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 ،1388ص.16- 15 .
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 -1معنای تحلیل اقتصادی و نهاد حقوقی :تحلیل اقتصادی در معنای اعم ،به
معنای استفاده از ابزارهای تحلیل در «اقتصاد خرد» و «اقتصاد کالن» 1در موضوعهای
حقوقی اجتماعی اســت .تحلیل اقتصادی در معنــای اخص که همان روش قابل
استفاده در این رساله است ،بهویژه از ابزارهای تحلیل در «اقتصاد خرد» برای تبیین
ماهیت (ســاختار) و تبیین اثر (کارکرد) یک نهاد حقوقی استفاده میکنند .بنابراین
هرگاه در این رساله از تحلیل اقتصادی حقوق یاد میکنیم ،بهواقع در مقام استفاده از
ابزارهای تحلیل در «اقتصاد خرد» برای تبیین ماهیت و آثار یک نهاد حقوقی هستیم.
وانگهی در این رساله به این جنبه از معنای واژه اقتصاد بیشتر توجه میشود که علم
اقتصاد رفتار انســانها در شرایط کمبود منابع را بررسی میکند .شکلگیری رفتار
انسانها تابعی از نیاز مشترک انسانها به منابع و امکان دسترسی محدود به آن منابع
است .پس در اقتصاد خرد به صورت علمی در مقام بررسی رفتار انسانها در این
شرایط هستند.
 -2معنای نهاد حقوقی :نهاد حقوقی در واقع آن بخش از روابط اجتماعی
بوده که در حقوق موضوع حکــم قانونی و یا قضایی قرار میگیرد .مبنای این
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حکم گاه قانون و گاه عرف و یا رویه قضایی است( .منابع حقوق) .و این حکم
گاه به صورت کلی (برای مثال در حوزه قانونها و قانونگذاری؛ حکم قانونی)
و گاه به صورت جزئی و معین (برای مثال در حوزه رســیدگی قضایی؛ حکم
قضایی) اســت .برای مثال براســاس ماده  31ق.م به عنوان یک حکم قانونی
«تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت محســوب میگردد.....» در اینجا با یک
ِ
تصرف مال در ِ
قالب
حکم قانونی عام مواجه هستیم که برای «موضوعی» مانند
یک اماره قانونی« ،حک ِم مالکیت» را ثابت میداند .در حکم قضایی حسن متعهد
به اســترداد ما ِل غصبی است نیز ،بهواقع با موضوعی مانند وجود مال غصبی و
با حکم قضایی استرداد مال مواجه میشویم.
 -3هــدف از این رســاله :همانگونه کــه در کتاب روششناســی و
شناختشناسی حقوقی گفته شد ،یکی از روشهای جاری و قابل اتکا در تفسیر
حقوق ،روش تحلیل اقتصادی اســت .این روش مبتنی بر شناسایی روش تفکر
و مبانی رفتار انسانها است و از این رو واقعیت رفتاری انسانها را مورد توجه
قرار میدهد .پس روشــی واقعبینانه ،قاعدهمند و رهگشا در تفسیرهای حقوقی
است .روش رفتارگرایانه که در کنار روشهای ساختارگرایانه و کارکردگرایانه
میتواند در کشــف ماهیت روابط حقوقی موثر باشد .بهویژه که روش شناخت
رفتارها خود میتواند تنظیمکننده و شــکلدهنده ساختار و کارکرد یک رابطه
حقوقی باشــد .در واقع نباید فراموش کرد که اصوال شــکلگیری هر ساختار
حقوقی نتیجه رفتار مداوم انســانها در آن حوزه خاص اجتماعی اســت .پس
شکلگیری ساختارها تابعی از رفتار کنشگران اجتماعی برای وصول به کارکرد
خاص آن رابطه هســتند .خاصه آنکه امروز در نظامهای حقوقی پیشــرفته نیز
«روش تحلیل اقتصادی» به عنوان ابزاری برای تفســیر قانون و دســتورالعملی
برای تببین نحوه قانونگذاری است .این امر ضرورت مطالعه این روش تحلیل
را دوچندان میکند.
 -4وانگهــی در ارزش این روش تحلیل نباید به ورطه مبالغه افتاد که خود
آفت تحقیق است .پس همانگونه که گفته شده ،اصوال روش تحلیل اقتصادی

 -1وانگهی میدانیم که روش تحلیل اقتصادی جنگی از ایدهها و روشها در علوم انسانی و بهویژه در علم
حقوق را با خود به همراه دارد .جنگی که در یک ســر این طیف با اندیشــههای غنی و با بیان ساده کوتر
( )Cooterو اولن ( )Ulenآشنا شده و در طرف دیگر این طیف با اندیش ه غنی ریاضیوار شاول ( )shavellو
ایپولیتو ( )Ippolitoمواجه میشویم .پس نویسنده در این دنیای رنگارنگ به اقتضای ذوق خود از روشهای
میانه بهره میبرد تا خوانندگان با هر دو جنبه این روش تحلیل به صورت مقدماتی آشــنا شوند و بتوانند
مسیر خود را با توجه به حد دانش ریاضی خود و مخاطبان و موضوعهای قابل تحلیل انتخاب کنند .بدیهی
است روش انتخابی نویسنده در این رساله نیز یکی از روشهای ممکن است و خود را از گزافه مطلق بودن
و تنها راه ممکن بودن بری میداند.
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نیــز یک روش تحلیل رفتاری اســت که در جمع با ســایر روشهای تحلیل
میتواند راهگشای مقنن در وضع قانون و مفسران در تفسیر آن قرار گیرد .پس
بــا گریز از مطلقنگری در حوزه تحلیــل اقتصادی به تحلیل این روش مفید و
ارزشمند میپردازیم.
 -5تقســیمبندی رســاله :از آنجایی که هدف اصلی از این رساله فراهم
آوردن زمینه تفکر تحلیلی با اســتفاده از ابزارهای اقتصاد خرد در حوزه حقوق
خصوصی است ،نگاه به موضوعهای مطرح شده در حقوق خصوصی در حوزه
اشــخاص ،اموال ،اعمال حقوقی و مســولیت مدنی از دیدگاه تحلیل اقتصادی
متفاوت است .نگاهی متفاوت که سبب تغییر دیدگاه و تعمیق نظریات حقوقی
میشــود 1.بر این اساس این رســاله چهار کتاب و یک بخش نهایی به عنوان
دوصد قاعده در تحلیل اقتصادی را در خود به ارمغان میآورد.
 -6در کتــاب اول بنیانها و تعریفها و قاعدههای اقتصادی در حوزه علم
اقتصاد تحلیل میشــود تا ذهن خواننده با تحــوالت این نظرات و قاعدهها و
اصول حاکم و همچنین واژگان و زبان این علم آشنا شود ،آشنایی ضروری که
باعث شــکلگیری روش تحلیل اقتصادی به صورت مقدماتی میشود( .کتاب
اول :بنیانههای تحلیل اقتصادی).
 -7در ادامه و در کتاب دوم به بررســی بســتر روابط حقوقی تحت عنوان
بازارها میپردازیم .بازا ر مکانی اســت واقعی و یا انتزاعی که روابط حقوقی در
آن بســتر شکل میگیرد و خود ساختار روابط حقوقی را تبیین میکند .گاه این
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بسترها ســبب پویایی روابط حقوقی میشــود که از آن به بازار آرمانی (بازار
رقابت) یاد میکنند و گاه این بازار ســبب نقص در روابط حقوقی و پیچیدگی
روابط اجتماعی و ضرر عمومی میشــود (بــازار انحصار) .گاه نیز با بازارهای
واقعی مواجه هســتیم؛ آنجایی که روابط حقوقی و اجتماعی به صورت واقعی
وجود دارند و بیشــتر روابط حقوقی و اجتماعی در این قالب محقق میشوند
(بازارهــای انحصار چندجانبه و بازارهــای رقابت انحصاری)( ،در کتاب دوم:
بازارها و بستر روابط حقوقی -اجتماعی به صورت کامل بررسی میشود).
 -8در کتاب سوم به بررســی نقش «کنشگران و تصمیمگیران» و دخالت
اراده آنان و شکلگیری اراده در نزد کنشگران اجتماعی میپردازیم .این کتاب
در مقام تبیین «اهلیت و اراده» و تحلیل کلی «اعمال حقوقی» است (کتاب سوم:
تصمیمگیری و اراده کنشگران).
 -9در کتاب چهارم با موضوعهای حقوقی مواجه میشویم ،در علم اقتصاد
برای سادهســازی زبان ارتباط به مجموع این موضوعهای حقوقی -اجتماعی
«کاال» میگویند .اموال و مالکیت به عنوان «کاالی خوب» و خواســتنی و فعل
زیانبار و مسئولیت مدنی به عنوان «کاالی بد» و زیانبار محسوب میشوند و بر
این اساس در این کتاب بررسی میشوند (کتاب چهارم :موضوعهای حقوقی؛
کاالها) .باشــد که در این راه لطف خداوند مهربان رهگشای پیچیدگیهای آن
باشــد .در این راه از حضــرت «اویش» طلب نور و شــوق میکنم تا در آخر
سرچشــمه فهم روشمند با تکیه بر روش تحلیل اقتصادی و رفتارگرایانه برای
نسلهای بعد فراهم آید.
 -10روش مطالعه این رساله :مخاطبان میتوانند خالف روال معمول ،از
بخش پایانی در «دوصد قاعده» شروع کنند ،تا خالصهای از آنچه باید در کتاب
بخوانند و به جســتوجو بکاوند را در ذهن نقاد و تیزبین خود به همراه داشته
باشند ،اگرچه در پایان مطالعه این رساله بار دیگر میتوانند به قاعدهها مراجعه و
یافتههای خود را بازخوانی کنند .اما در مطالعه کتابهای این رساله ،حقوقدانان
در مطالعه خود باید از کتاب اول بهســرعت بگذرند و فقط با اصطالحات آن
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آشنا شوند .از مفاهیم ریاضی و نمودارها و واژگان اقتصادی نهراسند ،چه اینکه
ریاضیات مخفی در کتاب اول چیزی جز ابزاری برای کمیسازی مفاهیم کیفی
نیست .در هر حال در جستوجوی دانش کاربردی خاصی در کتاب اول نباشند
تا نامانوســی درسهای اقتصادی بر ایشان غلبه نکند .از کتاب دوم بهآرامی به
مطالعه بپردازند و سعی در تصویرسازی و مثالیابی برای هر موضوعی کنند .در
کتاب ســوم و چهارم بیشتر با موضوعات حقوقی آشنا میشوند و خوب است
تا مثالهای حقوقی بیشــتری را برای تمرین ذهنی فراهم آورند .از صعوبت راه
نمیهراســند آنانی که تا انتها به امید سرچشمههای زالل قدم برمیدارند و در
انتها آن را مییابندش.
 -11بــرای آنان که با اقتصاد مانوس هســتند کتاب اول آشــناتر اســت؛
عبارتهای آشــنا که راه را برای فهم بحثهــا از منظر حقوق فراهم میآورد.
ایشــان باید مقدمه علم حقوق را خوانده باشند و حسب مورد مروری بر قانون
مدنی به اقتضای هر مبحث نمایند ،اگرچه سعی در تعریف اصطالحات حقوقی
در ذیل متن مینماییم تا ابهام واژگانی مانع همزبانی نشود .از کتاب دوم گذراتر
بخوانند و در جســتوجوی مفاهیم اقتصادی خود در متن باشــند و مثالهای
حقوقی را جهت تطبیق با روش تحلیل اقتصادی نظاره کنند.
 -12برای دیگرانی که به علوم انســانی عالقمند هستند ،کتاب اول تا کتاب
آخــر را ترنمکنان و با آرامش بخوانند .اگر بخشــی را کمتر فهمیده و یا با آن
ارتباط برقرار نکردند ،از آن درگذرند ،پای در راه نهادن ،بهتر از تردی ِد در مسیر
داشتن اســت .بیتردید ،در آخ ِر مطالعه این رساله ،ناخودآگاه ،نگاهی متفاوت
و عمیق به جهان تحلیلها خواهند داشــت .جهانی متفاوت ،از آنچه میدانسته
و یا میخواســتهاند ،جهانی شاید زیباتر و یا شاید دهشتناکتر از آنچه از رفتار
انسانها میدانستهاند و یا آرزوی آن نوع از رفتار را داشتهاند .باری واقعیتی که
به دانستنش میارزد.
 -13در آخــر نیز «دو صد قاعده تحلیل اقتصادی» را بر اســاس متن کتاب
استخراج کرده و در یک مجموعه فراهم آوردهایم تا خوانندگان بتوانند با استفاده

از این قاعدهها به ابزاری کاربردی مجهز شــوند که در راه تعمیق بخشــیدن به
تحلیلهای در این حوزه به کار آید .باشد که این رساله گرهی از ذهن کاوشگر
محققان بگشــاید و بندی از پای حرکت محققان بردارد تا شــاید در این مسیر
قدمی به خیر و قلمی به نیکی برای ابنای بشر بردارند و نقطه ابهامی را بگشایند.
عاشـقـانه خـوش بیـا با مـا برآ
		
ذوق اگر داری در این دریا درآ
کی کنی رغبت به ملک دو سرا
گـر بیـابی گوشـه میـخانــهای
(شاه نعمتاله ولی)

ایرانپور تابستان نود و پنج
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 -1در کتاب اول از این رساله بهویژه از دو کتاب ارزشمند اقتصادی موسوم به تئوری و مسائل اقتصاد خرد
دومینیک ســالواتوره با ترجمه روان و شــیرین جناب آقای دکتر حسن سبحانی و کتاب ارزشمند کلیات
اقتصاد (خرد -کالن) تالیف جناب آقای مسعود احمدی به صورت کامل بهره برده ام و کالم بزرگان برای
آشنایی کامل با زبان اقتصادی در متن محفوظ مانده است.

کتاب اول :مفاهیم و بنیانهای علم اقتصاد خرد

 -14در این کتاب ،بنیانههــای تحلیل اقتصادی را به زبانی متفاوت و با تطبیق
مفاهیم اقتصاد خرد در حوزه حقوق ،به صورت ابتدایی و گذرا تحلیل میکنیم.1
در این راه در دفتر اول به بررسی مفاهیم اولیه و در دفتر دوم به تبیین قاعدهها
و اصول حاکم بر اقتصاد خرد میپردازیم.

