate with criminal 
behavior has been raised as one of the high 
goals of economic policies in criminal law and 
Shiite jurisprudence, and in this regard, they 
explain the economic perspective of 
punishment. In this article, with a descriptive-
analytical method and with a practical 
approach, we will analyze the approach of 
criminal law and Shiite jurisprudence 
regarding the evaluation of the cost of the 
criminal phenomenon. 
Keywords: Criminal law, Cost of crime, 
Evaluation, Shiite jurisprudence, Islamic 
punishment. 
 

  چکیده
هـا،   ي جـرم در جهـت کـاهش آثـار مجـازات     ارزیابی هزینه ها

مولفه هاي عدالت کیفري اسـت کـه در نظـام    ترین  مهمیکی از 
قضـائی و تقنینــی فقـه شــیعه و حقــوق کیفـري موضــوعه ســابقه    
طوالنی دارد. یافته هاي جرم شناسی و سیاسـت جنـائی، حـاکی    
از آن است که  نظام هاي حاکمیتی در کشورها تمایـل چنـدانی   

بیین این بعد از ابعـاد از حقـوق کیفـري ندارنـد؛ در     به تحلیل و ت
ــه  حالی است که شاخص ــده - هزین ــزاري  فای ــب  اب ــراي  مناس  ب

ابی ایج سیاست هـا و راهبردهـاي تقنینـی    ارزـی محسـوب مـی    نـت
ابی به که شود. ابزاري ه مقنن در راستاي ارزـی ــا  هزیـن ــافع   و ه من

یـاري مـی    ي،متعدد در قبال جرم و بزهکار جنائی هاي سیاست
ــاه           کند کـه ایـن امـر موجبـات ارتقـاي سـطح رفـاه و امنیـت رف

نظـام   لـذا، . اجتماعی را براي تمام اقشار جامعه فـراهم مـی آورد  
ــه  جـائی  در منـابع،  بهینـه  تخصـیص  بـه  توانـد  مـی  حاکم ــا  ک  ب

ود منابع واکـنش   اعمـال  همچنین، .یابد دست است، مواجه کمـب
 اهـداف  از یکـی  عنـوان  مانه بههاي کیفري متناسب با رفتار مجر

 کیفـري و فقـه شـیعه    اقتصـادي در حقـوق   سیاست هـاي  واالي
ــادي  دیـدگاه  تبیـین  بـه  راسـتا  ایـن  در و شده مطرح  کیفـر  اقتص

تحلیلـی و بـا   - مقاله با روش توصیفی این پرداخته خواهد شد. در
رویکرد حقوق کیفري و فقـه   تحلیل بیان رویکردي کاربردي به

  یابی هزینه پدیده جنائی خواهیم پرداخت.شیعه در باب ارز
حقوق کیفـري، هزینـه جـرم، ارزیـابی، فقـه      : واژگان کلیدي

   شیعه، جزاي اسالمی.
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  مقدمه
موضوعاتی است که همواره مورد توجه اندیشمندان جرم  ینتر مهمارزیابی هزینه جرم یکی از      

شناسی بوده است. اهمیت این موضوع نه تنها در حقوق موضوعه کشورها، بلکه در حقوق بنیادین 
ت. زیرا ارزیابی هزینه جرم مذاهب و ادیان از جمله دین اسالم و مذهب شیعه مورد توجه قرار داشته اس

مجرمانه را فراهم می تواند زمینه اتخاذ سیاست هاي پیشگیرانه در قبال جرایم و کاهش اثرات اقدامات 
در سه سطح تبیین را  جرمهزینه  حقوق کیفري و جرم شناسی، اندیشمندان). 36، 1395راتکلیف،(آورد 

مرتبط با اقدامات هزینه هاي دوم؛ ، تارهاي مجرمانهمرتبط با قربانیان رفهزینه هاي نخست؛ : نموده اند.
. هزینه هاي مرتبط با لذت هاي جرم یا هزینه هاي ناشی از مجرمهزینه هاي سوم  قضائی و پلیسی،

ی کار، هزینه هاي پزشکی و...) و هزینه هاي ئشامل هزینه هاي مادي (از دست دادن توانازهدیدگی؛ ب
در هر جامعه با توجه  نظام قضائیرفته زندگی و...) می شود، اما  معنوي (درد و رنج و کیفیت از دست

نیز در نتیجه  مجرمینبه سیاستی که اتخاذ می کند، هزینه هاي متفاوتی را به جامعه تحمیل می نماید. 
ی را تحمل و در عین حال به ئارتکاب جرم، براي فرار از عدالت کیفري و عدم کشف جرم، هزینه ها

   .یدا می کنندپ سود و لذت دست
برآورد صحیح هزینه هاي جرائم باعث می شود که اوال، اهمیت موضوع پدیده مجرمانه در جامعه    

نسبت به سایر اولویت ها تعیین شود، ثانیا سیاستگذارانی که با کمبود منابع مواجه هستند، بهترین و 
 - استفاده از تحلیل هاي هزینه کارآمدترین سیاست را در قبال این پدیده انتخاب و در نهایت امکان 

با مروري عالوه بر این،  ).1، 1391(بابایی و انصاري،کنند براي متولیان امر سیاستگذاري فراهم را فایده 
هـاي جـرم در مقیاسی  ، هزینهفقهی شیعهتوان دریافت که در متون  میو اخالقی هاي دینی  گزاره بر
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ه است زیرا؛ اساساً نگرش اسالم بـه انسان و حیات او به کار رفتحقوق کیفري موضوعه تر از  وسیع
   .است دیگرهاي  متفاوت از دیدگاه

نکته قابل توجه آن است که ابزار نظام تقنینی و قضائی کشورها براي محاسبه هزینه جرم چیست؟    
در مقاله آیا تحلیل و تجزیه هزینه جرم می تواند موجبات کنترل جرم را فراهم آورد؟  که یناعالوه بر 

حاضر و در رویکردي نوآورانه نسبت به سایر پژوهش هاي انجام شده، مبتنی بر نگرشی تطبیقی به 
تحلیل شیوه ارزیابی هزینه اقدامات مجرمانه در دو نظام قضائی ایران و فقه شیعه می پردازیم. به عبارت 

ي از تعالیم مذهب شیعه، دیگر، پژوهش کنونی رویکردي اسالمی را در پیش گرفته است تا با بهرمند
مقاله باشد. اهمیت و دلیل توجه نویسندگان به در پی پاسخ به سواالت مذکور در راستاي اهداف 

موضوع مورد بحث آن است که اوال، بنیان تقنینی و قضائی ایران برگرفته از نظام قضائی اسالم و فقه 
ان پیشگیري و کنترل رفتار مجرمانه را از شیعه است. ثانیا؛ با شناخت و بررسی ابعاد هزینه جرم می تو

طریق راهبردهاي پیشگیرانه و همچنین مدیریت و کاهش تورم کیفري در محاکم قضائی فراهم نمود. 
قوه قضائیه در ایران به لحاظ اقتصادي با خصیصه هدررفت بودجه روبروست؛  که یناثالثا؛ با توجه به 

عمده و مدیریت بودجه نهاد مذکور را نیز فراهم نماید.  ارزیابی هزینه جرم می تواند موجبات کنترل
ترین چالش در انجام پژوهش حاضر آن است که به لحاظ جدید و تطبیقی بودن موضوع، دسترسی به 

  منابع مرتبط با موضوع بسیار محدود می باشد.
  جرم هزینه هاي تجزیه و تحلیل دالیل -1
اگر هزینه هاي . آن است وقوع ن دادن اهمیت نسبی مسئلهنشا جرم، هزینه نخستین دلیل براي محاسبه   

هزینه  برآوردهاي بنابراین. بود خواهد بزرگ مسئله جرم یک آن وقوع باال باشند، جرم، یک ناشی از
 دیگر، اجتماعی بدي هاي از بسیاري به نسبت وسیع تري نماي یک جرم در که می کنند جرم، کمک

آشکار  را جرایم از شــدت هریک میزان جرم این اســت که هزینهدلیل دوم براي برآورد  .قرارگیرد
 آمارهاي. شود واقع مفید جرم، بر علیه عمومی اقدامات اولویت بندي در این امر می تواند می سازد که

را  جرایم نسبی شدت میزان صورت هیچ به و می دهند قرار پوشش را تحت جرایم همه جرایم به مربوط
 حقیقی بار تغییرات لزوما نشانگر می آید، دست به عمومی آن آمار از که کلی روند .نظر نمی گیرند در

 اجازه ما به جرم، برآورد هزینه که اســت جرم این برآورد هزینه ســوم براي دلیل .جامعه نیست جرم بر
 ین کهبراي ا. فایده انجام دهیــم-تحلیل هزینه جرایم، امور قضائی مرتبــط با حوزه در که می دهد
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و نیز  نتایج سایرکنش ها با نتایج آن را قادر باشیم باید ارزیابی نمائیم، میزان موثر بودن یک رفتار را
  ).34 ،1392زبانسکی،(کنیم  نهاده ها، مقایسه هزینه

  حقوق کیفري در باب اعمال کیفر هزینه هاي -2
کند؛  درباره جرم نیز صدق می گوناگونی بیان شده است که بندي هاي تقسیم هاي جرم  براي هزینه   

بندي، هزینـه هـاي جرم به  آید. در یک تقسیم زیـرا جرم نوعی کاال و فرآورده اجتماعی به حساب می
هاي  اقتصادي، هزینه هـاي مسـتقیم و غیرمستقیم، هزینه و هاي مالی هاي فردي و اجتماعی، هزینه هزینه

هاي جرم،  در هر حال، بررسی هزینه ت.تقسیم شده اس هاي مادي و غیرمادي المللی و هزینه ملی و بین
سیاستگذاري و نمود. توان به موارد زیر اشاره  هـا می فواید و کاربردهاي مهمی دارد کـه از جملـه آن

راهی براي  .جذب مشارکت اجتماعی در مواجهه مؤثر با جرم. تعیین تدابیر مناسب مواجهه با جرم
  ).49، 1392(پرادل، جرمبازداشتن افراد از ارتکاب 

دو مبناي بنیادین را در مورد  ،تبیین و اعمال کیفر بر مرتکبین جرایمدر نگرش اقتصادي، قانونگذار با    
واکنش هاي کیفري در قبال رفتارهاي مجرمانه است.  ؛که ینامجازات ها مورد توجه قرار می دهد. اوال 

بال بازدارندگی جرایم اتخاذ نموده اند که در قالب البته در نظام قضائی کشورها، رویه هاي نوینی در ق
؛ هدف از مجازات در که یناابزارهاي غیرکیفري نظیر مجازات هاي جایگزین حبس نمود یافته اند. دوم 

بسیاري از موارد جبران خسارات مادي و معنوي وارد شده بر بزهدیده است. البته باید به این نکته اذعان 
هاي کیفري نظیر اعدام، قصاص یا حبس خاصیت جبران کنندگی چندانی در  نمود که برخی از واکنش

 راستاي حقوق خصوصی زیان دیده از جرم ندارند. 

اندیشمندان علوم جزائی، هزینه هاي جرم را در سه طیف مورد بررسی قرار داده اند. نخست؛ هزینه    
عبارت دیگر، هر رفتار مجرمانه  هائی است که در غالب آثار مادي مخرب جرم متبلور می شوند. به

موجبات آسیب هاي مادي و معنوي را بر اقتصاد و فرهنگ، و امنیت یک جامعه وارد می کند که در 
راستاي اعاده وضع به حالت سابق، دولت ها را مجبور به وضع ردیف هاي متعدد بودجه خود می کند. 

محاکمه و اجراي مجازات بر مرتکب  دوم؛ هزینه هائی است که دولت ها در راستاي کشف، تعقیب،
پرداخت می نمایند که این مورد با مورد اول ارتباط مستقیم دارد. سوم، هزینه هائی است که ناشی از 
لذت مرتکب از جرم می باشد. نکته قابل توجه در مورد هزینه اخیر آن است که ارزیابی آن، محسوس 

البته بابد بیان داشت که در مورد دسته  ).18، 1396رنر،مجاسبه نمی باشد (گاو مشهود نبوده و لذا قابل 
سوم میان اندیشمندان جرم شناسی تعدد دیدگاه دیده می شود. به طوري که، برخی هزینه سوم را ناشی 
از عدم توزیع عادالنه ثروت میان اقشار جامعه می دانند و بر این عقیده اند که اگر حاکمیت رفاه نسبی 
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جامعه فراهم نماید، به طور قابل مالحظه اي لذت جرم در افراد کاهش پیدا کرده و را براي تمام طبقات 
آن ها تمایل چندانی به ارتکاب جرم ندارند. در زیر به تفکیک به بررسی و تحلیل هریک از این هزینه 

  ها در مراحل مختلف فرآیند کیفري می پردازیم.
  هزینه هاي کشف، تعقیب و رسیدگی به جرم -2-1
 دستگیري و جرم کشف تـا به 1دادگستري اند ضابطان کننده، مداخله مقام نخستین بزه، وقوع از سپ   

 ایجـاد بـه مربـوط هزینه هاي و آن ها پلـیس، آموزش نیـروي اسـتخدام هزینه هـاي. اقدام نمایند متهمان
مـی  جرم کشف آمار شکاه که است هزینه هائی ینتر مهماز  پلـیس ایسـتگاه هـاي از بهـره بـرداري و

 گسترش عدم به ضعف این دالیل از یکی شاید. باشد تأثیرگذار ایـن هزینه ها ارزش گـذاري بـر توانـد
بـر  جدید وظایف کردن محول و محالت و شهرها گسترش جمعیت، افزایش با پلـیس متناسب نیـروي
 اضافی تخصـیص منابع در تدولـ اقتصـادي مشـکالت به دلیل می تواند خود که برگردد پلیس دوش
 این دیگر دلیل تواندجـرایم می  تعقیـب در آن هـا همکـاري عـدم و مـردم بی تـوجهی اگرچه باشد،

    ).140ـ138، 1396نوبهار،(باشد  امر
 احتمـال که است جرایمی دربارة تحقیق امکانات و صـرف منابع از امتنـاع کشـورهـا برخی در    

 بـه نظـر می رسد ایـن، وجـود بـا ندارنـد. باالئی اولویت نیز مردم از دیدگاه و تاسـ کـم آن هـا کشـف
 هاي هزینه معموالً باشد؛ زیرا تر ثمربخش دادرسی دیگر مراحل به نسبت قسمت این در سرمایه گذاري
 کشف، از پس است. زیاد بازدارندگی حیث از آن ولـی منافع اسـت، پایین پلیسی اقدامات کشف

 نقش آفرینان از دیگري حضـور عوامل مسـتلزم کـه اسـت بعدي مراحل رسیدگی و تحقیق ،تعقیب
 در منصفه هیئت اعضاي و دادرسان قضـات تحقیق، دادیـاران، دادستان هـا،. است کیفري عدالت نظام
 بودجه بسیاري را بر مالی بار آن ها آموزش و روند استخدام که اشخاصی هستند کارکنان دیگر کنار

زیرساخت هاي الزم  نگهداري و تأسیس مـی کنـد. عالوه بر این هزینه هاي تحمیـل عمـومی کشورها
باید مدنظر قرار  را نیز براي رسیدگی منصفانه نظیر ساختمان هاي مراجع قضائی، ابزارها و عدوات الزم

   .)59 ،1399پرفیت،(داد 

                                                      
 قضایی مقام تعلیمات و نظارت تحت که هستند مامورانی دادگستري : ضابطین1392آئین دادرسی کیفري مصوب  قانون 15 ماده - 1
 اجراي و اوراق ابالغ و متهم شدن مخفی و فرار از جلوگیري و جرم دالیل و آثار حفظ و مقدماتی بازجویی و جرم کشف در

  نمایند. می اقدام قانون موجب به قضایی تصمیمات
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ي جدي روبرو کرده است؛ عدم وجود امروزه سیستم قضائی کشور ما را نیز با چالش ها چه آن  
زیرساخت هاي الزم می باشد؛ به طوري که براي متناسب نمودن شرایط جهت اجراي سیاست هاي 
دادرسی منصفانه هزینه هاي متعدد و گزافی را می بایست بر دوش قوه قضائیه بار نمود که این امر به 

  نه عمال با موانع بسیاري رو بروست.دالیل مختلف نظیر عدم استقالل مالی این قوه از قوه مقن
   اجراي احکام و هزینه هاي تحمیلی بر قربانی جرم هاي هزینه -2-2
 دعـاوي غیرکیفري، بـا مقایسه در که بخش هاست پرهزینه ترین از یکی کیفري احکام اجراي بخش   

 این تأمین است اهـداف مجازات بـه نیـل کیفـري رسـیدگی از هـدف که جا آناز. دارد خاصی جلوه
. است هزینه بر اغلب که است روش خاصی بـه مجازات اعمال بهتر، تعبیر به یا اجرا مستلزم اهداف
 نهایت در است ممکن دولت براي آن ها کـه اجراي مجـازات هـا برخـی با مقایسه در این که توضیح
 اعمـال مـوارد اغلـب در ه،عام المنفع کار یا اموال نقـدي، مصادره جـزاي مثـل باشـد نیـز سودآور
مجازات  این گونه رأس در که است خاص اماکن و تجهیزات بـه کـارگیري پرسنل، نیازمنـد احکـام

لباس و...  ،غذا کارکنان، ها، ساختمان هزینه شامل زندان مستقیم هاي هزینه .اسـت زنـدان هـا
)Nuno,2017,15.(  

 حبس متوجه 1392اسالمی مصوب  مجازات قانون رد نیز ایران اسالمی جمهوري تقنینی سیاست   
 فرهنگی، اقتصادي، انسانی، هاي هزینه کاهش با بهره گیري از مجازات هاي جایگزین حبس و زدائی

 هاي دستگاه سیاست، تمامی این تحقق و شدن اجرائی براي که است کیفري تورم و سیاسی، اجتماعی
 از تمامی استفاده با اجتماعی هاي مجازات اعمال تا دباشن داشته مؤثر و فعال مشارکت باید اجرائی
این  تصویب با اسالمی شوراي مجلس. کند پیدا تحقق حاکمیت، اجراي و قضائی ، تقنینی هاي ظرفیت
تعادل هزینه و فایده اعمال حقوق  سمت ایران به کیفري عدالت نظام حرکت براي گام موثري قانون،
 براي الزم بودجه تصویب و قضائی دستگاه از گسترده حمایت هاي با می بایست و داده انجام کیفري
  ).189، 1395راتکلیف،(بیشتر کند  را خود تاثیرگذاري دستاوردي چنین تحقق

بخش دیگر هزینه ها، هزینه هائی است که به سبب جرم بر قربانیان و بزهدیدگان جرم تحمیل می    
ت معنوي و مادي تقسیم می کنند. خسارات مادي؛ شود که به طور کلی آن ها را به دو دسته خسارا

مجموعه زیان هاي محسوس و قابل مشاهده اي است که از ارتکاب رفتار مجرمانه به صورت مستقیم یا 
نیز مشمول مجموعه زیان هاي غیرقابل محاسبه اي است  غیرمستقیم حاصل می شود. خسارات معنوي
ف، ناموس و آبروي مدعی خصوصی وارد شده است. از که به سبب بروز رفتار مجرمانه بر حیثیت، شر

به  را خسارت هائی بزهدیده براي ...و تخریـب جرح، و ضرب قتل، مانند جمله؛ رفتارهاي مجرمانه اي



 533    یعهو فقه ش یفريجرم در حقوق ک ینههز یابیارز یقیمطالعه تطب       

 

 

دشوار است میزان آن ها بسیار  که تخمین می سازد وارد) عدم النفع( غیرمستقیم یا مستقیم طور
آسـیب شناسـی  متخصصـان و عقیـده اقتصـاددانان بـه کـه اشتد توجه باید ). البته62، 1389وینتر،(

 و دارائی تغییـر اجباري نوعی بلکه نیستند، خسارت واقع در مستقیم خسارت هاي از برخی اجتماعی،
در برخی از جرایم نظیر اختالس و  مثال، به عنوان شـوند مـی محسوب جامعه افراد میان اموال

تنها جابجا شده و خسارتی به خود مال وارد می شوند؛ بلکه مال از ید کالهبرداري، مال موضوع جرم 
  مالک، به نحو غاصبانه خارج شده و در ید کالهبردار یا مختلس قرار می گیرد.

  تجزیه و تحلیل هزینه جرم از منظر حقوق کیفري  -3
 که ینا جمله از .است روبرو زیادي مناقشات با کیفري حقوق مسائل در هزینه تحلیل کارگیري به   

 آن ها روي بر و پـولی سنجید معیارهـاي با را اخالقی هاي ارزش توان نمی گویند می گرایان اخالق
و  جامعـه هـاي سیاسـتگذاري به شود تدبیر باید جرم با مقابله براي ابزارهائی چه که ینا .گذاشت قیمتی
 در قوانین کیفري سیاستگذاري زمینه در فکر طرز نوع دو عموماً. می گردد بر دارد، اختیار در که منابعی
 منافع اساس بر جامعـه باید کیفـري هاي سیاست که معتقدند حقوقدانان از برخی. دارد وجود جوامع
 نتیجـه در و گرفته قرار هـاي باالتر اولویـت در تر مهم منافع ترتیب، بدین. شوند بندي اولویت جامعه

 جامعه که منافع از اي مجموعه نـوع سیاستگذاري ایـن طرفـداران د. طلبن مـی را بیشـتري هـاي حمایـت
 می تنظیم آن اساس بر را کیفري هاي سیاست و بنـدي کرده فهرسـت را نمایـد، حمایت آن ها از باید
 از تحلیل، نـوع ایـن در. ها اسـت سیاست ارزیابی براي ساده چهارچوب فایده-هزینه تحلیل ثانیاً، .کنند

 از است شـود. هزینـه عبارت مـی انتخاب است، آن هزینه از بیشتر جامعه براي آن سود که سیاستی
 ممانعت آن وقوع از در سیستم کـه مطلـوبی نتیجـه یـا و گـردد می ایجاد سیستم در که نامطلوبی نتیجه

   ).13،  1392(وارتلی و مازرول،شودمی 
 از که سیستم نامطلوبی نتیجه یا گردد می یسـتم ایجادس در کـه شـود مـی گفته مطلوبی نتیجه به سود   

 زیادي هزینه حبس مجازات فایده-هزینه مدل در براي مثال، .آورد می عمل به جلوگیري آن وقوع
 دیـدگاه از اما. است دولت براي اي بودجه نامطلوب نتیجه بنـابراین، داراي. دارد دولت و مردم براي
 داشتن عین در بنابراین. دارد بزهکاران روي بر اصالحی و ارعابی اثر مجـازات حبس شناسـی، جـرم
 سود که داشت اذعان باید حبس مجازات سود تحلیل در .است نیز مطلوب نتیجه نامطلوب داراي نتیجه
. است دولت براي نقدي جزاي همچون دیگر هاي مجازات از مراتب کمتر به مجازات این از ناشی
. کنـد خـودداري مجـازاتی چنـین اعمال از که دارد می آن بر را سیستم ،مجازات حبس نامطلوب نتیجه
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 سود تحلیل در نتیجه،. دارد دولت و جامعه براي اي مطلوب نتیجه نقدي جزاي عـوض، مجازات در
 دیدگاه از ).10و9، 1391کند (بابایی و انصاري، می حمایت مجازات این بیشتر هرچه اعمال سیستم از

 رفاه میزان از طـور ناخواسته بـه کنـد، تجـویز را مجـازاتی کـه کیفـري سیاست هر اقتصادي، تحلیل
 مربوطه متولیان به حقـوق کیفري زمینه در را ئی سیاستگذاري نتیجه، در. کاهد می جمعی جامعه

  . شود شناخته راهکار عنـوان آخرین بـه اجراها ضمانت گیري کار به در آن که دهد می پیشنهاد
  نوع مجازات در هزینه هاي جرم نقش -4
موضوعات تعیین کننده در هزینه جرم، نوع رفتار بزهکارانه  ینتر مهماز منظر جرم شناسی، یکی از    

است. به عبارت دیگر؛ هزینه جرایم با توجه به ماهیت جرم، ارکان جرم، آثار اجتماعی و فردي ناشی از 
زینه جرم در برخی از جرایم بیشتر از سایر رفتارهاي ارتکاب، با یکدیگر متفاوت است. به طوري که ه

 سـه بـه باید مطلوب مجازات تعیین در کیفري، حقوق اقتصادي تحلیل دیدگاه مجرمانه می باشد. از
 ثانیاً، .کنـد مـی تحمیـل جامعه به بزهکارانه رفتارهاي که هائی هزینه نخست،: نمود توجه عامـل اساسی

 به براي رسیدن که منابعی هزینه نهایت، در و آورد می دست به بزه بارتکا از بزهکار که سودي
بشـود. لذا تعیین مجازات متناسب در کاهش یا  بایـد جامعـه در آن اجـراي و انتظـار مورد مجازات

متناسب سازي هزینه و فایده اعمال واکنش کیفري در قبال جرم از حساسیت باالئی برخوردار است. 
که کدام مجازات بیشترین فایده اجتماعی را براي فرد و جامعه به دنبال دارد و در نکته مهم آن است 

  ).41، 1393گارلند،( می کندمقابل کمترین هزینه را بر دولت بار 
 حضرتتوصیه شـده اسـت کـه مراقـب باشـید سـرمایه وجودي را ارزان از کف ندهید.  فقه شیعهدر    
 2بفروشیدا بها و قیمتی جز بهشت نیسـت، مبـادا آن را بـه کمتـر از بهشت براي وجود شم فرماید: می ی(ع)عل

به انسان است کـه در واقـع بـا ارتکـاب جـرم،  دیدگاهاین  مطابق ).47البالغه،کلمات قصار،جمله  (نهج
ه هاي جرم، خسارت و زیانی است کـه انسان ب مجـرم خـود نخستین زیاندیده از جرم است و بخشی از هزینه

اي که با  برد؛ سرمایه سـوزاند و از میان می سازد و سرمایه وجود خویش را می دست خویش متوجه خود می
گیري متون اسالمی از واژگان اقتصادي  شایان ذکر است بهره .توانست سود سرشاري را کسب کند آن می
به این دلیـل اسـت کـه  هـا بـا انسان به زبان اقتصادي است. شاید این موضوع بیشتر گفـتن آن و سخن

، انسانی است با روحیه، نگرش و تفکر اقتصادي که به طور دائم به دنبـال کسب منافع است فقه شیعهمخاطـب 
هاي سود و زیان  انسـان و از جمله جرم را در قالب افعالکوشند همـه  نیز می فقهاي شیعهو از این رو، 

                                                      
 بها. االّ تبیعوها فـال الجنة االّ ثمن النفسکم لیس انه - 2
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از سـود و زیـان، هزینـه، تـأثیر اعمـال و تعـامالت انسـانی در ایـن  فقه شیعهاقتصادي تفسیر کنند. البته تفسیر 
؛ زیرا توجه می کندی است که فارغ از نگاه دین به ارزش انسان و رفتارهاي او ئها میـان، متفـاوت از نگرش

را در این نگرش ها گرچه ممکن است بر کرامت انسـان تأکیـد شـود، ولـی در واقـع معنـاي کرامت انسانی 
اند، خود  اند؛ چون برخی لوازم کـه بـراي پـذیرش کرامت انسانی ذکر کرده به خوبی فهم و تبیین نکرده

 .ساز به کرامت و ارجمندي آدمی است آسیب

 اعمال مجازات اعدام (سلب حیات) -4-1
 بوده خطـول تاری در هـا مجـازات آمیزترین مناقشه از یکی افراد از حیات حق سلب و اعدام مجازات   

 اعدام که مجازات باورند این بر برخی. دارد وجود مجازات این به متفاوتی نسبت نگرش هاي. است
، 1396سـلب نمایند (نوبهار، آن هـا از را افراد حیات حق که ندارند حق ها دولت و ندارد قانونی توجیه

اثـر  هـا مجـازات یرسـا بـه نسـبت اعـدام مجازات که اند عقیده این بر برخی ،مقابل ). در32
 هاي نسـبت هزینه بـه جامعه براي آن هاي هزینه جرم، هزینه تحلیل اساس بر و دارد بیشتري بازدارندگی

. توجیه اقتصادي مجازات اعدام به دلیل است داشته نیز مخالفانی دیدگاه است. این کمتر بسیار ابد حبس
ري که از ارتکاب بسیاري از جرایم علیه اشـخاص اثر بازدارندگی این مجازات نسبت به قاتالن است، اث

   ).17، 1391(بابایی و انصاري، جلـوگیري مـی کند
هاي مجازات اعدام و حبس ابـد معتقدنـد اگر فواید ناشی  سان، نظر برخی که در مقایسه هزینه بدین   

اشی از اجراي اعدام براي از اجراي اعدام براي انتقام گیرندگان، دوستان و خانواده مقتول با زیان هاي ن
از اجراي اعدام براي جامعه باقی نمی  خانواده قاتل، قاتل و مخالفان با اعدام مقایسه شود، دیگر سودي

دیگر انتقادات مخالفان به تحلیل هزینه  ز). ا83، 1395نیست (جاللی ورنامخواستی، ماند، قابل قبول
جامعه است. مخالفان می گویند در صورتی که  مجازات اعـدام، ارزشگـذاري پـولی زندگی افراد در

 می آیدفایده اي به زندگی افراد داشته باشد، ارزش واقعی انسان بسیار پایین -جامعه نگرش تحلیل هزینه
)Paul,2016,17( ی را که مجـازات اعـدام ئنوع از تحلیل هرگز قادر نیست بسیاري از هزینه ها زیرا، این

ی کند، برآورد کند و آن را با هزینه هاي عدم اجراي این مجازات مقایسه تحمیل م بـه زنـدگی افـراد
 باال بسیار دارد وجود قضائی خطاي که جائی در اعدام هاي که هزینه آن ها بر این عقیده اند که د.نمای

 از فرجام خواهی و تجدیدنظرخواهی نمود: فرآیند اشاره زیر موارد به آن میان از تـوان مـی و اسـت
 پرهزینه و طوالنی مجازات این به محکومان بهتـر حقوق چـه هـر رعایـت بـراي ها دادگاه اعدام يآرا

 هزینـه هاي زنـدانیان سایر به نسبت حکم اجراي زمان فرارسیدن تا افراد این نگهداراي هزینه .است
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 بسیار رایممرتکـب ج زندان در است ممکن و ندارند هراسی دیگر افراد این چرا که دارد زیادتري
 ).93، 1388شوند (کلینی، نیز شدیدتري

 اسالم که است جهت بدان نه مجازاتی چنین با موافقت اما است؛ اعدام حکم موافقان از نیز فقه شیعه   
آن  تا است، شاخص دیگر مکاتب از جهت، این در اسالم زیرا نیست، قائل ارزشی انسان ها جان براي
داند (محمدي ري  می برابر انسان ها همه کشتن با و عظیم گناهی را گناه بی انسان یک کشتن که جا

 از جامعه شدن پاك و فساد رفع اسالم دیدگاه از مجرمان اعدام فلسفه و هدف بلکه )،1398شهري،
 با باید که سرطانی اي غده همچون کند؛ می تهدید را اجتماعی زندگی و حیات که است آلودگی هائی

 کشتن که مائده سوره مبارکه 3»33« آیه شریفه از امر، این. کرد خارج دنب از را  آن جراحی عمل
 و آفرین زندگی مجازاتی شود. عالوه بر این چنین می استفاده شمرده الزم را االرض فی مفسد و محارب
 اجازه خود به قصاص، ترس از مجرمان زیرا است؛ جامعه حیات موجب انسان ها و حیات موجب

 قتل چندین باعث قتل یک گاه که جاهلی سنت هاي به وسیله بدین و بکشند ار دیگران دهند نمی
 آنان چون هستند، دیگران قتل درصدد که است افرادي حیات موجب هم و شود می داده پایان شد، می
   4.ماند می محفوظ آنان جان گونه این و دارد می باز کشی آدم فکر از نیز را
ري ایران در باب اعمال مجازات سلب حیات از هزینه هاي آن به نظر می رسد، نظام حقوق کیف   

صرفنظر کرده و یا آن را مورد توجه قرار نداده است و تنها فایده اجتماعی آن را که نوعی پیشگیري 
اجتماعی است مدنظر داشته است، که این امر خالی از اشکال نیست. شاید یکی از دالیلی که قوه مقننه 

نسبت به تعدیل و کاهش اعمال مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر اقدام  جمهوري اسالمی ایران
نموده است همین امر باشد. همان گونه که در بسیاري از کشورهاي جهان از جمله ایاالت متحده 

 آمریکا، این موضوع سال ها پیش مورد توجه قانونگذار در نظام کیفري آن کشورها بوده است. 

 اعمال مجازات حبس -4-2
حبس به عنوان یکی از واکنش هاي کیفري در قبال رفتارهاي مجرمانه، همواره مورد توجه نظام هاي    

کیفري کشورهاي دنیا بوده است. به عبارت دیگر؛ حبس کردن افراد و ایجاد محدودیت در آزادي فرد 
در این  چه آناما اعم از موقت یا دائم، به عنوان راهبردي موثر و معمول، به کارگرفته می شده است. 

میان مغفول مانده است؛ عدم توجه به آثار روحی، روانی و اخالقی مجازات حبس می باشد. 

                                                      
 یقَتَّلوا. اَن فَسادا االَرضِ فی ویسعونَ ورسولَه اللّه یحارِبونَ الَّذینَ جزؤُا انَّما - 3

 االَلببِ یاُولی حیوةٌ القصاصِ فی سوره مبارکه بقره: ولَکُم 179آیه شریه  - 4
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اندیشمندان حوزه کیفرشناسی همواره بر این آثار مخرب اشاره داشته اند، با این همه رویه قضائی 
داشته است ت تاکید کشورها (به ویژه کشورهاي جهان سوم) همواره بر اعمال هرچه بیشتر این مجازا

   ).1397بیگی، هاشم و (نجفی ابرندآبادي
در مقابل کاهش استفاده از مجازات حبس (که امروزه در بسیاري از کشورهاي جهان نظیر فراسه،    

ایتالیا و آمریکا با عنوان مجازات هاي جایگزین حبس شناخته می شوند) می تواند موجبات کاهش 
ه اجتماعی را براي جامعه و دولت فراهم آورد. به عبارت دیگر استفاده هزینه هاي جرم و همچنین فاید

 و دولت قضائی، دستگاه هاي هزینه زندانیان، جمعیت از مجازات هاي دیگر به جاي حبس، کاهش
 ساختن به جاي را هائی هزینه چنین که کند می فراهم را این فرصت دولت براي و داده کاهش را جامعه
 تربیتی، و تعلیمی  نهادهاي سایر و مدرسه ساخت در مددکاران، و نگهبانان وقحق پرداخت و زندان
  است.  مؤثر العاده فوق جامعه، در جرم نرخ کاهش در خود که نماید، خرج و صرف

رویکرد و  پذیرفته شده است أمینیتگاه به عنوان مجـازات و گـاه بـه عنـوان اقـدام  فقه شیعه حبس در   
نظیر منوط بودن استیفاي حق به   استفاده محدود و با هدف رسیدن به امورين، آغالب به حبس در 
این مجازات در فقه شیعه و حقوق جزاي اسالم در مورد جرایم مشمول  است. زندان کردن مجرم

تعزیرات شرعی و حدود در نظر گرفته شده است. براي مثال می توان به مجازات حبس ابد در مرتبه 
حبس هاي حدي با توجه به شرایط متعدد اثبات  که ینااره نمود. نکته قابل توجه سوم سرقت حدي، اش

 ).14،  1392می شوند (صبوري پور،جرایم مستوجب حد به ندرت اجرا 

  مجازات جزاي نقدي -4-3
 دولت براي درآمدي منبع خود بلکه، ندارد همراه به مخارجی مجازات ها سایر برخالف نقدي جزاي   
 حبس حکم یک اجراي و کند می تحمیل دولت بر زیادي هاي هزینه زندان مثال، طور به باشد. می نیز

 عوایدي منبع بالعکس نقدي جزاي ولی دربردارد، دیگر مخارج و مادي امکانات فراوان، انسانی نیروي
حقوق کیفري اسالم (به ویژه در فقه شیعه) اعمال  ). درEmerson,2013,8باشد ( می دولت براي نیز
ازات جزاي نقدي همواره به عنوان یکی از راهبردهاي مقابله با جرم در نظر گرفته می شده است که مج

از آن جمله می توان به پرداخت خراج و جزیه اشاره نمود. هرچند باید پذیرفت که این واکنش کیفري 
ست، که این در جرایمی که توسط مجرمین متمکن ارتکاب می یابند، از اثربخشی چندانی برخوردار نی

امر می تواند سبب شود که لذت ارتکاب جرم (که به عنوان یکی از انواع هزینه هاي جرم، پیش از این 
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، 1392اشاره گردید) در این مرتکبین افزایش یابد. البته قانونگدار در قانون مجازات اسالمی مصوب 
است. البته این امر نافی  جزاي نقدي را در زمره یکی از مجازات هاي جایگزین حبس در نظر گرفته

، مجازات جزاي نقدي نیز علیرغم که ینااعمال آن به عنوان واکنش کیفري اصلی نبوده است. نهایتا 
به ظاهر درآمدزا هستند اما همان گونه که اشاره شد، به نوعی دربردارنده هزینه جرم به ویژه براي  که ینا

  ).Leonard,2014,11( می شوندمجرمینی است که از دهک هاي باالي جامعه محسوب 
  نتیجه 

نتایج پژوهش حاکی از آن است که تحلیل هزینه جرم در حقوق کیفري و فقه شیعه، به ویژه در    
هاي پیشگیري  تحلیل اقتصادي جرایم و برنامه، که ینااعمال مجازات؛ بسیار مهم و موثر است. توضیح 

هـاي زیـادي بـراي جامعه در مقایسه با سایر جرایم  هی جرایمـی کـه هزینـئسو، در شناسا از جرم از یک
دهند و از سوي  هاي پیشگیري قرار می هـا را در اولویـت برنامه دارند، نقش دارد، زیرا مبـارزه بـا آن

اي اجرا شود که  دهد تا برنامه هاي هزینه قرار می هاي پیشـگیري را در معـرض تحلیل دیگر، برنامه
. زیرا با بهره گیري از این تفاسیر و تحلیل ها از یک سو می توان مجازات ـته باشدی الزم را داشئکـارا

متناسب را با توجه به فایده گرائی فردي و اجتماعی در مورد مرتکبین جرایم اتخاذ نمود و از سوي 
این  دیگر اقدامات و تدابیر الزم را براي کاهش هزینه هاي جرم و اجراي مجازات فراهم آورد. عالوه بر

که نمونه هاي آن  است بارز، بسیار یافته هاي پژوهش نشان داد که ارزیابی هزینه هاي جرم در فقه شیعه
جرم از دیدگاه اسالم، عمل را می توان در اجراي مجازات هاي حدي و قصاص، به خوبی رویت نمود. 

است و یا امکان  نمودهی را براي آن وضع ئها مغایر با تکالیف دینـی اسـت کـه شـارع مقدس، مجازات
به همین   وضع مجازات را براي آن عمل در نظر گرفته، حاکم اسالمی را مأمور اجراي آن دانسته است.

پوشانی کامل ندارد؛ زیرا برخی از گناهان اصالً مجازات موضوعه اي  دلیل است که جرم با گناه، هم
جـرایم نیـز ایـن موضـوع صادق است و  گذارند که درباره ندارند، ولی اثر وضعی خود را بر جاي می

اثرات وضعی مترتب بر گناهان دقیقاً بر جرایم نیز انطباق دارند؛ بنـابراین ارتکاب جرم، شأن و منزلت 
در نهایت پیشنهاد  .نموددار خواهد  سازد و وضعیت او را در دنیا و آخـرت خدشه انسان را متزلزل می

ه شیعه در ارزیابی هزینه جرم مورد توجه قانونگذار در تدوین و می شود که رویکردها و راهبردهاي فق
وضع قوانین بازدارنده کیفري قرار گیرد. عالوه بر این لزوم بهرمندي از نظریات جرم شناسی و سیاست 

  جنائی در ارزیابی مذکور می بایست روندي عملی و کاربردي پیدا کند.
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