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تاثیر اخالق و حقوق در تحقق حداکثر کارایی اقتصادی بررسی 
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 چکیده
صیص منابع و          صفر بودن هزینه های مبادله، حقوق مالکیت تاثیری بر چگونگی تخ ضیه کوز با فرض  ساس ق بر ا
حداکثر کارایی قابل حصووون نداهوو ه و جامیه طی چانه زنی و توافی های یصوووصووی به حداکثر ثروه و ب ینه    

صادی دست یواهد یافت، حقوق فقط تییین کننده نحوه توزیع عادالنه یا غیر   ست و بدون  اق    عادالنه این ثروه ا
توجه به نحوه توزیع در هر حان مجموع ثروه جامیه حداکثر یواهد بود. بر همین اسووواس می توان  فت ا ر            
هزینه های مبادله صفر باهند  ایالق نیز به عنوان یک دس ه الزاماه فاقد ضمانت اجرا به مانند حقوق تاثیری بر       

نخواهد داهووت و می توان جامیه ای را در ن ر  رفت که بدون الزاماه بیرونی   دسوو یابی جامیه به حداکثر کارایی 
و درونی یینی بدون حقوق و ایالق قادر یواهد بود تا به حداکثر کارایی اق صادی برسد. در این تحقیی با اس فاده    

ساس ادبیاه مب نی بر فایده  ر     -از روش تحلیلی ضیه کوز و همچنین بر ا صیفی، در چارچوب ق صوره    ایی، بهتو
نوآورانه جامیه ای ساده فرض هده، در حالت های مخ لف مورد بررسی قرار  رف ه و بحث هده است که چگونه        
عدم ال زام ایالقی لزوماً موجب کاهش بازدهی اق صووادی و در ن ایت کاهش سوورو ثروه قابل تقجوویه جامیه    

ی سواز و کار بازار و بر اسواس نفع طلبی هوخصوی به      یواهد بود. در عاله واقع، کارایی آن نقره تیادلی که از طری
دسووت می آید بدون وجود قواعد حقوقی مناسووب، ب  رین نقره نخواهد بود، همچنین فرض صووفر بودن هزینه    
سب رعایت ایالق موجب ب بود کارایی      ج ه به رعایت ایالق بوده و ح ی با وجود قواعد حقوقی منا مبادله ذاتاً واب

 می  ردد.  در نقره تیادن عملی 
 

 ایالق و اق صاد، ایالق و کارایی، حقوق و اق صاد، قضیه کوز واژگان کلیدي:

 JEL:koo, b54طبقه بندي 

                                                                                                                 
 دانشیار دانشکده علوم اق صادی و اداری دانشگاه مازندران .1

 دانشیار  روه اق صاد دانشگاه پیام نور .2

 javadaqdasi@yahoo.comدانشجوی دک ری علوم اق صادی دانشگاه مازندران                                   .3
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 مقدمه -1

زند ی یوب برای بشر چیجت و چگونه قابل دس یابی است؟ این سؤان اساسی پیوند دهنده اق صاد و           

به این سووؤان بر اسوواس باورهای یود  ایالق در مینای عام می باهوود. دین باوران ؤمؤمناند در پاسوو  

هایص ا، نفع         هایص  هت و با نگاه به آن  سیاده و یوهبخ ی دنیوی و ایروی یواهند دا هایی برای 

. تقریباً  1مادی و مینوی یود را تیریف کرده و برای رسوویدن به نفع هووخصووی یود تالش یواهند نمود

دانه در  رو رعایت مالح اه ایالقی  برای دین باوران بدی ی اسووت که نفع هووخصووی بلند مده و جاو

 است.

با توجه به اینکه عله اق صووواد نیز تالش می کند تا زند ی بشووور را تن یه کند یود به یود           

اق صوواد و ایالق با هه پیوند یواهند داهووت. هر چند از ن ر ما رابره بین اق صوواد و ایالق کامالً  

ایج فلجووفی در غرب که عموماً مب نی بر بدی ی اسووت اما در چند قرن اییر به تبع  رایش های ر

باهند و با تیریف نفع هخصی م فاوه از آنچه دین باوران به آن ایمان    اومانیجه و مادی  رایی می 

ج ری به وجود        جان عقالیی ب دارند و همچنین با پیش فرض حداکثر کردن نفع هخصی توسط ان

صاد اثباتی      صاددانان پایه های عله اق  ست تا اق  ج رش قلمرو و عمی    آمده ا ه ه و به   را بنا  ذا

به عنوان نقد کننده، آن را اق صاد  2این عله بپردازند تا اق صاد تبدیل هود به علمی که آمارتیا سن

جه می    سی می نامد، علمی که با اف خار یود را با علوم تجربی دیگر مانند فیزیک مقای ند و کم ند

صاد تجربی نیز نقش    ادعا دارد همان  ونه که ایالق در تییین  شی ندارد در اق  نقره جوش آب نق

ندارد. الب ه این دید اهی افراطی اسووت که مورد قبون همه اق صوواد دانان غربی نیجووت اما نشووان 

صوص      دهنده حد ن ایی  رایش هد. در این ی صاد اثباتی می با از « سن »های غالب در حوزه اق 

 هایصوور ارتباا ایالق و اق صوواد اع قاد دارد  زارهبرند ان نوبل اق صووادی و از ن ریه پردازان میا

جان     صاد رفاه در یصوص رف ار واقیی ان هد و چون این رف ار واقیی تحت تأثیر مالح ه ها میاق  های  با

در واقع ا ر »کنند؛ موضوعیت پیدا می« اق صاد پیش بین» یرد لذا مباحث ایالقی در ایالقی قرار می

رف ار واقیی انجان ها را م أثر نمی کرد بذن عنایت به مبحث ایالق  مالح ه های ایالقی هیچ  اه

 د 1377ؤسن، « کاری عبث می بود

سؤان برایش پیش بیاید که چرا علمای        هاید این  صاد  جلمان با مرالیه تاری  عله اق  فردی م

صاد در دوره  صاد تأکید کرده اند حان    عله اق  ه ه بیش از حد بر جدایی ایالق و اق  ه آنکهای  ذ

بدی ی است که ایالق و اق صاد باهه وابج گی داه ه یا حداقل بدون هیچ ارتباطی نیج ند. جواب      

                                                                                                                 
الب ه باید توجه نمود که توصیه هایی نیز از جانب دین رسیده است که مومنان باید سیی کنند فراتر از نگاه  .1

 حجاب و ک اب و تاجر پیشگی به دین بنگرند و در پی سروح باالتری از دینداری باهند

2. Amartya Sen 
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ج جو کرد، روندی که در آن بریدن      جانس در جوامع غربی ج سؤان را باید در روند تاریخی رن این 

 و جدایی از ال یاه مجوویحی و به تبع آن ایالق کلیجووایی، امری ضووروری و سووودمند بود. برای  

با تواند مجلمانی که می قد است کجب و کار موجب ثواب ایروی است و یا ح ی لذه بردن از دنیا می     

هد که چرا باید از ایالق برید.       هد باید هه عجیب با هرایری عین ایالق و منربی بر مینویاه با

ا ر چه در جوامع اسوووالمی نیز هووواهد تجربه های تاریخی از وارونگی ایالق عملی چه توسوووط     

س فاده قرار         ح سوء ا ج یه اما هنوز مف وم ایالق آن قدر مورد  شار عادی ه سط اق اکمان و چه تو

نگرف ه است که بار منفی آن غلبه بیش از حد داه ه باهد و دیوی محجوب هود که رهایی از آن       

ست. با وجود رابره  ج رده بین ایالق و اق صاد از جنبه      های مخ لف،  موجب اف خار و پیشرفت ا

هت تا در چارچوب قضیه       در ا سیی یواهیه دا ین تحقیی دایره بررسی را محدودتر کرده و بیش ر 

 کوز و اق صاد هزینه مبادله به بررسی نقش ایالق در رسیدن به حداکثر کارایی بپردازیه.
 

 مروري بر تاريخچه اخالق و اقتصاد -1-1

صاد زیر مجموعه حوزه مرالیاتی   18تا قبل از قرن  ست و     میالدی، اق  سیا ست که  عام تری بوده ا

ایالق را نیز در بر می  رف ه اسووت و ح ی هنگامی که دید اه ای جدید تر حقوق طبییی مررح 

 ردیدند وضوووییت اق صووواد تا مدت ا تنییر چندانی نکرد. عده ای اسووو دالن می کنند که   ور              

ادامه عله اق صاد هرچه   سودا ران ؤمرکان الیجت هاد مبداء جدایی اق صاد از علوم ایالقی هد. در     

بیشو ر به سومت تجربی هودن و فاصوله  رف ن از فلجوفه ایالق قرون وسورا پیش رفت. دید اه       

اق صاد فقط با فرار از منالره و سفجره و    »م یارف در این باب را می توان چنین یالصه کرد که:  

هود Scienceایالق پردازی اندیشه قرون وسرا توانجت عله ؤ     قائلین به لزوم د »1384آلوی، «.ؤد 

ایالقی به طور عمده به این امر اسوو دالن می کنند که قوانین  جدایی عله اق صوواد از ارزهوو ای 

در حالی که ارزه ای ایالقی   باهند ها میحاکه بر اق صاد همانند قوانین طبییی و از سن  هجت   

 د.1386ؤمیصومی نیا، « ها بایدها هج ندربری به واقییت ندارند و از سن 

 هاید ب وان تاریخچه ایالق و اق صاد را به هکل ذیل یالصه نمود:

 الف: اب دا و برای دوران طوالنی اق صاد و سیاست زیر مجموعه علوم ایالقی بوده اند.

صون اق صاد اثباتی تیادلی و حرکت به سمت جدایی عله اق صاد از باید و نبایدها       ب: تدوین ا

ه ند بد    جط ن ریاتی که اع قاد دا ساس نفع طلبی  و ب ون باید و نباید و بدون دیالت دولت و بر ا

 هخصی، بازار حداکثر کارایی را تأمین یواهد نمود.

ج: تجربه عملی هووکجووت بازار در موارد م یدد از قبیل بحران های بیکاری، محیط زیجووت و 

 عدالت اج ماعی.

ح ی دیالت د: تجویز  جوو رش دیالت دولت در اق صوواد ؤتدوین حقوق، سوویاسووت  ذاری و 
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مجوو قیهد و در ادامه  جوو رش فیالیت سووازمان های مردم ن اد به من ور ن اره بر دولت، کاهش 

اندازه دولت و افزایش کارایی آن ؤدر چارچوب ن ریه ان خاب عمومی و برای کن رن دول مردان نفع 

طلب هووخصووید در دوره اییر تجربیاه عملی یوبی بدسووت آمده اسووت اما مشووکل اصوولی بروز  

سازمان های مردم ن اد نیز        نا ست و ح ی  شده باقی مانده ا هکجت ها همچنان حل ن کارایی ها و 

که راه حل کن رن عملی دول مردان به همار می روند ممکن است پس از مدتی در  رداب فجاد و    

 عدم کارایی  رف ار هوند.

و : پس از دوره  مزمه لزوم توجه های پشت سر  ذاه ه هده هه اکنون در بین اق صاد دانان زه

بایدهای         باید و ن های بازار و روابط    ها برای جبران نارسوووایی  ایالقی و کمک  رف ن از این آموزه به 

اهمیت این موضووووع در چارچوب مباحث اق صووواد رسوود رسوود و به ن ر میاج ماعی به  وش می

 باهد.اج ماعی رو به  ج رش می
 

 اقتصاد و حقوق -1-2

باا   ند و می     حقوق و ایالق ارت کدیگر دار با ی گاتنگی  توان  فت بخش اع می از حقوق همان   تن

 ذاره های ایالقی اسوووت که ضووومانت اجرایی پیدا کرده اند همچنین با توجه به تاثیر حقوق بر           

حداکثر کارایی قابل حصووون جامیه، مفید یواهد بود اهوواره کوتاهی به رابره اق صوواد و حقوق و  

هیه.    ه ه با شکیل  در بخش تاریخچه آن نیز دا حکومت را بر  های بیدی نیز تاثیر تدوین حقوق و ت

توان  فت که ن ریه های اق صادی ؤحقوقد اصوالً از    می»کارایی اق صادی جامیه بررسی یواهیه کرد.   

ؤهوواون، « د هووروع هووده اسووت1789ؤ 2د و بن ام1767ؤ1مربوا به جرم در آثار بکاریاهای نوهوو ه

ای از حقوقدانان دانشگاه هیکا و در صدد تجری اصون      میالدی عده 1950از اوایر دهه » .د1388

جان      سیک جدید و روش فرد رایانه آن به حقوق و رف ارهای غیر بازاری ان صاد یرد مک ب کال اق 

سیاست  ذاری      برآمدند. در نگرش اق صادی به حقوق، قواعد حقوقی ابزارهایی برای تنییر رف ار و 

ایالقی بودن تمام قواعد و ن ادهای حقوقی بر مبنای توانایی آن ا در به همار می آیند و درس ی و   

افزایش ثروه جامیه سنجیده می هود و ح ی مف وم عدالت نیز با مفاهیه مرسوم فرق می کند و    

هد     هود که ب ره عملی عادالنه محجوب می  ه ه با صادی دا ای از عدهد »1383بادینی، «.ؤوری اق 

ق صادی حقوق را م م رین پیشرفت در آموزش حقوق در قرن بیج ه    حقوق دانان بزرگ، رویکرد ا

سال ای       می ه ره یود را در  سرو  صاد حقوق باالترین  ست آورد،   1992و  1991دانند، اق  به د

                                                                                                                 
1. Bekarya 

2. Bentham 
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صوره م والی به رونالد کوز   هد، اق صاد دانانی    2و  ری بکر 1زمانی که جوایز نوبل اق صاد به  اعرا 

 د1388کوتر و یولن،«.ؤحقوق کمک کرده بودند که به پیدایش تحلیل اق صادی

نگرش اق صادی به حقوق دارای دوهایه عمده اثباتی و هنجاری است. در هایه اثباتی که به     

دانشگاه هیکا و من جب است از اق صاد به عنوان یک ابزار برای اندازه  یری اثراه اق صادی قواعد 

روش امکان بررسووی اثراه اق صووادی قواعد حقوقی اسوو فاده می هووود. به ن ر می رسوود با همین 

ایالقی و دینی نیز امکان پذیر و دارای فایده باهد. در هایه هنجاری که به دانشگاه ییل منجوب     

توان از قواعد اسوووت ابزار و هدف جابجا می هووووند در این  رایش بحث می هوووود که چگونه می

دی را در پی داه ه باهند. اس فاده از این     حقوقی به عنوان ابزارهایی اس فاده کرد که کارایی اق صا  

روش برای تحلیل قواعد ایالقی مجوو لزم پذیرف ن نجووبیت ایالق و وجود منرقه الفرا  در احکام 

 به عنوان مثان رسد با اصون ایالق اسالمی که و بیش در تضاد باهد.      ایالقی است که به ن ر می 

نفر دیگر ممکن اسووت به نوعی دارای  5کشوو ن یک نفر و اسوو فاده از اعضووای او برای نجاه جان 

ولی به هیچ وجه نمی توان ح ی در صوره رضایت مق ون، قبو ایالقی آن را نادیده    3کارایی باهد 

  رفت و حکه به انجام آن داد.

اق صاد رفاه مییار ثروه یا به عباره دیگر حداکثر کردن  در مرالیاه حقوق و اق صاد و همچنین مباحث  

به صوره  ج رده به کار  رف ه می هود.    « پولی کاالها و یدماه قابل دس رس  هایمجموع ارزش»

مییار ثروه، مییاری سوواده هووده و نجووب اً تک بیدی از مفاهیه کلی تر مرلوبیت و رفاه به هوومار 

د حداکثر کردن مرلوبیت و رفاه می باهوود، کم ی کردن  رود؛ می دانیه که هدف ن ایی اق صووا می

مفاهیه ان زاعی چون مرلوبیت به  ونه ای که ب وان مرلوبیت افراد را با عدد نشووان داد و یا جمع 

مرلوبیت جامیه را بدسوووت آورد به  ونه ای که تمام اطالعاه الزم را به یوبی نمایش دهد کاری  

مرلوبیت های هر فرد ممکن است  »همین  ونه است.  غیر ممکن است در یصوص رفاه نیز وضع    

به هر چیزی که فرد به آن اهمیت می دهد بج گی داه ه باهد و نه تن ا یواس ه های مادی، بلکه 

مثالً سووالیی وی درباره زیبایی، احجوواسوواه نوع دوسوو انه و انصوواف  رایی را نیز هووامل هووود لذا 

                                                                                                                 
1. Ronald H. Coase 

2. Gary Beker 

الزم اسووت توجه نمود بر اسوواس مییارهای ب بود کارایی، فرآیندی موجب ب بود کارایی اسووت که باعث ب بود   .3

ضر از              ضرر افراد م  ضع هیچ کس دیگرؤب بود پارتود و یا این که  هدن و هود بدون بدتر  ضع حداقل یک نفر  و

هود به  ونه ای که     سط افراد من فع پردایت  ضرر دید ان جلب  رددؤب بود کالدور   فرایند، تو ضایت یاطر    -ر

هیکسد. در غیر این صوووره از ن ر فلجووفی ا  ار ن ر در یصوووص ب بود کارایی غیر ممکن یواهد بود چرا که   

کاهش مرلوبیت و افزایش مرلوبیت ها برای دو فرد م فاوه از یک جنس نبوده و غیر قابل مقایجوووه اند. در این  

 هیکس روبرو یواهیه بود.-رضایت قبلی فرد مق ون با ب بود کارایی از نوع کالدورمثان هه در صوره کجب 
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ن عناصر بج گی داه ه باهد. پس این تصوری        احجاس رفاه اج ماعی ممکن است به هر یک از ای  

صادی یینی میزان کاالها و        صادی رفاه اج ماعی فقط عوامل اق  ست که بگوییه از دید اق  ه باه ا ا

 د. 1388ؤهاون، «  یردیدماه تولید هده ومصرف هده را آن هه به صوره محدود در بر می

ر کنند که دکنند اسوو دالن میمی محققانی که مییار ثروه را برای کارایی اق صووادی ان خاب

اد به های افرکنونی ؤدر مقایجووه با اق صوواد ت اترید، مرلوبیت  « اق صوواد پولی »دنیای مب نی بر 

های توان این ارزشصوووره قیمت های پولی کاال و یدماه در بازار منیکس یواهد هوود و لذا می

. این 1ر قابل مشووواهده به کار  رفت       های غی پولی را به عنوان نماینده قابل اندازه  یری مرلوبیت       

ساده    س دالن و لزوم  سی آن ا موجب می   ا کار یری هود تا به سازی فرآیندهای پیچیده برای برر

مییار ثروه برای بررسی کارایی اق صادی جامیه به طور  ج رده مورد اس فاده محققان قرار  یرد     

اسووت چرا که هووامل بریی ویه ی های اما به هر حان بر این مییار اهووکااله م یددی وارد هووده 

 ذاری پولی نبوده و یا   م ه و موثر بر رفاه و مرلوبیت نمی هوووود از جمله مواردی که قابل قیمت       

باهوود، مثالً قیمت  ذاری صووحیو مف وم  مواردی که قیمت آن ا انیکاس واقیی مرلوبیت آن ا نمی

ست. اما به هر حان چ      سخ ی انجام پذیر ا ساس  ف مان    سالمت یا آرامش به  صد داریه بر ا ون ق

صادی بپردازیه ما نیز در ادامه از مییار     ساده و رایج به مرالیه نقش ایالق و حقوق در کارایی اق 

 به همان هکل ساده اس فاده یواهیه نمود.« ثروه»

ست که            صاد نیازمند این ا سی دقیی تر تأثیر ایالق بر اق  ست که برر ضروری ا هاره به این نک ه  ا

هایی را که در عاله واقع وجود دارند در محاسووباه وارد کنیه تا چنانچه از قون آمارتیا سوون   یپیچید 

رهایی یاف ه و با توجه به ویه ی ای  « فقر سووای اری ن ریاه اق صووادی سوون ی»نقل می هووود ب وان از 

سازید در ن ریه     »عاله واقع بجای  ساده  ضیلت    پردازی صرفه جویی ؤ ست همچون هر ف که ممکن ا

اسووو فاده کنیه.  « سوووازی که  اهی سوووودمند اسوووت    یگری با افراا همراه باهووود از پیچیده   د

 د1386ؤیاکباز،

 

 قضیه کوز و هزينه هاي مبادله -1-3

الزم است قبل از ورود به مباحث اصلی به صوره یالصه چگونگی هکل  یری مباداله یصوصی        

ز یک مثان، نگاهی نیز به قضیه کوز و  و هزینه این مباداله را تشریو کرده و همچنین با اس فاده ا  

ن ایج آن داه ه باهیه. مبادله کاال، یدماه و یا ح ی حقوق قابل ان قان تن ا زمانی انجام می هود    

                                                                                                                 
ها نیج ند در ب  رین وضییت قابل دس یابی از     ها نماینده کامال دقیقی از مرلوبیتدانیه که در عمل قیمت. می1

و جانشووین دقیقی از   هووود قیم  ا داری انحراف بوده رقابت کامل نیز عدم تقارن اطالعاه و تبلیناه موجب می

 مرلوبیت های غیر قابل مشاهده نباهند.
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که قیمت مورد توافی، مقداری بین ارزش ذهنی کاال برای یریدار و ارزش ذهنی برای فروهووونده       

ممکن اسوت کاالیی برای فروهونده اش به   باهود تا میامله برای دو طرف سوودآور و عملی باهود.    

ضر به      1000اندازه مثالً  هد حان ا ر یریدار برای همان کاال حا ه ه با واحد پولی ارزش ذهنی دا

آمیز باهد مبادله ای در قیمت در صورتی که مذاکراه موفقیت 1واحد پولی باهد 1500پردایت تا 

p واهد بود یینی:یواهیه داهت که مقدار آن بین این دو ارزش ذهنی ی 
 1000 ≤ 𝑝 ≤ 1500 

اسوووت و حداکثر  1000حداقل قیم ی که فروهووونده ان  ار دارد در این مبادله دریافت کند        

ست بپردازد     ضر ا ه ای       1500قیم ی که یریدار حا هنده و یریدار با توجه به این ارز ست. فرو ا

ضییت یکدیگر دارند وارد بازی     ساس اطالعاتی که از و شنون    ذهنی م فاوه و بر ا هده و م مبادله 

چانه زنی و مذاکره یواهند هووود میزان قدره هر یک از آن ا در این چانه زنی قیم ی که مبادله و 

 ای صوره توافی بر اساس آن صوره می پذیرد را مشخص می کند. در مثان فرضی باال ا ر مبادله    

واحد  1500پولش را که واحد برایش می ارزد و یریدار نیز  1000نگیرد فروهنده کاالیی دارد که 

هوند و مثالً در قیمت       هت. ا ر این دو نفر وارد مبادله  ست یواهد دا توافی کنند، پس از  1250ا

هی به میزان     هنده ارز صاحب کاالیی       1250مبادله فرو ست و یریدار نیز  ست آورده ا واحد به د

واحد  1250آن  واحد برایش ارزش دارد ؤا ر چه در یک مبادله سوووود آور برای 1500اسوووت که 

واحد از پون یود را نیز حفظ کرده اسووت یینی  250د و عالوه برمالکیت آن کاال 2پردای ه اسووت

جه با      1750مجموع ارزش مالکیت فیلی وی  هود که این مبادله در مقای شاهده می  یواهد بود. م

 واحد یواهد هد. 500قبل موجب افزایش رفاه جامیه دو نفره مذکور به میزان 

جت بخورد     قیمت م هک ج گی دارد و ا ر مذاکراه آن ا  ورد توافی به قدره چانه زنی طرفین ب

همندتر    تالش آن ا برای تنییر ج ت من س فاده ارز سمت یک ا هی   ابع به  بی ثمر یواهد بود و ارز

هایی نیز دارد مثل هزینه پیدا کردن فروهووونده ای که نیاز  ای هزینه ایجاد نخواهد کرد. هر مبادله    

ا برآورده می کند، هزینه پیدا کردن یریداری که قصد یرید کاالی در دست فروهنده را    یریدار ر

                                                                                                                 
های زیادی وجود دارند که در یک کاالی مشخص برای افراد مخ لف ارزه ای م فاوتی داه ه باهد مثال     مثان .1

یک تراک ور برای صوواحبش ؤفروهووندهد که در حان م اجره به هوو ر اسووت و برای همجووایه اش ؤیریدارد که    

س فاده کند ارزه ای م فاوتی یواهد داهت. کاالهایی که هرایط رقابت کامل را ندارند میموال با       تواند از آن می ا

ج ند در مثان اییر   هرایط میین »این حالت مواجه ه ست و قیمت بازاری تیادلی    « تراک وری با  منحصر به فرد ا

 می باهد.ها ای از قیمتای ندارد بلکه قیمت تیادلی آن به صوره بازهبه صوره نقره

در این مورد نیز مثال ای زیادی وجود دارند که ارزش یک ثروه بیشوو ر از هزینه های صوورف هووده برای به     .2

ست آمده اما            ست که ا ر چه رایگان به د جب ثروه از طریی هدیه ا ست یک مثان حدی، ک ست آوردن آن ا د

 ارزش آن برای صاحبش صفر نیجت.
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داه ه باهد، صرف زمان و انرژی برای مذاکره و چانه زنی که می تواند ییلی ساده و سریع نباهد،       

به اجرای                   بل  قا یا اجبار  طرف م مالی برای ن اره و  های اح  نه  بل، هزی قا ماد طرف م جلب اع 

و... تمام این ا هزینه هایی هجووو ند که یا مجووو قیماً دارای قیمت اند و یا قابل تبدیل به                  قرارداد 

قیمت پولی می باهند. برای بدست آوردن یالص افزایش رفاه جامیه ناهی از یک مبادله باید این    

 هزینه ها را از ارزش یلی هده ناهی از مبادله که کرد.

ر می  ذارند، بریی عواملی که موجب افزایش هزینه عوامل م یددی بر هزینه های مبادله تأثی

هوند عبارتند از این که کاال یا یدمت هر چه       جت در مذاکراه می  هک مبادله و افزایش اح مان 

هد، طرف های        هد، حقوق مربوا به آن کاال یا یدمت پیچیده و مب ه با صر به فرد با ش ر منح بی

، طرفین کرهو عدم اع ماد بین طرف های مذامذاکره هرچه بیشوو ر باهووند، وجود روابط یصوومانه 

غریبه و ناآهووونا باهوووند، رف ارهای غیر میقون طرفین، یرراه اح مالی وییلی عوامل دیگر. هه 

ها را این می داند که به روهوو ای مخ لف موجب کاهش اکنون اع قاد عمومی و یفه اصوولی دولت

سم ی       این هزینه صادی را به  هرایط حقوقی و اق  هوند و  هدایت کنند که هزینه مباداله در  ها 

حداقل ممکن بوده و در ن یجه حجه باالی مبادله های سووودآور، بیشوو رین افزایش ثروه نصوویب 

 جامیه هود.

سان   جأله هزینه اج ماعی »در مقاله میروف یود با عنوان  1960رونالد کوز در  این ن یجه « م

ز ن ر کارایی اق صووادی لزوماً چانه زنی های مبادله صووفر هجوو ند ارا بیان داهووت که وق ی هزینه

هده      س فاده کارآمد منابع نیز بدون توجه به قواعد حقوقی وضع  موفقیت آمیز یواهد بود و نقره ا

توسط جامیه از فرآیند چانه زنی یصوصی به دست آمده و منربی بر نقره حداکثر کارایی یواهد     

ضوع را با مثان میروف  ل  جوا      بود. ا رچه یود کوز این مو صوره کامال مب شاورز و به  ه دار و ک

برای بررسووی سوواده تر از مثان سوواده تر ذیل اسوو فاده می  دCoase,1960تشووریو کرده اسووت ؤ

از نوای ن ساز  Xرا در ن ر بگیرید  Yو  Xد. اج ماع م شکل از افراد 1387کنیهؤپرمن و همکاران،

 Yنوای ن ساز موجب اذیت و آزار مرلوبیت ؤسودد کجب می کند در حالیکه سر و صدای ناهی از      

صادی، نمودار     هود. فرض کنید هه چون الگوهای رایج و میموال منربی بر واقییت اق  ؤزیاند می 

ساز برای    هکل نمودار  Yو  Xسود ن ایی و زیان ن ایی نوای ن  هد. الب ه کوز در مثان  له   1به  با

 دCoase,1960کشاورز اهاره دارد که الزم نیجت زیان ن ایی لزوما صیودی باهدؤ-دار
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 .(1)نمودار  

 
X  می تواند نوای ن ساز را تاE'    ادامه دهد و منافیی به اندازه سرو زیر نمودار سود ن ایی یودش

نخواهد رفت ؤبه دلیل منفی هدن سود    'Eفراتر از  Xکجب کند مشخص است که     a+b+cیینی 

همچنین  b+c+dعباره یواهد بود از    Yنوای ن را ادامه دهد مجموع  زیان     'Eتا   Xن ایید ا ر  

 در این حالت عباره است از:یالص منافع کل این اج ماع دو نفره 

π = (a + b + c) − (b + c + d) = a − d 
س رس       سود اج ماعی قابل د هد. حداکثر  یالص منافع کل جامیه می تواند مثبت یا منفی با

 و میزان آن عباره یواهد بود از:  Eبرای این اج ماع فرضی در نقره 

𝜋
𝑚𝑎𝑥

= (𝑎 + 𝑏) − 𝑏 = 𝑎 

ش ر از زیان    Xمنافیی که  Eقبل از نقره  ست می آورد بی سمت    Yبه د ست و حرکت به   Eا

هد اما یالص منافع اج ماعی را افزایش می دهدؤبه دلیل    ست عادالنه و ایالقی نبا ا رچه ممکن ا

ست می آورد کم ر از زیان   Xمنافیی که  Eد. بید از نقره Xسود ن ایی زیاد   ست و لذا   Yبه د ا

 یالص منافع کاهش یواهد یافت.

هد به  ونه ای که  زینها ر ه ست       Yو  Xهای چانه زنی باال با صی د صو ن وانند به توافقی ی

ؤمبداء و عدم نوای ن سازد نقره تیادن   Oباهند نقره   Yپیدا کنند آنگاه ا ر قواعد حقوقی حامی 

هند یا حامی    ه ه با هند نقره تیادن   Xیواهد بود ا ر قواعد حقوقی وجود ندا یواهد بود و  'Eبا

شاهده می     ن Xفرد  ج رش یواهد داد. م ساز را تا این نقره   هود که با وجود هزینه چانه  وای ن 

زنی باال دست یابی به نقره تیادن دارای حداکثر کارایی اق صادی برای کل جامیه در هر وضییت     

 Yهزینه نهایی  Xنهایی  سود

E E' O 

a 

b c 

d 

 نواختن ساز
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 حقوقی غیر ممکن است.

بده و بجوو ان ب وانند با  Yو Xدر حال ی که هزینه های چانه زنی پایین باهوود به  ونه ای که 

س دالن می کند که بدون توجه به قواعد حقوقی، نقره تیادن در    ست یابند، کوز ا پولی به توافی د

E :یواهد بود. در فرض اییر سه حالت قابل تصور است 

لت       حا عد حقوقی: در این  عدم وجود قوا تا نقره      Xالفد  تا نوای ن سووواز را    'Eتالش دارد 

کان میامله ای سووود آور بین طرفین وجود دارد که می تواند ام E جوو رش دهد اما بید از نقره 

پردایت یواهد کرد به  Xبه  1Pمبلنی به اندازه  Yم وقف کند در این حالت  Eنوای ن ساز را در  

  ونه ای که:
<c+d1c <P  

سودآور بودن میامله برای دو طرف و توافی آن ا، نقره   یواهد بود،  Eو نقره تیادن با توجه به 

 نیز بج گی به قدره چانه زنی طرفین یواهد داهت. 1Pمقدار دقیی 

: ا ر اصوالً نوای ن ساز آزاد باهد و محدودی ی نداه ه باهد در این     Xبد قواعد حقوق حامی 

پردایت یواهد نمود و نقره تیادن      Xد را به  1P=2Pؤ 2Pمبلغ Yحالت هه مشوووابه حالت قبل        

 یواهد بود. Eمجددا 

کرده باهووود به  Y: ا ر قانون نوای ن سووواز را منوا به رضوووایت  Yقواعد حقوقی حامی  جد

 Yبه  3Pباید مبلنی به اندازه  Xسووواد ی می توان نشوووان داد که بریالف دو حالت قبل این بار    

 بپردازد به  ونه ای که:
 <a+b3b<p  

 یواهد بود. Eو نقره تیادن نیز مجدداً نقره 

هد در ح    شاهده  صی، به دلیل نفع طلبی و عملکرد عقالنی    چنانچه م صو الت امکان توافقی ی

ود رافراد، هرایط به سمت اس فاده کارآمد از منابع وحداکثر کردن سود کل این جامیه دو نفره می   

شخص یواهند    E ؤیینی نقره تیادلی هت یینی م د و قواعد حقوقی فقط نقش توزییی یواهند دا

 .هودنقره ب ینه با چه نجب ی بین افراد جامیه توزیع میکرد که کل منافع بدست آمده در 

در مثان باال در حال ی که هزینه های چانه زنی پایین اسوووت جایی برای ایالق و ح ی حقوق 

مالکیت در تییین کارایی اق صوووادی فنی ؤبدون در ن ر  رف ن عدالتد وجود ندارد چرا که نقره           

سود اج ماعی     شینه  صادی ؤبی صوره یودکار و بدون نیاز    =کارای اق  شینه ثروه اج ماعید به  بی

 1به دیالت یارجی به دست یواهد آمد.

                                                                                                                 
د که  داند وی اهووواره دارمالکیت را در دسووو یابی به کارایی بی تاثیر می الب ه کوز فقط چگونگی توزیع حقوق .1

 قواعد حقوقی پش یبان اجرای توافقاه یصوصی پیش نیاز رسیدن به نقره کارایی حداکثر است

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

5 
] 

                            10 / 24

http://mieaoi.ir/article-1-369-en.html


 47                                          1395 پايیز، شانزدهمترويجي اقتصاد و بانکداري اسالمي، شماره  –فصلنامه علمي 

 مروري بر پیشینه تحقیق -2

در زمینه تاثیر ایالق در اق صوواد، منابع  ونا ون و تحقیقاه م یددی وجود دارند اما هیچ کدام از 

صادی  اثیر ایالق بر کارایی اق ن ر هکلی با اس فاده از چارچوب تحلیلی کوز به بررسی چگونگی ت   

نپردای ه اند و تحقیی حاضوور در این یصوووص دارای نوآوری می باهوود. چارچوب اصوولی و روش  

د می باهد. کوز فقط الزاماه بیرونی یینی حقوق  Coase,1960بررسی موضوع مب نی بر کار کوز ؤ  

ایالق نپردای ه اسووت  را در تجزیه و تحلیل یود وارد کرده اسووت و به بحث الزاماه درونی یینی

هاید هه بخشی از این موضوع را بدی ی فرض کرده باهد چرا که کوز در هنگام ن یجه  یری برای 

عدم تاثیر حقوق در تخصوویص منابع همواره بر یک فرض اسوواسووی تاکید دارد و آن فرض کارکرد 

ست، وی بیان می صحیو ن ام قیمت  صحیو و روان ن ام  ها ا قیمت ها الزم دارد که برای کارکرد 

ه ه و ثانیا هزینه    ست تا اوال بازارهای مبادله وجود دا هند تا در روند    ا جیار ناچیز با های مبادله ب

صوره وجود مبادله، حقوق تاثیری در    هاره دارد که در  مباداله ایالن عمده به وجود نیاید. کوز ا

ند الزاماه حقوقی هجوو یه تخصوویص منابع ندارد ولی اذعان دارد که برای وجود یود مبادله نیازم

هوواید ب وان همین جا این پیش فرض ضوومنی را نیز از فحوای کالم کوز اسوو ن اج نمود که برای  

هووکل  یری بازار و مبادله عالوه بر الزاماه حقوقی، بجوو ری ایالقی نیز ضووروری اسووت همچنین 

اً برای وجود و واضوووو اسوووت که ایالق تاثیر زیادی نیز در کاهش هزینه های مبادله دارد ن یج           

ستد هه به حقوق و هه به ایالق نیاز     صحیو ن ام قیمت ها ؤکه در تحلیل کوز مفروض ا کارکرد 

یواهیه داهووت. به هر حان جنبه نوآورانه این تحقیی در این اسووت که این فرض نجووب ا بدی ی و 

، ر داده اسووتالب ه میموال نادیده انگاهوو ه را در چارچوبی تحلیلی و بجووط یاف ه مورد بررسووی قرا

چارچوبی که به راح ی برای آموزش قضوویه کوز و بررسووی نقش ایالق و حقوق در اق صوواد قابل  

 اس فاده در کالس های درسی یواهد بود.

صاد        سی نقش ایالق در اق  ضیه کوز به برر هکلی هیچ یک از تحقیقاه، در چارچوب ق هر چند از ن ر 

ه تیدادی از تحقیقاه که از بریی جنبه های دیگر تشووواب اتی با         نپردای ه اند اما در ادامه به عنوان نمونه ب        

 تحقیی حاضر دارند اهاره کوتاهی یواهیه داهت.

ست. بر      1389ابدالیؤ جفی ایالق را در تحلیل های اق صادی حقوق بررسی کرده ا د جایگاه فل

فایده این اسوواس رویکرد غالب ایالقی در مباحث اق صوواد حقوق، ایالق ن یجه  رای میروف به  

جب حداکثر کارایی به عنوان ن یجه و فایده حقوق تبدیل به مییار      ساس آن ک ست که بر ا  رایی ا

ست تا ایالق به عنوان یک قید         ست. وی تاکید دارد که الزم ا هده ا صاد حقوق  صلی مباحث اق  ا

 الزم در کنار کارایی اق صادی مورد توجه قرار  یرد.

قضووویه کوز، مفاهیه مرتبط آن و کاربرد آن در     د یالصوووه بجووویار مفیدی از    1386داد رؤ

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

5 
] 

                            11 / 24

http://mieaoi.ir/article-1-369-en.html


 دوست و جواد اقدس طینتصادق بافنده ايمان ،اخالق و حقوق در .../علیرضا پورفرجتأثیر بررسي              48

صادی        تحلیل سی چگونگی تاثیر هزینه های مبادله در کارایی اق  ضمن برر صادی دارد و  های اق 

جامیه بیان می دارد بر اسوواس قضوویه کوز نیاز به قانونؤحقوقد فقط زمانی توجیه پذیر اسووت که 

م ر باهوود یینی زمانی که هزینه های هزینه نجووبی قانون در مقایجووه با قراردادهای یصوووصووی ک

مبادله باال بوده و توافقاه یصوووصووی پر هزینه باهووند. همچنین عالوه بر حقوق یا به عباره دیگر 

ج یه      صون و الزاماه ایالقی ه سری ا الزاماه بیرونی برای کاهش هزینه های مبادله نیازمند یک 

 که دست مایه ن ادی، هنجاری و ارزهی دارند.

د به بررسی مبانی بینشی ، آموزه ها و آثار ایالق اق صادی پردای ه است و 1386ؤمیصومی نیا 

ضمن بررسی تاریخچه توجه به آموزه های ایالقی در اق صاد بیان می دارد که آموزه های ایالقی    

اسووالم افزون بر ارتقای مینوی انجووان ا، با کم رین هزینه و به مرلوب ترین وجه بین انگیزه های  

 نافع عمومی هماهنگی پدید می آورد.هخصی و م

د در تحقیی یود به بررسووی اهمیت نقش بجوو ر سووازی ایالقی در توسوویه   1385یاندوزیؤ

سرمایه           سیهؤح ی در ن ام  ست که هه تحقی الگوی تو ست و ن یجه  رف ه ا صادی پردای ه ا اق 

دم تناسووب دارید به طور جدی نیازمند بجوو رهای ایالقی و فرهنگی اسووت و هه از طرف دیگر ع

ضییف اهداف و کارکردهای دین    سیه مرلوب موجب ت آموزه های رایج دینی و ایالقی با الگوی تو

 هود.های ایالقی رایج در جامیه میو ارزش
 

 بررسي تأثیر اخالق بر حداکثر کارايي قابل حصول در چارچوب قضیه کوز -3

 ر  رف ه هده بود و بر اساس آن   جامیه ای ساده و دونفره با دو ره ه فیالیت در ن   4-1در قجمت 

اسووو دالن هوووده بود که چگونه بدون توجه به چگونگی حقوق مالکیت و همچنین بدون توجه به 

صی می توان به نقره حداکثر کارایی      ساس توافقاه و مباداله یصو آموزه های ایالقی و تن ا بر ا

کارایی اق صادی می بایجت  آن جامیه دو نفره دست یافت. برای بررسی تاثیراه حقوق و ایالق بر  

جامیه مورد بررسووی را پیچیده تر و در ترابی بیشوو ری با عاله واقع در ن ر  رفت. بدین من ور با 

 یک تمثیل نوآورانه به بررسی این موضوع یواهیه پردایت.

 

 بررسي جامعه اي پیچیده تر با سه رشته فعالیت کشاورزي،دزدي و دفاع  -3-1

فقط یک عمل قابل انجام بود ؤنوای ن سووازد و فرد مقابل نیز عکس  در مثان بررسووی هووده قبل 

کنیه؛ جامیه همچنان    تر و واقیی تر میالیمل م قابلی نداهوووت. حان بررسوووی را کمی پیچیده       

 یریه که دارای سه  ونه فیالیت رقیب یینی کشاورزی، دزدی و دفاع باهد.    ای را در ن ر میساده 

صرف کنند و به تولید      شاورزی  سرمایه یود را در امر ک به عباره دیگر افراد ب وانند وقت، انرژی و 

بپردازند، همچنین ب وانند با صووورف وقت، انرژی و سووورمایه به دزدی از دیگران بپردازند و از این 
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کجووب کنند و همچنین ب وانند برای جلو یری از دزدی دیگران در دفاع و مجووائل  طریی درآمد 

های مولد و دزدی   امنی ی سووورمایه  ذاری کنند. باید توجه نمود که کشووواورزی نماینده فیالیت             

هی، کالهبرداری، غش و موارد     نماینده فیالیت سرقت، که فرو صادی غیر ایالقی همچون  های اق 

 ا ارتباا تنگاتنگی نیز با درو  دارند، دفاع نیز طیف وسییی از فیالیت ها را  مشابه است که اکثر آن  

در بر می  یرد که ا رفیالیت های هه یانواده دزدی نباهوووند آن ا نیز قابل حذف یواهند بود از              

نرده و حصارکشی و قفل  رف ه تا نگ بان و تج یزاه امنی ی و تا صرف وقت و انرژی و لزوم دقت    

های مخرب انجوووانی           برای جلو یر یت  یال به ف که الب ه همه میروف  ی از دزدی و کالهبرداری 

هجووو ند و اقداماه تامینی برای جلو یری از زیان های ناهوووی از فیالیت حیواناه و فرآیندهای              

توان جامیه پر فضیل ی را در ن ر  رفت که  مربوا به طبییت در هر حان ضروری یواهند بود. می 

هبرداری پن ان و آهکاری وجود نداه ه باهد که ا ر این  ونه باهد صرفه      در آن هیچ دزدی و کال

جویی های مجوو قیه و غیر مجوو قیه زیادی به دسووت یواهند آمد. در این جامیه آرمانی عالوه بر 

عدم نیاز به تج یزاه و امکاناه جلو یری از دزدی و کالهبرداری و عالوه بر کاهش هزینه مراقبت  

ه فقط برای جلو یری از اهوو باهاه الزم اسووت، بخش عمده پلیس و  و محاسووباه به سوورحی ک 

یل اع ماد عمومی و نبود یرر های جانبی، تحرک منابع                به دل بل حذف بوده و  قا داد اه ها نیز 

هیوه تولید کاال و یدماه و ارایه آن ا کامال م فاوه با جوامع میمون بوده و به راح ی    جیار باال و  ب

ثر اسووو فاده به عمل آمده و تولید کاالها و یدماه و ب ره مندی از آن ا نیز  از تمام موقیی  ا حداک   

 می تواند در ب  رین حالت ممکن باهد.

اکنون به مثان اصووولی یود باز  شووو ه و جامیه ای را با سوووه رهووو ه فیالیت مذکور در ن ر 

چرا که در آن   یریه، این جامیه ا ر چه همچنان ساده است اما با واقییت ترابی بیش ری دارد   می

الیمل سوووایر افراد ؤدزدی م قابل و یا دفاع م قابلد نیز وجود فیالیت های رقیب و همچنین عکس

های مخ لف و در چارچوب   دارد اکنون می توانیه وضوووییت اق صوووادی این جامیه را در حالت       

 اس داللی قضیه کوز بررسی کنیه.

واحد پولی باهد، در اب دا   1000میه فرض کنید مجموع سرمایه های فیزیکی و انجانی این جا  

صرف کرده و       شاورزی  سرمایه یود را برای تولید ک ه ه و بنابراین همه افراد همه  دزدی وجود ندا

واحد پولی بازدهی ناهووی از فیالیت تولیدی بدسووت می آید در این حالت بازدهی سوورمایه  2000

 آمده است. 1-3ون یواهد بود که هرح ساده آن در جد %100 ذاری های کل جامیه 
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 (1-3جدول )

 تولید یا درآمد سرمایه  ذاری 

درآمد قابل تقجیه در 

ره ه فیالیت پس از 

 کجر دزدی

بازدهی کل 

 جامیه

درآمد قابل تقجیه − هزینه کل

هزینه کل
× 100 

 1مرحله 

عدم 

 دزدی

 2000 2000 1000 کشاورزی

100 % 
2000 − 1000

1000
× 100 

 - - - دزدی

 - - - دفاع

 

سباه وارد کرد،   در ادامه می توان وجود فیالیت های منفی مثل دزدی را نیز می توان در محا

ا ر چه دزدی از ن ر ایالقی مذموم است ولی سرمایه  ذاری در دزدی در این جامیه سودآور بوده 

با زحمت و سووورمایه کم ر به جای                 یاف ند که  به فکر ب و در مرحله دوم ممکن اسوووت عده ای 

واحد از مجموع  200از طریی دزدی کجووب درآمد نمایند. فرض کنید در این مرحله کشوواورزی 

واحد به کشاورزی ای صاص  800واحد سرمایه موجود، در فیالیت دزدی صرف هود و فقط  1000

صل بازدهی نزولی در تولید می  سرمایه   200توان در ن ر  رفت که یابد. با توجه به ا واحد کاهش 

واحدی در درآمد فیالیت های کشاورزی یواهد بود که   300نجر به کاهش  ذاری در کشاورزی م 

واحد کاهش در درآمد کشووواورزی می     400 رف یه می بایجوووت  ا ر بازدهی را ثابت در ن ر می   

یواهد بود. از  1700داهوو یه به هر حان با فرض بازدهی نزولی، درآمد کشوواورزی در این مرحله  

ه دفاع در برابر دزدی وجود ندارد درآمد ن ایی فیالیت دزدی        طرف دیگر به دلیل اینکه هیچ  ون    

جیار باال بوده و می تواند مثالً عدد   سرمایه  ذاری     800ب هد یینی افراد دزد با  واحدی به  200با

واحدی کشاورزی را به یود ای صاص دهند. وضییت  1700واحد از درآمد  800راح ی می توانند 

 است.آمده  2-3مرحله دوم در جدون 

 

 (2-3جدول ) 

 
سرمایه 

  ذاری

تولید یا 

 درآمد

درآمد قابل تقجیه 

در ره ه فیالیت 

 پس از کجر دزدی

بازدهی کل 

 جامیه

درآمد قابل تقجیه − هزینه کل

هزینه کل
× 100 

 2مرحله 

 ورود دزدی

 900 1700 800 کشاورزی

70 % 
1700 − 1000

1000
× 100 

 800 800 200 دزدی

 - - - دفاع

 1700 درآمد قابل تقجیهکل 

 

واحد درآمد ناهووی از  800کل درآمد قابل تقجوویه در جامیه در مرحله دوم عباره اسووت از  
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واحد باقیمانده منافع فیالیت کشاورزی برای کشاورزان پس از کجر آنچه از تولیداه     900دزدی و 

هود ؤ   واحد یواهد  1700د که کل درآمد قابل تقجیه مجموعاً  1700-800کشاورزی دزدیده می 

بود. مشوواهده می هووود که همیشووه درآمد قابل تقجوویه جامیه دقیقاً همان درآمد فیالیت مولد   

صروف یود می دارد ولی به درآمد         سرمایه جامیه را م شی از  ست و دزدی ا ر چه بخ شاورزی ا ک

 کل جامیه اضافه نکرده و فقط نحوه تقجیه درآمد فیالی  ای مولد را تنییر می دهد.

هووووند که برای مقابله با دزدی باید در امور دفاعی و امنی ی مرحله سووووم افراد م وجه می در

ک توانند در ی ذاری کنند ؤنگ بانی، حصار، اسلحه و...د به طور کلی در این مرحله افراد میسرمایه 

رهوو ه  ذاری کنند، یا یک فیالیت انجام دهند یا مشوونون دو ها سوورمایهیا چند رهوو ه از فیالیت

سه فیالیت بپردازند یینی هه تولید کنند، هه از دیگران     هند و یا به طور همزمان به هر  فیالیت با

سرمایه   ذاری افراد در هر دزدی کنند وهه در مقابل دزدی دیگران از مان یود دفاع کنند. میزان 

ین ا یک از این سووه فیالیت بر اسوواس نفع طلبی هووخصووی و عقالیی بجوو گی به تابع سووود فردی

رش کند که هر سه فیالیت به نحوی  ج   بینی میها دارد. اصون اق صاد نئوکالسیکی پیش   فیالیت

کنند که در ن ایت سووود ن ایی هر سووه آن ا با هه برابر هووود ؤبا فرض بازدهی نزولی برای پیدا می

 ط ازهاد. با این حان برای پیچیده نشوودن جدون بررسووی می توان در ن ر  رفت دزدی فق فیالیت

جت            ضروری نی صوره  یرد، الب ه این فرض  شان  سط ای هود و دفاع نیز فقط تو شاورزان انجام  ک

چرا که روابط بین افراد هر قدر هه پیچیده هوووود در ن ایت درآمد قابل تقجووویه کل فقط همان           

 درآمد فیالیت مولد کشاورزی است.

سوم      ساده می توان فرض کرد در مرحله  صوره  سرمایه  200به   ذاری در امور دفاعی  واحد 

واحد در   200واحد در فیالیت مولد کشووواورزی،       600انجام هوووود. بدین ترتیب در این مرحله      

واحد نیز در امور دفاعی حفا ت از منافع کشووواورزی در برابر دزدی      200فیالیت مخرب دزدی و   

کشوواورزی سوورمایه  ذاری یواهیه داهووت. می توان در ن ر  رفت در این مرحله تولید فیالیت  

 .1واحد باهد 1400

واحد   800در مرحله دوم به دلیل عدم دفاع در برابر دزدی، بازدهی دزدی بجووویار باال بود ؤ         

واحد هزینهد اما به طور منرقی در مرحله سوووم بازدهی دزدی به دلیل امور  200درآمد در مقابل 

واحد سووورمایه     200حله  توان در ن ر  رفت در این مر دفاعی انجام هوووده پایین یواهد آمد؛ می     

                                                                                                                 
را در ن ر   1400تناسوووب بیشووو ری با روند بازدهی نزولی دارد ولی برای سووواد ی عدد   1350ا ر چه عدد  1.

برآورد تابع تولید و سووود برای هر سووه رهوو ه فیالیت می توان با حل دسوو گاه میاداله به    یریه. در صووورهمی

تری از موضوووع داهووت، افزایش و کاهش جزئی در اعداد اسوو فاده هووده در جدول ا که  دسووت آمده تحلیل دقیی

 حالت ساده هده از واقییت اح مالی است یدهه ای در اصل تحلیل نخواهد داهت.
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واحد  200واحد درآمدزایی برای دزدان داه ه باهد، بر این اساس     400 ذاری در دزدی به اندازه 

واحد از منافع دزدیده  400سوورمایه  ذاری درامور امنی ی با ایجاد مانع در دزدی باعث بر شووت  

آمده  3-3ر جدون  هده در مرحله قبل به فیالیت های کشاورزی می هود. وضییت مرحله سوم د     

 است.

 (.3-3جدول )

  ذاریسرمایه 
تولید یا 

 درآمد

درآمد قابل 

تقجیه در ره ه 

فیالیت پس از 

 کجر دزدی

کل     بازدهی 

 جامیه

درآمد قابل تقجیه − هزینه کل

هزینه کل
× 100 

 3مرحله 

 ورود دفاع

 1000 1400 600 کشاورزی

40 % 
1400 − 1000

1000
× 100 

 400 400 200 دزدی

 1- - 200 دفاع

 1400 کل درآمد قابل تقجیه

 

می باهد و دزدی و دفاع فقط نحوه توزیع    1400در این مرحله کل درآمد قابل تقجیه جامیه  

واحد به    1000واحد به دزدی و    400واحد درآمد،    1400کنند یینی از این  آن را مشوووخص می

هده در دفاع نیز       صرف  سد. هزینه  شاورزی می ر شاورزان در   فیالی  ای ک ضییت ک باعث تثبیت و

 هود. مقابل دزدان می

هووود که دزدی و نیاز به دفاع در برابر دزدی به هووده ثروه و کارایی اق صووادی مشوواهده می

جامیه را کاهش می دهند و در بلند مده رواج دزدی افراد از یکدیگر و ریخ ه هووودن قبو آن           

ه        مداوم برای این جامیه یوا لت، رواج دزدی   موجب چریه ای از فقر  حا بدترین  های غیر  د بود. 

های  واضوووو در جامیه همچون که کاری و که فروهوووی، کالهبرداری، غش در میامله و رذیلت        

ش ر موجب پایداری عدم کارایی در جامیه یواهند بود. دفاع به      ست که هر چه بی شابه ا ایالقی م

مد قابل تقجووویه کل و     دلیل ای صووواص بخش دیگری از توان جامیه به یود موجب کاهش درآ       

کاهش کارایی نجبت به مرحله قبل هده است اما باعث می هود تا توزیع درآمدها عادالنه تر هده      

 و دریاف ی دزدان کاهش و دریاف ی بخش کشاورزی افزایش یابد.

اکنون قصد داریه بررسی کنیه که با فرض پایین بودن هزینه های چانه زنی در این جامیه آیا   

                                                                                                                 
از پیچید ی جدون می توان اینگونه در ن ر  رفت که فیالی  ای دفاعی ا ر چه هزینه بر هجوو ند برای پرهیز  .1

کنند بلکه درآمد قابل تقجوویه سووایر فیالیت ها را تثبیت  ولی اضووافه درآمد قابل تقجوویه مجوو قلی ایجاد نمی  
وعیت ندارد این نوع  کنند. با توجه به اینکه هدف، محاسووبه درآمد کل قابل تقجوویه اسووت و توزیع آن موضوو می

 نگرش به موضوع، یللی به بحث وارد نمی کند.
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به توافقی که باالترین کارایی اق صادی رادر پی داردؤباز شت به سرو مرحله اون و     امکان رسیدن 

 د وجود یواهد داهت؟ 100بازدهی %

توان فرض کرد امکان مذاکره بین تمام افراد جامیه وجود دارد. با توجه به اینکه تمام آن ا             می

نند و پس از چانه زنی، توافقی از غیر کارا بودن وضووییت موجود آ اهند می توانند با هه مذاکره ک

حاصوول کنند که به دنبان آن کارایی افزایش یاف ه و مازاد ایجاد هووده به هوویوه ای که در توافی  

 مشخص هده است بین افراد تقجیه هود.

 

 تشکیل حکومت و تنظیم قواعد حقوقي براي افزايش کارايي -3-2

ه این است که افراد این جامیه توافی کنند ب  های قابل دس یابی با سرو کارایی باالتر  یکی از توافی

 ذاری هخصی انجام دهد طبی توافی   جای اینکه هر یک جدا انه در امور دفاعی و امنی ی سرمایه 

ش ر از         صرف هزینه های کم ر و با بازدهی بی هود تا با  شکیل  جمیی، نیروی ن امی ؤحکومتد ت

صل        اموان مالکان در مقابل دزدی محاف ت کند ا ر تمام  هد و توافقی حا صحیو با ضیاه  این فر

سرمایه  ذاری ای فردی عمل کند   اح مان این   1هود و در عمل نیروی ن امی کارآمدتر از مجموع 

 وجود دارد که تنییراتی به هکل ذیل در وضییت جامیه به وجود آید.

صرف هزینه به اندازه   مرحله واحد ؤکم ر از مجموع دفاع های فردی در  100نیروی ن امی با 

هوووود که موفقیت دزدی کم ر باهووود و به دلیل اینکه درآمد ن ایی دزدی کاهش   قبلد باعث می   

هد می توان در      صوره منرقی با کاهش مواجه یواهد  سرمایه  ذاری در آن هه به  یواهد یافت 

واحد درآمد از طریی دزدی نقره  200واحد سوورمایه  ذاری در دزدی و کجووب   100ن ر  رفت 

هد.  هامل     تیادن با سرمایه  ذاری ا  شاورزیؤبا درآمد   800در این نقره  واحدد، 1700واحد در ک

 1700واحد دزدی یواهد بود. کل درآمد قابل تقجوویه در جامیه نیز  100واحد دفاع ملی و  100

واحد درآمد  200واحد درآمد باقی مانده کشوواورزی پس از دزدی و  1500یواهد بود که هووامل 

ص    ست. منافع حا شی از همین  دزدی ا واحد درآمد فیالیت های مولد  1700ل از دفاع ملی نیز بخ

بوده که از دزدی مصون مانده و با مشخصه های کاالی عمومی بین تمام مالیاه دهند ان تقجیه      

 هده است. 

                                                                                                                 
. در عمل ممکن است اینگونه نباهد و مثالً این نیروی ن امی غیر کارا یا فاسد باهد که این یود جنبه ای دیگر  1

 وب د بحث هده تاری  مک 1385از پیچید ی دنیای واقیی است. با این حان همان  ونه که در ؤنورث و همکاران، 
بشوووری بیانگر این اسوووت که وضوووییت طبییی و میمون جوامع قرار داهووو ن حکومت در دسوووت زورمندان و  
اس ثمارکنند ان دیگران است با این حان بازهه به نفع تمام طبقاه جامیه است ؤاز جمله دزدان در مثان ماد که    

هود. ا ر زور ویان ؤ        جیه  هده بین همه تق هود و مازاد ایجاد  شکیل  ش ر این     حکومت ت هند بی دزداند حاکه با
 مازاد به ایشان یواهد رسید و بقیه مازاد س ه سایر طبقاه اج ماعی یواهد بود.
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 نشان داده هده است. 4-3وضییت مرحله چ ارم در جدون 

 

 (.4-3جدول )

 سرمایه  ذاری 
تولید یا 

 درآمد

قابل درآمد 

تقجیه در ره ه 

فیالیت پس از 

 کجر دزدی

بازدهی کل 

 جامیه

درآمد قابل تقجیه − هزینه کل

هزینه کل
× 100 

 4مرحله 

دفاع ملی و  

تشوووکیوول  

 حکومت

 1500 1700 800 کشاورزی

70 % 
1700 − 1000

1000
× 100 

 200 200 100 دزدی

 - - 100 دفاع

 1700 کل درآمد قابل تقجیه

 

که توافی برای تشکیل حکومت و اس فاده از قواعد حقوقی با کاهش دزدی موجب  هود  مشاهده می 

درصوود هووده اسووت اما همچنان نجووبت به مرحله اون کارایی قابل   60درصوود به  20افزایش کارایی از 

 باهد.تر از سرو حداکثر یود میدس رس، پایین

کارایی غیر قابل دس رس است    واضو است که تا وق ی دزدی و به تبع آن دفاع وجود دارد حداکثر   

و حداکثر  کارایی زمانی بدسووت می آید که دزدی بدون نیاز به دفاع حذف  ردد یینی هیچ سوورمایه و  

هزینه ای صرف دزدی و دفاع نشود و این مج لزم رعایت ایالق توسط تمام افراد جامیه است که همان  

هد بود. اما نک ه م م ر این اسوووت که آیا  یوا« تأثیر مثبت ایالق بر افزایش کارایی اق صوووادی»ن یجه 

توان حال ی را در ن ر  رفت که بدون نیاز به رعایت مالح اه ایالقی، جامیه مورد ن ر تن ا بر                 می

 اساس توافی اج ماعی و مذاکره ب واند دزدی را حذف و به نقره حداکثر کارایی دست یابد.

 

 باالتربررسي امکان توافق اجتماعي با کارايي  -3-3

ود، هدر قجمت قبل دیدیه که حذف دزدی موجب ب بود نقره قابل دس یابی و افزایش کارایی می

مجوولماً پایبندی به ایالق می تواند موجب حذف دزدی و رسوویدن به مقصووود باهوود اما در ادامه  

یواهیه بررسی کنیه آیا راه حل قابل دس یابی دیگری غیر از لزوم رعایت ایالق وجود دارد. در می

سرمایه      صرف  شنون به دزدی با  واحد درآمد برای یود  200واحدی،  100مرحله چ ارم ، افراد م

واحد کم ر نجوووبت به مرحله اون ؤعدم  300کجوووب کرده اند اما باعث هوووده اند که کل جامیه 

آمد قابل توزیع داهوو ه باهوود. قضوویه کوز، پیش بینی می کند که جامیه می تواند به   دزدید در

ساس آن مبلنی بیش از درآمد افراد دزد         ست یابد که بر ا سایرین د سودآور بین دزدان و  توافقی 

واحد به آن ا پردایت  ردد تا دست از دزدی بردارند، این مبلغ مورد توافی از   200یینی بیش ر از  
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 د نیز بیش ر نخواهد هد یینی:واح 300

300>p>100  

و مقدار دقیی آن نیز به قدره چانه زنی طرفین بجووو گی یواهد داهوووت. لذا به نفع همگان           

به دزدان پردایت هوووود تا افراد دزد دسوووت از دزدی بردارند تا هه منافع   pیواهد بود که مبلغ   

ش ر پیش رود        سمت کارایی بی هود و هه جامیه به  ش ر  هود  دزدان بی . ا ر چنین توافقی عملی 

 بدست یواهد آمد. 5-3جدون 

 

 (5-3جدول )

 
سرمایه 

  ذاری

تولید یا 

 درآمد

درآمد قابل 

تقجیه در ره ه 

فیالیت پس از 

 کجر دزدی

کل    بازدهی 

 جامیه

درآمد قابل تقجیه − هزینه کل

هزینه کل
× 100 

 5مرحله 

چانه زنی و 

توافی با 

 دزدان

 2000 2000 1000 کشاورزی

100 % 
2000 − 1000

1000
× 100 

 - - - دزدی

 - - - دفاع

 2000 کل درآمد قابل تقجیه

 

سرمایه  ذاری      ست و تمام منابع در تولید مولد کشاورزی  در این حالت بازدهی فنی حداکثر ا

یه         جام بل تقجووویه در  قا مد  که مبلغ      2000می هوووود و درآ هد بود  حد یوا به افراد دزد   pوا

 د و بقیه آن س ه فیالیت های کشاورزی است.p>200توافی پردایت می هودؤکننده در هرکت

صیص ب ینه منابع وکارایی فنی       هد اما تخ ست غیر عادالنه و غیر ایالقی با توافی باال ممکن ا

کند و ا ر توافی مذکور قابل دس یابی باهد می توان  فت ایالق تأثیری در   اق صادی را تأمین می 

تواند نحوه توزیع را مشووخص فنی جامیه مورد بررسووی ندارد بلکه فقط میحداکثر کردن کارایی 

توان امکان حصون این چنین توافقی  کند. ا ر هزینه های چانه زنی صفر باهد از لحاظ تئوری نمی

 را رد کرد.

اما در دنیای واقیی این هزینه ها نه تن ا در حداقل ممکن نیجوو ند بلکه اح ماالً سوورو باالیی 

اهت. از آن م م ر این است که فرض صفر بودن هزینه های چانه زنی در مثان باال دارای یواهند د

اهووکان سووای اری اسووت. توضوویو اینکه یکی از پیش نیازهای توافی و مبادله، اع ماد طرفین به   

صون      هند و یود را ملزم به ا ست حان ا ر بریی از طرف های مذاکره دزد و کالهبردار با یکدیگر ا

ست، یینی عدم    انند چگونه اع ماد و توافی بدون هزینهایالقی ند س یابی ا های اجرایی باال قابل د

یز های چانه زنی را نال زام ایالقی نه تن ا مج قیماً موجب کاهش کارایی فنی می هود بلکه هزینه 
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افزایش می دهد به  ونه ای که اح مااًل هیچ  ونه توافقی برای نزدیک هووودن به نقره حداکثر             

هند و تمایل به مذاکره        کار شخص با صوالً افراد دزد ؤا ر فرض کنیه م هد. ا س یابی نبا ایی قابل د

صی آن ا باعث ارتکاب عمل          هخ ضمینی وجود ندارد که نفع  هندد غیر قابل اع مادند و ت ه ه با دا

 دزدی نشوووود عالوه بر این با فرض توافی با همه دزدان و پایبندی آن ا به قرارداد و نبود سووورمایه

جیار باال یواهد بود و      سود ن ایی عمل دزدی ب ضیی ی به وجود می آید که   ذاری های امنی ی، و

دلیلی وجود نخواد داهت تا عده ای که قبالً به دالیلی دزدی نمی کرده اند اکنون وارد این فیالیت 

صفر بودن هزینه های میامالتی بدون رعایت    شوند. لذا باید  فت که به دلیل عدم امکان  زاماه ال ن

ضیه کوز ممکن نخواهد        صی حداکثر کننده کارایی در چارچوب ق صو سیدن به توافی ی ایالقی، ر

 .بود و جامیه نمی تواند یود را از عدم کارایی ناهی از عدم رعایت ایالق رها کند
 

 خالصه بحث و نتايج  -4

ضیی ی در       -1 صون دینی و صوره عدم وجود الزاماه ایالقی و پایبندی به ا جامیه به وجود در 

یواهد آمد که بر اسوواس آن دسوو یابی به حداکثر کارایی اق صووادی غیر ممکن یواهد بود. رذایل  

ایالقی چون دزدی آهوووکار و پن ان، کالهبرداری، غش وکه فروهوووی، که کاری در قراردادهای      

هوووود. چرا که بخشوووی از اسووو خدام و فیالی  ایی از این نوع موجب کاهش ثروه کل جامیه می

یابند عالوه بر این    های اج ماع که می توانند مولد باهوووند به بخش غیر مولد ان قان می           رمایه  سووو

عکس الیمل م قابل و لزوم سوورمایه  ذاری در امور امنی ی فیزیکی و غیر فیزیکی موجب تشوودید 

ست در ن ر  رف ن یک جامیه          جان ا ممکن ا صیاه ان صو هود. با توجه به ی این عدم کارایی می 

تواند های مضوور مقدور نباهوود اما نزدیک هوودن به هوورایط آرمانی همواره می فاقد فیالیت آرمانی

 موجب ب بود وضییت عملی باهد.

نه          -2 پایین بودن هزی حث هووود،  که ب نه  مانگو له بین افراد بخش       ه باد نه زنی و م چا های 

صفاه نیکوی ایالقی چو         هویه.  صادی نزدیک  هود تا به نقره کارایی اق   نیصوصی موجب می 

های چانه زنی    صوووداقت، ییریواهی، امانت داری، پایبندی به تی داه و... موجب کاهش هزینه            

هوووند و تحرک منابع تولیدی و مصوورفی را تجوو یل می کنند ، در جامیه ای که در آن درو ،  می

طمع، دزدی و نقض تی د رواج دارد امکان دس یابی به توافقاه سودآور یصوصی کاهش می یابد.     

می تواند یکی از چارچوب های اصوولی مباحث « اق صوواد هزینه مبادله»اسوواس موضوووع بر همین 

اق صاد اسالمی باهد چراکه فضای مش رک زیادی با آموزه های دینی داه ه و قابلیت مانور زیادی       

 در این فضای مش رک وجود دارد.

ارایی به ن ر می رسوود به دلیل عدم امکان حصووون توافی بین افراد جامیه مشووکل عدم ک -3

ناهی از دزدی و تجاوز به حقوق دیگران در چارچوب بازار رقابت کامل و توسط دست نامرئی آدام    
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سط     سمیت یا به عباره دیگر تو صی   »ا هخ هد و ح ی ا ر همه بدانند  « نفع طلبی  قابل حل نبا

دزدی بر یالف منافع بلند مده اج ماعی و فردی اسوووت باز هه نفس اماره، انجوووان هایی را به          

هود و     دزد ج قیماً موجب کاهش کارایی می  صفت مذموم ایالقی هه م ی وا می دارد. وجود این 

هه از طریی افزایش هزینه های چانه زنی امکان حصوووون توافی اج ماعی برای رسووویدن به نقره 

ساس       صی بر ا هخ کارایی ؤهر چند غیر عادالنهد را من فی می کند. ا ر چه در تئوری، نفع طلبی 

ل و فرض صووفر بودن هزینه های مباداله ما را به حداکثر کارایی می رسوواند اما  فرض رقابت کام

باید  فت این دنیای فرضی در عاله واقیی و فضای ارتباطی انجان ا وجود یارجی ندارد و ح ی ا ر 

نزدیک هدن به رقابت کامل بدون الزاماه ایالقی ممکن باهد فرض صفر بودن هزینه مباداله به    

رعایت ایالق همبجوو گی دارد یینی فرض صووفر بودن هزینه مباداله در یک  هووده بیشوو ری با

جامیه غیر ایالقی غیر واقیی بوده و دسووو رسوووی به حداکثر کارایی نیز بدون ایالق غیر ممکن        

 یواهد بود.

کارایی                -4 جب افزایش  ند مو عد حقوقی می توا قانونی و قوا های  مت، ن اد یل حکو تشوووک

ه در مقایجه با مجموع هزینه های الزم برای انجام جدا انه و  اق صادی باهد چه به صوره مج قی    

فردی این و ایف و چه غیر مج قیه از طریی ایجاد بج ر مناسب برای مباداله سودآور یصوصی       

و پایین آوردن هزینه های چانه زنی، لذا سووورمایه  ذاری اج ماعی در این زمینه ح ماً سوووودآور       

اله قانونی، حقوقی و اجرایی م یددی اسووت کمیت دعاوی  یواهد بود. جامیه ایران دارای مشووک 

سالمی         هأن جامیه ا جیار باال و یارج از  سفانه ب حقوقی، دزدی، کالهبرداری، و نقض تی داه م ا

جایل باعث         ست. وجود این م شکل ا ج ری طوالنی و م ست همچنین احقاق حی در محاکه داد  ا

س فاده کارا از منابع دست یابد   می هود تا بخش یصوصی محاف ه کار باهد و ن واند       به حداکثر ا

های چانه زنی و    یینی بخش بزر ی از ناکارایی اق صوووادی جامیه ایران ناهوووی از باال بودن هزینه        

مباداله است که موجب عدم تحرک منابع اق صادی به سمت کارایی و ب روری بیش ر هده است        

ن می دهد. تخمین این اثر بر قیمت تمام و یود را در قیمت تمام هوده کاال ها و یدماه نیز نشوا  

هده کاالها و یدماه می تواند موضوع یک تحقیی نوآورانه دیگر باهد. باید اهاره کرد که مشکاله 

ند از ضووویف سوووای اری            بارت که ع کدیگر دارد  به موثر بر ی احقاق حی در داد جووو ری دو جن

ضیف ایالقی جامیهؤطرف عموم ملت که    جئوالن امور نیز   داد ج ریؤطرف حاکمیتد و  هامل م

ج ری          شکیالتی و اجرایی در حاکمیت و عدم اق دار داد  سای ارهای قانونی، ت ضیف  هودد،  می 

های ایالقی جامیه نیز موجب تشدید و یودنمایی ضیف ای ایالقی جامیه هده و در مقابل ضیف    

هد     هدن محاکه  صحیو قوانین و همچنین موجب وفور دعاوی و فلج  ست.  موجب عدم کارکرد  ه ا

های توافقاه سودآور یصوصی در ایران    اند تا هزینهبه هر حان هردو جنبه مذکور موجب آن هده 
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باال باهد. م اسفانه به دلیل نبود آمار رسمی و پیچید ی های اجرایی، تحقیقاه اق صادی کم ر به     

باحثی چون رسووود که ورود اق صووواددانان به این حیره و م   اند اما به ن ر می   این مباحث پردای ه   

اق صوواد قضووایی و توسوویه قضووایی می تواند بجوویار کاربردی و مفید بوده و موجب  ردد تا اراده   

 سیاسی قوی تری برای حل مشکاله حقوقی جامیه فراهه آید. 

نشان داده هد که سرمایه  ذاری جامیه در حقوق سودآور است و به طور مشابه می توان         -5

یز برای جامیه سووودآور یواهد بود و موجب ب بود کارایی  فت سوورمایه  ذاری در ترویج ایالق ن

بالقوه جامیه یواهد هوود. در سووودآوری آموزش و ترویج فضووایل ایالقی هووکی نیجووت نک ه قابل 

ست، مرمئناً این          ضایل ایالقی ا صرف هزینه در ترویج ف سرمایه  ذاری عملی و  توجه چگونگی 

فا به جلجاه تبلیناتی، حیف و میل بیت المان  موضوع نیز دارای پیچید ی بجیار زیادی است، اک    

 به تصور ترویج دین، تأکید بر  واهر و رواج ریا از آفت های این سرمایه  ذاری است. 
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