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Abstract
Since the late nineteenth century, in the literature of economic anal-
ysis of law, economic efficiency, along with the ideals of order and 
justice, has been proposed as a philosophy of private law in order 
to maximize wealth to create public satisfaction. Therefore, in the 
present study, we seek to answer the question by recognizing the 
concepts of justice and efficiency, whether in private Iranian law, 
the purpose of the rules is to achieve justice or economic efficiency?
The result of this study shows that the ultimate goal in the philoso-
phy of private law is to guarantee the right, that is, to regulate the 
relations of individuals (by establishing law) by means such as the 
law and the procedure of the courts, in order to achieve the right. 
In the meantime, justice and economic efficiency are also the cri-
teria and indicators on the basis of which the right and the wrong 
are defined. Accordingly, efficiency, if not inconsistent with Is-
lamic standards, can be the basis of legislation and judgment, and 
its optimal values are defined based on the thematic scope of law. 
Explaining that the role of economic efficiency in the formal and 
substantive areas of the law market is more colorful and in the 
non-market areas of law is less.
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چکیده
از اواخــر قرن نوزدهم میالدی در ادبیات تحلیــل اقتصادی حقوق، کارایی 
اقتصــادی نیز در کنار ارزش های نظم و عدالت به عنوان فلســفه حقوق خصوصی 
در راســتای حداکثر ســازی ثروت برای ایجاد رضایت مندی عمومی مطرح شــده 
اســت. بنابراین در پژوهش حاضر در پی آن هستیم که با بازشناسی مفاهیم عدالت 
و کارایی به این ســوال پاسخ دهیم که آیا در حقوق خصوصی ایران، هدف از وضع 

قواعد، تحقق عدالت است یا کارایی اقتصادی؟
نتیجه این مطالعه نشان گر آن است که هدف غایی در فلسفه حقوق خصوصی،  
تضمین حق است یعنی حقوق با ابزارهایی مانند قانون و رویه دادگاه ها،  روابط اشخاص 
را تنظیم می کند تا به حق برســد. در این بین، عدالت و کارایی اقتصادی نیز معیارها 
و شــاخص هایی هستند که بر اساس آنها حق و ناحق تعریف می شود. بر این اساس 
کارایی نیز در صورت عدم مغایرت با موازین اســالمی می تواند مبنای قانون گذاری و 
قضــاوت قرار گیرد و مقادیر بهینه آن بر اســاس محدوده موضوعی حقوق تعریف می 
شــود، با این توضیح که نقش کارایی اقتصادی در حوزه های شــکلی و ماهوی بازاری 

حقوق پر رنگ تر و در حوزه های غیر بازاری حقوق کمتر است.

واژگان کلیدی: عدالت، کارایی اقتصادی، حق،  فلســفه حقوق خصوصی، 
تحلیل اقتصادی حقوق
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درآمد
فلســفه حقوق از دیرباز، هدف قواعد حقــوق خصوصی را نیل به عدالت می 
پنداشته است. اندیشمندان حقوق هرچند در تبیین مفهوم عدالت با یکدیگر اختالف 
نظر داشــته اند اما جملگی در اصالت و اولویت ملکه عدالت هم عقیده بوده اند. این 
اعتقاد، یگانه دیدگاه مقبول فلســفه حقوق در خصوص هدف قواعد حقوق خصوصی 
بــود تا ایــن که از دهه 1950 میالدی به بعد اندیشــمندانی همچون کآوز و کوتر ، 
نظریه »تقدم کارایی بر عدالت توزیعــی در تحلیل حقوق خصوصی« را ارایه کردند 
و از آن به بعد تحلیل های حقوق خصوصی بر مبنای مقوله کارایی در بیشــتر متون 
حقوقی در کنار نظریه ســنتی حقوق  که بر عدالت محض مبتنی بوده، ایجاد و رفته 
رفته تقویت گردید، به گونه ای که عده ای به روشــنی دســتیابی به کارایی را هدف 

اصلی قواعد و مقررات حقوق خصوصی دانستند.
با توجه به آن چه گفته شد؛ امروزه مفهوم کارایی به عنوان یک ارزش جدید 
در تقابل با ارزش ســنتی اما راســخ عدالت در بســیاری از نظام های حقوقی جهان 
مقبول افتاده و یا حداقل تبیین شده است. در این میان حقوق ایران نیز ناگزیر است 
دیدگاه خود را در این باره تبیین و روشن نماید. به بیان دیگر سوال اساسی این است 
که آیا در سیســتم حقوقی که بر پایه ارزش های متعالی شریعت اسالم بنیان یافته و 
دستورات و تعلیمات روشن و آسمانی همچون »همانا خداوند فرمان به عدل و احسان 
می دهد ....«1 و »بگو پروردگار من شما را به عدل و درستی امر نموده ...«2 چراغ راه 
آن است و حتی فلسفه رسالت پیامبران الهی )صلوات اهلل علیهم( را جهت دهی مردم 
به ســمت راســتی و عدالت3 می داند،  امکان پذیرش کارایی به عنوان هدف و مقصد 

قواعد حقوق وجود دارد یا خیر؟
بنابراین در پژوهش حاضر،  اهتمام پژوهشــگران بر این اســتوار اســت تا با 
بازشناســی مفاهیم عدالت و کارایی از منظر علم حقــوق،  ضمن معرفی دیدگاه های 
نوین تحلیل اقتصادی حقوق، در پی یافتن پاسخی مطلوب برای این پرسش باشد که

1- آیه 90 سوره نحل: » إن اهلل یأمر بالعدل و اإلحسان....«
2- آیه 29 سوره اعراف: » قل أمر ربی بالقسط...«

3- آیه 25 سوره حدید: »... لیقوم الناس بالقسط.....«
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آیــا در حقوق خصوصی ایران، هدف از وضع قواعد، تحقق عدالت اســت یا کارایی 
اقتصادی؟ به بیان دیگر نسبت تاثیرگذاری این دو در حقوق خصوصی چگونه است؟ 
و این که اگر کارایی در سیســتم حقوق خصوصی ایــران به عنوان یک هدف قابل 
پذیرش نیســت، تحت چه شــرایطی و در چه زمینه هایی و تا کجا می توان از این 

تأسیس نوین استفاده نمود؟
بدیهی اســت در این راستا ضرورت دارد نخست چارچوب مطالعاتی تحلیل 
اقتصادی حقوق را به طور مختصر معرفی کرده و ســپس جایگاه ارزش های عدالت 

و کارایی را در فلسفه حقوق خصوصی ایران مطالعه نماییم.

1. مفاهیم اساسي تحلیل اقتصادي حقوق
پیشرفته ترین مطالعات میان رشــته اي حقوق، حقوق و اقتصاد است. در واقع 
توجه به رابطه  حقوق و اقتصاد از دو قرن پیش مورد مطالعه  دانشمندان علم اقتصاد قرار 
گرفته اســت، ولي این مطالعات دچار تحوالت عمده اي شده است. به خصوص مطالعه  
 (Coase , 1960) حقوق و اقتصاد از دهه ي 1960 میالدي با انتشــار مقاله رونالد کاوز
وارد مرحلــه  جدیدي  گردیــده و از این تاریخ عماًل رشــته مطالعاتي جدیدي با عنوان 
تحلیــل اقتصادي حقوق یا حقوق و اقتصاد به وجود آمده و مطالعات وســیعي توســط 
حقوق دانان و اقتصاد دانان دراین باره صورت گرفته است. علم اقتصاد، یک تئوري علمي 
بــراي پیش بیني آثار ضمانت اجراهاي قانوني بر روي رفتار افراد ارایه نموده اســت. در 
نظر اقتصــاد دان ها، ضمانت اجراها مانند قیمت کاالها می باشــد و مردم همان اندازه 
که به تغییر قیمت ها واکنش نشــان مي دهند به ضمانت اجراها هم عکس العمل نشان 
مي دهند. شــهروندان به قیمت هاي گران با خرید کمتر واکنش نشان مي دهند، پس به 
اعمال داراي ضمانت اجراي ســنگین تر، با کمتر مرتکب شــدن آن افعال، عکس العمل 

.(cooter & ulen, 2007 :3) نشان خواهند داد
هم چنان که مي دانیم، آدام اســمیت در کتاب ثروت ملل، سه اصل اساسي را در 
علم اقتصاد براي توسعه اقتصادي برشمرده )کاتوزیان، 1388: 194-184( که عبارتند از:

1- صرفاً در شــرایط صلح امکان توسعه است و نه در شرایط جنگ داخلي 
و یا خارجي.
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2- وجود این اصل که »هرکس به اندازه ا ي از ثروت جامعه منتفع شــود و 
نفع ببرد که زحمت کشیده است«1. 

3- وجود قوه قضائیه و عدلیه اي مقتدر و مستقل که حافظ و تضمین کننده  
اصل دوم باشد. 

با تدقیق در اصل دوم روشن مي شود که مفاد این اصل در واقع همان قاعده 
حقوقي »منع دارا شــدن بالجهت«2 و یا »منع اکل مال بباطل«3 است که به عنوان 
یکي از ریشــه اي ترین اصول و قواعد حقوقي در سراســر جهان شناخته شده است 
به گونه اي که ریشــه و مبناي بســیاري از سایر اصول و قواعد حقوقي نیز مي باشد. 
بنابرایــن همچنان که مالحظه گردید به  نظر مي رســد پیوند میان حقوق و اقتصاد 
بســیار قدیمي تر و محکم تر از آن اســت که امروزه تصور مي شود به نحوي که یکي 
از اساســي ترین اصول و مباني این علوم، کاماًل واحد و منطبق بوده ، مانند تقاطع و 

چهار راهی است که این دو علم را به هم پیوند می دهد.

2. مفهوم ارزش های عدالت و کارایی
در اینجا ابتدا مفهوم عدالت را از منظر دیدگاه های مختلف بررســی و سپس 
مفهوم کارایی اقتصادی و جایگاه آن در تحلیل اقتصادی حقوق را مطالعه خواهیم کرد. 

1- جالب است که شهید دکتر مطهري نیز در تعریف سوم از عدالت اقتصادي، ».... دادن پاداش به هر کس مطابق 
با حقش در هر فعالیت اقتصادي« را مطرح کرده اســت. براي مطالعه ي بیشــتر در این خصوص : ر.ك. سید کاظم 

صدر و دیگران ) 1387(، بانکداري اسالمي، چاپ اول ، تهران، نشر زعیم، ص 61.
2- قاعــده ي »منع دارا شــدن بالجهت« در حقوق ایران، به جز مقررات مــاده 315 قانون تجارت در مورد  مرور 
زمان تجاری چک منبع قانوني دیگری ندارد. اما در صحت و آثار آن به عنوان یک قاعده  مسلّم حقوقي در دکترین 
حقوقي شــکلي نیســت. اصطالح مزبور در واقع مربوط به حقوق غرب اســت به عنوان نمونه در ماده ي62 قانون 

تعهدات سوئیس آمده است.
Celui, Sans Cause Lègitime, s’est enrichi aux dèpens d’autrui, est tenu à restitution.

یعني هرکس، بدون سبب مشروع، به ضرر دیگري دارا شده باشد، ملزم به رد ّ آن است.
3- این قاعده به عنوان یکي از اصول اقتصاد اســالمي شــناخته مي شــود و مبناي آن آیه ي شریفه ي 29 سوره ي 
مبارکه نساء مي باشد: »ال تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل ااِل ّ أن تکون تجارة عن تراض منکم«. براي مطالعه ي بیشتر 
در این خصوص ر. ك. هادوي تهراني، مهدی) 1388(،  نظام اقتصادي اســالم در قرآن،  قم، مؤسســه  خانه ي خرد، 

قم، صص 133-135.
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2-1. مفهوم »حق«1 و »عدالت«2
هر چند مفاهیم حق و عدالت بسیار به هم نزدیک و مرتبط هستند اما یک 
معنای واحد ندارنــد. در اینجا ضمن تعریف مفاهیم حق و عدالت، ارتباط و جایگاه 

این دو را مطالعه خواهیم نمود.

2-1-1. مفهوم حق
در ترمینولــوژي حقوق در تعریف واژه »حق« مي خوانیم: » الف( اموري که 
در قانون پیش بیني شــده اگر افراد مجاز باشــند که به قصد برخي از آن ها را تغییر 
دهند، این امور قابل تغییر را حق گویند... ب( قدرتي که از طرف قانون به شخصي 
داده شده حق نامیده مي شود. در فقه در همین معني کلمه سلطه را به کار مي برند. 
حق به این معني داراي ضمانت اجرا اســت و آن را حق تحققي و حقوق موضوعه و 

حقوق مثبته نیز گفته اند« ) جعفری لنگرودی،  1380: 216 (.
تعریــف لغوي حق بــا تعریف اصطالحــي آن منطبق اســت. در تعریف 
اصطالحــي حق آورده اند: »حق عبارت اســت از قدرت یک فرد انســاني مطابق 
قانون بر انســان دیگر یا بر یک مال یا بر هر دو« ) جعفری لنگرودی، 1383: 15(. 
برخی نویســندگان خارجی حق را منفعت حمایت شده توسط قانون می دانند با 
ایــن توضیح که از یک طرف حق در ذات خــود چکیده اراده فرد و تابع حکومت 
اراده ها می باشــد و از طرف دیگر باید ابتکار عمل را به فرد یا جامعه داد و با این 
وصف اراده در پی کســب منافع خود می باشــد،  بنابراین حق هم در بعد فردی و 
هم در بعد اجتماعی تابع اراده اســت و در صورت وجــود حمایت قانونی معنای 
کامل خود را پیدا می کند ) دل وکیو، 1391: 116-111(. ایمانوئل کانت نیز حق 
را عبــارت از هر عملی مــی داند که طبق قانون کلی ، اختیار هر فرد با اختیار هر 
فرد دیگر هماهنگ باشــد او حق به شئ و حق به شخص را از انواع حق می داند 

)کانت، 1395 : 99 و 116(.
در ایران نیز از آن جا که طبق اصل چهارم قانون اساسی، حقوق تابع موازین

1- Right
2- Justice



عدالت و کارایی اقتصادی در فلسفه حقوق خصوصی ایران
28

13
99

یز 
پای

م/ 
سو

ره  
شما

ق/  
قو

 ح
لی

عا
ی ت

ش
وه

پژ
ی 

لم
 ع

ه ی
نام

صل 
ف

اسالمی اســت1،  منبع اصلی برای کشــف معنای حق در آن، آیات قرآن کریم می 
باشــد. به طور کلی حق در قرآن کریم در معانی مختلفی به کار رفته که عدالت2،  
راست و درست3، ثابت و مسلم4، سهم 5و دین6 یعنی آنچه در ذمه قرار دارد از جمله 
آنها می باشد. همچنین مفهوم حق گاهی در برابر و متضاد مفاهیمی همچون باطل7 

و ظلم8 به کار رفته است.
یکی از منابع مهم فقه شــیعه پس از قرآن کریم، نهج البالغه است. حق در 
کالم حضرت علی )ع( نیز دارای معانی متعددی همچون حقیقت و واقعیت9، امتیاز 
و سزاوار بودن10، دین و طلب11 و مهمتر از همه به معنای منبع و مبنایی برای 

1- اصل چهارم قانون اساســی جمهوری اســالمی ایران: »کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، 
اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید بر اساس موازین اسالمی باشد. این اصل بر اطالق یا عموم همه 
اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است«.

2- سوره بقره، آیه 61 : »و یقتلون النبیین بغیر الحق« : انبیاء را از به ناحق و ناعدالنه نکشید.
3- ســوره بقره، آیه42 : »َواَل تَلِْبُسوا الَْحَقّ بِالَْباِطل«:  درست را به نادرست مشتبه نسازید. و سوره انعام،  آیه 73 : 

»َویَْوَم یَُقوُل ُکْن َفَیُکوُن َقْولُُه الَْحُقّ « : روزی که گوید باش، موجود می شود سخن او حق است.
ْت َکلَِمُة الَْعَذاِب َعلَی الَْکافِِریَن« : فرمان عذاب الهی بر کافران مســلم و قطعی  4- ســوره زمر، آیه 71: »و لکن َحَقّ

شده است.
ْعُلوٌم «:و آنها که در اموالشان حقی مشخص است برای ... 5- سوره معارج، آیه 24 : »َوالَِّذیَن فِي أَْمَوالِِهْم َحٌقّ َمّ

ِقیَن«: و برای زنان مطلقه هدیه مناسبی الزم  ا َعلَی الُْمَتّ 6- ســوره بقره ، آیه 241: »َولِلُْمَطلََّقاِت َمَتاٌع بِالَْمْعُروِف َحًقّ
است. این دینی است بر مردان پرهیزگار

7- ســوره شــورا،  آیه 24: »َو یَْمُح اهلَلّ الْباِطَل َو یُِحُقّ الَْحَقّ بَِکلِماتِِه ...« : خداوند باطل را محو و حّق را با کلمات 
خویش اســتوار می سازد... و همچنین سوره اسراء ، آیه 81 : «َوُقْل َجاء الَْحُقّ َوَزَهَق الَْباِطُل إَِنّ الَْباِطَل َکاَن َزُهوًقا«: 

بگو ای محمد که حق آمد و باطل برفت که باطل رفتنی و بی بنیاد است
َم اهلَلّ إاَِلّ بِالَْحِقّ «: وکسی را که خداوند کشتن او را حرام کرده  8- سوره اسراء،  آیه 33 : »َو ال تَْقُتُلوا الَنّْفَس الَِّتي َحَرّ
اســت نکشــید، مگر به حّق . و همچنین ســوره مومنون،  آیه 62 : »َو ال نَُکلُِّف نَْفساً إاَِلّ ُوْسَعها َو لََدیْنا ِکتاٌب یَْنِطُق 
بِالَْحِقّ َو ُهْم ال یُْظلَُموَن«: و ما هیچ کس را جز به مقدار توانش تکلیف نمی کنیم، و نزد ما کتابی اســت که به حّق 

سخن می گوید )و بر کار مردم گواه است( و به آنان هیچ ستمی نمی شود.
ِ الِْجّد اَل اللَِّعُب َو الَْحّق اَل الَْکِذُب، َو َما ُهَو إاِلَّ الَْمْوُت...«: به خدا ســوگند،  َُّه َو اهللَّ 9- نهج البالغه، خطبه 132 : »َفإِن

سخنی است به جد، نه بازیچه، سخنی است راست، نه دروغ، و آن سخن مرگ است....
ا بَْعُد، َفإِنَّ الَْوالَِي إَِذا اْخَتلََف َهَواُه َمَنَعُه َذلَِک َکِثیــراً ِمَن الَْعْدِل، َفلَْیُکْن أَْمُر النَّاِس  10- نهــج البالغه، نامــه 59: » أَمَّ
َُّه لَْیَس فِي الَْجْوِر ِعَوٌض ِمَن الَْعْدِل... « : اما بعد. هر گاه والی را نسبت به افراد رعیب میل  ِعْنَدَك فِي الَْحقِّ َسَواًء، َفإِن
و هوا گونه گون باشد، بسا از اجرای عدالت باز ماند. پس باید کار مردم، در حقی که دارند، در نزد تو یکسان باشد 

که از ستم نتوان به عدالت رسید...
َحانَُه فِي نَْفِســه...« : ... باید که حق این  ِ ُســبْ 11- نهــج البالغه، خطبه 216 : »... إِنَّ ِمْن َحقِّ َمْن َعُظَم َجاَلُل اهللَّ

عظمت و جالل به جای آرد...
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تعیین عدل در برابر  ظلم است آنجا که حضرت علی )ع( در خطبه 136 نهج البالغه 
فرموده اســت: »... و خداوند بلندمرتبه ســوگند یاد می کند که حق ستمدیده را از 
ستمکار بستاند و مهار ستمگر را گرفته و بر خالف میل او تا به آبشخور حق بکشاند.«1 
اگر در عمق فرمایش دقت کنیم به نظر می رســد حق در دیدگاه امیرالمومنین علی 
)ع( مبنا و معیاری اســت که عدل و ظلم حول محور آن شکل می گیرد به گونه ای 
که اعتبار دادن و عمل به حق، جایگاه عدل و دور شدن و عمل کردن بر خالف حق 
به معنای ظلم اســت. همچنین ایشــان در جای دیگری می فرماید: »... آن طوری 
که با ســتمگران سخن می گویند، با من ســخن نگویید و از من مخفی نکنید آنچه 
را از مردم خشــمگین به هنگام خشمشان مخفی می کنید. همچنین با چاپلوسی با 
مــن رفتار نکنید و فکر نکنید که گفتن حق بر من گران می آید و میل ندارم که مرا 
بزرگ انگارید، زیرا هر که شنیدن حق بر او گران آید، یا نتواند انتقاد و پند کسی را 
در مورد عدالت بشنود، عمل کردن به حق و عدالت برای او دشوارتر است...«2 که در 

اینجا نیز حق دارای همان جایگاه یاد شده می باشد.
در متون فقه شــیعه به طور کلی چهار معنا برای حق در نظر گرفته شــده 
است. بر اســاس قول مرحوم محقق اصفهانی بیشــتر فقیهان شیعی، حق را نوعی 
سلطه و سلطنت دانسته )حسینی حائری، 1421: 1140( به این نحو آن را تقسیم 
می کنند که گاهی این سلطه  مانند حق رهن ناشی از قرارداد،  گاهی بر انسانی دیگر 
 مانند حق قصاص و گاهی نیز مانند حق خیار بر امری اعتباری می باشد )خراسانی 
نجفی، 1374: 106(. البته حق در معنای یاد شده، وجودی انتزاعی و اعتباری دارد 
نه حقیقی )آخوند خراســانی، 1406: 4( یا تکلیفی ) اصفهانی، 1419: 41(. برخی 
حــق را مرتبه ای ضعیف از مراتب مالکیت می داننــد و معتقدند حق اوالً در واقع 
نوعی از ملک اســت و صاحب حق، مالک شی محسوب می شود و ثانیاً حق با حکم 
متفاوت و متباین اســت ) طباطبایی یزدی، 1370: 55(. مهــم ترین انتقاد بر این 
دیدگاه این اســت که حق، دو طرف یعنــی صاحب حق و مدیون یا متعهد دارد اما 
مالکیت فقط یک طرف و آن مالک می باشد ) شیخ انصاری، 1424: 9 (. بر اساس

الَِم بِِخَزاَمِتِه َحَتّی أُوِرَدُه َمْنَهَل اَلَْحِقّ َو إِْن َکاَن َکاِرهاً« 1- » ...اَیُْم اهلََلِّ َلُنِْصَفَنّ اَلَْمْظُلوَم ِمْن َظالِِمِه َو َلَُقوَدَنّ اَلَظّ
2- نهج البالغه، خطبه 216
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دیدگاهی دیگر حق، ملک یا سلطنت نیست بلکه حکمی وضعی و اعتباری است که 
البته آثاری همچون ســیطره بر نقل یا اسقاط ایجاد می کند )امام خمینی، 1379: 
40-39( که مطابق آن ســلطنت و سیطره، اثر حق می باشد)امام خمینی، 1379: 
44(. اما در مقابل این دیدگاه گفته شده که حق نمی تواند حکم باشد زیرا حق قابل 
اسقاط است اما حکم اسقاط ناپذیر می باشد )خراسانی نجفی، 1374: 107( بر این 
اساس حق نتیجه حکم است مانند حق فسخ که نتیجه حکم شرعی خیارات در عقد 
می باشــد ) طباطبایی یزدی، 1370: 55(. دیدگاه چهارم حق را سلطنت یا مالکیت 
ضعیف نمی داند بلکه بر این باور اســت که حــق دارای ماهیت انتزاعی و اعتباری 
خاصی اســت که آثار خارجی خاصی هم دارد مانند حق خیار و حق شــفعه)آخوند 
خراســانی، 1406: 4(. به هر حال در متون فقه اجماعی میان فقها در تعریف حق 
وجود ندارد اما برخی جامع ترین تعریف از حق را همان ســلطنت و سیطره دانسته 

اند )گندم کار، بیتا: 150(.
تعریف حق در بین حقوق دانان نیز گســتره وسیعی دارد اما به طور خالصه 
بیشتر حقوق دانان با توجه به نظرات مندرج در متون فقهی حق را سلطه ای در حد 
مقررات قانونی )ســنهوری، 1417: 14( و یا سلطه،  اختیار و امتیازی می دانند که 
حقوق هر کشور برای یک شخص جهت حفظ منافع او در برابر دیگر اشخاص ایجاد 
می کند ) کاتوزیان، 1382: 249(. همچنین حق را قدرتی دانسته اند که که از طرف 
مقنن به اشــخاص اعطا می شود ) امامی، 1366: 216 (. مؤلف دیگری حق را امری 
اعتباری دانســته که به ســبب آن فرد توانایی و امتیازی نسبت به شی یا شخصی 
پیدا می کند و دیگران مکلف به رعایت و پذیرش آن هستند ) نصری، 1395: 71 (.

برای جمع نظریات فقهی و حقوقی ارایه شــده می توان از مقررات ماده 29 
قانون مدنی ایران1 استفاده کرد که بر طبق آن میان مالکیت و حق به عنوان عالقه 
های اشــخاص نســبت به اموال تفاوت و تفکیک وجود دارد. به طور کلی می توان 
گفت: اوالً حق یک ماهیت اعتباری متفاوت از ملکیت یا حکم است که به صاحب آن 
توانایی و امتیاز خاصی می بخشد و دارای آثاری همچون سلطنت، تصرف و مطالبه

1- ماده 29 قانون مدنی : » ممکن اســت اشــخاص نسبت به اموال عالقه های ذیل را دارا باشند: 1- مالکیت ) اعم 
از عین یا منغعت( 2- حق انتفاع 3- حق ارتفاق به ملک غیر«
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طلب در دنیای واقعی اســت. ثانیاً بهتر اســت به جای پرداختن به مفاهیم انتزاعی، 
برای درك مفهوم حق از دنیای واقعی و عرف استفاده کنیم که بر طبق آن حق در 
مقایل ناحق و باطل قرار می گیرد و به ویژه در عالم حقوق،  پیوندی ناگسســتنی با 

عدالت و ظلم دارد.

2-1-2. مفهوم عدالت
واژه عدل و عدالت را در فرهنگ های فارســی به معنای داد و دادگری کردن، 
انصاف، امری بین افراط و تفریط، مقابل ستم و جور، درست و راست، بدل و یک لنگه 
از دو لنگه بار آورده اند ) جعفری لنگرودی، 1383: 444(. برابری، توازن و بدل شی ء 
هم از دیگر معانی لغوی آن می باشد )راغب اصفهانی، 1404 : 325(. در ترمینولوژی 
حقوق نیز در تعریف عدالت مي خوانیم: »... در علم حقوق، هماهنگي انسان را با نظام 
جهان، عدالت گویند... گذاشــتن پایه احقاق حق بر مساوات در مقابل قانون و احترام 
به حقوق افراد« ) جعفری لنگرودی، 1383: 444(. نویسنده فرهنگ حقوقي بهمن نیز 
تعریف قابل قبول دیگري از عدالت ارایه داده، مي گوید:  «عدالت، آرمان اخالقي قانون 

در حمایت از حقوق افراد و مجازات خالف کاران است«) آقایی،  1385: 752(
درباره مفهوم اصطالحی عدالت دربین فالســفه و حقوق دانان اختالف نظر 
بسیاری وجود دارد. شاید عجیب ترین و نغز ترین بیان حقوقي راجع به مفهوم انتزاعي 
و بحث برانگیز »عدالت«، مطلع ترمینولوژي حقوق باشد، آن جا که مي خوانیم:»علم 
عدالت یا علم حقوق از شــمار علوم دشوار اســت«) جعفری لنگرودی، 1383: الف( 
به دیگر ســخن عدالت با حقوق، چنان پیوند ناگسستني و یگانه اي دارد که از علم 
حقوق به علم عدالت تعبیر شــده است. در اینجا نظریات مطرح شده درباره مفهوم 

عدالت در غرب و اسالم و ایران را به ترتیب بررسی می نماییم.

2-1-2-1. عدالت در دیدگاه فالسفه و حقوق و اقتصاد دانان غرب
نظریه افالطون درباره مفهوم عدالت که البته از دیدگاه فیثاغورث متأثر بوده 
را می توان از جمله نخســتین نظریات مطرح شــده در این باره در غرب به حساب 
آورد (gerasimos, 2001: ix). در دیدگاه افالطون، عدالت به معنای همکاری در 
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جامعه مبتنی بر تقســیم کار برای تحقق فضیلت ها می باشد. ارسطو نیز با توجه به 
نظر افالطون و تاکید بر تعادل قوای روحی در نهایت عدالت را به معنای اســترداد 
حق به صاحب آن دانســته است )رســتمی، 1384: 116(. طبق نظر سیسرون هم 
عدالت به معنای آن است که با توجه به منافع نوع بشر،  حق هر کس را به او بدهیم 
و بــه اموال عمومی و منافع خصوصی که مقدس و قابل احترام اســت تجاوز نکنیم 

 .( Cisero, 1928: 24)
آگوستین فیلسوف معروف مسیحی هم با بهره گیری از دیدگاه های قدما و 
به ویژه سیسرون، به جنبی الهی و دینی مفهوم عدالت توجه نموده و آن را به معنای 
 Augustine,) .تنظیم امور از طریق عقلی می داند که تابع دســتورات الهی اســت
21 :1950) در دوره روشــنگری نیز جان الك و منتسکیو قانون طبیعی را حاکم بر 
خلقت انســان و تنظیم امور دنیوی او می دانستند و حتی کانت نیز هر چند عدالت 
را مرهون قرارداد اجتماعی می دانســت اما در واقع تاثیر حقوق طبیعی را هم باور 
داشت )رستمی،  1384 : 118-117(. در ادامه جرمی بنتام با تاکید بر دست نامرئی 

بازار، مطلوبیت و رضایت عمومی را مبنای تعریف عدالت می دانست.
جان رالز معروف ترین فیلســوفی است که در دوران معاصر در مورد عدالت 
نظریــه پردازی کرده و کتاب »نظریه عدالت« را نوشــته اســت. طبق دیدگاه او که 
مبتنی بر انصاف گرایی اســت، عدالت به معنای انصاف اســت و با تالش برای برابر 
کردن درآمدها و فرصت ها می توان به ارزش عدالت نزدیک تر شــد. مبنای نظریه 
رالز همان قرارداد اجتماعی است که البته بر نقش موثر نهادها در شکل گیری عدالت 
توزیعی تاکید دارد (Rawls, 1999 : 3-86 ). مطلوبیت گرایی بنتام و انصاف گرایی 
فرصت گرایی و قراردادگرایی رالز توســط آمارکومار تیاسن مورد انتقاد قرار گرفت. 
مبنای تعریف عدالت در نظریه آمارتیاســن،  قابلیت گرایی است. او بر این باور است 
که تالش برای برابر کردن درآمدها و فرصت ها نمی تواند به عدالت منجر شود بلکه 
عدالت هنگامی محقق می شــود که جایگاه هر فرد بر اســاس قابلیت و وتوانایی و 
استحقاق او تعریف و مورد حمایت قانون قرار گیرد. آمارتیاسن به نهادگرایی افراطی 
جــان رالز انتقاد نموده و معتقد اســت صرفا وجود یک جامعــه عادالنه می تواند به 
عدالت منتهی شود. در این نظریه مفاهیمی همچون آزادی،  توسعه اقتصادی،  رضایت
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 Sen,) جمعی و  حقوق بشــر به عنوان حلقه های زنجیره عدالت معرفی می شــوند
2010). رابرت نوزیک هم در تعریف عدالت به جای عدالت توزیعی بر آزادی فردی، 

.(Nozick, 1974: 20-150) حقوق خصوصی و عدم دخالت دولت تمرکز دار

2-1-2-2. عدالت درفقه اسالم و حقوق ایران
جایــگاه عدالت در قرآن کریم تا حدی رفیع اســت که خداوند متعال )جل 
جالله( در آیه شریفه 25سوره مبارکه حدید، هدف از رسالت پیامبران را اقامه عدل 
در بین مردم عنوان می نماید.1 همچنین طبق آیه 29 ســوره مبارکه اعراف مبنای 
فرامین پروردگار متعال، قسط و عدل معرفی شده است2. گذشته از مفاهیم مشابهی 
همچون میزان و قســط، از مطالعه آیات مرتبط3 به نظر می رسد اوالً معنای عدالت 
در قرآن،  عمل کردن و حکم کردن به حق است و ثانیاً عدل در کتاب خداوند بسیار 

فراگیر بوده و جنبه های مختلف اقتصادی،  اجتماعی و قضایی را در برمی گیرد. 
در نهــج البالغه نیز عدالت در معانی انصــاف4،  اعطای حق به صاحب حق5 
و عمل به حق6 در نظر گرفته شــده که آثاری همچون قرار یافتن هر چیز در جای 

خود7 و اعتبار یافتن حق در جامعه را در پی خواهد داشت.
یکی از قدیمی ترین اندیشــمندان اسالمی که درباره عدالت نظریه پردازی 
نموده ابن خلدون ) 808 - 732 ه ق( می باشــد. از نظــر او عدالت به معنای ملکه 
راسخه و موجب دوری از ارتکاب گناه بوده و به عنوان یکی از مهم ترین شرایط امام، 
قاضی و شاهد مطرح می باشد. در این دیدگاه عدالت حول محور نابرابری ها شکل

1- لََقْد أَْرَسلْنا ُرُسلَنا بِالَْبِیّناِت َو أَنَْزلْنا َمَعُهُم الِْکتاَب َو الِْمیزاَن لَِیُقوَم الَنّاُس بِالِْقْسِط ...
2- ُقْل أََمَر َربِّي بِالِْقْسِط ....

3- ماننــد آیات 182 آل عمران، 40 نســاء، 58 مائده، 15 شــوری،  47 یونس، 85 هــود، 90 نحل، 9 حجرات، 8 
ممتحنه،  29

4- نهج البالغه، حکمت 231 : »عدالت یعنی انصاف«
5- نهج البالغه،  خطبه 216 :» پس چون مردم حق حاکم را ادا کنند و حاکم هم حق مردم را رعایت نماید، حق در 

بین آنان بزرگ شده، راه های دین آشکار و نشانه های عدالت در جای خود قرار گرفته .... «
6- نهج البالغه ، کالم 136 : » به خدا ســوگند حق ســتمدیده را از ظالم گرفته و مهار ستمگر را بر خالف میل او 

بگیرم و تا به آبشخور حق بکشانم«.
7- نهج البالغه، حکمت 437: »... عدالت هر چیز را سر جای خودش قرار می دهد.... «.
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می گیرد و تقســیم کار و قشــربندی اجتماعی و قدرت در جامعــه از مهم ترین ارکان 
و منابع عدالت اســت. در نظر ابن خلدون تامیــن مصلحت عمومی و امنیت و عمران از 
الزامات عدالت اجتماعی محســوب می شــود )ابن خلدون،  1393: 390-300(. ابونصر 
فارابــی )339 - 259 ه ق( نیز با ارایه نظریه آرمــان گرایانه مدینه فاضله، عدالت را بر 
اساس تعالیم دینی و فقهی تعریف نموده و آن را ملکه نفسانی معرفی کرده که صرفا در 
بســتر اقدامات و تعالیم نبوت و امامت قابل تحقق می باشد. در نظر او عدالت بر مبنای 
نابرابری های موجود در جامعه شــکل می گیرد و منتج به ایجاد امنیت می شــود. در 
دیدگاه فارابی مهم ترین رکن در تعریف عدالت،  استحقاق ها و توانایی های مختلف افراد 
است و این حکومت است که باید از حق و حقوق افراد که در پرتو این توانایی های بالقوه 
و سزاواری ها شکل می گیرد حمایت کند. او به دنبال سعادت است و عدالت را مهم ترین 
و باالترین فضیلت می داند و معتقد است که در جامعه مراتب و درجاتی وجود دارد که 
مبتنی بر تقســیم کار شکل گرفته و مبنای آن هم استعدادهای اشخاص است که البته 
ایجاد انتظام در این باره از جمله تکالیف رئیس جامعه فاضله می باشد ) قاسمی، بهزدای 

و کاوه پیشقدم،  1391 :92-100(.
برتری دیدگاه حســین بن عبداله ابن ســینا )416- 359 ه ش (  نســبت به 
فارابی در این است که ابن سینا با تجربه گرایی و واقع گرایی به موضوع پرداخته،  در 
حالی که شــیوه فارابی انتزاعی و آرمانی می باشد. ابوعلی سینا در انتهای کتاب شفا، 
علم حکمت را به حکمت نظری و عملی تقسیم نموده و سپس حکمت نظری را شامل 
علوم برین یا الهی،  میانگین یا ریاضی و پیشین یا طبیعی و حکمت نظری را مشتمل 
بر اخالق و شناســایی نفس، علم  تدبیر خانه و علم تدبیر عام مردم دانسته است ) ابن 
ســینا،  1383: 3-1( او نیز موضوع عدالت را منبعث از شــریعت و دین دانسته و بر 
مبنای تقســیم کار بر اساس شایســتگی ها و نابرابری قابلیت در انسان ها،  عدالت را 
به اعطای حق به صاحب آن و قرار دادن امور در جای خود تعریف نموده اســت. ابن 
ســینا نیز مانند سایر فقها و فالسفه اســالمی به جای برابری انسان ها به تفاوت بین 
آن ها و همچنین به جای تغالب به تعاون و همکاری معتقد بوده و ســپردن امور بر 
اساس استحقاق اشخاص را مطرح کرده است. نظریه قرارداد اجتماعی برای اولین بار 
در سطح دنیا به صراحت در آثار او به کار رفته ) اخوان کاظمی،  1383: 121-134(
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و میزان واقع گرایی و توجه او به مقوله عدالت در حکومت اسالمی به گونه ای است 
که می توان از »مدینه عادله سینایی« در برابر مدینه فاضله فارابی سخن گفت.

شــهید مرتضی مطهری ) 1358 - 1298 ه ق( از علمای معاصر شــیعه نیز 
ضمن انتقاد از قاعده »کار به قدر اســتعداد و خرج به قدر احتیاج« ) شهید مطهری، 
1368: 208( و همچنین نقد دیدگاه های مارکسیســتی و لیبرالیستی، عدالت را یک 
اصل و قاعده فقهی دانســته ) مهریزی،  1376: 188( و بــا تاکید بر آزادی معنوی و 
توجه به عدالت به عنوان یک نیاز اجتماعی و هدف رســالت پیامبران، آن را را دارای 
مبنایی طبیعی و فطری دانســته ) اصغری،  1381: 131-125( و به سه شکل تعریف 
کرده  اســت: نخست عدالت وجود تناســب و هماهنگي میان اعضاي یک مجموعه ،  
دوم رعایت مســاوات و سوم دادن پاداش به هر کس مطابق با حقش در هر فعالت و 
کار اقتصادی ) شــهید مطهــری،  1353: 19-13(. او در نهایت عدالت را اعطای حق 
به صاحب حق دانســته است. شهید ســید محمد باقر صدر ) 1359- 1313 ه ش( 
نیــز عدالــت را معادل حق و رعایت اعتدال ، نفی تبعیض و توجه به اســتحقاق ها و 
شایستگی های افراد در مناسبات اجتماعی و اقتصادی دانسته است ) قاسمی، بهزدای 
و کاوه پیشقدم،  1391 :113-100(. به طور کلی در فقه اسالمی عدالت ملکه نفسانی 
است که بر تفاوت استحقاق های فردی مبتنی بوده و به معنای اعطای حق به صاحب 

آن می باشد.1 
صرف نظر از مفاهیم انتزاعی ارایه شــده مانند ملکه یا مفاهیم عرفی فردی 
و اجتماعی،  در تعیین تعریف برای این گونه واژه ها و مفاهیم بســیار مهم و فراگیری 
بایــد از بکارگرفتن عبارات و تعاریف پیچیده پرهیز کنیم و با بهره گرفتن از عرف و 
واقعیات موجود در جامعه، تعریفی تا حد ممکن شفاف و کاربردی را ارایه نمود. در 

هیمن راستا من فکر می کنم عدالت عبارت است از استرداد حق به صاحب حق.
اگر کمی جزئی تر و موشکافانه تر به موضوع نگاه کنیم، بطور کلی در علم

1- برای مطالعه بیشــتر ر.ك. نجفی، زین العابدین )1391(، »مفهوم شناســی واژه عدالــت در فقه امامیه«،  دو 
فصلنامه علمی پژوهشی انسان پژوهی دینی، سال نهم، شماره 28، صص 170- 141 ؛حاجی علی،  فریبا،  نفر زینب 
)1395(، »مفهوم عدالت از نظر فقهای مذاهب خمســه و نقد و بررســی آن« ،  فصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب 

اسالمی ) فروغ وحدت( ، سال 12، شماره 45،  صص 26 - 8
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حقوق حق و عدالت را یکی می پندارند و این یک تســامح کوچک نیست زیرا حق 
یــک مفهوم ماهوی بوده و در برابر باطل یا ناحق قــرار دارد اما عدل و عدالت یک 
معیار، میزان1 و مفهوم شــکلی بوده و در مقابل ظلــم به کار می رود. عدل یا ظلم 
واقعیت های شــکلی و بیرونی هســتند که ممکن است حول محور حق رخ بدهند. 
عدالت وصف یا معیاری است تابع وجدان که با ابزارهای خود مانند قانون و نهادهای 

مختلف سعی در استرداد حق به صاحب آن دارد.

2-2. مفهوم »کارایی«2 
بشــر همیشه در پی آن بوده  که حداکثر نتیجه را با کمترین امکانات و عوامل 
موجود به دســت بیاورد، این تالش را مي توان دستیابي به کارایی باالتر نامید. در ابتدا 
این اصطالح در حوزه  مهندسي مطرح گردیده و در ادامه در نیمه  دوم قرن نوزدهم وارد 
فرهنگ اقتصاد شــده اســت ) باقرزاده، 1386: 28(. تعاریف مختلفي براي کارایی ارایه 
شده است به عنوان نمونه در واژه نامه   وبستر کارایی را به معنای اثر بخشي دانسته و آن 
را ظرفیــت تولید مطلوب با حداقل انرژي مصرفي، زمان، پول، یا مواد تعریف کرده اند. 
در واژه نامه   اقتصادي فرهنگ کارایی را به نسبت مقدار تولید شده به مقدار عاملي که به 
کار افتاده اســت تعریف کرده اند. تعریف دیگری که از کارایی یا راندمان ارایه شده این 
است که نسبت ستانده سیستم به ستانده  مورد انتظار یا شاخص را کارایی می گویند:

OR/OE =درجه  کارایی 
OR ستانده  واقعي و OE ستانده  استاندارد و مورد انتظار مي باشد. به عنوان 
نمونــه اگر انتظــار داریم در خط تولید یک کارخانه، در یک دوره زمانی مشــخص 
1000 محصول تولید شــود ولي در عمــل در آن دوره زمانی  فقط 500 محصول 

تولید مي شود، محاسبه  کارایی از قرار زیر است:
E = (500)/1000 = 50%

1- »به درستی که عدل، میزان و معیار خداوند سبحان است که آن را در بین مردم قرار داد تا بوسیله آن حق را 
بر پا دارد، پس در معیار خداوند مخالفت و با قدرتش تقابل نکن«: خوانســاری، محمد بن حســین )1366(، شرح 

غرر الحکم و درر الحکم، جلد اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ص 508
2- Efficiency
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بنابرایــن کارایی کارخانه فرضی یادشــده صرفا 50٪ می باشــد ) باقرزاده، 
.) 30-31 :1386

کارایــی در اقتصاد، فیزیک و مکانیک تفــاوت مختصري دارد، ولي در همه 
این علوم مفهوم کلي آن راندمان و یانســبت داده ها1 به ستانده ها2 مي باشد. در واقع 
کارایی اقتصادي در یک کارخانه فرضی متضمن پاســخ به دو ســوال اساسی است، 
 Stephen,) نخســت انتخاب ترکیبی مناســب از منابع و دوم انتخاب روش تولید
62-41: 1988). انتخاب روش تولید به قیمت منابع و میزان کاالهایی بستگي دارد 
که قرار است تولید شود. هدف همه شرکت ها، تولید کاالها و خدمات به ارزان ترین 
شیوه ممکن است. بنابراین که اگر کارگر گران و سرمایه  ارزان باشد، شرکت روشي 
را به کار خواهد گرفت که در آن از ســرمایه بیشــتر و کارگران کمتری استفاده می 

شود ) لفت ویچ، 1376: 23-24(.
به بیان ســاده تر »منظور از کارایی، همان تولید با کمترین هزینه اســت.« 
) فوگیل،  1380: 52(. در نمودار شماره  1 سعي شده است تصویر ساده اي از کارایی 

در منحني امکانات تولید ترسیم شود:
D2                                           

                                                                                         

نمودار )1( ـ منحني امکانات تولید
نحني ACB تولید ترکیبات مختلفي از دو کاالي A و B را نشــان مي دهد. 
اشتغال کامل و حداکثر بهره برداري از منابع در طول این منحني به نمایش درمي آید. 
نقطه ي نقطه ي A نشان دهنده  حداکثر مقدار کاالي A به شرط هدایت همه  منابع

1- Input )منابع تولیدي به کار رفته(
2- Output )محصول به دست آمده(

Aکاالي 


C1 C2

C3

A



D1

B کاالي B
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درتولید آن و نقطه ي B نشان گر حداکثر مقدار کاالي B مي باشد.
در نقطــه ي D1 کــه در درون منحنــي امکانات تولید قرار گرفته اســت، 
بهره برداري کمتري از منابع تولید صورت مي گیرد. و حصول به نقطه  D2 در بیرون 

منحني، غیر قابل دسترس است.
همچنیــن در مــورد نحوه اســتفاده از  منابع در تأمیــن رضایت مندی و 
مطلوبیت اقتصادی اشــخاص از دو معیار کارایی پارتو1 و کالدر هیکس2 استفاده می 
شــود.3 معیار پارتو نشان گر وضعیتی است که درآن منابع به صورتي اختصاص یابد 
که امکان تغییر آن به نحوي وجود نداشــته باشد که حداقل یک طرف در موقعیت 
بهتري قرار گیــرد، بدون آن که اطرف دیگر در موقعیت بدتــري قرار گیرند با این 
وصــف هرگاه وضعیتی را بتوان فرض کرد که در آن فردی بتواند مطلوبیت باالتری 
کسب نمیاد بدون آنکه از رضایت مندی دیگری کاسته شود، موقعیت جدید نسبت 
به موقعیت قبلي کارآمدي بیشــتري خواهد داشت تا جایي که به نقطه ا ي برسیم 
که دیگر امکان تغییر در آن نباشــد. کالدر هیکس نیز عبارت از وضعیتی اســت که 
افزایش رضایت مندی یک طرف به قیمت کاهش مطلوبیت یا زیان طرف دیگر باشد 
به گونه ای که این افزایش مطلوبیت بیشــتر از کاهش مطلوبیت دیگران باشــد. در 
کارآمــدي کالدرـ  هیکس، افزایش مطلوبیت در وضعیت جدید به حدی اســت که 
حتي اگر کاهش مطلوبیت دیگران در اثر این تغییر را هم جبران خواهد کرد، هنوز 

هم سود کرده است) شامی اقدم، 1388: 17(.
گذشته از آنچه که در مفهوم کارایی در علم اقتصاد گفتیم، مفهوم کارایی در 
تحلیل اقتصادي حقوق مفهوم مســتقل و خاص به خود را پیداکرده که البته ریشه 
در مفهــوم اقتصادي آن دارد. برخی از بزرگان تحلیل اقتصادی حقوق مانند پازنر با 
به کارگیری مفاهیمی مانند »باالترین رضایت مندی و خوشــبختی برای بیشترین 

افراد جامعه« و »حداکثر سازی ثروت«، برای کارایی اقتصادی جایگاهی ماهوی

1- Pareto
2- Kaldor-Hicks

3- بــراي مطالعه ي بیشــتر ر.ك. یداله دادگر )1386(، »مروري بر تحوالت مقولــه کارایي در ادبیات اقتصادي«، 
پژوهش حقوق و سیاست، سال نهم، شماره ي 23،  صص 119-124.
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و ممتــاز قائل اند تــا جایی که آن را مترادف عدالت می دانند و معتقدند که قضات 
از دیرباز در صدور احکام خود از قواعد اقتصادی به طور ناخودآگاه تبعیت می کرده 
اند به گونه ای که بسیاری از قواعد و نهادهای حقوقی  مانند ماهی هایی که به طور 
غریزی می خواهند تخم های خود را از متجاوزان دور و پنهان کنند، به طور خودکار 
به دنبال تخصیص بهینه منابع بوده و هستند، در مقابل عده ای هم مانند اوئن . ام 
.فیس  برای کارایی جایگاهی ماهوی قائل نبوده و آن را وســیله ای برای دستیابی 
به ارزش های مورد نظر جامعــه مانند عدالت می دانند ) کلی،  1398: 576-577( 
و معتقدند که کارایی عبارت اســت از دست یافتن به یک قاعده حقوقي مطلوب با 

حداقل هزینه ي اجتماعي.

3. تقابل عدالت و کارایی در فلسفه حقوق خصوصی ایران
دربــاره ارتباط و نســبت بین عدالت و کارایی دو نظریــه کلی وجود دارد،  
نخســت اینکه رابطه بین عدالت و کارایی اقتصادی، تباین اســت با این توضیح که 
عدالت معیار و سنجه ای برای دستیابی و تضمین حق و رعایت سزاواری های افراد 
است اما کارایی اقتصادی در مفهوم شکلی خود به معنای دستیابی به ارزش یا ارزش 
های مورد نظر از طریق ارزان ترین و عقالنی ترین مسیر و در مفهوم ماهوی خود در 
پی حداکثرسازی ثروت کلی جامعه می باشد. دیدگاه دوم منسوب به حقوق دانانی 
همچون پازنر اســت که معتقدند عدالت و کارایی در ادبیات اقتصاِد حقوق مفاهیم 
منطبق و واحدي هستند.1 زیرا اقتصاد به سادگی می تواند نشان دهد که یک جامعه 
چه چیزی را باید از دست بدهد تا به یک هدف غیراقتصادی مرتبط با عدالت برسد. 
 (posner, 2020: 26) تقاضای عدالت هیچ گاه مستقل از بهای اقتصادی آن نیست
با این وصف آنچه کارآمد است عادالنه هم هست. زیرا قضات در هنگام ترجیح حق 
از ناحق ناگزیر از انتخاب هســتند و هر انتخاب عقالیی در اقتصاد متضمن از دست 
دادن یا به دســت آوردن است و دقیقاً در همین جاست که نقش کارایی اقتصادی 
در حقوق معنا می یابد. به عنوان نمونه طبق ماده 10 قانون مدنی ایران، حقوق

1- ر.ك. دادگر، یداله ) 1389(، مولفه ها و ابعاد اساســی حقوق و اقتصاد، چاپ اول، تهران، انتشــارات پژوهشکده 
اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و نور علم، صص 159-160.
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خصوصــی از آزادی اراده ها و قراردادها حمایت می کنــد و این دقیقا مورد قبول 
مبانی اقتصاد آزاد اســت به این معنا که اقتصاد خــرد وضعیت کارآمد را وضعیتی 
می داند که طرفین بر اساس منافع خود ایجاد نموده اند. همچنین محدودیت های 
قانونی آزادی اراده یعنی  نظم عمومی، اخالق حسنه و قوانین آمره نیز دقیقاً با قاعده 
ضرورت دخالت دولت در اقتصاد در وضعیت شکســت بازار1 انطباق دارد. اعتقاد به 
انطباق و هم پوشانی عدالت و کارایی در واقع سابقه بیشتری داشته و به زمان آدام 
اســمیت بر می گردد. بر اساس نظریه او وجود صلح، وجود این اصل که هر کس از 
ثروت جامعه به اندازه ای بهره مند شــود که زحمت کشیده است و همچنین وجود 
قوه قضاییه مســتقل و توانمندی که حافظ اصل دوم باسد، سه شرط اساسی برای 
توسعه می باشــد. پر واضح است که اصل دوم به عنوان بنیان اصلی شرایط توسعه 
ترجمان اصل حقوقی منع داراشــدن بالجهت یا منع اکل مال بباطل می باشد و از 
همین جاســت که شاهراه حقوق به شاهراه اقتصاد پیوند خورده و تقاطعی به وجود 
می آید که حکایت از ارتباط عمیق عدالت و کارایی دارد. اما شاید رایطه واقعی بین 
عدالت و کارایی، عموم و خصوص مطلق باشــد به این معنا که آنچه عادالنه اســت 

همیشه کارآمد است اما کارایی الزاماً دربردارنده عدالت نیست.
بــه طور کلی جایــگاه کارایی اقتصادی در حقــوق خصوصی و از جمله در 
حقوق خصوصی ایران به ســه کارکرد اصلی بازمی گردد؛ نخست استفاده از قواعد 
اقتصادی برای دستیابی ارزان تر و بهتر به ارزش ها، دوم استفاده از کارایی اقتصادی 
در ایجاد قوانین با هدف بازداری از تکرار تخلفات و نقض تعهدات و ســوم استفاده 
از ماهیت اقتصادی کارایی و نفس آن در تنظیم امور مالی و اقتصادی اشــخاص. پر 
واضح اســت در دو کارکرد اول، کارایی صرفا یک ابزار اســت اما در کارکرد سوم به 
عنوان یک هدف قابل بررســی می باشد.در ادامه به این سوال پاسخ خواهیم دادکه 

هدف اصلی در حقوق خصوصی ایران چیست؟

3-1. کارایی اقتصادی به عنوان هدف اصلی حقوق خصوصی
مبنای این نظریه بر این اعتقاد استوار است که حقوق مدرن بر پایه اقتصاد

1- شکست بازار هنگامی رخ می دهد که تخصیص کاالها و خدمات توسط یک بازار آزاد، کارآمد نیست.
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بازار آزاد شکل گرفته و در واقع بدون در نظر گرفتن مؤلفه های اقتصادی نمی توان 
قانون گذاری صحیح را تصور کرد. به عنوان نمونه اقتصاد لیبرالی موجب شکل گیری 
قاعده مســئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر و اقتصاد رفاه یا  کینزی زمینه ساز نظریه 
خطر می باشــد. به بیان دیگر قواعد اقتصادی، قانون هســت ها و مقررات حقوقی، 
باســته ها و بایدهاســت بنابراین حقوق نتیجه قواعد اقتصادی اســت زیرا بایدها و 
نبایدها همیشــه تابع هست ها و واقعیت ها هستند) شهابی، 1397: 345- 343(. 
در بیــن متخصصان تحلیل اقتصادی حقوق پازنر به طور افراطی از تقدم کارایی در 
فلســفه حقوق خصوصی دفاع نموده و ضمن انتقاد از افســانه انتزاعی عدالت، حتی 
مفهوم عرفی عدالت و کارایی اقصادی را مفاهیمی واحد و مترادف می داند. مطابق 
تحلیل های او هدف از قوانین حقوقی باید حرکت به ســمت حداکثرســازی ثروت 
باشــد و در واقع قاعده ای عادالنه اســت که منابع اقتصادی را به کسانی بسپرد که 
می توانند به میزان بیشــتری تولید ثروت کنند. پازنر مدعی اســت قضات از دیرباز 
در احکام خود به طور خودکار به دنبال صدور آرایی بوده اند که ثروت جامعه را به 
میزان حداکثر برســاند بنابراین حس انتزاعی عدالت و تالش برای حداکثرسازی در 
واقع یک چیز واحد است )کلی، 1398: 578-576( در این دیدگاه بر مبنای معیار 
کارآی پارتــو، تنها قوانینی دارای کارآمدی اقتصادی اســت که یا مطلوبیت همه را 
افزایش بدهد یا اگر رضایت مندی قشــر خاصــی از جامعه را افزایش بدهد، از رفاه 
دیگران نکاهد. از نگاه معیار کالدور - هیکس نیز مقرراتی بهینه هستند که از رهگذر 
افزایش منفعت کسانی که سود برده اند بتوان زیان دیگران را جبران نمود. جان رالز 
هــم قواعد حقوقی را کارآمد و عادالنه می داند که مبتنی بر تبیعض نبوده و درآمد 

اقشار ضعیف را افزایش بدهد) خاندوزی،  بی تا :290(.
بر اساس این نظریه که در دیدگاه حقوق و اقتصاددانانی همچون رابرت کوتر 
و توماس یولن هم به صراحت دیده می شود قوانین حقوقی باید به گونه ای تنظیم 
شود که در صورت ایجاد اختالف ، احکام قضایی له کسانی تنظیم شود که بهره ای 
بهینه و حداکثری از منابع خواهند داشت )کوتر و یولن، 1388: 19-18(. به عنوان 
نمونه کارفرمایان و صاحبان شرکت ها بسیار بهتر از کارگران خود ثروت را حداکثر 
می کنند و البته بازتوزیع از طریق شیوه های اداری همچون مالیات و ... هم مکمل
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ایــن چرخه و توزیع مجدد ثروت خواهد بود. کلوس متیس نیز در کتاب خود تحت 
عنــوان » کارایی به جای عدالت« با بهره گیری از ســودمندی بنتام، نظریه رالز و 
دست نامرئی بازار آدام اسمیت، از دیدگاه پازنر دفاع کرده و حداکثر سازی ثروت را 

.(Mathis, 2008: 185-201) مبنای فلسفی حقوق خصوصی دانسته است
در حقــوق ایران نه تنهــا در قوانین و رویه قضایی هیچ نشــانی از پذیرش 
این نظریه یافت نمی شــود بلکه در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به 
صراحت ذکر شده که: »در اسالم اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارایی 
بهتر در راه وصول به هدف نمی توان داشت«. در تألیفات حقوقی نیز هر کجا کوچک 
ترین اشاره ای به مؤلفه های اقتصادی شده، به ارزش عدالت نیز به طور مشخص و به 
عنوان ارزش برتر توجه شــده است، به عنوان نمونه گفته شده: قانون گذاری هنگامی 
کارآمد اســت که عالوه بر ایجاد نظم و عدالت، کشــورا را به سوی تمدنی برجسته و 

رشد و توسعه ای پایدار رهنمون سازد )کاتوزیان، 1377: 509(.
به بیان دیگر با بررسی قوانین و مقررات حقوق خصوصی و رویه قضایی ایران 
مــی توان با قطعیت بیان نمود که کارایی اقتصادی هیچ گاه در ایران به عنوان یگانه 

هدف حقوق خصوصی مورد استفاده قرار نگرفته است.

3-2. عدالت به مثابه هدف یکتای قواعد حقوق خصوصی
در متون حقوقی ایران پذیــرش عدالت به عنوان آرمان یگانه و هدف اصلی 
علم حقوق امری بدیهی اســت. در واقع سوال اساســی این است که آیا در سیستم 
حقوقی که بر پایه ارزش های متعالی شــریعت اســالم بنیان یافته و دســتورات و 
تعلیمات روشــن و آسمانی همچون »همانا خداوند فرمان به عدل و احسان می دهد 
...1« و » بگو پروردگار من شــما را به عدل و درســتی امر نموده ...2« چراغ راه آن 
است و حتی فلسفه رسالت پیامبران الهی )صلوات اهلل علیهم( را جهت دهی مردم به 
سمت راستی و عدالت3 می داند و در قانون اساسی آن ضرورت انطباق تمام قوانین با

1- آیه 90 سوره نحل
2- آیه 29 سوره اعراف

3- آیه 25 سوره حدید: »... لیقوم الناس بالقسط.....«
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موازین اســالمی بــه صراحت مورد تاکید قرار گرفته1، آیا اساســاً امکان طرح و 
پذیرش کارایی به عنوان هدف و مقصد قواعد حقوق وجود دارد؟

در پاســخ به این ســوال در بادی امر می توان گفت با توجه به اصل 
دوم قانون اساســی که بر طبق آن قسط و عدل و نفی هرگونه ستمگری به 
عنوان یکی از اهداف و پایه های حکومت اسالمی تعریف گردیده و همچنین 
بنــد دوم اصل یکصدوپنجاه و ششــم که طی آن گســترش عدل از جمله 
وظایف قوه قضاییه می باشــد، عدالت ارزش نخســتین و هدف غایی حقوق 
اســت )کاتوزیان،1377: 513( اما این به معنــای نفی کامل جایگاه کارایی 
اقتصادی در حقوق خصوصی ایران نمی باشــد زیرا کارایی در بســیاری از 
موارد به عنوان ابزار در کنار عدالت کارکرد داشــته و در برخی موارد نیز در 
ماهیت و بما هو کارایی به عنوان یک هدف مســتقل به همراه عدالت قابل 
تبیین است، هر چند هیچ گاه به تنهایی هدف غایی قواعد حقوق خصوصی 
قرار نمی گیرد. در ادامه مواردی از کارکردهای کارایی به عنوان هدف و ابزار 

را بر خواهیم شمرد.

3-3. نقطه تعادل: باالترین میزان عدالت در کنار باالترین میزان کارایی
اگر عدالت و کارایی اقتصادی را اهداف مستقلی برای حقوق خصوصی 
در نظــر بگیریم، با بهره گیری از قواعد عرضــه و تقاضا در اقتصاد خرد می 
توان نقطه تعادل در فلســفه حقوق خصوصی را جایی دانســت که باالترین 
میزان ممکن از عدالت به گونه ای تعیین شــود که در همان نقطه بیشترین 
میزان ممکن از کارآمدی نیز قابل تصور باشد. در اقتصاد این نقطه را »نقطه 

تعادل«2 می نامند.

1- اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
2- Equilibrium
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نمودار 2- نقطه تعادل در بازار
عدالت

کارایي

کارایي تعادلي

 E نقطه

عدالت تعادلي
E

نمودار 3- تعادل عدالت و کارایی

در این دیدگاه هر چند ممکن است مقادیر بیشتری از عدالت قابل دستیابی 
باشد اما تنها مقادیری از آن بهینه و قابل قبول است که در نقطه تعادل تعریف می 
شــود. به بیان دیگر آنچه مطلوب است مجموع مشخصی از مقادیر عدالت و کارایی 

در کنار هم می باشد.
مثال های زیادی در قوانین و مقررات حقوق خصوصی ایران وجود دارد که 
در آنها ماهیت کارایی به عنوان یک هدف در کنار عدالت ایفای نقش می نماید. به 
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عنوان نمونه تاثیر قاعده داراشــدن بالجهت در فلســفه حقــوق خصوصی مبنی بر 
حفاظت از اموال اشــخاص در کلیت حقوق اموال و مالکیت کاماًل مشهود می باشد. 
پذیــرش اصل آزادی اراده در ماده 10 قانــون مدنی1 نیز از دیگر جلوه های کارایی 
اقتصادی است با این توضیح که خود متعاملین عادالنه ترین و کارآمدترین توافق را 
رقــم خواهند زد. حمایت از تعادل اقتصادی قرارداد در جای جای حقوق قراردادها 
از جمله در شــروط ضمن عقد، خیارات، ضمانت اجراهای نقض تعهدات پولی مانند 
جبران کاهش ارزش پول و خســارت تأخیر تأدیه، قواعد مســئولیت مدنی به ویژه 
لحــاظ وضعیت اقتصادی زیــان زننده در جبران زیان2 و قواعد حســبیه مبتنی بر 
حمایت از طرف ضعیف نیز از دیگر مصادیق کارایی به عنوان هدف حقوق خصوصی 
هســتند. بیشــترین جایگاه غایی کارایی در حقوق خصوصــی ایران را می توان در 
بخــش بازاری و مالی حقوق به ویژه در حــوزه حقوق اقتصادی و حقوق تجارت در 
نظر گرفت، جایی که قانون گذار برای تنظیم روابط اشخاص در قراردادهای تجاری، 
صنعتی، بانکی، بیمه ای و بورســی ناگزیر از استفاده از قواعد کارایی در حد اعالی 
خود می باشــد چرا که جنس و ماهیت روابــط و اختالفات در این بخش از حقوق 

خصوصی، مالی و اقتصادی است.

3-4. عدالت و کارایي به عنوان ابزارهایی برای دستیابی به ارزش حق
بنابر آنچه گذشت عدالت یک واقعیت ماهوی و ارزش غایی نبوده بلکه ابزار 
و معیاری برای تعریف حق و حقگزاری محســوب می شــود. با این وصف می توان 
عدالت و کارایی اقتصادی را ابزارهایی دانســت که هر یک ممکن اســت در مسیر 

کشف حق مورد استفاده قرار گیرد.
بر اساس این دیدگاه کارایی نیز در صورت عدم مغایرت با موازین اسالمی می 
تواند مبنای قانون گذاری و داوری و قضاوت قرار گیرد ) بادینی و مهرداد، 1396: 26(.

1- »قراردادهای خصوصی نســبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد 
نافذ است«.

2- بنــد 2 ماده 4 قانون مســئولیت مدنی مبنی بر »تخفیف میزان خســارت در صورتی که منجر به عســرت و 
تنگدستی واردکننده زیان می گردد«.
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البته در متون حقوقی به طور معمول عدل و حق در یک معنا به کار گرفته می شــود 
که در این صورت عدالت ارزش نهایی بوده و کارایی صرفاً در حد ابزار باقی خواهد ماند. 
اصول و مقررات آیین دادرسی مدنی به ویژه تاثیر مرور زمان و مهلت ها و مواعد قانونی 
در قطعیــت احکام که با تعیین حق و طرف ذی حق همراه اســت، از جمله بارزترین 

نمونه برای توضیح کارایی به عنوان ابزاری در خدمت ارزش عدالت می باشد.

3-5. تعیین هدف بر اساس محدوده موضوعی حقوق
به نظر مي رســد هیچ  یک از نظریات بیان شــده نتوانســته به نحو کاملي، 
جایگاه کارایی را در حقوق و اقتصاد تبیین کند بلکه صحیح آن است که در خصوص 
جایگاه کارایی مي بایســت قائل به تفکیک شــد با این توضیح که تحلیل اقتصادي 
حقــوق، در واقع به دنبال تحلیــل اقتصادي موضوعات حقوقي اســت. موضوعات 
حقوقي نیز خود دو نوعند؛ برخي همچون پول، بورس، حقوق بانکي، بازاري و برخي 
مانند حقوق خانواده، مســئولیت مدني، قرارداد ها غیر بازاري هســتند. فلذا آنجا که 
حقوق و اقتصاد به دنبال تحلیل اقتصادي موضوعات بازارِي حقوق1 اســت، مي توان 
عدالت را بر کارایی منطبق و نزدیک دانســت. چه اینکه تحلیل اقتصادي، خود در 
حوزه و محدوده اي بازاري و اقتصادي در حال بررســي و تحلیل است.2 اما هنگامي 
که ادبیات حقوق و اقتصــاد، موضوعات غیر بازاري حقوق را تحلیل مي کند، کارایی 
در باالترین ســطح ارزش خود، تنها مي تواند به عنوان ابزاري در خدمت هدف غایي 
عدالت و حق باشد. »غایت مطلوب هر دادرسي حقگزاري و رسیدن به حقیقت است 
نه فصل خصومت. چه بهتر که به جاي زرنگ تر و کارآمدتر، صاحب حق برنده شود« 

) کاتوزیان،  1385: 582(.
بر اســاس این دیدگاه در حوزه حقوق مدنی و حقوق خانواده، حق و عدالت 
تنها ارزش حقوقی بوده و نقش کارایی،  ابزاری اســت. اما در حوزه حقوق تجارت و 
حقــوق اقتصادی، کارایی می تواند در صورت تایید قانونی و عرفی و عدم مغایرت با 
موازین اسالمی، در کنار عدالت دارای جایگاه فلسفی باشد. این نوع کاربرد از

1- شاید بتوان موضوعات بازاري حقوق را در سرفصل هاي »حقوق اقتصادي« تعریف و تبیین نمود.
2- به بیان دیگر در این جا، »عدالت« در دامن اقتصاد تعریف مي شود.
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کارایی در حوزه آیین دادرســی مدنی و قواعــدی همچون مرور زمان حتی جایگاه 
برجســته تری پیدا می کند زیرا نتایج پژوهش های به دســت آمده درباره تحلیل 
اقتصادی دادرســی مدنی اسن اســت که الزمه دادرسی کارآمد، به حداقل رساندن 
 (Klerman,2015: 353) .هزینه های دادرسی و هزینه های اشتباهات قضایی است
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برآمد
صرف نظر از مفاهیم انتزاعی ارایه شده مانند ملکه یا مفاهیم عرفی و یا دیدگاه 
های موجود در فقه اسالمی و حقوق غرب، از یک طرف عدالت قضایی به معنای استرداد 
حق به صاحب حق می باشــد و از طرف دیگر حــق، یک مفهوم ماهوی بوده و در برابر 
باطل یا ناحق قرار دارد اما عدل و عدالت یک معیار ، میزان و مفهوم شــکلی بوده و در 
مقابل ظلم به کار می رود. عدل یا ظلم واقعیت های شکلی و بیرونی هستند که ممکن 
است حول محور حق رخ بدهند. به بیان دیگر عدالت وصف یا معیاری است تابع وجدان 
که با ابزارهای خود مانند قانون و نهادهای مختلف سعی در استرداد حق به صاحب آن 
دارد. کارایی اقتصادی نیز دارای جنبه های شکلی و ماهوی بوده، در مفهوم شکلی خود 
به معنای دستیابی به ارزش یا ارزش های مورد نظر از طریق ارزان ترین و عقالنی ترین 

مسیر و در مفهوم ماهوی خود در پی حداکثرسازی ثروت کلی جامعه می باشد.
درباره رابطه و نســبت بین عدالت و کارایی نیز حقیت آن است که علیرغم 
وجــود ادعاهایی بر انطباق و وحدت این دو مفهــوم،  رابطه واقعی بین انها عموم و 
خصوص مطلق اســت با این توضیح که آنچه عادالنه است همیشه کارآمد است اما 

کارایی الزاماً دربردارنده عدالت نیست.
در نهایت در پاســخ به این سوال که آیا در حقوق خصوصی ایران، هدف از 
وضع قواعد، تحقق عدالت است یا کارایی اقتصادی؟ باید گفت هدف غایی در فلسفه 
حقوق خصوصی،  تضمین حق اســت یعنی حقوق با ابزارهای حقوقی مانند قانون و 
رویه دادگاه ها،  روابط اشــخاص را تنظیم می کند تا به حق برسد و آن را حمایت و 
ادا کند. در این بین عدالت و کارایی اقتصادی نیز معیارها و شــاخص هایی هستند 
که بر اســاس آنها حق و ناحق تعریف می شود. بر این اساس کارایی نیز در صورت 
عدم مغایرت با موازین اســالمی می تواند مبنای قانون گذاری و قضاوت قرار گیرد و 
مقادیر بهینه آن بر اســاس محدوده موضوعی حقوق تعریف می شود، با این توضیح 
که نقش کارایی اقتصادی در حوزه های شکلی و ماهوی بازاری حقوق پر رنگ تر و 

در حوزه های ماهوی غیر بازاری حقوق کمتر است.
علم حقوق   با ابزارهای حقوقی مانند قانون و دادگاه ها   روابط اشــخاص را تنظیم 

کند )نظم(   تا به حق برسد                                                    
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خصوصــی: نظریه و مصادیق«،  فصلنامه مطالعات حقــوق خصوصی، دوره 47، 

شماره 1.
جعفري لنگــرودي ،محمدجعفــر )1380(، ترمینولوژي حقوق، چاپ   -

یازدهم، تهران، گنج دانش.
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جعفري لنگرودي ،محمدجعفــر )1383(، مقدمه  عمومي علم حقوق،   -
چاپ هشتم، تهران، گنج دانش.

حاجی علی،  فریبا،  نفر، زینب ) 1395(، »مفهوم عدالت از نظر فقهای   -
مذاهب خمسه و نقد و بررسی آن« ،  فصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی 

) فروغ وحدت(، سال 12، شماره 45.
حســینی حائری، سید محمد کاظم ) 1421 ه ق(، فقه العقود،  ج 1،  قم،   -

مجمع الفکر االسالمی.
خاندوزی، سید احسان، »معیارهای اقتصادی در قانون گذاری نوین«،    -

مجله دانش و پژوهش، سال 13، شماره 54.
خوانساری، محمد بن حسین )1366(، شرح غرر الحکم و درر الحکم،   -

جلد اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
خوانساری نجفی، موســی )1374(،  منیه الطالب فی شرح المکاسب،   -

ج1،  قم، تقریرات درس آیت اله نائینی.
دادگر، یداله )1389(، مولفه ها و ابعاد اساسی حقوق و اقتصاد، چاپ   -

اول، تهران، انتشارات پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و نور علم.
دادگر، یدالــه )1386(، »مروري بر تحوالت مقوله کارایی در ادبیات   -

اقتصادي«، پژوهش حقوق و سیاست، سال نهم، شماره  23.
دل وکیو، ژرژ )1391(، فلسفه حقوق ،  ترجمه جواد واحدی، چاپ سوم،   -

تهران، بنیاد حقوقی میزان.
راغب اصفهانی،  ابی القاســم محمد )1404 ه ق(، المفردات، مصر، دفتر   -

نشر کتاب.
رســتمی،  محمد زمــان )1384(، »عدالت از دیدگاه اندیشــمندان   -

اسالمی و غربی«، مجله جستارهای اقتصادی،  شماره 4.
ســنهوری، عبدالرزاق احمــد )1417 ه ق(، مصــادر الحق فی الفقه   -

االسالمی: دراس ة مقارن ة بالفقه الغربی، جلد 1، بیروت، داراحیاء التراث العربی.
شــامي اقــدم، شــاهین ) 1388(، تحلیل اقتصادي ضمانت اجراهاي   -
تعهدات قراردادي در حقوق ایران، پایان نامه  جهت دریافت درجه ي کارشناسي 

ارشد حقوق اقتصادی، دانشگاه عالمه ي طباطبایی.
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شیخ انصاری، مرتضی )1424 ه ق(، المکاسب، جلد 3، قم، چاپخانه غدیر.  -
شهابی، مهدی )1397(،  فلســفه حقوق،  چاپ دوم، تهران، پژوهشگاه   -

فرهنگ و اندیشه اسالمی.
صدر، ســید کاظم و دیگران )1387(، بانکداري اســالمي، چاپ اول،   -

تهران، نشر زعیم.
طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم )1370(، حاشیه المکاسب، جلد 1،   -

تهران، دارالمعارف االسالمیه.
فوگیل، ام ) 1380 ( ،گزیده  مطالب اساسي اقتصاد خرد، احمد ایازي،    -

چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایي، 
قاســمی،  زهرا، بهــزادی،  محمدحســین، کاوه پیشــقدم، محمدکاظم   -
) 1391(، »بررســی تطبیقی مفهوم عدالت در فلســفه سیاسی فارابی و 

شهیدصدر«،  پژوهش نامه حکمت و فلسفه اسالمی، شماره 42.
کاتوزیان،  ناصر )1382(، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی   -

ایران،  تهران، شرکت سهامی انتشار.
کاتوزیان،  ناصر )1377(،  فلسفه حقوق، تهران، شرکت سهامی انتشار.  -

کاتوزیان، ناصر ) 1385(، حقوق مدني، نظریه  عمومي تعهدات، چاپ   -
سوم، تهران، نشر میزان.

کاتوزیــان، محمد علي )1388(، آدام اسمیت و ثروت ملل، چاپ سوم،   -
تهران، انتشارات امیر کبیر.

کانت،  ایمانوئل ) 1395(، فلســفه حقوق، ترجمه منوچهر صانعی دره   -
بیدی، چاپ چهارم، تهران، انتشارات نقش ونگار.

کاویانــي، کــوروش )1386(، »درآمدي بر تحلیل اقتصادي حقوق«،    -
پژوهش حقوق و سیاست، سال نهم، شماره  23.

کلی، جان )1398(، تاریــخ مختصر تئوری حقوق در غرب، ترجمه   -
محمد راسخ، چاپ اول، تهران، انتشارات نی.

کوتــر، رابرت، یولن، توماس )1388(،  حقــوق و اقتصاد،  ترجمه یداله   -
دادگر و حامده اخوان هزاوه، چاپ اول، تهران، انتشارات پژوهشکده اقتصاد دانشگاه 

تربیت مدرس و نور علم.
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گنــدم کار، رضاحســین، » مبنا و هدف حقــوق« ،  فصلنامه علمی -   -
پژوهشی دانشگاه قم، سال نهم، شماره 1.

لفت ویچ ،ریچارد اچ )1376( ، سیســتم قیمت ها و تخصیص منابع   -
تولیدي، ترجمه میر نظام ســجادي، چاپ هفتم، تهران، انتشــارات دانشگاه عالمه 

طباطبایي.
مطهري مرتضی) 1353 (، عدل الهي، تهران،  انتشارات اسالمي.  -

مطهری، مرتضی ) 1368(، نظری به نظام اقتصادی اسالم، چاپ اول،   -
تهران، انتشارات صدرا.

مهریزی، مهدی )1376(، »عدالت به مثابه قاعده فقهی«،  مجله نقد و   -
نظر،  شماره های 10 و11 .

نجفی، زین العابدین )1391(، »مفهوم شناســی واژه عدالت در فقه   -
امامیه«،  دو فصلنامه علمی پژوهشی انسان پژوهی دینی،  سال نهم، شماره 28.

نصری، عبداله، »حق و عدالت در اندیشه استاد مطهری« ، عدالت و حقوق   -
، به کوشش حسینعلی بای، چاپ اول، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.

هادوي تهراني، مهدي ) 1388(، نظام اقتصادي اسالم در قرآن ،چاپ   -
اول،  قم، مؤسسه ي خانه ي خرد.

یادی پور، مهدی ) 1389(،  مقدمــه ای بر حقوق و اقتصاد، چاپ اول،   -
تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق)ع(.

• Augustine, St (1950), The City of GOD, Book XIX, MARCUS 
Dads, New York, Modern Library.

• Cisero (1928), Republic, C.V.Keyes, Cambridge, Harvard uni-
versity press.

• Coase, Ronald H(1960), “The Problem of Social Cost”, 3 Jor-
rnal of Law & Economics, Chicago, University of Chicago Law 
school.

• Cooter, Robert and Ulen ,Thomas(2007), Law & Economics, 
5th ed,  Boston, Pearson.
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• gerasimos , santas(2001), Goodness and Justice , Oxford 
,Blackwell Publishers. 

• Klerman, Daniel (2015), “The Economics Of Civil Procedure” , 
The Annual Review Of Law And Social Sience, 11.

• Mathis, Klaus(2008) ,Efficiency Insteed Of Justice? ,Switzer-
land, springer.

• Mercuro , Nicholas and Medema ,Steven G.(2006), Economics 
and the Law, 2th ed , New Jersey, Princeton University Press.

• Nozick, Robert(1974), Anarchy, State, and Utopia, New 
York, Basic Books.

• posner, Richard. A (2020), Economic Analysis Of Law, Ninth 
Edition, New York ,Wolters Klwer.

• Rawls , John(1999), A Theory of Justice, New York, oxford 
university press.

• Sen, Amartya(2010) ,The Idea of Justice, London, Penguin 
Books Limited.

• Frank H. Stephen(1988), the Economics of The Law, 1th ed, 
Hertfordshire ,wheatsheaf Books Ltd.


