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تحلیل اقتصادی حقوق ،عبارت مبهمی است که از فراوانی کاربرد روشن بهنظر میآید،
حال آنکه برداشــتهای نادرست در این باب بســیار است .در اغلب موارد اینگونه به
نظر میرســد که دو حوزۀ روشــی و موضوعــی اقتصاد با هم خلط شــدهاند .تحلیل
اقتصــادی حقوق به معنــای بهکارگیری روشها و ابزارهــای تحلیلی که اقتصاددانان
برای تحلیل بازار بهکار میبرند ،برای تحلیل موضوعات حقوقی اســت نه بررســی آثار
حقــوق بر اقتصاد و یا آثار اقتصادی موضوعات حقوقی .برای تبیین این مســئله ،خود
عبارت «تحلیل اقتصادی» باید موشــکافی شــود .تحلیل اقتصــادی حقوق به معنای
ترجمۀ حقوق به زبان اقتصادی و ســپس مطالعۀ آن ،مشــابه مطالعۀ بازار است.

واژگان کلیدی:

امپریالیسم اقتصاد ،بازار ،تحلیل ،تحلیل اقتصادی ،روش.

مقدمه

تحليــل اقتصادی حقوق ،عبارت مبهمي اســت كه به دلیل فراوانی کاربرد ،روشــن
بــه نظر ميآید .به عبارت ديگر ،به نظر ميرســد تمامي كســاني كه اين عبارت را
بــهكار ميبرنــد از محتــواي آن آگاهي كافي دارند و آن را در جای درســت خود
بــهکار میبرند ،ولي درواقع سو ءبرداشــتهاي مهمــي در اين خصوص وجود دارد.
اين سوءبرداشــتها از آنجا ناشــي ميشــود كه تبيين مناســبي از معناي عبارت
تحليل اقتصادي حقوق صورت نگرفته اســت .براي مثــال ،بعضی تصور ميكنند كه
هدف از تحليل اقتصادي حقوق ،بررســي آثار اقتصادي قوانين است .به باور برخي،
هــدف از تحليل اقتصادي حقوق بررســي آثار اقتصاد در شــكلگيري نظام حقوقي
يا وضع قوانين اســت ،يا شــايد گروهی تصور ميكنند كه هدف از تحليل اقتصادي
حقوق بررســي قوانيني است كه در حوز ههاي اقتصادي به تصويب رسيد هاند؛ مانند
قوانين بورس و خصوصيسازي.
حال آنكه تحليل اقتصادي حقوق با هيچكدام از برداشــتهاي یادشــده همساني
عبارت راهگشــا اســت.
نــدارد .برای تبیین مفهوم تحلیل اقتصادی ،توجه به خود این
ْ
درواقع ،توجه به معانی ســهگانۀ «تحلیل» و نیز معانی اقتصاد میتواند نشانگر محتوای
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این عبارت باشــد؛ چراکه به نظر میرسد آنچه از عبارت تحلیل اقتصادی حقوق مدنظر
اســت ،حوزۀ روشی اقتصاد است ،نه حوزۀ موضوعی آن .ضمن اینکه باید به این مسئله
تأکید کرد که حوزۀ روشی اقتصاد صرفاً محدود به بازار و روابط بازاری نیست و تمامی
رفتارهای انتخابگرانه بشــر یا روابط تعاملی وی را دربرمیگیرد.
آنچــه در اين مقاله به بررســي آن پرداخته شــده ،تبیین معنــا و مفهوم «تحلیل
اقتصادی حقوق» و تفکیک حوزۀ روشــی از حوزۀ موضوعی اقتصاد است .به این منظور
مطالب به دو بند تقســیم شــده اســت :در بند اول به بررسی مفهوم شــناختی تحلیل
اقتصادی ،و در بند دوم به بیان گســترۀ موضوعی روش تحلیل اقتصادی و تفکیک حوزۀ
روشی از حوزۀ موضوعی اقتصاد خواهیم پرداخت.
بند اول -مفهومشناسي تحليل اقتصادي

عبــارت «تحليــل اقتصادي» باوجود ظاهری ســاده و روشــن  ،بســيار پيچيده
اســت .شــايد اين پيچيدگي به دلیل غلبــۀ مفهوم «علم اقتصاد» بر آن باشــد؛
بهطــوري كه در اغلب موارد باعث خلــط اين دو مفهوم بــا يكديگر و اعتقاد به
ايــن هماني يا وجود نســبت تســاوي (از نســب اربعه) بين آنها ميشــود .حال
آنكــه تفــاوت دقيقي بين اين دو مفهوم وجود دارد .بهطور اختصار شــايد بتوان
گفــت عبارت اول ناظر به روش ،و عبارت دوم بيشــتر ناظر بــه موضوع اقتصاد
اســت .در اين گفتار تالش خواهيم كرد به تفصيل به بازشناســي اين دو مفهوم
و تمييــز آنها بپردازيم.
براي دســتیابی به اين منظور ،شــايد بهترين راه ،تبيين عبارت «تحليل اقتصادی»
باشــد .به همين دلیل در دو گفتار به بررســي معنــاي دو واژۀ «تحليل» و «اقتصادي»
ميپردازيم .با تبيين اين مفهوم بســياري از مباحثي كــه در «تحليل اقتصاديِ مضاف»
مطرح اســت همچون تحليل اقتصادي حقــوق ،تحليل اقتصادي سياســت و يا تحليل
اقتصادي جامعهشناسي ،روشن ميگردد.
 .1مفاهيم سهگانۀ تحليل و جايگاه «تحليل» اقتصادي

عمومــاً واژۀ تحليــل به معنــاي تقليل يا فروكاســتن میآید .براي مثــال ،لغتنامه
آكســفورد به عنوان يكي از معتبرترين لغتنامههــاي موجود ،ذيل واژۀ Analysis
آ ن را بــه معناي تجزيه يك چيز به اجزای تشــكيلدهندۀ آن ،معنا كرده اســت
(آکســفورد .)2004 ،معناي لغوی اين كلمه در عربي و به تبع آن فارسي ،عبارت
اســت از :تجزيه در مقابل تركيب .اين كلمه در زبــان يوناني و التين نيز دقيقاً به
همين معناســت Analusius .واژ هاي يوناني اســت كه در نهايت به معناي از هم
باز كردن ،شــكافتن و رشــته کردن پنبههاســت و از طريق زبان التين در قرون
وســطا به انگليسي راه يافته و در قرن هفدهم شــكل انگليسي به خود گرفته است

تحلیل اقتصادی حقوق

3

(آیتــو ،1386 ،ص  .)53حــال آنكه اين معنــا ،تنها يكي از معاني ســهگانۀ واژۀ
تحليل اســت .تحليــل در دو معناي ديگر نيز بهكار رفته اســت و به عبارت ديگر
دو نوع ديگر نيــز دارد :تحليل ارجاعی و تحليل تفســيری يا تعبيری1 .
شــايد قديميترين كاربرد مفهوم تحليل در تاريخ انديشۀ غرب ،به فرهنگ يوناني
و به مباحث هندســهدانان اين مرزوبوم اختصاص داشــته باشــد .به عنوان نخستين و
مهمترين نمونه ،پاپوس ،از حكيمان و رياضيدانان اســكندريه در قرن چهارم ميالدي،
در مجموعۀ آثار رياضي خود كه حدود ســال  300ميالدي نگاشــته ،تحليل را به این
شیوه تعريف کرده است:
«تحليل عبارت است از طي مسير از ميان آنچه پذيرفتهايم و لوازم آن براي رسيدن
بــه آنچه بــا تركيب آنها مورد تصديق قرار ميگيرد ،زيرا در تحليل ،فرض ما اين اســت
كه (اثبات) آنچه مفروض اســت قب ً
ال صورت گرفته است و سپس نتايجي بر آن بار شده
اســت لذا بايد دريافت مقدمات اثبات آن امر مفروض چيست و مقدمات آن مقدمات نيز
كداماند تا نهايتاً به گزارههايي منتهي شويم كه خود مبنا و مبدأ هستند .ما چنين روشي
را تحليل پيشيني يا ارجاعی 2ميناميم».
بهاينترتيــب ،مهمترين عملكرد فيلســوفان معروف يونان هم در تحليل مســائل
فلســفي (مانند مباحث ارســطو) و هم در تحليلهاي مفهومي (مانند مباحث افالطون
در تقســيم و تعريف) ،عبارت بود از بازگرداندن امر مورد بررســي به اصول يا مفاهيم
پايه كه قابل مناقشــه نيســتند .نمونۀ بارز چنين تحليلهايي را در هندســۀ اقليدس
ميتوان مشــاهده كرد .اقليدس در حدود  300ســال قبل از ميالد در كتاب ســيزده
جلدي خود ،اصول ،با اســتفاده از پنج اصل موضــوع  3و پنج اصل متعارف  4و تعدادي
از مفاهيــم تعريفنشــدۀ ديگر 465 ،قضيــه  5را تحليل ميكنــد (گرینبرگ.)1386 ،
تحليلهايــي كه وي ارائه ميكند ،دقيقاً از طريق بازگشــت به اصــول و مفاهيم اوليه
صورت گرفتهاند.
 1 .1بيني در مقالۀ تحليل در دانشــنامۀ فلسفه اســتانفورد عناوين زير را براي معرفي اين سه نوع تحليل
بهكار برده است :تحليل بازگشتي ( ،)Regressive Analysisتحليل تجزيهاي (Decompositional
 )Analysisو تحليــل تبديلي يا تفســيري ( .)Transformative or Interpretive Analysisنك.
Beany, Michael (2009) “Analysis”, in Stanford Encyclopedia of Philosophy,
./Available at: http://plato.stanford.edu/entries/analysis

استلماخ و بروزك نيز در كتاب خود پيرامون روششناسي حقوق ،عناوين زير را بهكار بردهاند:
تحليل بهمثابۀ جستجوي علل منطقي ( ،)Analysis as a Search for Logical Reasonsتحليل بهمثابۀ
تجزيه ( )Analysis as Decompositionو تحليل بهمثابۀ ترجمه ( .)Analysis as Translationنك.

Stelmach, Jerzy and Bartosz Brozek (2005) Methods of Legal Reasoning, Dordrecht:
Springer, p.70.
2. Anapalin lysin
3. Postulate
4. Axiom
5. Theorem
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در همين زمينه تالشهاي اجتهادي اصوليان و فقهاي ما نيز اعم از شيعه و سني قابل
ذكر است« .علينا القاء االصول و عليكم التفريع» دقيقاً به همين معناست .براي مثال فقها
و اصوليين شــيعه از اصول بيانشدۀ معصومین صدها قاعده و اصل فرعي ديگر استخراج و
استنباط كرده و از هر كدام از آنها نيز قواعد فرعيتر و جزئيتر ديگري را بهوجود آوردهاند.
رســالههاي عمليهاي كه به اين شــكل براي نخســتين بار در قرن چهاردهم قمري برای
تسهيل امور مسلمانان چاپ و منتشر شده ،حاوی قواعد و فروعاتي هستند كه به بسياري
از آنها در متن احاديث بهطور مستقيم و بهروشنی اشاره نشده است ،ولي نيازهاي جامعه،
فقها را بر آن داشته است تا از اصول القا شده ،فروعات الزم را استنباط كنند.
هرچنــد تحليل در معنــاي بازگرداندن قضايای پيچيده به اصــول اوليه داراي تاريخ
كهنتري اســت ،آنچه در افواه عمومي و نيز كاربردهــاي متعارف از مفهوم تحليل مدنظر
اســت ،تجزيه يا تقليل اســت؛ به گونهای كه هرگاه از تحليل صحبت ميكنيم ،نخستين
چيزي كه به ذهن يك شــخص ميرسد ،فروكاستن يك مفهوم مركب و پيچيده به اجزاي
تشــكيلدهندۀ آن است .اين معنا از قرنها پيش مورد توجه انديشمندان بوده است ،ولي
بهخصوص با انقالب علمي كه در قرن هفدهم صورت گرفت ،گســترش بيشتري پيدا كرد
(محمــدزاده ،1383 ،ص )78؛ براي مثال رنه دكارت (1650-1596م) در جايي از كتاب
خود ،در روش بهكارگيري عقل ،ميگويد:
«هر يك از مشــكالتي را كه به مطالعه درميآورم ،تا ميتوانم و به اندازهاي كه براي
تسهيل حل آن الزم است ،تقسيم به اجزا نمايم» (فروغی ،1383 ،ص .)210
وی همچنيــن در كتاب ديگر خود ،تأمالت ،در پاســخ به انتقادهاي شــخصي به نام
مرسنه ،ضمن بيان تفاوت و تمايز ميان تجزيه و تركيب ،بهترين و قابل اعتمادترين روش
تعليمــي را همان تجزيه اعالم ميكند و اظهار مــيدارد كه از اين روش در تأليف تأمالت
بهره برده اســت (محمدزاده ،پيشــين ،ص  .)80جان الك (1704-1632م) ،انديشمند و
فيلسوف سياسي عصر روشنگري ،نيز معتقد بود كه «تمام تصورات مركب ما قابل تجزيه به
تصورات ساده است كه از آنها تركيب يافتهاند» (همان) .تحليل در معناي تجزيهاي نهايتاً
در آثار اليبنيتز رياضيدان (1716-1646م) و ايمانوئل كانت فيلسوف (1804-1724م)
به اوج خود میرسد (همان ،صص .)81-83
در معناي ســوم ،منظور از تحليل اين اســت كه يك مفهوم پيچيده را با اســتفاده از
مفاهيم روشــنتر و ملموستر كه ذاتاً ارتباطي با مفهــوم اوليه ندارد ،توضيح دهيم .براي
مثال ،دكارت براي تحليل مســائل هندســي از زبان رياضي استفاده ميكرد تا با سهولت
بيشــتري به بررسي اين دست از مســائل بپردازد ( .)Beany, 2009تحليل در اين معنا
بيشــتر در فضاي فلسفۀ تحليلي 6بوده كه در قرن نوزدهم و اوایل قرن بيستم مطرح شده
است .به اين ترتيب ،به لحاظ ترتيب زماني (كرونولوژيك) ،در دوراني كه هندسۀ يوناني به
شكوفايي رسيد ،تحليل در معناي نخست اهميت فراواني داشت .در اوایل دوران مدرن ،در
كنار تحليل بهمثابۀ بازگشــت به اصول و مفاهيم اوليه ،تحليل در معناي دوم (تجزيه) نيز
6. Analytic Philosophy
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از اهميت بيشــتري نســبت به قبل برخوردار شد و از زماني كه فلسفۀ تحليلي بهوجود
آمد ،يعنــي اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بيســتم ،بهخصوص پس از چرخش زباني
كه توســط كارهاي اشــخاصي همچون گوتلوپ فرگــه (1925-1838م) ،ادوارد مور
(1958-1873م) ،برتراند راسل (1970-1872م) و وايتهد (1947 -1861م) صورت
گرفت .نوع ســوم تحليل ،يعني تحليل در معناي ترجمه يا تفســير ،نمود بيشتري پيدا
كرد ( .)Stelmach and Brozek, 2005 p.71فلســفۀ تحليلي براي بررسي مسائل،
تعابيــري از مفاهيم ارائه ميداد كه اين تعابير منطقــي بودند؛ يعني براي پرداختن به
فلسفه ،نخســت مفاهيم را به تعبير منطقي تبديل ميكرد.
خود منطق جديد نيز بر پايۀ روشهاي استدالل در رياضی شكل گرفته است ،تاحدي
كه معروف به منطق رياضي است« .استفاده از نمادها و روشهاي رياضي در منطق جديد
اوالً از مغالطات و لغزشها در مســير اســتدالل جلوگيري ميكنــد ،ثانياً جريان و فرآيند
اســتدالل را تســريع ميبخشــد و ثالثاً امكان ورود به حوزههايي را فراهم ميآورد كه با
ابزارهاي منطق سنتي ورود به آنها ممكن نيست» (نبوی ،1389 ،ص  .)3هندسۀ اقليدسي
و بهويژه هندســۀ تحليلي نيز يكي ديگر از نمونههاي اســتفاده از تحليل در معناي سوم
اســت ،زيرا در هر دو ،مسائل و مشكالت هندسي ،اول به زبان رياضي تبديل شده ،سپس
تحليلگر ،اين شــكل جديد رياضي را بررســي میکند و نتايج بهدستآمده را به هندسه
(موضوع اصلي مورد بررسي) تعميم ميدهد (محمدزاده ،پيشين ،صص .)67-99
اســتلماخ و بروزك در اثر ارزشمند خود ،روش استدالل حقوقي ،چهار روش پرداختن
به حقوق را به اين شــكل ذكر كردهاند :منطــق ،تحليل ،جدل و هرمنوتيك (Stelmach
 .)and Brozek, op.citآنها تحليل اقتصادي را به عنوان يكي از مصاديق تحليل شناسايي
ميكنند .به عبارت دقيقتــر ،واژۀ تحليل در عبارت تحليل اقتصادي حقوق ،نه در معناي
اول و نه در معناي دوم ،بلكه دقيقاً در معناي سوم استفاده شده كه عبارت است از تحليل
از طريق انتقال يك پديده يا موضوع پيچيده و ناآشنا به حوزهاي آشناتر با هدف شناسايي
بهتر ابعاد پيدا و پنهان يك موضوع .زيرا مفاهيم اقتصادي داراي تعاريف دقيقتري هستند
و زواياي پيدا و پنهان آنها بررسي شده و به همين دلیل ميتوان با تبديل مفاهيم حقوقي
و سياسي به مفاهيم اقتصادي ،از مباحثي كه در علم اقتصاد دربارۀ اين مفاهيم مطرح شده
اســت ،براي تبيين مفاهيم حقوقي يا سياسي مزبور بهره برد ( .)Ibidبراي مثال بوكانان و
يون در مقالۀ خود با عنوان عقالنيت به مثابۀ حزم :دليل ديگري براي وجود قواعد ،ســعي
ميكنند علت وجودي قواعد الزامآور در جامعه را با استفاده از مسئلۀ جاافتادهاي همچون
تراژدي منابع مشترك 7توضيح دهند (.)Buchanan and Yoon, 1999, pp.211-218
در اين تحليل آنها به مســئلۀ تراژدي منابع مشــترك صرفاً به عنــوان يك ابزار تحليلي
مينگرند ،نه چيز ديگر .زيرا اين مسئله و زواياي مختلف آن و جهاتي كه مؤثر بر مسئله و
حل آن است ،بهخوبي در علم اقتصاد بررسي شده است .حال بوكانان و يون از آن به عنوان
يك نرمافزار تحليل داده استفاده ميكنند ،نه بيشتر.
7. Tragedy of Commons
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يكي از مسائلي كه دراين زمینه تببین آن ميتواند برخي از سوءپندارها نسبت به كاربرد
تحليل اقتصادي در حقوق و ساير حوزههاي علوم انساني از جمله سياست را رفع و دفع كند،
سازوكار تحليل در معناي سوم يعني تحليل در معناي ترجمه است .همواره يكي از اتهاماتي
كه بهخصوص خود حقوقدانان عليه تحليل اقتصادي حقوق مطرح ميکنند ،اين اســت كه
اقتصاددانان همه چيز را به چشم سود و زيان و پول و ثروت ميبينند و تنها به دنبال ماديات
هستند؛ نه به امور معنوي وقعي مينهند ،نه به احساس توجهي دارند ،نه به دين پايبندند و نه
به اخالق .براي مثال ،اخالقگرايان يا كساني كه درصدد ارائۀ تفاسير اخالقي از قانون اساسي
هستند ،معتقدند اقتصاد قانون اساسي به دنبال قيمتگذاري بر ارزشهاي بنيادي است .آنها
بر این باورند كه با پذيرش تحليلهاي اقتصادي از حقوق اساســي ،براي مثال حق بر سقط
جنين و حق بر حيات را در مقابل همديگر به مزايده خواهيم گذاشت.
حال آنكه نادرست بودن چنين برداشتي بسيار واضح است .تحليلگر اقتصادي هيچگاه
در اين مقام نيست كه مفاهيم و موضوعات حقوقي را ارزشگذاري كند؛ برای نمونه اينكه
اهميت عدالت بيشتر است يا آزادي ،هيچگاه دغدغۀ يك اقتصاددان نيست .هدف تحليلگر
اقتصادي از ارزشگذاري اين اســت كه بتواند تحليل خود را ارائه كند .به فرض در همين
مورد ميتوان عدالت و آزادي را به جاي هم بهكار برد و اين مســئله خدشــهاي به كليت
تحليل وارد نميکند.
اســتلماخ و بروزك ،فرايند انجام يــك تحليل در معناي ســوم ،يعني تحليل
ترجمهاي را ،به روشــني توضيح دادهاند .آنها پس از ذكــر يك مثال ،اين فرايند را به
سه مرحله تقسيم کردهاند:
8
الف) مرحلۀ ترجمۀ مفاهيم به زبان اقتصاد  .در اين مرحله ،مفاهيم مربوط به حوزۀ
موضوع ،مانند حقوق و يا سياســت ،به زبان اقتصاد برگردانده ميشــود .زبان اقتصاد زبان
ويژهاي اســت كه صبغۀ مالي دارد؛ به همين دلیل شــايد آزادي ،عدالت ،حق بر حيات و
مفاهيمي از اين قبيل به دالر يا هر كميت ديگري تبديل شوند.
ب) مرحلۀ انتخاب ابزار تحليلي .پس از آنكه مفاهيم حقوقي يا سياســي يا هر مفهوم
ديگري با موفقيت به زبان اقتصادي درآمد ،ابزار تحليلي مناســبي بايد انتخاب شود .براي
مثــال ،دربارۀ تحليل اقتصــادي اگر دولت به بنگاه اقتصادي ،خدمــات عمومي به كاالي
توليدي ،شهروندان به مصرفكنندگان ،نظام فدراليسم به بازار رقابتي ،و ماليات به قيمت
كاال ترجمــه گردد ،ميتوان از ابزارهاي تحليلــي كه با عنوان كلي نظريۀ مصرفكننده در
اقتصاد خرد مطرح ميشود ،استفاده كرد.
ج) مرحلــۀ نتيجهگيري .پس از آنكه مفاهيم به زبان اقتصادي ترجمه شــد و ابزار يا
ابزارهاي تحليلي مناسب بهكار گرفته شــد ،ميتوان نتيجهگيري كرد .در مثال باال ،طبق
نظريۀ مصرفكننده ،بنگاهي ميتواند فروش بيشــتري داشــته باشــد كه با قيمت كمتر،
كاالیی با كيفيت بهتر توليد كند .به همين ســياق ،در يك نظــام فدرال ،ايالتي ميتواند
موفقتر عمل كند كه با گرفتن ماليات كمتر ،خدمات عمومی بهتری ارائه دهد.
8. Economization
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بديهي اســت در هر سه مرحله ،مشــكالت متعددي پيش روي تحليل اقتصادي قرار
دارد .در مرحله اول ،تبديل مفاهيم غيراقتصادي به زبان اقتصادي چندان آســان نيســت
و برخي از اختالفنظرهايي كه ميان انديشــمندان و نويســندگان مختلف در حوزۀ تحليل
اقتصادي وجود دارد ،ريشــه در شــیوۀ ترجمه اين مفاهيــم دارد .در مرحلۀ دوم ،ممكن
اســت ابزار يا مدل تحليلی درســت انتخاب نشده باشــد .در مرحلۀ سوم نيز ممكن است
نتيجهگيري اشتباه باشد (.)Stelmach and Brozek, op.cit, pp.94-97
 .2مفهوم اقتصاد در عبارت «تحليل اقتصادي»

يكي از مهمترين مواردي كه نويســندگان و نیز خوانندگان تــازهوارد را در عرصۀ تحليل
اقتصــادي حقوق اغلــب آزار ميدهد ،مفهوم اقتصاد بهويژه در نقــش وصفي در عبارتي
ن زمینه
همچون تحليل اقتصادي است .در نوشــتههاي مختلف مشاهده ميشود كه دراي 
خلط مبحث صورت گرفته اســت .براي تبيين معناي تحليل اقتصادي ،الزم است از همان
ابتدا سه معناي متفاوت در باب واژۀ اقتصاد شناسايي شود.
اقتصاد 9در معناي نخســت مبين نظام اقتصادي است .براي مثال ،هنگامي كه كتابي
بــا عنوان اقتصاد ايران را در دســت ميگيريم ،منظور نويســنده از نگارش آن كتاب ارائه
شــرح و توصيفي از نظام اقتصادي ايران و وضعيت اقتصادي كشور است .10در معناي دوم،
اقتصاد به معناي رشــتهاي از علوم انساني است كه به مطالعۀ پديدههايي همچون عرضه،
تقاضــا ،توليد ،تورم ،ركود و بيكاري ميپردازد .برای مثال ،ریچارد پوزنر به اين مســئله
اشــاره ميكند كه حقوقدانان زيادي وجود دارند كه هنوز فكر ميكنند اقتصاد تنها دربارۀ
تورم ،بيكاري ،چرخههاي اقتصادي و دیگر پديدههايي اســت كه در اقتصاد كالن بررسي
ميشــوند ( .)Posner, 2003, p.3در اين معنا از اقتصاد اغلب با عنوان علم اقتصاد 11ياد
ميشــود .اين معنا معرف تفكر اوليه دربارۀ فعاليت اقتصادي از ارسطو تا آدام اسميت و
كارل ماركس و اقتصاددانان معاصری است كه تالش ميكنند قلمرو اين علم را در همان
مرزهاي سنتي حفظ كنند .در اين معنا اقتصاد براي اشاره به نوعي فعاليت نيز بهكار برده
ميشــود .اقتصاددانان اين فعاليت را نه از روي شكل خاص محاسبهاي آن ،بلكه از طريق
اهدافي كه دارد ،شناسايي ميكنند؛ يعني از طريق توليد و بازتوليد كاالها و تأمين نيازهاي
مادي افراد بشر (كاپوراسو و لوين ،1387 ،ص .)44
بهنظر ميرســد دو معناي یاد شده ،بخش اعظم بار معنايي اقتصاد را نزد عامۀ افراد كه
دانش تخصصي در اين زمينه ندارند و حتي متأســفانه نزد برخي از دانشجويان علم اقتصاد،
 .9در زبان انگليسي ،هرگاه اقتصاد در معناي نخست مدنظر باشد ،از واژۀ  Economyاستفاده ميشود.
در دیگر زبانهاي التين نيز شبيه همين وضعيت جاري است.
 .10براي مثال كتاب ابراهيم رزاقي با مشخصات زير نمونه خوبي در اين زمينه است :رزاقي ،ابراهيم
( )1388آشنايي با اقتصاد ايران ،تهران :نشر ني.
 .11در زبان انگليسي ،هرگاه اقتصاد در معناي دوم مدنظر باشد ،از واژۀ  Economicsاستفاده ميشود.
در دیگر زبانهاي التين نيز چنين وضعيتي حاكم است.
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بر دوش ميكشــد .در نتيجه ،از نظر چنين شخصي انسان اقتصادي 12احتماالً كسي است
كــه فعاليتهاي اقتصادي دارد ( )Kirchgässner, 2008, p.1يا دورههاي علمي اقتصاد را
گذرانده است .همچنين ،عبارتي همچون حقوق اقتصادي يا حقوق عمومي اقتصادي را كه
به عنوان يكي از دروس در برنامۀ برخي از دورههاي كارشناسي ارشد همچون حقوق عمومي
گنجانده شــده اســت ،بايد در همين فضا تعريف كرد ،زيرا در آن ،نهادهاي حقوقي صرفاً به
عنوان عناصر خارج از اقتصاد درنظر گرفته ميشوند (دادگر  ،1389،ص )17كه يا از اقتصاد
تأثير ميپذيرند يا بر اقتصاد تأثير ميگذارند.
در معناي سوم ،اقتصاد به معناي نوعي روش تحليل است .در اين معنا ،اقتصاد بهمثابۀ
روشي است كه با استفاده از آن پديدههاي مختلفي را ميتوان تبيين كرد .به اين ترتيب،
اقتصاد در اين معنا ما را به شــيوۀ انديشــيدن فرد و توجيه او از جهان معطوف ميكند.
اين شــيوه و روش تفكــر كه گاه با عنوان رويكرد اقتصادي 13از آن ياد ميشــود ،درصدد
فهميدن كنش انســاني به عنوان تالشــي براي كســب اهداف خاص در مقابل تنگناهاي
بيروني اســت (كاپوراسو و لوين ،پيشين ،صص  .)41-44براي مثال ،در عبارت «تحليل
اقتصــادي حقوق» ،ذكر واژۀ اقتصاد به اين معناســت كه موضوعــات حقوقي با ابزارهاي
اقتصادي بررسي ميشوند و در آن ،نظريهها و تكنيكهاي اقتصادي براي آزمون ساختارها،
فراينــد و آثار حقوق و نهادهاي قانوني بهكار گرفته ميشــوند .به زبــان خود اقتصاد ،در
تحليــل اقتصادي حقوق ،نهادهاي حقوقي به عنــوان متغيرهاي اقتصادي درون مدلهاي
اقتصادي بررســيميگردند؛ نه مثل حقوق اقتصادي كه در آن ،نهادهاي حقوقي صرفاً به
عنــوان عناصر خارج از اقتصاد درنظر گرفته ميشــدند (دادگر  ،1389،پيشين ،ص.)17
بهاينترتيب ،بايد تأكيــد كرد هنگامي كه وصف «اقتصادي» در عبارت «تحليل اقتصادي
حقوق» بهكار برده ميشــود ،منظور معناي سوم آن است ،نه دو معناي نخست .در نتيجه،
تحليل اقتصادي به معناي تحليلي اســت كه در آن از روشها و شيوههاي تحليلي كه در
«علم اقتصاد» براي مطالعۀ بازار بهكار گرفته شده است ،استفاده ميشود.
براســاس آنچه گفته شد ،بايد روشن شده باشــد كه تحليل اقتصادي حقوق هرگز به
معناي «علم اقتصاد» و پرداختن به آن به معناي پرداختن به اقتصاد -آنگونه كه به لحاظ
عرفي از آن برداشــت ميشود -نيست .به عبارت روشــنتر ،در تحليل اقتصادي به دنبال
بررســي تأثير نظام حقوقي و يا قواعد حقوقي بر نظام اقتصادي كشــور و كشف پيامدهاي
اقتصادي حقوق نيســتيم .بررسي اينگونه موضوعات هيچ ســنخيتي با تحليل اقتصادي
حقوق ندارد ،بلكه شــاخهاي از علم اقتصاد اســت؛ يعني علم اقتصــاد همانگونه كه گاه
به بررســي تأثيرات جنگ بر نظام اقتصادي ميپردازد ،ممكن اســت به بررسي پيامدهاي
اقتصادي يك نظام حقوقي يا بخشي از آن نیز بپردازد.
اقتصاددانان با عنوان «علم اقتصاد» به بررسي آثار و پيامدهاي اقتصادي نظام حقوقي
12. Homo Economicus
13. Economic Approach
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و يــا نهادهاي حقوقي میپردازند .براي مثال ،يكي از رســالتهاي اقتصاد نونهادگرايي،14
بررســي پيامدهاي نهادهاي اجتماعي ،از جمله نهادهاي حقوقي ،نســبت به اقتصاد است.
اينكه قوانين مالياتي چه تأثيري بر سطح توليد در كشور دارد یا قوانين گمركي چه تأثيري
بر اشتغال ،و یا نظام فدرال چه تأثيري بر رشد اقتصادي ميتواند داشته باشند و مواردي از
اين قبيل ،همگي مباحث مربوط به علم اقتصاد -به خصوص قرائت نونهادگراي آن -است،
نه تحليل اقتصادي.
ا ِســتيون مدما در مقالۀ خود با عنوان مكتب شيكاگو در حقوق و اقتصاد كه در
سال 2010م منتشر شده است ،دراينباره مينويسد:
«تفــاوت اصلي بين رويكرد قديــم و جديد حقوق و اقتصاد مربوط به جنس مطالعات
آنها اســت .رويكرد قديم به دنبال بررســي تعامالت حقوق و اقتصاد است (به عنوان يك
عنصر مهم و اساســي در نظريهپردازي اقتصادي) حال آنكه رويكرد جديد به دنبال اعمال
نظريۀ اقتصادي جهت بررســي رفتار افراد در فضاي حقوق است و كاري به مباني حقوقي
نظــام اقتصادي ندارد .به عبارت دقيقتر ،رويكرد قديــم و جديد معرف دو قرائت مختلف
از نظريۀ اجتماعي هســتند .رويكرد قديم يك رويكرد چنداليه و ميانرشــتهاي است كه
به دنبال تحليل ســاختار نهادي جامعه اســت .در اين رويكرد ،گاه حقوق به اقتصاد تأثير
ميگــذارد و گاه اقتصاد به حقــوق .در عوض ،رويكرد جديد جزئــي از يك رويكرد كلي
امپرياليســم اقتصادي اســت كه در آن نظريۀ اقتصاد نئوكالســيك به عنوان يك نظريۀ
اجتماعي معرفي ميشود .در اين رويكرد ،نظريۀ انتخاب عقالني به عنوان ابزاري جهت فهم
رفتار افراد در تمامي زمينههاي اجتماعي بهكار برده ميشــود .بهعبارتديگر ،اين رويكرد
اقتصاد را به حوزههايي كه به طور سنتي اقتصادي محسوب نميشوند ،گسترش ميدهد تا
از ايــن طريق حوزههاي علمي مزبور را تحت تأثير قرار دهد ،نه اينكه نتايج مطالعات خود
را با اين هدف كه شــايد بتواند به ما در فهم عملكرد نظام اقتصادي كمك كند ،به حوزه
اصلي يعني اقتصاد وارد كند.)Medema, 2010, p.169( »...
بند دوم -موضوع تحليل اقتصادي و گسترۀ آن

جرج اســتيگلِر « :اقتصاد يك علم سلطهگستر است؛ زيرا به بررسي برخي از موضوعات
اصلي در ساير رشــتههاي همسايه خود در علوم انساني ميپردازد بدون آنكه دعوتنامهاي
براي اين كار داشته باشد.)Stigler, 1984, p.311( »...
پــس از تبيين تحليل اقتصادي بــه عنوان روش ميتوان يــك گام فراتر رفت و آن
تعريضي بر موضوع تحليل اقتصادي است .موضوع اقتصاد از نگاه كساني كه تنها دو معناي
نخســت را شناســايي کردهاند ،با موضوع اقتصاد از نظر افرادی كه با معناي سوم آشنايي
دارند ،متفاوت اســت .از منظر دو معناي نخست ،موضوع اقتصاد بررسي نظام اقتصادي يا
مســائلي اســت كه همگي آنها را ميتوان با عنوان كلي مسائل بازار 15گرد هم آورد؛ مانند
)14. New Institutionalism (in Economics
15. Market
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عملكرد بنگاههاي اقتصادي ،عرضه و تقاضاي كاالها و خدمات ،توليد ،مصرف و غيره .حال
آنکه از منظر معناي سوم ،موضوع اقتصاد چيزي بسيار فراتر از صِ رف مسائل بازار است .در
زیر با بررسی اجمالی تعاریف سه تن از اقتصاددانان بزرگ در مورد اقتصاد ،به تفکیک حوزۀ
روشــی و حوزۀ موضوعی در اقتصاد و در نتیجه به تبیین گســترۀ موضوعی روش تحلیل
اقتصادی خواهیم پرداخت.
 .1تعریف اقتصاد

هرچند تعريف معروفي كه آلفرد مارشال (1924-1842م) از اقتصاد ارائه ميكند ،بيشتر
ناظر به موضوع اقتصاد و در نتيجه برداشــت حداقلي از آن اســت ،اما تعريف ليونل رابينز
( )1984-1898و جيمز بوكانان از اقتصاد تنها زماني معنادار خواهد بود كه از الیۀ روشی
اقتصاد آگاه باشــيم و قدرت تبييني آن را شناســايي كنيم .طبــق تعريف رابينز كه البته
معتبرترين تعريف و مورد قبول بیشــتر كتابهای درسي اقتصاد است« ،اقتصاد علمي است
كه به مطالعۀ رفتار بشر ميپردازد ،از آن حيث كه بين هدف و وسيلههاي كميابي كه ميتواند
اســتفادههاي مختلفي داشته باشند ،ارتباط برقرار ميكند» (.)Salzberger, 2008, p.26
بوكانان با رد همه تعاريفي كه دربارۀ اقتصاد ارائه شده است ،علم اقتصاد را به مثابه دانشي
ميداند كه «به مطالعۀ روابط تعاملي 17ميپردازد» (.)Buchanan, 1964, p.220
تعريــف رابينز آشــكارا در خدمت جنبش امپراتوری اقتصاد قرار گرفته اســت ،زيرا
همانطور كه هيرشــليفر بيان كرده است« ،اهدافي كه افراد بشــر اعم از مرد و زن به
دنبال آن هســتند تنها نان و كره نيســت ،بلكه اين اهداف ميتواند شهرت ،ماجراجويي،
روابط زناشــويي ،مقام و موقعيت ،رســتگاري ابدي ،معناي درست زندگي و يا حتي يك
شب ،خواب راحت باشد» ( .)Hirshleifer, 1985, p.53بر اين اساس است كه هماكنون
تحليل اقتصادي به موضوعات بسيار پراكندهاي همچون رفتار دولتمردان سياسي و اداري،
انتخابات ،حقوق ،جــرم و مجازات ،تبعيض نژادي ،بردهداري ،ازدواج و طالق ،هرزهنگاري،
روابط نامشروع ،دين ،خودكشي ،اعتياد ،سقط جنين ،ورزش ،قمار ،علم و بسياري مباحث
ديگر گســترش يافته اســت ( .)Maki, 2008, p.358بِكر ،يكــي از طاليهداران تحليل
اقتصادي حقوق ،درواقع كار خود را با همين تعريف آغاز كرده است:
«تعريف اقتصاد با اســتفاده از مفهوم ابزارهاي كمياب و اهداف رقيب عامترين تعريفها
اســت .اين تعريف بر مبناي ماهيت مســئلهاي كه بايد حل شود ،اقتصاد را توصيف ميكند و
فراتر از بخش بازار يا كاري كه اقتصاددانان انجام ميدهند را دربر ميگيرد .كميابي و انتخاب
16

 .16طبق تعريف مارشال« ،اقتصاد عبارت است از مطالعۀ بشر در زندگي روزمره .اقتصاد آن بخش از
فعاليت فردي و اجتماعي افراد بشر را مطالعه ميكند كه با بهدست آوردن و استفاده از نيازهاي مادي
براي رفاه بشر در ارتباط هستند».
مارشال اين تعريف از اقتصاد را در كتاب اصلي خود با مشخصات زير ارائه كرده است ،ولي در بسياري از
كتابها و مقالههای اقتصادي اين تعريف تكرار شده است:
Marshall, Alfred (1920) Principles of Economics, London: Macmillan.
17. Exchange Relationship
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همه منابع تخصيص يافته از طريق فرايند سياسي (از جمله اينكه از كدام صنايع ماليات گرفته
شود ،با چه سرعتي ميتوان عرضۀ پول را افزايش داد و آيا بايد به جنگ رفت يا نه) از طريق
خانواده (از جمله تصميمگيري براي انتخاب همسر ،اندازۀ خانواده ،دفعات حضور در كليسا
و توزيع زمان بين ســاعات خواب و كار) و از طريق دانشــمندان (از جمله تصميمگيريها
دربارۀ تخصيص زمان انديشيدن و توزيع قوۀ فكر به مشكالت پژوهشي و غيره) را مشخص
ميسازد» (کاپوراسو و لوین ،پیشین ،ص .)192
تعريف بوكانان نيز از جنبۀ ديگري باعث گسترش حوزۀ روشي اقتصاد به موضوعاتي
شــده كه پيشتر بخشــي از اقتصاد (سنتي) محسوب نميشده اســت .از نظر وي روابط
تعاملي مختص بازار نيســت و در ســاير عرصههاي زندگي نيز هــرگاه تعاملي بين افراد
بشــر صورت ميگيرد ،ميتوان آنرا موضوع تحليل اقتصادي قرار داد .وي تعريف رابينز
را بــه اين دلیل نقد و رد ميكند كه هرگونــه انتخابي را دربر ميگيرد و بيجهت حوزۀ
علم اقتصاد را به مطالعۀ انتخابهايي گسـ�ترش ميدهد كه ارزش مطالعه نداردند (�Bu
 .)chanan, 1991, pp.217درست به همين دلیل ،حتي شيوۀ معمول شروع كتابهاي
درســي اقتصاد را كه در آن وضعيــت رابينسون كروزوئه در جزيرهاي دورافتاده شرح
داده ميشــود ،اشــتباه ميداند .بوكانان توصيه ميكند كه اقتصاد بــه عنوان «نظريه
بازار» 18كه محل تعامل بين افراد اســت ،بايد جانشــين اقتصاد به عنوان «نظريه توزيع
منابــع محدود» 19گردد ( )Buchanan, 1964, pp.217كه در مواردي تنها به عملكرد
يك فرد معطوف است و ممكن است تعاملي نباشد.
درهمينارتباط ،سياســت بهمثابۀ تعامل 20مفهومي اســت كه بوكانان در راســتاي
گســترش تحليل اقتصادي به حوزۀ عمومي بارها به آن اســتناد ميكند .بازار نهاد مبادله
اســت و افراد به اين دلیل به بازار وارد ميشوند تا چيزي را با چيز ديگر مبادله كنند .آنها
به بازار وارد نميشــوند تا منافع خود را بيشــتر كنند؛ حتي اگر چنين چيزي هم باشــد،
كار اقتصاد بررســي چنين وضعيتهايي نيست ،زيرا اقتصاد تكنولوژي نيست و اقتصاددان
مهندس نيست .بوكانان در آثار متعدد خويش از اين پيشفرض اقتصاد متعارف كه انسانها
به دنبال بيشــينهگري يا حداكثرســازي هســتند و اقتصاد صرفاً به مطالعۀ همين رفتار
ميپردازد ،انتقاد ميكنــد (.)Buchanan, 1991, p.7; Yeager, 1990, pp.197-199
كاركرد بازار اين اســت كه روابط متقابل افراد را به گونهاي تنظيم نمايد كه بدون آنكه به
وضعيت اوليۀ هابزي (توحش) دچار شــوند و بدون آنكــه به دولت هابزي (دولت توتاليتر
و همهجا حاضر) نياز داشته باشند ،احتياجات خود را در يك سطح معين برطرف كنند.
تعميم اين مفهوم از عرصۀ بازار به عرصۀ سياســت با ديدگاه متعصبانۀ كالســيك در
تعارض اســت كه بر اساس آن افراد در عرصۀ سياست براي جستجوي مشترك حقيقت و
خير همگاني وارد ميشــوند .با اين توضيح كه با وجود اينكه اقتصاددانان از مدتها پيش
18. Economics as Theory of Markets
19. Economics as Theory of Resource Allocation
20. Politics as Exchange
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به افراد بشــر به چشــم انســان اقتصادي مينگرند كه در بازار نفع خود را دنبال ميكند،
اما تا اواســط قرن بيســتم نگاه به سياســتمداران متفاوت بود و آنها را انسانهايي درنظر
ميگرفتند كه تنها به خدمتگزاري مشــغول هستند .از اواسط قرن بيستم بهواسطۀ ظهور
برخي روشهاي پژوهشي ،اين نوع تفكيك رد شد (سرزعیم ،1389 ،ص .)235
از نظر بوكانان تفاوت ميان بازار و عرصۀ سياسي ناشي از تفاوت ارزشها يا عالئقي نيست
كه افراد دنبال ميكنند؛ بلكه ناشي از شرايطي است كه در هركدام براي پيگيري اهداف متفاوتی
حاكم اســت .سياست ساختار مبادلهاي پيچيدهاي ميان افراد است .ساختاري كه از طريق آن
افراد ميتوانند اهداف خاص خود را دنبال كنند؛ اهدافي كه نميتوان از خالل مبادالت ســادۀ
بازاري به شــكل مؤثري دنبال كرد .وقتي منافع فردي در كار نباشــد ،منفعتي وجود نخواهد
داشــت .افراد هنگامي كه به بازار متعارف وارد ميشوند ،سيب را با پرتقال مبادله ميكنند .در
عرصۀ سياست نيز همين افراد در مورد سهمي كه هركس بابت هزينۀ امور عمومي بايد بپردازد،
با هم بده بستان ميكنند ،نه چيز ديگر (بوکانان ،1389 ،صص .)257-264
مفهوم سياســت به مثابۀ تعامل ،متضمن اين معناســت كه هر نظريهاي كه دربارۀ
انتخاب جمعي ارائه ميشــود ،بايد تــاش كند راههایی را كه از طريق آن ،منافع متضاد
افراد ســازش داده ميشوند ،بررسي و تحليل کند .بهاينترتيب ،تحليل اقتصادي درواقع
يــك نظريه دربارۀ انتخاب جمعي اســت و توضيح ميدهد كه افراد بــا منافع متعارض
چگونه بــا هم مصالحه و تعامل ميكنند .درواقع هرگاه منافع اشــخاص يكي و شــبيه
پنداشــته شود ،ديگر بخش اصلي و اساســي نظريۀ اقتصادي ناپديد ميشود .اگر منافع
اشخاص مشابه باشــد ،ديگر نيازي به فعاليت اقتصادي نیست .اينكه اقتصاد تالش خود
را به اين مسئله معطوف كرده است كه چرا اص ً
ال افراد با هم تعامل و همكاري ميكنند،
تنهــا در اين صورت معنا پيدا ميكند كه افراد متفاوت باشــند و نياز به تعامل داشــته
باشند (.)Buchanan and Tullock, 1999, p.4
نظامهاي اجتماعي طراحي نشدهاند تا صرفاً به صورت يكجانبه تصميمگيري كنند،
بلكه اين نظامها به اين دلیل طراحي شــدهاند تا افراد بتوانند در چارچوب آنها نيروها و
داشــتههاي خود را با يكديگر مبادله كنند .اقتصاد بايد بتواند فعاليتهاي مبادالتي افراد
را كه به شــكل خصوصي (از طريق نظام اقتصادي) و يا جمعي (از طريق نظام سياسي)
صورت ميپذيرد ،تحليل كند (.)Marciano, 2009, p.55
البتــه ترديدي نيســت كه هم تعريــف رابينز و هــم تعريف بوكانان در راســتاي
سياستهاي سلطهگرانۀ روشــي علم اقتصاد قرار گرفته است و تفاوت فقط در حدود اين
ســلطهگري اســت .تعريف رابينز تقريباً حاکم بر همۀ حوزههايي اســت كه در آن افراد
بشــر با كمبود مواجه هســتند و براي دســتیابی به اهداف خود بهنوعي به انتخاب میان
اســتفادههاي مختلف از منابع مزبور دســت ميزنند .ولي حوزههايي كه تعريف بوكانان
شــامل آنها ميشود ،درعينحال كه بسيار گستردهتر از حوزههاي سنتي تحليل اقتصادي
ت شمول تعريف رابينز از اقتصاد است؛ هرگاه تعاملي در
اســت ،محدودتر از حوزههاي تح 
بين نباشــد ،اقتصادي در كار نخواهد بود .بهاينترتيب ،برای مثال ،اينكه كروزوئه در آن
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جزيرۀ دورافتاده چگونه منابع محدود را بين اهداف مختلف خود تقسيم میکرد ،ربطي به
اقتصــاد ندارد .درواقع نياز به تعامل ،نبــود اطمينان را به فضاي تحليل اقتصادي بوكانان
وارد ميكند .بنابراين وی معتقد اســت هرگاه انتخاب ما معين باشد و از ماهيت انتخاب،
اطالع و اطمينان داشته باشيم ،نيازي به علم اقتصاد نخواهيم داشت.
 .2تفکیک حوزۀ روشی از حوزۀ موضوعی در اقتصاد

بههرحال ،اگر مجاز باشــيم تعريــف بوكانان را به نوعي به تعريــف رابينز تقليل دهيم،
ميتوان ادعا كرد كه موضوع علم اقتصاد درواقع رفتار بشــري اســت .به اين معنا كه علم
اقتصاد با اســتفاده از برخــي پيشفرضها و اصول خاص ،به دنبال تبيين رفتار بشــر در
موقعيتهاي مختلف اســت .ولی اينكه اين موقعيت انتخاب در كدام حوزۀ موضوعي قرار
گرفته اســت ،اهميت ندارد .افراد بشــر هنگام روبرو شدن با مشكالت سياسي و اجتماعي
همانگونه تحليل و انتخاب ميكنند كه هنگام برخورد با مشكالت اقتصادي.
ً
در نتيجه ،اقتصاد به عنوان روش ،و اقتصاد به عنوان موضوع ،دو مسئلۀ كامال متفاوت
اســت ( .)Kirchgässner, op.cit, p.2اينكه در اغلــب موارد ،اكثريت افراد بين این دو
تفاوتي قائل نميشــوند و يا متوجه تفاوت میان آنها نیستند ،يك علت تاريخي دارد و آن
اینکه روش تحليل اقتصادي درون چارچوب علم اقتصاد سياســي( 21كالســيك) رشــد و
نمو يافته اســت .از قرن نوزدهم تا نيمۀ قرن بيستم يعني بيش از يك قرن ،به دلیل تأثير
انديشههاي اقتصاد كالســيك و نئوكالسيك ،هرگاه صحبت از اقتصاد و روش تحليلي آن
ميشد ،بازار و روابط بازاري -در معناي متعارف آن -به ذهن متبادر ميشد (Salzberger,
 .)2008, p.25به همين دلیل هنوز هستند اقتصادداناني كه از روي عادت يا شايد تعصب
علمي ،اقتصاد را محصور در بازار ميدانند .حال آنكه اقتصاد يك رويكرد فراگير اســت كه
ميتوان در دیگر زمينههاي علــوم اجتماعي از جمله حقوق آن را بهكار برد .بهاينترتيب،
كاربرد اقتصاد در تحليل دیگر حوزههاي علوم انساني يك كار جديد نيست ،بلكه بازگشتي
احياگرانه به دورهاي است كه در آن علوم مختلف اجتماعي هنوز از یکديگر تفكيك نشده
بود (.)Kirchgässner, op.cit
با اين شرایط ،روش تحليل اقتصادي در وهلۀ اول روشي براي تحليل در علوم اجتماعي
اســت و اقتصاد 22تنها يكي از موضوعات آن اســت .توضيح اينكه با ادغام موضوع و روش،
چهار حالت به شرح جدول زير پديد ميآيد:

21. Political Economy
22. Economy
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از آنجا كه موارد مندرج در شمارههاي  3و  4خروج موضوعي نسبت به نوشتۀ حاضر دارند،
مــا در اينجا توجه خود را صرفاً به شــمارههای  1و  2معطــوف ميكنيم .از ميان اين دو
نيز آنچه در شــماره  1به آن اشاره شده ،همان مباحثي است كه در اقتصاد سنتي بررسي
ميشود .بهاينترتيب ،بررســي منحني تقاضاي خانوار در كتابهاي اقتصاد خرد دقيقاً به
معنــاي كاربرد روش تحليل اقتصادي در يك موضوع اقتصادي اســت .حال آنكه آنچه در
شــمارۀ  3آمده ،رويكرد جديد و ميانرشتهاي است كه در آن روش تحليل اقتصادي براي
تبيين موضوعات غيراقتصادي مانند حقوق ،سياســت و جامعهشناسي بهكار ميرود (نك.
كاپوراسو و لوين ،پيشين ،ص .)194
در نهايت بايد نســبت به يك مســئلۀ بسيار اساســي و ظريف كه در اغلب موارد باعث
سوءبرداشــت ميشود ،هشدار داد .همانطوركه تلويحاً اشاره شد ،در معناي  1و  ،2اقتصاد به
دنبال تبيين 23رفتار بشــري است .درواقع با استفاده از روش تحليل اقتصادي ميخواهيم به
اين ســؤال پاسخ دهيم كه اين رفتار چرا و چگونه بروز كرده است .ما در اين سطح به دنبال
اين نيستيم كه خوبي و يا بدي موضوعات بررسي شده را آنگونه كه در اخالق بحث ميشود،
23. Explain
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تعييــن كنيم .به بيان (ماكس) وبري ،اقتصاد به عنوان روش ،يك علم هنجاري نيســت و
عاري از ارزشگذاري 24اســت .به عبارت ديگر اقتصاد به جاي آنكه شــبيه اخالق يا فلسفۀ
سياســي باشد ،شبيه علوم طبيعي است .در اين معنا اقتصاددانان ترجيح ميدهند همچون
يك مهندس عمران شــناخته شوند ،نه يك سياســتگذار حمل و نقل .مهندس عمران به
بهترين وجه ويژگيهاي يك پل مســتحكم را ميداند و ميتواند پلهايی براي استفادههاي
متفاوت بسازد ،ولي در اين خصوص كه كي و كجا بايد چنين پلي ساخته شود ،نظري ندارد
( .)Little, 2011, p.227باوجوداین ،گاه در برخی نوشتهها نوعی صبغه هنجاری به مباحث
تحلیل اقتصادی داده میشود که ممکن است خوانندۀ ناآشنا را به گمراهی بیندازد.25

نتیجه

از زمانــی که تحلیــل اقتصادی حقــوق در نیمۀ دوم قرن بیســتم در حــوزۀ مطالعات
میانرشــتهای مطرح شد ،روزبهروز به تعداد طرفداران آن افزوده میشود .تعداد کتابها،
مقاالت ،نشــریات و پایاننامههایی که همه ساله در این موضوع تدوین و منتشر میشوند،
نشانگر این است که این روش تحلیلی جایگاه مناسبی را در میان دیگر روشهای تحلیلی
به خود اختصاص داده اســت .باوجوداین ،به نظر میرسد در تعداد نه چندان اندکی از این
آثار ،میان اقتصاد و تحلیل اقتصادی خلط صورت گرفته است .درواقع برخی از پژوهشگران
تحلیــل اقتصادی را به معنایــی غیر از آنچه در اصل مدنظر بوده اســت ،مورد توجه قرار
دادهاند .چنین برداشــتهای نادرســتی از تحلیل اقتصادی و مفهوم آن ،باعث شده است
که در برخی موارد ،تحلیل اقتصادی حقوق به بررسی آثار اقتصادی قواعد حقوقی محدود
شود ،یا بررسی آثار اقتصاد بر قواعد حقوقی به نام تحلیل اقتصادی مطرح شود .حال آنکه
روشن است که این قبیل بررسیها ،تحلیل اقتصادی حقوق نیست ،بلکه اقتصاد در معنای
متعارف آن است.
برای پرداختن به تحلیل اقتصادی حقوق ،پیش و بیش از هر چیز ،بهرهمندی از یک فهم
صحیح از معنا و مفهوم آن ،امری اجتنابناپذیر است .با درک معنا و فلسفۀ تحلیل اقتصادی
که همانا تبیین نهادها ،مفاهیم و روابط حقوقی به زبان اقتصادی اســت ،میتوان به بسیاری
از ادعاهایی که علیه این روش تحلیلی صورت گرفته اســت ،پاسخ گفت .برای مثال ،با درک
این معنا میتوان گفت تحلیل اقتصادی هرگز نمیتواند کارآمدی را به عدالت یا عدالت را به
کارآمدی ترجیح دهد .با درک صحیح این معناست که میتوان ادعا کرد که تحلیل اقتصادی
نمیتواند از حق ســقط جنین یا مرگ شــیرین دفاع یا آن را رد کند؛ چراکه روش تحلیل
اقتصادی صرفاً یک ابزار ایضاحی و تبیینی است و ارزشمدار نیست.
24. Value-free

 .25برای مثال ،بخشی از اثر زیر که به معرفی تحلیل اقتصادی حقوق پرداخته است ،بیشتر ناظر به رویۀ
هنجاری تحلیل اقتصادی است :وکس ،ریموند ( )1389فلسفه حقوق؛ مختصر و مفید ،ترجمه باقر
انصاری و مسلم آقایی طوق ،تهران :جنگل ،صص .81-85
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