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چکيده
تحلیل اقتصادی حقوق، عبارت مبهمی است که از فراوانی کاربرد روشن به نظر می آید، 
حال آنکه برداشــت های نادرست در این باب بســیار است. در اغلب موارد این گونه به 
نظر می رســد که دو حوزۀ روشــی و موضوعــی اقتصاد با هم خلط شــده اند. تحلیل 
اقتصــادی حقوق به معنــای به کارگیری روش ها و ابزارهــای تحلیلی که اقتصاددانان 
برای تحلیل بازار به کار می برند، 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 کليدی:
 امپریالیسم اقتصاد، بازار، تحلیل، تحلیل اقتصادی، روش.

مقدمه
تحلیــل اقتصادی حقوق، عبارت مبهمي اســت که به دلیل فراوانی کاربرد، روشــن 
بــه نظر مي آید. به عبارت دیگر، به نظر مي رســد تمامي کســاني که این عبارت را 
بــه کار مي برنــد از محتــواي آن آگاهي کافي دارند و آن را در جای درســت خود 
بــه کار می برند، ولي درواقع سوء برداشــت هاي مهمــي در این خصوص وجود دارد. 
این سوءبرداشــت ها از آنجا ناشــي مي شــود که تبیین مناســبي از معناي عبارت 
تحلیل اقتصادي حقوق صورت نگرفته اســت. براي مثــال، بعضی تصور مي کنند که 
هدف از تحلیل اقتصادي حقوق، بررســي آثار اقتصادي قوانین است. به باور برخي، 
هــدف از تحلیل اقتصادي حقوق بررســي آثار اقتصاد در شــکل گیري نظام حقوقي 
یا وضع قوانین اســت، یا شــاید گروهی تصور مي کنند که هدف از تحلیل اقتصادي 
حقوق بررســي قوانیني است که در حوزه هاي اقتصادي به تصویب رسیده اند؛ مانند 

خصوصي سازي. و  بورس  قوانین 
حال آنکه تحلیل اقتصادي حقوق با هیچ کدام از برداشــت هاي یادشــده همساني 
نــدارد. برای تبیین مفهوم تحلیل اقتصادی، توجه به خود این عبارْت راهگشــا اســت. 
درواقع، توجه به معانی ســه گانۀ »تحلیل« و نیز معانی اقتصاد می تواند نشانگر محتوای 
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این عبارت باشــد؛ چراکه به نظر می رسد 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 انتخاب گرانه بشــر یا روابط تعاملی وی را دربرمی گیرد.
آنچــه در این 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- مفهوم شناسي تحليل اقتصادي
عبــارت »تحلیــل اقتصادي« باوجود ظاهری ســاده و روشــن ، بســیار پیچیده 
اســت. شــاید این پیچیدگي به دلیل غلبــۀ مفهوم »علم اقتصاد« بر آن باشــد؛ 
به طــوري که در اغلب موارد باعث خلــط این دو مفهوم بــا یکدیگر و اعتقاد به 
ایــن هماني یا وجود نســبت تســاوي )از نســب اربعه( بین آنها مي شــود. حال 
آنکــه تفــاوت دقیقي بین این دو مفهوم وجود دارد. به طور اختصار شــاید بتوان 
گفــت عبارت اول ناظر به روش، و عبارت دوم بیشــتر ناظر بــه موضوع اقتصاد 
اســت. در این گفتار تالش خواهیم کرد به تفصیل به بازشناســي این دو مفهوم 

و تمییــز آنها بپردازیم. 
براي دســتیابی به این منظور، شــاید بهترین راه، تبیین عبارت »تحلیل اقتصادی« 
باشــد. به همین دلیل در دو گفتار به بررســي معنــاي دو واژۀ »تحلیل« و »اقتصادي« 
مي پردازیم. با تبیین این مفهوم بســیاري از مباحثي کــه در »تحلیل اقتصادِي مضاف« 
مطرح اســت همچون تحلیل اقتصادي حقــوق، تحلیل اقتصادي سیاســت و یا تحلیل 

اقتصادي جامعه شناسي، روشن مي گردد. 

1. مفاهيم سه گانۀ تحليل و جايگاه »تحليل« اقتصادي
عمومــاً واژۀ تحلیــل به معنــاي تقلیل یا فروکاســتن می آید. براي مثــال، لغت نامه 
 Analysis آکســفورد به عنوان یکي از معتبرترین لغت نامه هــاي موجود، ذیل واژۀ
آن  را بــه معناي تجزیه یک چیز به اجزای تشــکیل دهندۀ آن، معنا کرده اســت 
)آکســفورد، 2004(. معناي لغوی این کلمه در عربي و به تبع آن فارسي، عبارت 
اســت از: تجزیه در مقابل ترکیب. این کلمه در زبــان یوناني و التین نیز دقیقاً به 
همین معناســت. Analusius واژه اي یوناني اســت که در نهایت به معناي از هم 
باز کردن، شــکافتن و رشــته کردن پنبه هاســت و از طریق زبان التین در قرون 
وســطا به انگلیسي راه یافته و در قرن هفدهم شــکل انگلیسي به خود گرفته است 
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)آیتــو، 1386، ص 53(. حــال آنکه این معنــا، تنها یکي از معاني ســه گانۀ واژۀ 
تحلیل اســت. تحلیــل در دو معناي دیگر نیز به کار رفته اســت و به عبارت دیگر 

 1 دو نوع دیگر نیــز دارد: تحلیل ارجاعی و تحلیل تفســیری یا تعبیری.
شــاید قدیمي ترین کاربرد مفهوم تحلیل در تاریخ اندیشۀ غرب، به فرهنگ یوناني 
و به مباحث هندســه دانان این مرزوبوم اختصاص داشــته باشــد. به عنوان نخستین و 
مهم ترین نمونه، پاپوس، از حکیمان و ریاضي دانان اســکندریه در قرن چهارم میالدي، 
در مجموعۀ آثار ریاضي خود که حدود ســال 300 میالدي نگاشــته، تحلیل را به این 

شیوه تعریف کرده است: 
»تحلیل عبارت است از طي مسیر از میان آنچه پذیرفته ایم و لوازم آن براي رسیدن 
بــه آنچه بــا ترکیب آنها مورد تصدیق قرار مي گیرد، زیرا در تحلیل، فرض ما این اســت 
که )اثبات( آنچه مفروض اســت قباًل صورت گرفته است و سپس نتایجي بر آن بار شده 
اســت لذا باید دریافت مقدمات اثبات آن امر مفروض چیست و مقدمات آن مقدمات نیز 
کدام اند تا نهایتاً به گزاره هایي منتهي شویم که خود مبنا و مبدأ هستند. ما چنین روشي 

را تحلیل پیشیني یا ارجاعی2 مي نامیم«. 
به این ترتیــب، مهم ترین عملکرد فیلســوفان معروف یونان هم در تحلیل مســائل 
فلســفي )مانند مباحث ارســطو( و هم در تحلیل هاي مفهومي )مانند مباحث افالطون 
در تقســیم و تعریف(، عبارت بود از بازگرداندن امر مورد بررســي به اصول یا مفاهیم 
پایه که قابل مناقشــه نیســتند. نمونۀ بارز چنین تحلیل هایي را در هندســۀ اقلیدس 
مي توان مشــاهده کرد. اقلیدس در حدود 300 ســال قبل از میالد در کتاب ســیزده 
جلدي خود، اصول، با اســتفاده از پنج اصل موضــوع3 و پنج اصل متعارف4 و تعدادي 
از مفاهیــم تعریف نشــدۀ دیگر، 465 قضیــه5 را تحلیل مي کنــد )گرینبرگ، 1386(. 
تحلیل هایــي که وي ارائه مي کند، دقیقاً از طریق بازگشــت به اصــول و مفاهیم اولیه 

گرفته اند.  صورت 
 بیني در مقالۀ تحلیل در دانشــنامۀ فلسفه اســتانفورد عناوین زیر را براي معرفي این سه نوع تحلیل . 1

 Decompositional( تحلیل تجزیه اي ،)Regressive Analysis( به کار برده است: تحلیل بازگشتي
Analysis( و تحلیــل تبدیلي یا تفســیري )Transformative or Interpretive Analysis(. نک. 
 Beany, Michael )2009( “Analysis”, in Stanford Encyclopedia of Philosophy,
 ./Available at: http://plato.stanford.edu/entries/analysis

استلماخ و بروزك نیز در کتاب خود پیرامون روش شناسي حقوق، عناوین زیر را به کار برده اند: 
تحلیل به مثابۀ جستجوي علل منطقي )Analysis as a Search for Logical Reasons(، تحلیل به مثابۀ 

تجزیه )Analysis as Decomposition( و تحلیل به مثابۀ ترجمه )Analysis as Translation(. نک. 
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 همین زمینه تالش هاي اجتهادي اصولیان و فقهاي ما نیز اعم از شیعه و سني قابل 
ذکر است. »علینا القاء االصول و علیکم التفریع« دقیقاً به همین معناست. براي مثال فقها 
و اصولیین شــیعه از اصول بیان شدۀ معصومین صدها قاعده و اصل فرعي دیگر استخراج و 
استنباط کرده و از هر کدام از آنها نیز قواعد فرعي تر و جزئي تر دیگري را به وجود آورده اند. 
رســاله هاي عملیه اي که به این شــکل براي نخســتین بار در قرن چهاردهم قمري برای 
تسهیل امور مسلمانان چاپ و منتشر شده، حاوی قواعد و فروعاتي هستند که به بسیاري 
از آنها در متن احادیث به طور مستقیم و به روشنی اشاره نشده است، ولي نیازهاي جامعه، 

فقها را بر آن داشته است تا از اصول القا شده، فروعات الزم را استنباط کنند.
هرچنــد تحلیل در معنــاي بازگرداندن قضایای پیچیده به اصــول اولیه داراي تاریخ 
کهن تري اســت، آنچه در افواه عمومي و نیز کاربردهــاي متعارف از مفهوم تحلیل مدنظر 
اســت، تجزیه یا تقلیل اســت؛ به     گونه ای که هرگاه از تحلیل صحبت مي کنیم، نخستین 
چیزي که به ذهن یک شــخص مي رسد، فروکاستن یک مفهوم مرکب و پیچیده به اجزاي 
تشــکیل دهندۀ آن است. این معنا از قرن ها پیش مورد توجه اندیشمندان بوده است، ولي 
به خصوص با انقالب علمي که در قرن هفدهم صورت گرفت، گســترش بیشتري پیدا کرد 
)محمــدزاده، 1383، ص 78(؛ براي مثال رنه دكارت )1596-1650م( در جایي از کتاب 

خود، در روش به كارگيري عقل، مي گوید:
»هر یک از مشــکالتي را که به مطالعه درمي آورم، تا مي توانم و به اندازه اي که براي 

تسهیل حل آن الزم است، تقسیم به اجزا نمایم« )فروغی، 1383، ص 210(.
وی همچنیــن در کتاب دیگر خود، تأمالت، در پاســخ به انتقادهاي شــخصي به نام 
مرسنه، ضمن بیان تفاوت و تمایز میان تجزیه و ترکیب، بهترین و قابل اعتمادترین روش 
تعلیمــي را همان تجزیه اعالم مي کند و اظهار مــي دارد که از این روش در تألیف تأمالت 
بهره برده اســت )محمدزاده، پیشــین، ص 80(. جان الك )1632-1704م(، اندیشمند و 
فیلسوف سیاسي عصر روشنگري، نیز معتقد بود که »تمام تصورات مرکب ما قابل تجزیه به 
تصورات ساده است که از آنها ترکیب یافته اند« )همان(. تحلیل در معناي تجزیه اي نهایتاً 
در آثار الیب نیتز ریاضي دان )1646-1716م( و ایمانوئل کانت فیلسوف )1724-1804م( 

به اوج خود می رسد )همان، صص 81-83(. 
در معناي ســوم، منظور از تحلیل این اســت که یک مفهوم پیچیده را با اســتفاده از 
مفاهیم روشــن تر و ملموس تر که ذاتاً ارتباطي با مفهــوم اولیه ندارد، توضیح دهیم. براي 
مثال، دکارت براي تحلیل مســائل هندســي از زبان ریاضي استفاده مي کرد تا با سهولت 
بیشــتري به بررسي این دست از مســائل بپردازد )Beany, 2009(. تحلیل در این معنا 
بیشــتر در فضاي فلسفۀ تحلیلي6 بوده که در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم مطرح شده 
است. به این ترتیب، به لحاظ ترتیب زماني )کرونولوژیک(، در دوراني که هندسۀ یوناني به 
شکوفایي رسید، تحلیل در معناي نخست اهمیت فراواني داشت. در اوایل دوران مدرن، در 
کنار تحلیل به مثابۀ بازگشــت به اصول و مفاهیم اولیه، تحلیل در معناي دوم )تجزیه( نیز 
6.  Analytic Philosophy
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از اهمیت بیشــتري نســبت به قبل برخوردار شد و از زماني که فلسفۀ تحلیلي به وجود 
آمد، یعنــي اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیســتم، به خصوص پس از چرخش زباني 
که توســط کارهاي اشــخاصي همچون گوتلوپ فرگــه )1838-1925م(، ادوارد مور 
)1873-1958م(، برتراند راسل )1872-1970م( و وایتهد )1861- 1947م( صورت 
گرفت. نوع ســوم تحلیل، یعني تحلیل در معناي ترجمه یا تفســیر، نمود بیشتري پیدا 
کرد )Stelmach and Brozek, 2005 p.71(. فلســفۀ تحلیلي براي بررسي مسائل، 
تعابیــري از مفاهیم ارائه مي  داد که این تعابیر منطقــي بودند؛ یعني براي پرداختن به 

فلسفه، نخســت مفاهیم را به تعبیر منطقي تبدیل مي کرد. 
خود منطق جدید نیز بر پایۀ روش هاي استدالل در ریاضی شکل گرفته است، تاحدي 
که معروف به منطق ریاضي است. »استفاده از نمادها و روش هاي ریاضي در منطق جدید 
اوالً از مغالطات و لغزش ها در مســیر اســتدالل جلوگیري مي کنــد، ثانیاً جریان و فرآیند 
اســتدالل را تســریع مي بخشــد و ثالثاً امکان ورود به حوزه هایي را فراهم مي آورد که با 
ابزارهاي منطق سنتي ورود به آنها ممکن نیست« )نبوی، 1389، ص 3(. هندسۀ اقلیدسي 
و به ویژه هندســۀ تحلیلي نیز یکي دیگر از نمونه هاي اســتفاده از تحلیل در معناي سوم 
اســت، زیرا در هر دو، مسائل و مشکالت هندسي، اول به زبان ریاضي تبدیل شده، سپس 
تحلیل گر، این شــکل جدید ریاضي را بررســي می کند و نتایج به دست آمده را به هندسه 

)موضوع اصلي مورد بررسي( تعمیم مي دهد )محمدزاده، پیشین، صص 67-99(.
اســتلماخ و بروزك در اثر ارزشمند خود، روش استدالل حقوقي، چهار روش پرداختن 
 Stelmach( به حقوق را به این شــکل ذکر کرده اند: منطــق، تحلیل، جدل و هرمنوتیک
and Brozek, op.cit(. آنها تحلیل اقتصادي را به عنوان یکي از مصادیق تحلیل شناسایي 
مي کنند. به عبارت دقیق تــر، واژۀ تحلیل در عبارت تحلیل اقتصادي حقوق، نه در معناي 
اول و نه در معناي دوم، بلکه دقیقاً در معناي سوم استفاده شده که عبارت است از تحلیل 
از طریق انتقال یک پدیده یا موضوع پیچیده و ناآشنا به حوزه اي آشناتر با هدف شناسایي 
بهتر ابعاد پیدا و پنهان یک موضوع. زیرا مفاهیم اقتصادي داراي تعاریف دقیق تري هستند 
و زوایاي پیدا و پنهان آنها بررسي شده و به همین دلیل مي توان با تبدیل مفاهیم حقوقي 
و سیاسي به مفاهیم اقتصادي، از مباحثي که در علم اقتصاد دربارۀ این مفاهیم مطرح شده 
اســت، براي تبیین مفاهیم حقوقي یا سیاسي مزبور بهره برد )Ibid(. براي مثال بوکانان و 
یون در مقالۀ خود با عنوان عقالنیت به مثابۀ حزم: دلیل دیگري براي وجود قواعد، ســعي 
مي کنند علت وجودي قواعد الزام آور در جامعه را با استفاده از مسئلۀ جاافتاده اي همچون 
 .)Buchanan and Yoon, 1999, pp.211-218( تراژدي منابع مشترك7 توضیح دهند
در این تحلیل آنها به مســئلۀ تراژدي منابع مشــترك صرفاً به عنــوان یک ابزار تحلیلي 
مي نگرند، نه چیز دیگر. زیرا این مسئله و زوایاي مختلف آن و جهاتي که مؤثر بر مسئله و 
حل آن است، به خوبي در علم اقتصاد بررسي شده است. حال بوکانان و یون از آن به عنوان 

یک نرم افزار تحلیل داده استفاده مي کنند، نه بیشتر. 
7.  Tragedy of Commons



 مطالعات حقوق تطبیقی دوره 4، شمارۀ 2، پاییز و زمستان 61392

یکي از مسائلي که دراین زمینه تببین آن مي تواند برخي از سوءپندارها نسبت به کاربرد 
تحلیل اقتصادي در حقوق و سایر حوزه هاي علوم انساني از جمله سیاست را رفع و دفع کند، 
سازوکار تحلیل در معناي سوم یعني تحلیل در معناي ترجمه است. همواره یکي از اتهاماتي 
که به خصوص خود حقوق دانان علیه تحلیل اقتصادي حقوق مطرح مي کنند، این اســت که 
اقتصاددانان همه چیز را به چشم سود و زیان و پول و ثروت مي بینند و تنها به دنبال مادیات 
هستند؛ نه به امور معنوي وقعي مي نهند، نه به احساس توجهي دارند، نه به دین پایبندند و نه 
به اخالق. براي مثال، اخالق گرایان یا کساني که درصدد ارائۀ تفاسیر اخالقي از قانون اساسي 
هستند، معتقدند اقتصاد قانون اساسي به دنبال قیمت گذاري بر ارزش هاي بنیادي است. آنها 
بر این باورند که با پذیرش تحلیل هاي اقتصادي از حقوق اساســي، براي مثال حق بر سقط 

جنین و حق بر حیات را در مقابل همدیگر به مزایده خواهیم گذاشت.
حال آنکه نادرست بودن چنین برداشتي بسیار واضح است. تحلیل گر اقتصادي هیچ گاه 
در این مقام نیست که مفاهیم و موضوعات حقوقي را ارزش گذاري کند؛ برای نمونه اینکه 
اهمیت عدالت بیشتر است یا آزادي، هیچ گاه دغدغۀ یک اقتصاددان نیست. هدف تحلیل گر 
اقتصادي از ارزش گذاري این اســت که بتواند تحلیل خود را ارائه کند. به فرض در همین 
مورد مي توان عدالت و آزادي را به جاي هم به کار برد و این مســئله خدشــه اي به کلیت 

تحلیل وارد نمي کند. 
اســتلماخ و بروزك، فرایند انجام یــک تحلیل در معناي ســوم، یعني تحلیل 
ترجمه اي را، به روشــني توضیح داده اند. آنها پس از ذکــر یک مثال، این فرایند را به 

تقسیم کرده اند: سه مرحله 
الف( مرحلۀ ترجمۀ مفاهیم به زبان اقتصاد8. در این مرحله، مفاهیم مربوط به حوزۀ 
موضوع، مانند حقوق و یا سیاســت، به زبان اقتصاد برگردانده مي شــود. زبان اقتصاد زبان 
ویژه اي اســت که صبغۀ مالي دارد؛ به همین دلیل شــاید آزادي، عدالت، حق بر حیات و 

مفاهیمي از این قبیل به دالر یا هر کمیت دیگري تبدیل شوند. 
ب( مرحلۀ انتخاب ابزار تحلیلي. پس از آنکه مفاهیم حقوقي یا سیاســي یا هر مفهوم 
دیگري با موفقیت به زبان اقتصادي درآمد، ابزار تحلیلي مناســبي باید انتخاب شود. براي 
مثــال، دربارۀ تحلیل اقتصــادي اگر دولت به بنگاه اقتصادي، خدمــات عمومي به کاالي 
تولیدي، شهروندان به مصرف کنندگان، نظام فدرالیسم  به بازار رقابتي، و مالیات به قیمت 
کاال ترجمــه گردد، مي توان از ابزارهاي تحلیلــي که با عنوان کلي نظریۀ مصرف کننده در 

اقتصاد خرد مطرح مي شود، استفاده کرد. 
ج( مرحلــۀ نتیجه گیري. پس از آنکه مفاهیم به زبان اقتصادي ترجمه شــد و ابزار یا 
ابزارهاي تحلیلي مناسب به کار گرفته شــد، مي توان نتیجه گیري کرد. در مثال باال، طبق 
نظریۀ مصرف کننده، بنگاهي مي تواند فروش بیشــتري داشــته باشــد که با قیمت کم تر، 
کاالیی با کیفیت بهتر تولید کند. به همین ســیاق، در یک نظــام فدرال، ایالتي مي تواند 

موفق تر عمل کند که با گرفتن مالیات کم تر، خدمات عمومی بهتری ارائه دهد. 
8.  Economization
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بدیهي اســت در هر سه مرحله، مشــکالت متعددي پیش روي تحلیل اقتصادي قرار 
دارد. در مرحله اول، تبدیل مفاهیم غیراقتصادي به زبان اقتصادي چندان آســان نیســت 
و برخي از اختالفنظرهایي که میان اندیشــمندان و نویســندگان مختلف در حوزۀ تحلیل 
اقتصادي وجود دارد، ریشــه در شــیوۀ ترجمه این مفاهیــم دارد. در مرحلۀ دوم، ممکن 
اســت ابزار یا مدل تحلیلی درســت انتخاب نشده باشــد. در مرحلۀ سوم نیز ممکن است 

.)Stelmach and Brozek, op.cit, pp.94-97( نتیجه گیري اشتباه باشد

2. مفهوم اقتصاد در عبارت »تحليل اقتصادي«
یکي از مهم ترین مواردي که نویســندگان و نیز خوانندگان تــازه وارد را در عرصۀ تحلیل 
اقتصــادي حقوق  اغلــب آزار مي دهد، مفهوم اقتصاد به ویژه در نقــش وصفي در عبارتي 
همچون تحلیل اقتصادي است. در نوشــته هاي مختلف مشاهده مي شود که دراین  زمینه 
خلط مبحث صورت گرفته اســت. براي تبیین معناي تحلیل اقتصادي، الزم است از همان 

ابتدا سه معناي متفاوت در باب واژۀ اقتصاد شناسایي شود. 
اقتصاد9 در معناي نخســت مبین نظام اقتصادي است. براي مثال، هنگامي که کتابي 
بــا عنوان اقتصاد ایران را در دســت مي گیریم، منظور نویســنده از نگارش آن کتاب ارائه 
شــرح و توصیفي از نظام اقتصادي ایران و وضعیت اقتصادي کشور است10. در معناي دوم، 
اقتصاد به معناي رشــته اي از علوم انساني است که به مطالعۀ پدیده هایي همچون عرضه، 
تقاضــا، تولید، تورم، رکود و بیکاري مي پردازد. برای مثال، ريچارد پوزنر به این مســئله 
اشــاره مي کند که حقوق دانان زیادي وجود دارند که هنوز فکر مي کنند اقتصاد تنها دربارۀ 
تورم، بیکاري، چرخه هاي اقتصادي و دیگر پدیده هایي اســت که در اقتصاد کالن بررسي 
مي شــوند )Posner, 2003, p.3(. در این معنا از اقتصاد اغلب با عنوان علم اقتصاد11 یاد 
مي شــود. این معنا معرف تفکر اولیه دربارۀ فعالیت اقتصادي از ارسطو تا آدام اسميت و 
كارل ماركس و اقتصاددانان معاصری است که تالش مي کنند قلمرو این علم را در همان 
مرزهاي سنتي حفظ کنند. در این معنا اقتصاد براي اشاره به نوعي فعالیت نیز به کار برده 
مي شــود. اقتصاددانان این فعالیت را نه از روي شکل خاص محاسبه اي آن، بلکه از طریق 
اهدافي که دارد، شناسایي مي کنند؛ یعني از طریق تولید و بازتولید کاالها و تأمین نیازهاي 

مادي افراد بشر )کاپوراسو و لوین، 1387، ص 44(. 
به نظر مي رســد دو معناي یاد شده، بخش اعظم بار معنایي اقتصاد را نزد عامۀ افراد که 
دانش تخصصي در این زمینه ندارند و حتي متأســفانه نزد برخي از دانشجویان علم اقتصاد، 

9.  در زبان انگلیسي، هرگاه اقتصاد در معناي نخست مدنظر باشد، از واژۀ Economy استفاده مي شود. 
در دیگر زبان هاي التین نیز شبیه همین وضعیت جاري است. 

ابراهیم  رزاقي،  است:  زمینه  این  در  نمونه خوبي  زیر  با مشخصات  رزاقي  ابراهیم  مثال کتاب  براي    .10
)1388( آشنایي با اقتصاد ایران، تهران: نشر ني. 

11.  در زبان انگلیسي، هرگاه اقتصاد در معناي دوم مدنظر باشد، از واژۀ Economics استفاده مي شود. 
در دیگر زبان هاي التین نیز چنین وضعیتي حاکم است. 
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بر دوش مي کشــد. در نتیجه، از نظر چنین شخصي انسان اقتصادي12 احتماالً کسي است 
کــه فعالیت هاي اقتصادي دارد )Kirchgässner, 2008, p.1( یا دوره هاي علمي اقتصاد را 
گذرانده است. همچنین، عبارتي همچون حقوق اقتصادي یا حقوق عمومي اقتصادي را که 
به عنوان یکي از دروس در برنامۀ برخي از دوره هاي کارشناسي ارشد همچون حقوق عمومي 
گنجانده شــده اســت، باید در همین فضا تعریف کرد، زیرا در آن، نهادهاي حقوقي صرفاً به 
عنوان عناصر خارج از اقتصاد درنظر گرفته مي شوند )دادگر ،1389، ص17( که یا از اقتصاد 

تأثیر مي پذیرند  یا بر اقتصاد تأثیر مي گذارند. 
در معناي سوم، اقتصاد به معناي نوعي روش تحلیل است. در این معنا، اقتصاد به مثابۀ 
روشي است که با استفاده از آن پدیده هاي مختلفي را مي توان تبیین کرد. به این ترتیب، 
اقتصاد در این معنا ما را به شــیوۀ اندیشــیدن فرد و توجیه او از جهان معطوف مي کند. 
این شــیوه و روش تفکــر که گاه با عنوان رویکرد اقتصادي13 از آن یاد مي شــود، درصدد 
فهمیدن کنش انســاني به عنوان تالشــي براي کســب اهداف خاص در مقابل تنگناهاي 
بیروني اســت )کاپوراسو و لوین، پيشين، صص 44-41(. براي مثال، در عبارت »تحلیل 
اقتصــادي حقوق«، ذکر واژۀ اقتصاد به این معناســت که موضوعــات حقوقي با ابزارهاي 
اقتصادي بررسي مي شوند و در آن، نظریه ها و تکنیک هاي اقتصادي براي آزمون ساختارها، 
فراینــد و آثار حقوق و نهادهاي قانوني به کار گرفته مي شــوند. به زبــان خود اقتصاد، در 
تحلیــل اقتصادي حقوق، نهادهاي حقوقي به عنــوان متغیرهاي اقتصادي درون مدل هاي 
اقتصادي بررســي  مي گردند؛ نه مثل حقوق اقتصادي که در آن، نهادهاي حقوقي صرفاً به 
عنــوان عناصر خارج از اقتصاد درنظر گرفته مي شــدند )دادگر ،1389، پيشين، ص17(. 
به این ترتیب، باید تأکیــد کرد هنگامي که وصف »اقتصادي« در عبارت »تحلیل اقتصادي 
حقوق« به کار برده مي شــود، منظور معناي سوم آن است، نه دو معناي نخست. در نتیجه، 
تحلیل اقتصادي به معناي تحلیلي اســت که در آن از روش ها و شیوه هاي تحلیلي که در 

»علم اقتصاد« براي مطالعۀ بازار به کار گرفته شده است، استفاده مي شود. 
براســاس آنچه گفته شد، باید روشن شده باشــد که تحلیل اقتصادي حقوق هرگز به 
معناي »علم اقتصاد« و پرداختن به آن به معناي پرداختن به اقتصاد- آن گونه که به لحاظ 
عرفي از آن برداشــت مي شود- نیست. به عبارت روشــن تر، در تحلیل اقتصادي به دنبال 
بررســي تأثیر نظام حقوقي و یا قواعد حقوقي بر نظام اقتصادي کشــور و کشف پیامدهاي 
اقتصادي حقوق نیســتیم. بررسي این گونه موضوعات هیچ ســنخیتي با تحلیل اقتصادي 
حقوق ندارد، بلکه شــاخه اي از علم اقتصاد اســت؛ یعني علم اقتصــاد همان گونه که گاه 
به بررســي تأثیرات جنگ بر نظام اقتصادي مي پردازد، ممکن اســت به بررسي پیامدهاي 

اقتصادي یک نظام حقوقي یا بخشي از آن نیز بپردازد.
اقتصاددانان با عنوان »علم اقتصاد« به بررسي آثار و پیامدهاي اقتصادي نظام حقوقي 

12.  Homo Economicus
13.  Economic Approach
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و یــا نهادهاي حقوقي می پردازند. براي مثال، یکي از رســالت هاي اقتصاد نونهادگرایي14، 
بررســي پیامدهاي نهادهاي اجتماعي، از جمله نهادهاي حقوقي، نســبت به اقتصاد است. 
اینکه قوانین مالیاتي چه تأثیري بر سطح تولید در کشور دارد یا قوانین گمرکي چه تأثیري 
بر اشتغال، و یا نظام فدرال چه تأثیري بر رشد اقتصادي  مي تواند داشته باشند و مواردي از 
این قبیل، همگي مباحث مربوط به علم اقتصاد- به خصوص قرائت نونهادگراي آن- است، 

نه تحلیل اقتصادي.
اِســتيون مدما در مقالۀ خود با عنوان مكتب شيكاگو در حقوق و اقتصاد که در 

سال 2010م منتشر شده است، دراین باره مي نویسد: 
»تفــاوت اصلي بین رویکرد قدیــم و جدید حقوق و اقتصاد مربوط به جنس مطالعات 
آنها اســت. رویکرد قدیم به دنبال بررســي تعامالت حقوق و اقتصاد است )به عنوان یک 
عنصر مهم و اساســي در نظریه پردازي اقتصادي( حال آنکه رویکرد جدید به دنبال اعمال 
نظریۀ اقتصادي جهت بررســي رفتار افراد در فضاي حقوق است و کاري به مباني حقوقي 
نظــام اقتصادي ندارد. به عبارت دقیق تر، رویکرد قدیــم و جدید معرف دو قرائت مختلف 
از نظریۀ اجتماعي هســتند. رویکرد قدیم یک رویکرد چندالیه و میان رشــته اي است که 
به دنبال تحلیل ســاختار نهادي جامعه اســت. در این رویکرد، گاه حقوق به اقتصاد تأثیر 
مي گــذارد و گاه اقتصاد به حقــوق. در عوض، رویکرد جدید جزئــي از یک رویکرد کلي 
امپریالیســم اقتصادي اســت که در آن نظریۀ اقتصاد نئوکالســیک به عنوان یک نظریۀ 
اجتماعي معرفي مي شود. در این رویکرد، نظریۀ انتخاب عقالني به عنوان ابزاري جهت فهم 
رفتار افراد در تمامي زمینه هاي اجتماعي به کار برده مي شــود. به عبارت دیگر، این رویکرد 
اقتصاد را به حوزه هایي که به طور سنتي اقتصادي محسوب نمي شوند، گسترش مي دهد تا 
از ایــن طریق حوزه هاي علمي مزبور را تحت تأثیر قرار دهد، نه اینکه نتایج مطالعات خود 
را با این هدف که شــاید بتواند به ما در فهم عملکرد نظام اقتصادي کمک کند، به حوزه 

.)Medema, 2010, p.169( »...اصلي یعني اقتصاد وارد کند

بند دوم- موضوع تحليل اقتصادي و گسترۀ آن
جرج اســتيگِلر : »اقتصاد یک علم سلطه گستر است؛ زیرا به بررسي برخي از موضوعات 
اصلي در سایر رشــته هاي همسایه خود در علوم انساني مي پردازد بدون آنکه دعوتنامه اي 

 .)Stigler, 1984, p.311( »...براي این کار داشته باشد
پــس از تبیین تحلیل اقتصادي بــه عنوان روش مي توان یــک گام فراتر رفت و آن 
تعریضي بر موضوع تحلیل اقتصادي است. موضوع اقتصاد از نگاه کساني که تنها دو معناي 
نخســت را شناســایي کرده اند، با موضوع اقتصاد از نظر افرادی که با معناي سوم آشنایي 
دارند، متفاوت اســت. از منظر دو معناي نخست، موضوع اقتصاد بررسي نظام اقتصادي یا 
مســائلي اســت که همگي آنها را مي توان با عنوان کلي مسائل بازار15 گرد هم آورد؛ مانند 

14.  New Institutionalism )in Economics(
15.  Market
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عملکرد بنگاه هاي اقتصادي، عرضه و تقاضاي کاالها و خدمات، تولید، مصرف و غیره. حال 
آنکه از منظر معناي سوم، موضوع اقتصاد چیزي بسیار فراتر از ِصرف 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. 

1. تعريف اقتصاد
هرچند تعریف معروفي که آلفرد مارشال )1842-1924م( از اقتصاد ارائه مي کند،16 بیشتر 
ناظر به موضوع اقتصاد و در نتیجه برداشــت حداقلي از آن اســت، اما تعریف ليونل رابينز 
)1898-1984( و جيمز بوكانان از اقتصاد تنها زماني معنادار خواهد بود که از الیۀ روشی 
اقتصاد آگاه باشــیم و قدرت تبییني آن را شناســایي کنیم. طبــق تعریف رابينز که البته 
معتبرترین تعریف و مورد قبول بیشــتر کتاب های درسي اقتصاد است، »اقتصاد علمي است 
که به مطالعۀ رفتار بشر مي پردازد، از آن حیث که بین هدف و وسیله هاي کمیابي که مي تواند 
 .)Salzberger, 2008, p.26( »اســتفاده هاي مختلفي داشته باشند، ارتباط برقرار مي کند
بوكانان با رد همه تعاریفي که دربارۀ اقتصاد ارائه شده است، علم اقتصاد را به مثابه دانشي 

 .)Buchanan, 1964, p.220( »مي داند که »به مطالعۀ روابط تعاملي17 مي پردازد
تعریــف رابينز آشــکارا در خدمت جنبش امپراتوری اقتصاد قرار گرفته اســت، زیرا 
همان طور که هيرشــليفر بیان کرده است، »اهدافي که افراد بشــر اعم از مرد و زن به 
دنبال آن هســتند تنها نان و کره نیســت، بلکه این اهداف مي تواند شهرت، ماجراجویي، 
روابط زناشــویي، مقام و موقعیت، رســتگاري ابدي، معناي درست زندگي و یا حتي یک 
شب، خواب راحت باشد« )Hirshleifer, 1985, p.53(. بر این اساس است که هم اکنون 
تحلیل اقتصادي به موضوعات بسیار پراکنده اي همچون رفتار دولتمردان سیاسي و اداري، 
انتخابات، حقوق، جــرم و مجازات، تبعیض نژادي، برده داري، ازدواج و طالق، هرزه نگاري، 
روابط نامشروع، دین، خودکشي، اعتیاد، سقط جنین، ورزش، قمار، علم و بسیاري مباحث 
دیگر گســترش یافته اســت )Maki, 2008, p.358(. بِكر، یکــي از طالیه داران تحلیل 

اقتصادي حقوق، درواقع کار خود را با همین تعریف آغاز کرده است:
»تعریف اقتصاد با اســتفاده از مفهوم ابزارهاي کمیاب و اهداف رقیب عام ترین تعریف ها 
اســت. این تعریف بر مبناي ماهیت مســئله اي که باید حل شود، اقتصاد را توصیف مي کند و 
فراتر از بخش بازار یا کاري که اقتصاددانان انجام مي دهند را دربر مي گیرد. کمیابي و انتخاب 

از  اقتصاد آن بخش  از مطالعۀ بشر در زندگي روزمره.  تعریف مارشال، »اقتصاد عبارت است  16.  طبق 
فعالیت فردي و اجتماعي افراد بشر را مطالعه مي کند که با به دست آوردن و استفاده از نیازهاي مادي 

براي رفاه بشر در ارتباط هستند«. 
مارشال این تعریف از اقتصاد را در کتاب اصلي خود با مشخصات زیر ارائه کرده است، ولي در بسیاري از 

کتاب ها و مقاله های اقتصادي این تعریف تکرار شده است:
Marshall, Alfred )1920( Principles of Economics, London: Macmillan.
17.  Exchange Relationship
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همه منابع تخصیص یافته از طریق فرایند سیاسي )از جمله اینکه از کدام صنایع مالیات گرفته 
شود، با چه سرعتي مي توان عرضۀ پول را افزایش داد و آیا باید به جنگ رفت یا نه( از طریق 
خانواده )از جمله تصمیم گیري براي انتخاب همسر، اندازۀ خانواده، دفعات حضور در کلیسا 
و توزیع زمان بین ســاعات خواب و کار( و از طریق دانشــمندان )از جمله تصمیم گیري ها 
دربارۀ تخصیص زمان اندیشیدن و توزیع قوۀ فکر به مشکالت پژوهشي و غیره( را مشخص 

مي سازد« )کاپوراسو و لوین، پیشین، ص 192(. 
تعریف بوكانان نیز از جنبۀ دیگري باعث گسترش حوزۀ روشي اقتصاد به موضوعاتي 
شــده که پیشتر بخشــي از اقتصاد )سنتي( محسوب نمي شده اســت. از نظر وي روابط 
تعاملي مختص بازار نیســت و در ســایر عرصه هاي زندگي نیز هــرگاه تعاملي بین افراد 
بشــر صورت مي گیرد، مي توان آنرا موضوع تحلیل اقتصادي قرار داد. وي تعریف رابينز 
را بــه این دلیل نقد و رد مي کند که هرگونــه انتخابي را دربر مي گیرد و بي جهت حوزۀ 
Bu-( دعلم اقتصاد را به مطالعۀ انتخاب هایي گســترش مي دهد که ارزش مطالعه ندارن
chanan, 1991, pp.217(. درست به همین دلیل، حتي شیوۀ معمول شروع کتاب هاي 
درســي اقتصاد را که در آن وضعیــت رابينسون كروزوئه در جزیره اي دورافتاده شرح 
داده مي شــود، اشــتباه مي داند. بوكانان توصیه مي کند که اقتصاد بــه عنوان »نظریه 
بازار«18 که محل تعامل بین افراد اســت، باید جانشــین اقتصاد به عنوان »نظریه توزیع 
منابــع محدود«19 گردد )Buchanan, 1964, pp.217( که در مواردي تنها به عملکرد 

یک فرد معطوف است و ممکن است تعاملي نباشد. 
در همین ارتباط، سیاســت به مثابۀ تعامل20 مفهومي اســت که بوكانان در راســتاي 
گســترش تحلیل اقتصادي به حوزۀ عمومي بارها به آن اســتناد مي کند. بازار نهاد مبادله 
اســت و افراد به این دلیل به بازار وارد مي شوند تا چیزي را با چیز دیگر مبادله کنند. آنها 
به بازار وارد نمي شــوند تا منافع خود را بیشــتر کنند؛ حتي اگر چنین چیزي هم باشــد، 
کار اقتصاد بررســي چنین وضعیت هایي نیست، زیرا اقتصاد تکنولوژي نیست و اقتصاددان 
مهندس نیست. بوکانان در آثار متعدد خویش از این پیش فرض اقتصاد متعارف که انسان ها 
به دنبال بیشــینه گري یا حداکثرســازي هســتند و اقتصاد صرفاً به مطالعۀ همین رفتار 
 .)Buchanan, 1991, p.7; Yeager, 1990, pp.197-199( مي پردازد، انتقاد مي کنــد
کارکرد بازار این اســت که روابط متقابل افراد را به گونه اي تنظیم نماید که بدون آنکه به 
وضعیت اولیۀ هابزي )توحش( دچار شــوند و بدون آنکــه به دولت هابزي )دولت توتالیتر 

و همه جا حاضر( نیاز داشته باشند، احتیاجات خود را در یک سطح معین برطرف کنند.
تعمیم این مفهوم از عرصۀ بازار به عرصۀ سیاســت با دیدگاه متعصبانۀ کالســیک در 
تعارض اســت که بر اساس آن افراد در عرصۀ سیاست براي جستجوي مشترك حقیقت و 
خیر همگاني وارد مي شــوند. با این توضیح که با وجود اینکه اقتصاددانان از مدت ها پیش 

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 مي نگرند که در بازار نفع خود را دنبال مي کند، 
اما تا اواســط قرن بیســتم نگاه به سیاســتمداران متفاوت بود و آنها را انسان هایي درنظر 
مي گرفتند که تنها به خدمتگزاري مشــغول هستند. از اواسط قرن بیستم به واسطۀ ظهور 

برخي روش هاي پژوهشي، این نوع تفکیک رد شد )سرزعیم، 1389، ص 235(. 
از نظر بوكانان تفاوت میان بازار و عرصۀ سیاسي ناشي از تفاوت ارزش ها یا عالئقي نیست 
که افراد دنبال مي کنند؛ بلکه ناشي از شرایطي است که در هرکدام براي پیگیري اهداف متفاوتی 
حاکم اســت. سیاست ساختار مبادله اي پیچیده اي میان افراد است. ساختاري که از طریق آن 
افراد مي توانند اهداف خاص خود را دنبال کنند؛ اهدافي که نمي توان از خالل مبادالت ســادۀ 
بازاري به شــکل مؤثري دنبال کرد. وقتي منافع فردي در کار نباشــد، منفعتي وجود نخواهد 
داشــت. افراد هنگامي که به بازار متعارف وارد مي شوند، سیب را با پرتقال مبادله مي کنند. در 
عرصۀ سیاست نیز همین افراد در مورد سهمي که هرکس بابت هزینۀ امور عمومي باید بپردازد، 

با هم بده بستان مي کنند، نه چیز دیگر )بوکانان، 1389، صص 257-264(. 
مفهوم سیاســت به مثابۀ تعامل، متضمن این معناســت که هر نظریه اي که دربارۀ 
انتخاب جمعي ارائه مي شــود، باید تــالش کند راه هایی را که از طریق آن، منافع متضاد 
افراد ســازش داده مي شوند، بررسي و تحلیل کند. به این ترتیب، تحلیل اقتصادي درواقع 
یــک نظریه دربارۀ انتخاب جمعي اســت و توضیح مي دهد که افراد بــا منافع متعارض 
چگونه بــا هم مصالحه و تعامل مي کنند. درواقع هرگاه منافع اشــخاص یکي و شــبیه 
پنداشــته شود، دیگر بخش اصلي و اساســي نظریۀ اقتصادي ناپدید مي شود. اگر منافع 
اشخاص مشابه باشــد، دیگر نیازي به فعالیت اقتصادي نیست. اینکه اقتصاد تالش خود 
را به این مسئله معطوف کرده است که چرا اصاًل افراد با هم تعامل و همکاري مي کنند، 
تنهــا در این صورت معنا پیدا مي کند که افراد متفاوت باشــند و نیاز به تعامل داشــته 

 .)Buchanan and Tullock, 1999, p.4( باشند
نظام هاي اجتماعي طراحي نشده اند تا صرفاً به صورت یک جانبه تصمیم گیري کنند، 
بلکه این نظام ها به این دلیل طراحي شــده اند تا افراد بتوانند در چارچوب آنها نیروها و 
داشــته هاي خود را با یکدیگر مبادله کنند. اقتصاد باید بتواند فعالیت هاي مبادالتي افراد 
را که به شــکل خصوصي )از طریق نظام اقتصادي( و یا جمعي )از طریق نظام سیاسي( 

.)Marciano, 2009, p.55( صورت مي پذیرد، تحلیل کند
البتــه تردیدي نیســت که هم تعریــف رابينز و هــم تعریف بوكانان در راســتاي 
سیاست هاي سلطه گرانۀ روشــي علم اقتصاد قرار گرفته است و تفاوت فقط در حدود این 
ســلطه گري اســت. تعریف رابينز تقریباً حاکم بر همۀ حوزه هایي اســت که در آن افراد 
بشــر با کمبود مواجه هســتند و براي دســتیابی به اهداف خود به نوعي به انتخاب میان 
اســتفاده هاي مختلف از منابع مزبور دســت مي زنند. ولي حوزه هایي که تعریف بوكانان 
شــامل آنها مي شود، درعین حال که بسیار گسترده تر از حوزه هاي سنتي تحلیل اقتصادي 
اســت، محدودتر از حوزه هاي تحت  شمول تعریف رابينز از اقتصاد است؛ هرگاه تعاملي در 
بین نباشــد، اقتصادي در کار نخواهد بود. به این ترتیب، برای مثال، اینکه كروزوئه در آن 
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جزیرۀ دورافتاده چگونه منابع محدود را بین اهداف مختلف خود تقسیم می کرد، ربطي به 
اقتصــاد ندارد. درواقع نیاز به تعامل، نبــود اطمینان را به فضاي تحلیل اقتصادي بوكانان 
وارد مي کند. بنابراین وی معتقد اســت هرگاه انتخاب ما معین باشد و از ماهیت انتخاب، 

اطالع و اطمینان داشته باشیم، نیازي به علم اقتصاد نخواهیم داشت.

2. تفكيک حوزۀ روشی از حوزۀ موضوعی در اقتصاد
به هر حال، اگر مجاز باشــیم تعریــف بوكانان را به نوعي به تعریــف رابينز تقلیل دهیم، 
مي توان ادعا کرد که موضوع علم اقتصاد درواقع رفتار بشــري اســت. به این معنا که علم 
اقتصاد با اســتفاده از برخــي پیش فرض ها و اصول خاص، به دنبال تبیین رفتار بشــر در 
موقعیت هاي مختلف اســت. ولی اینکه این موقعیت انتخاب در کدام حوزۀ موضوعي قرار 
گرفته اســت، اهمیت ندارد. افراد بشــر هنگام رو برو شدن با مشکالت سیاسي و اجتماعي 

همان گونه تحلیل و انتخاب مي کنند که هنگام برخورد با مشکالت اقتصادي. 
در نتیجه، اقتصاد به عنوان روش، و اقتصاد به عنوان موضوع، دو مسئلۀ کاماًل متفاوت 
اســت )Kirchgässner, op.cit, p.2(. اینکه در اغلــب موارد، اکثریت افراد بین این دو 
تفاوتي قائل نمي شــوند و یا متوجه تفاوت میان آنها نیستند، یک علت تاریخي دارد و آن 
اینکه روش تحلیل اقتصادي درون چارچوب علم اقتصاد سیاســي21 )کالســیک( رشــد و 
نمو یافته اســت. از قرن نوزدهم تا نیمۀ قرن بیستم یعني بیش از یک قرن، به دلیل تأثیر 
اندیشه هاي اقتصاد کالســیک و نئوکالسیک، هرگاه صحبت از اقتصاد و روش تحلیلي آن 
 Salzberger,( مي شد، بازار و روابط بازاري- در معناي متعارف آن- به ذهن متبادر مي شد
p.25 ,2008(. به همین دلیل هنوز هستند اقتصادداناني که از روي عادت یا شاید تعصب 
علمي، اقتصاد را محصور در بازار مي دانند. حال آنکه اقتصاد یک رویکرد فراگیر اســت که 
مي توان در دیگر زمینه هاي علــوم اجتماعي از جمله حقوق آن را به کار برد. به این ترتیب، 
کاربرد اقتصاد در تحلیل دیگر حوزه هاي علوم انساني یک کار جدید نیست، بلکه بازگشتي 
احیاگرانه به دوره اي است که در آن علوم مختلف اجتماعي هنوز از یکدیگر تفکیک نشده 

 .)Kirchgässner, op.cit( بود
با این شرایط، روش تحلیل اقتصادي در وهلۀ اول روشي براي تحلیل در علوم اجتماعي 
اســت و اقتصاد22 تنها یکي از موضوعات آن اســت. توضیح اینکه با ادغام موضوع و روش، 

چهار حالت به شرح جدول زیر پدید مي آید:

21.  Political Economy
22.  Economy
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تحلیل اقتصادي و غیراقتصادي

از آنجا که موارد مندرج در شماره هاي 3 و 4 خروج موضوعي نسبت به نوشتۀ حاضر دارند، 
مــا در اینجا توجه خود را صرفاً به شــماره های 1 و 2 معطــوف مي کنیم. از میان این دو 
نیز آنچه در شــماره 1 به آن اشاره شده، همان مباحثي است که در اقتصاد سنتي بررسي 
مي شود. به این ترتیب، بررســي منحني تقاضاي خانوار در کتاب هاي اقتصاد خرد دقیقاً به 
معنــاي کاربرد روش تحلیل اقتصادي در یک موضوع اقتصادي اســت. حال آنکه آنچه در 
شــمارۀ 3 آمده، رویکرد جدید و میان رشته اي است که در آن روش تحلیل اقتصادي براي 
تبیین موضوعات غیراقتصادي مانند حقوق، سیاســت و جامعه شناسي به کار مي رود )نک. 

کاپوراسو و لوین، پيشين، ص 194(.
در نهایت باید نســبت به یک مســئلۀ بسیار اساســي و ظریف که در اغلب موارد باعث 
سوءبرداشــت مي شود، هشدار داد. همانطور که تلویحاً اشاره شد، در معناي 1 و 2، اقتصاد به 
دنبال تبیین23 رفتار بشــري است. درواقع با استفاده از روش تحلیل اقتصادي مي خواهیم به 
این ســؤال پاسخ دهیم که این رفتار چرا و چگونه بروز کرده است. ما در این سطح به دنبال 
این نیستیم که خوبي و یا بدي موضوعات بررسي شده را آن گونه که در اخالق بحث مي شود، 
23.  Explain
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تعییــن کنیم. به بیان )ماكس( وبري، اقتصاد به عنوان روش، یک علم هنجاري نیســت و 
عاري از ارزش گذاري24 اســت. به عبارت دیگر اقتصاد به جاي آنکه شــبیه اخالق یا فلسفۀ 
سیاســي باشد، شبیه علوم طبیعي است. در این معنا اقتصاددانان ترجیح مي دهند همچون 
یک مهندس عمران شــناخته شوند، نه یک سیاســت گذار حمل و نقل. مهندس عمران به 
بهترین وجه ویژگي هاي یک پل مســتحکم را مي داند و مي تواند پل هایی براي استفاده هاي 
متفاوت بسازد، ولي در این خصوص که کي و کجا باید چنین پلي ساخته شود، نظري ندارد 
)Little, 2011, p.227(. باوجوداین، گاه در برخی نوشته ها نوعی صبغه هنجاری به مباحث 

تحلیل اقتصادی داده می شود که ممکن است خوانندۀ ناآشنا را به گمراهی بیندازد25. 

نتيجه 
از زمانــی که تحلیــل اقتصادی حقــوق در نیمۀ دوم قرن بیســتم در حــوزۀ مطالعات 
میان رشــته ای مطرح شد، روزبه روز به تعداد طرف داران آن افزوده می شود. تعداد کتاب ها، 
مقاالت، نشــریات و پایان نامه هایی که همه ساله در این موضوع تدوین و منتشر می شوند، 
نشانگر این است که این روش تحلیلی جایگاه مناسبی را در میان دیگر روش های تحلیلی 
به خود اختصاص داده اســت. باوجوداین، به نظر می رسد 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 
داده اند. چنین برداشــت های 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 بررسی ها، تحلیل اقتصادی حقوق نیست، بلکه اقتصاد در معنای 

متعارف آن است.
برای پرداختن به تحلیل اقتصادی حقوق، پیش و بیش از هر چیز، بهره مندی از یک فهم 
صحیح از معنا و مفهوم آن، امری اجتناب ناپذیر است. با درك معنا و فلسفۀ تحلیل اقتصادی 
که همانا تبیین نهادها، مفاهیم و روابط حقوقی به زبان اقتصادی اســت، می توان به بسیاری 
از ادعاهایی که علیه این روش تحلیلی صورت گرفته اســت، پاسخ گفت. برای مثال، با درك 
این معنا می توان گفت تحلیل اقتصادی هرگز نمی تواند کارآمدی را به عدالت  یا عدالت را به 
کارآمدی ترجیح دهد. با درك صحیح این معناست که می توان ادعا کرد که تحلیل اقتصادی 
نمی تواند 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 ارزش مدار نیست.

24.  Value-free
25.  برای مثال، بخشی از اثر زیر که به معرفی تحلیل اقتصادی حقوق پرداخته است، بیشتر ناظر به رویۀ 
هنجاری تحلیل اقتصادی است: وکس، ریموند )1389( فلسفه حقوق؛ مختصر و مفید، ترجمه باقر 

انصاری و مسلم آقایی طوق، تهران: جنگل، صص 81-85.
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