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 »اساسی حقوق تحلیل«نشست معرفی و نقد کتاب 

اه علوم وھشی و فنّاوری دانشگژمعاونت پبھ ھمت ین نشست نھمسلسلھ جلسات معّرفی و نقد کتاب، پیرو 

 دکتر مسلم آقائی طوقتالیف » حقوق اساسی تحلیل اقتصادی«بھ کتاب قضائی و خدمات اداری 

 راستادیا وعلوم قضائی دانشگاه ضو ھیات علمی عبھ کوشش  1392ین کتاب در سال ا. اختصاص یافت

 13:30ساعت  1395اسفند  14روز شنبھ  ،یادشدهگردیده است. نشست چاپ و منتشر  عمومی حقوق

ناوری فمعاون پژوھشی و  زاده،دکتر فالح در سالن دانشکده ثبت و مدیریت قضائی دانشگاه و با حضور

 ارشناسی ارشدکدکتری و دوره نشجویان ادای از عدهمی و حوزه حقوق عمو منتقدانو  تاداناس دانشگاه،

 . دش برگزار حقوق

تابشان کتاب کھ پذیرفتند ک مؤلفتشکر از  ضمن نشستدبیر  ،ھمتیمجتبی ، آقای دکتر در ابتدای نشست

ھ معرفی ب، پیام کتاببا بیان خواستند تا طوق ی یاز جناب دکتر آقادر معرض نقد و بررسی قرار گیرد، 

 .پردازندآن ب

ھای مختلف یا کھ دلیل وجود نظام آغاز کردند سوال اینبا طرح سخن خود را  ،آقائی طوقآقای دکتر 

ال) با وجود در خانواده کامن مان و دولت (مانند امریکا و انگلستانھای متفاوت در سطح پارلمدل

ً یکسان، چھ میھای مشابھ با مشتسیستم ھا چھ آثاری و این تفاوتتواند باشد رکات و  فرھنگ غالبا

 تواند در بر داشتھ باشد؟می

ساسی و احقوقدانان و بھ ویژه اساتید حوزه حقوق  ھایدغدغھکھ پاسخ این سؤال از جملھ ایشان با بیان این

سازی عنی پیادهیکلمھ،  بھ معنای عام »مھندسی قانون اساسی« خود را اصلی کتاب مسئلھباشد، میاداری 

ین باز نست حال باید دا و اظھار داشتند کھ دانستند ،رنداکھ در ساختار کلی کشور نقش د مجموعھ اسنادی

ر را گزیند و در عوض چرا نوع دیگرا برای خود بر می مدلیچطور یک کشور  ،ھاانواع و اقسام نظام

ھ چ کشور حقوق اساسیھای این انتخاب در کند و در این صورت مزایا و معایب و ھزینھانتخاب نمی

 ؟ بودخواھد 

توانیم مجلس پارلمانی را بدون داشتن آیا ما میکھ این است مدل در  نتخابااھمیت ند کھ دادیشان ادامھ ا

دور از نظام را بھ نظام ریاستی و یا دولت بسیط را بدون مدل فدرالیسم و یا نظام انتخاباتی اکثریتی 

ضروری ھست یا  ھا،ور برای ابالغ قوانین در کشوررئیس جمھ ءیا امضاآانتخاباتی لیستی داشتھ باشیم و 

این کھ این امضاء مبتنی بر وتو مصوبات  ، یاگرددتشریفاتی و صوری تقلی می آیا این امضاءو  خیر
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در عین  .فرھنگی و اجتماعی در پی خواھد داشت ،قتصادیات ایضاح چھ آثار و تبعتسا یاتواند باشد؟ می

 . خواھند داشتاصطالح کارائی بھ  )ھای متفاوتبا اقلیم( اھھا در کدام کشورمدلی کھ حال

شناسیم و اعمال را می یعدایک سری قو ما حقوقدانانافزودند:  ایشان تألیف،این  دیگر اھمیتدر باب 

نھادھا و ین ابرای شناخت ھم ابزاری  از آن رتمھم و کنیمنمی دنبال را اساسی و لذا نھادھای کنیممی

شناسیم، یعنی یمی فقط مواد خام را سبھ بیان دیگر در زمینھ طراحی قانون اسانداریم.  حقوقھای گذاره

تی، یا بھ لحاظ اقتصادی سھ بخش دول دانیمن را میآاحکام  بشری داریم و حقوق و مذھبی، اخالقی

 جمععی قنااِ ا یدلی جَ بھ روش ھا را اینکھ لفی داریم ھای مختشناسیم و یا گذارهتعاونی و خصوصی می

 کنیم.میو اعمال ھا را انتخاب ن گذارهیانھایت  زنیم وکرده و پیوند می

علم  ایھلفھؤما در این کتاب در پی اثبات این بودیم کھ م :خود گفتند سخنانمولف کتاب در بخش اصلی 

حقوق یم . یھ این معنی کھ مفاھکردحقوق اساسی اعمال در علم حقوق و البتھ در توانیم اقتصاد را می

م ھیم علاز نتیجھ مفا معنائی، باقطگیری کرده و در صورت انقتصاد معادلاھای علم اساسی را با شاخص

ر علم پول د واژه قدرت را بھ کلمھ بھ طور مثال. موق اساسی استفاده کنیاقتصادی برای تحلیل مفاھیم حق

رصھ در ع» قدرت«آثاری کھ  مدھی پاسخیم تسازی خواسل و ترجمھ کردیم و با این معادلیاقتصاد تبد

 ورد. آ دنرا بدنبال خواھ معایبمحاسن و  اعم ازدر علم حقوق  چھ تبعاتی، داشت سیاست بدنبال خواھد

یعنی  ،اولین پایھ حقوق اساسیسراغ  بھخود بھ دنبال انتخاب موضوع تحلیل  کھ اشاره داشتند ایشان

فھوم مو  یھلذا ھستھ اول دھد،نھادھا شکل میاساس حقوق اساسی را ساختار تفکیک قوا رفتیم چراکھ 

قتصادی اآثار  بھ دنبال کشف در این کتاب ن ایشان گفتندو در پایا نظر قرار گرفت تفکیک قوا مدّ  نبنیادی

ده و بیین کرتحقوق اساسی را  مفاھیم لم اقتصاد استفاده خواھیم کرد تابلکھ از ع ،نھادھا نیستیمتک تک 

 استیصال نمائیم. آثار آن را بر حقوق ذ و خود را اخ ینتیجھ حقوق

 ضمنجلسھ منتقد نخست  دانشگاه شھید بھشتی (ره) علمی عضو ھیأت قاسمی مجتبیدکتر  در ادامھ،

ھای معرفی و نقد کتاب را در این معاونت پژوھشی دانشگاه علوم قضایی کھ سلسلھ نشستتشکر از 

م خرسندی از قبول نقد آن را اعال ابراز کتاب و لفؤماند، مراتب تشکر خود از دانشگاه برگزار نموده

 و ندنمود جھاد علمی قلمداد مصداقشکن و خطرا » تحلیل اقتصادی حقوق اساسی«کتاب  نمودند. ایشان

قتصادی م با تحلیل اتوانیمیما گفتند: دیدگاه خود تبین کتاب و اعالم در ایشان . تندساین آغاز را مبارک دان

ن خدر، ایمجازات در بحث اعدام برای مرتکبان جرائم مواد م یا رد کارآمدیبات ا اثثرسنجی کرده و با

 . مشارکت نمائیمگذار نقانو توسط گیریتصمیمدر  کھ آیا اعدام داشتھ باشیم یا خیر؟
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ھ بدر زمینھ معرفی و نقد کتاب اشاره داشتند کھ کتاب در بخش اول بھ درستی این استاد حقوق، 

ت بدس یپرداختھ و جعبھ ابزارھای الزم را در علم حقوق برای تحلیل مفاھیم حقوق ابزارھای اقتصادی

ت ر مطالعاددر عین حال کھ فقر ادبیات شدیدی دکتر قاسمی بیان نمودند:  ،در پایان .داده استمخاطبان 

احتی بر وان و ساده نوشتھ شده کتاب رواست. ه ایجاد کردجدیدی ی گفتمان این کار ای داشتیمبین رشتھ

ن شاخص اول کتاب را با تبیی بھتر است بخش . البتھاری قرار گیردبردهو بھرمطالعھ  د موردتوانمی

 د کھ بھگرداستفاده  »قوا مشارکت«بجای » تفکیک قوا«عبارت  کامل شده و ترجمھ صحیح »رپازن«

 . حقوق اساسی لطمھ نزندتفھیم موضوع تحلیل 

 ھیأت عضو و قتصاد از دانشگاه میالن ایتالیاادکترای  رزعیمسعلی آقای دکتر  نشست،این ادامھ در 

نت پژوھشی تقدیر از معاوبا  ،کتاب ناقد دومین بھ عنوان عالمھ طباطبائی، دانشگاهگروه اقتصاد  علمی

ب بھ یی طوق مؤلف کتادکتر آقا تمجید از آقایو  برگزاری این جلسھخاطر بھ دانشگاه علوم قضائی 

ن . ایشان با بیارا سخت و مھم دانستند ویکار  ،نوای بھ عرصھایشان  دروورزی و وشجاعت خاطر

یم؟ سوال کنیم چقدر باید بپردازم و اگر ھزینھ مییھزینھ بکنآیا  گوئیمدر اقتصاد میمبنی بر این کھ  یثالم

ی کارآئھ ھا ھستند کمین چقدرچراکھ در جامعھ ھ دانستند،تر بھ مراتب در علم اقتصاد پر اھمیترا دوم 

ره ھمواحقوق نیز چقدر کمک کنیم و ...؟ از سوی دیگر  ،چقدر ھدیھ بدھیم دارند تا روشن شود کھ

پس بھ  .جبران خسارت کنیمحکم بھ و بھ چھ میزان کند کھ چقدرھا را کجا بکار ببریم، چقدر قضاوت می

 شوند. اقتصاد بھ ھم پیوند زده میق و وعلم حق ،صورت طبیعی

 م علم اقتصادیھبا درک صحیح از مفاکتاب تحلیل اقتصادی حقوق  مؤلفشتند کھ ایشان اظھار دا

ھ مختلف فایده و ھزینھای خواھد بگوید کھ در انتخاب بین نظاممی »بده و بستان«بخصوص عبارت 

 ھا رااع نظامی انوامزای اوالً کنیم کھ و اعمال مدلی را شناسائی  و نظامما رساند کھ این را می ،ھاکردن

ً داشتھ و  ً ، یا اداشتھ باشدپی  ریب کمتری را دامع ثانیا قوق راحی نظام حطدر لذا  .نداشتھ باشدعیبی  ساسا

ھا و و از بین این اولویت کردهھا را مشخص اولویت ،ھاربا شناخت ابزاابتدا  کھ اساسی مھم است

 بزنیم. انتخاب  ، دست بھھاشارز

در این عرصھ گام نخست ن را آخواندند و صحیح ی گذارو ریلخوب مدخل یک ایشان کتاب را 

ی از محققان اعم توسط گروھمفاھیم تکامل نیازمند  راکتاب مباحث بسیاری از دند و ولقی نمتای رشتھبین

ھای ھا و رویکردھا، شناخت و معرفی تئوریایشان تنوع استدالل. دانستندن اانو اقتصاد ناناحقوقد از

نمایندگی، منافع مشترک، ھزینھ معاملھ و... کھ از علم اقتصاد استخراج شده، اقتصادی از قبیل: نظریھ 

 ھای کتاباز دیگر مزیتھا را سازی نظریھفھم و درک درست الگوھا و در نھایت نگاه حقوقی در پیاده
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در بعضی موارد الزم است اصالحاتی در راستای نگاه تخصصی بھ علم کھ اشاره توصیف نمودند و 

نبوده و  در اقتصاد مرسوم »لیصا«ه بھ واژ »کارفرما«عبارت ترجمھ عمل آید از جملھ  اقتصاد بھ

 د. وشارفرما استفاده از ھمان اصطالح ک پیشنھاد کردند

دکتر ھمتی، دبیر نشست با بیان این کھ دغدغھ و البتھ پیشنھاد ما این است کھ این آغاز جلسھ در پایان 

از حضور اساتید  ،وان علمی اقتصادی بھ سرانجام مطلوب برسدکار بھ ھمراه گروھی بزرگتر و با ت

ز افزودن ا کتاب، از حضار و ناقدانمجدد تشکر  بامولف کتاب،  ی طوقیآقادکتر تشکر نمودند. ضمنا 

ھای بعدی اقتصادی و پرداختن بھ حقوق بشر و یا حقوق اساسی مردم در چاپھای دیگر و نظریھمفاھیم 

 .خبر دادند


	نشست معرفی و نقد کتاب «تحلیل حقوق اساسی»

