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مقدمه
بازار هزاد بر پای فروضاتی بنا شد ه طبق هن ا ،نشگران باازار باا برخاورداری از عقالنیات در
انتخاب ،سود و نفع خود را به حدا ثر ی رسانند .هلچنین به ومب این فروضاات ،اطالعاات
ا ل بازار در اختیار هله ومود دارد و بازار نیز بدون دخالت دولت ،از طریاق نیروهاای درونای
خود ،خود را تنظیم ی ند ه در ن ایات باه تان ین نفعات علاو ی و امتلااعی نیاز نجار
ی شود .بر این اساس ،بازار هزاد بر بادالت اختیاری افراد بتنی است و از طریق قرارداد علال
ی ند .در این یان ،با تومه به اینکه نظم حقوقی یا ما عاه نلایتواناد از نظام سیاسای و
اقت ادی هن مدا باشد ،نظم حقوقی ورد نیاز و تناسب باازار بتنای بار فارو پایشگفتاه،
نظلی است ه با به رسلیت شناختن فعالیت های هزادان افراد در پیگیری نافع خود ،درصادد
تس یل هن فعالیتها باشد .این نظم حقوقی ،هلاان نظام حقاوق خ وصای قراردادهاسات اه
به ثاب زیرساخت حقوقی اقت اد بتنی بر بازار هزاد علل ی ناد و صارفان نقشای تسا یهی بار
ع ده دارد (باقری[6931 ،ال .)77-70 :]،حقوق خ وصی قراردادها ه با تنثر
از تلاآ پیشفر های ذ ور ،اصل را بر برابری و استقالل ارادۀ طرفین ن اده و با پیشبینی
قرراتی در ز ین شکل قراردادها ،فقط بر تعادل عوضین و عادالت ت احیحی و عاوضای نظار
دارد ،نسبت به وضعیت اقت ادی و امتلاعی طرفین بیطر است .این حقوق فقط توافاقهاای
الزاآهور را اعالآ و ضلانت امرای نقض هن ا را پایشبینای ای ناد ( )Kronman, 1980: 472و
فر را بر این ی گذارد ه در حتوای قرارداد ،هنچه حاصل توافق طرفین قرارداد و نتیجا هن
باشد ،عادالنه است .این حقوق با اوصا فردگرایانه و صورتگرایان خود ،در عین حال تا قبال از
داخهههای مدید دولت و پیدایش قراردادهایی چون قرارداد اار و قارارداد ار  ،باه نحاوۀ
فراگیری بر تلاآ روابط قراردادی در ما عه حا م بوده است (.)Collins, 2003: 4
با گذشت ز ان دو طی ،از اتفاقات ،استیهایی را در بازار و حقوق خ وصی قراردادها نلایاان
ساخت ه از هن ملهه ،استی در نیل باه هاد هنجااری «عادالت» باود از یا طار نقاض
فروضاتی چون اطالعات ا ل ،انتخاب عقالیی ،بازار ا ل و دست نا رئی شخص و عهاوآ شاد
ه هیچی از این فروضات هنگونه ه ت ور یشد ،در عالم واقع حقق نلیشوند .از طر دیگر،
تحوالتی در بازارها ،نشگران هن ا و قراردادها بهومود ه د :شر تهای عظیم و قدرتلنادی پاا باه
عرص بازار ن ادند ه به لحاظ اقت ادی و امتلاعی بسایار قاویتار از طار دیگار قارارداد ثال
ر ننده و ارگران هن شر تها بودند و این بر تعادل قدرت چانهزنی طرفین قراردادهاا تانثیر
گذاشت و ف ترازو را بهنحو چشلگیری به نفع هن شر تها سنگینتار سااخت .در ساای هلاین
سئهه ،شر تها توانستند قراردادها را از پیش تنظیم رده و سپس هن را به طار قابال صارفان
برای الحاق به هن قرارداد ارائه نند ه حتی به حذ فرایند چانهزنی و ذا ره نجر یشد.
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تلاآ اتفاقاتی از این نوع ،به پیدایش عدآ تعاادل سیساتلاتیکی باین طارفین قراردادهاایی
چو ن قراردادهای ار و ر نجر شد .البته این به این عنا نیست ه قابالن عادآ تعاادل در
قراردادها ومود نداشت ،بهکه نظور این است ه با تومه به تحوالت ذ ور ،این بار دیگار عادآ
تعادل ،نه فردی و اتفاقی ،بهکه باه ویاهه در قراردادهاای باین اارگر و ارفر اا از یا طار و
عرضه ننده و ر ننده از طر دیگر ،فراگیر و سیساتلاتی باود .نتیجاه اینکاه ،بارخال
تفکر قبهی ه نتیج توافق طرفین را ،عادالنه تهقی ی رد ،در رواباط مدیاد ،تحات حا لیات
حقوق خ وصی قراردادها ،بیعدالتی در روابط ار و قراردادهای بیع ،بهطور فراگیری باه اصال
تبدیل شد و ح قوق خ وصی قراردادها قادر به رفع هن نبود .بنابراین اساتی حقاوق خ وصای
قراردادها ،استی بازار و قراردادهای زبور را تکلیل رد .اهلیت تومه به این بیعدالتی فراگیر
و سیستلاتی ز انی بیشتر احساس یشود ه تداوآ روابط ارگر و ارفر ا و عرضاه نناده و
ر ننده به هن شکل ،در ی دورۀ بهند دت و بهطور کرر ت ور شود ت اوری اه چناین
القا ی ند ه این وضعیت نهتن ا قادر به حفظ الگوی توزیع اولیاه نیسات ( Kronman, 1980:
 ،)499بهکه حتی نابرابری امتلاعی را افزایش ایدهاد و اثار تاوزیعی ق قرایای باهدنباال دارد
(بادینی.)671 :6937 ،
پس از تحوالت نت ی به انقالب صنعتی ،دولتهای خته ،بهویهه دولاتهاای بتنای بار
ه وزههای کاتب لیبرالیستی شروع به دخالاتهاای گساترده در حیاات اقت اادی و امتلااعی
ردند و با ومود عقبنشینیهای ناشی از وج قرراتزدایی و خ وصیسازی ،ا اروزه در قالاب
قرراتگذاری امتلاعی و اقت ادی ،هنوز در اشکال ختهفی در ساحتهای اقت ادی ،امتلاعی
داخهه ی نند ه یکی از هن ساحتها ،حوزۀ قراردادهای خ وصی ،بهویهه قراردادهای اار و
ر است .از نلودهای بارز این داخالت یتوان به اواردی چاون تحاریم ب اره یاا تعیاین
حدا ثر نرخ ب رۀ واآ و اعتبار رفی ،تعیین قیلت یا ثلن اال ،حق سانوات یاا زایاای پایاان
ار ،زایا و خد ات رفاهی ،تعیین حداقل دستلزد و غیره اشاره رد.
حال سؤال این است ه هیا این دخالتهای مدید دولات در قراردادهاا ،ادا ا دخالاتهاای
اولیه و سنتی و بتنی بر عدالت ت حیحیاند یا اینکه این دخالتها خود الگویی مدیدند ه بار
بنای عدالت توزیعی و از طریق قواعدی با اهیت حقوق علاو ی صاورت ایگیرناد؟ فرضای
اصهی قاله ،پذیرش این دخالتها بهعنوان الگویی مدید و ابتنای هن ا بار عادالت تاوزیعی و در
نتیجه توسع حقوق علو ی به بخشهایی از قهلرو سنتی حقاوق خ وصای اسات .ا اا فرضای
رقیب هلچنان این دخالتها را بتنی بر عدالت ت حیحی یداند .در پاسخ به پرسش و هز ون
فرضیهها ی قاله و اثبات یکی و رد دیگری ،طالب در دو بخش علده با طرح نظرهای وافاق و
خال ،تومیه دخالتها بر بنی عدالت توزیعی ورد بحث و نقد قرار یگیرند.
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رویکرد مخالف توجیه دخالتهای جدید دولت در قراردادها بر مبناای
عدالت توزیعی
تومیه دخالت دولت در قراردادها ،از ملهه قراردادهای ار و ر بر بنای عدالت توزیعی ،به
عنی انتقال ثروت از طر قوی قرارداد به طر ضعی ،از طریق قررات و حقوق حا م بر هن اا
با اهیت حقوق علو ی ،با ایرادهایی روبهروست ه از دو نظر هی یعنی ،نظریاههاای عادالت
توزیعی و نظریه های حقوقی صورتگرا و ابزارگارا قابال بحاث و بررسای اسات .بار ایان اسااس،
صر نظر از تناسب یا عدآ تناسب ساختارهای حقاوقی حقاوق حاا م بار قراردادهاا باا عادالت
توزیعی ،در اینجا یا ظرفیت و قابهیت اعلال عدالت توزیعی در روابط بادالتی ورد ساؤال باوده
یا اینکه با ومود قابهیت اعلال نظریههای عادالت در رواباط قاراردادی ،داخهاههاای دولات در
قراردادها بر بنای عدالت توزیعی از نظر حقوقی نقد یشوند.

 .1رویکردهای مخالف توجیه از منظر نظریههای عدالت توزیعی
اگر بر داخهههای دولت در قراردادها از ملهه قرا رداهاای اار و ار از نظار نظریاههاای
عدالت بنگریم ،با برخی نظریههای عدالت توزیعی در این ز ینه وامه ایشاویم اه براسااس
هن ا ،این داخههها ،قابل ابتنا بر عدالت توزیعی نیستند .هنچه در اینجا ورد تومه است ،قابهیات
یا عدآ قابهیت اعلال این نظریهها در روابط بادالتی از دید نظریهپاردازان نظریاههاای عادالت
توزیعی است ،نه دیدگاههای حقوقدانان ه بیشتر به قابهیت یا عدآ قابهیت و تناسب ساختارهای
حقوقی حقوق سنتی قراردادها با عدالت توزیعی پرداختهاند.

 .1 .1رویکرد مخالف با اصل عدالت توزیعی
عدالت توزیعی در اندیشا اندیشالندان کاتاب فکاری ختها ،از اهلیات و مایگااه یکساانی
برخوردار نیست .این ایده ،در نزد اختیارگرایان ورد اقبال قرار نگرفته است .اداق باارز ایان
رویکرد را یتوان در نظرها و دیدگاههای «رابرت نوزی » و «فونهای » یافت .نوزی با تهقای
ارزش بنیادین از حقوق و هزادیها ،دولت را سئول حلایت و حفاظات از هن اا دانساته و بارای
نیل به هن نیز ی «دولت حداقهی» را افی دانسته است ( .)Nozick, , 1974: 26-54بنابراین از
نظر او هر ایده ای ه پای دولت را بیشتر از این بر عرصه و حیات اقت ادی و امتلاعی بکشاند و
به «دولتی فراتر از حداقل» 6نجر شود ،ناپذیرفتنی است .بر این اساس نوزی خاال ،عادالت

1. Ultraminimal State
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توزیعی «الگوداری» 6است ه دولت بر بنای هن ،در ما عه در قا تی فراتار از حاداقل دخالات
ند و ظاهر شود ( .)Nozick, , 1974: 149-178بدی ی اسات اه در نظااآ سیاسای و حقاوقی
بتنی بر نظری «دولت حداقل» نوزی  ،با رویکرد پیش گفته نسبت باه عادالت تاوزیعی ،هایچ
دخالتی از ملهه دخالت دولت در قراردادها بر بنای عدالت توزیعی تومیهپذیر نخواهد بود.
فون های نیز با روش تفاوتی هلین رویکرد را نسبت به عادالت تاوزیعی در پایش گرفتاه
است .از نظر های توزیع علهی علو ی است ه توزیع نندهای را پیشفر یگیرد ه هن را
بهطور علو ی انجاآ یدهد (پهنت .)719 :6937 ،ا ا از نظر او ،بادالت باازار چناین نیساتند،
چرا ه در بازار هزاد ،انسان ها از طریق بادله در پی اهدا خود هستند و در این یان ،پیا ادها
و نتایج خاصی تحت عنوان ثروت و دره د ،اال و خد ات بهطور غیرعلدی نلایان یشوند .ا اا
این علل ،توزیع دره د و ثروت نیست ،چون هن نتیج غیرعلدی این نوع مریانات و بادالت و
ی روند خودموش است .نتیجه اینکه ،اصالن توزیعی ومود ندارد ه عادالنه یا غیرعادالنه باشاد
(های  .)767 :6937 ،های هلین دیدگاه را در خ وص قوانین دارد باه نظار او ،بایعادالتی
صفت اعلال علدی فردی است و تن ا در ورد اعلال علدی ناشای از زور اه نتیجا دخالات
فردی در قهلرو هزادی شخ ی دیگر است ،داق ییابد .در نتیجه ،به این دلیال اه قاوانین
فاقد ق د و علد الزآاند و پیا دهای امتلاعی برنا هریزیشادهای ندارناد ،غیرقابال ات اا باه
عدالت و بیعدالتیاند (پهنت .)717 :6937 ،ناگفته پیداست ه های عدالت توزیعی را باهطاور
شخص قابل اعلال از طریق بازار و قراردادهاا نلایداناد و هایچ دخاالتی را بار بناای هن در
قراردادها نلیپذیرد.
در اینجا دیگر بحث بر سر قابهیت یا عدآ قابهیات اعلاال عادالت تاوزیعی از طریاق حقاوق
قراردادها نیست ،بهکه اصل ایدۀ عدالت توزیعی انکار شده است .بر این اساس ،هایچ داخهاهای،
نهفقط در حوزۀ قراردادهایی ثل ار و ر  ،بهکه حتی در سایر ساحتهاای ما عاه نیاز بار
بنای هن تومیهپذیر نخواهد بود.

 .2 .1رویکرد مغایر با اعمال عدالت توزیعی در روابط مبادالتی
پذیرش عدالت تاوزیعی در اندیشاههاای کاتاب و اندیشالندان فهساف سیاسات و اخاالق در
چارچوب ی نظاآ سیاسی ،اقت ادی و امتلاعی ،به عنای تجویز دخالت دولت در تلاآ شائون
ما عه ،از ملهه قراردادها بر بنای هن نیست ،بهکه براساس وضوعات توزیع ،بهعناوان ر نای از
ار ان عدالت توزیعی در نظریههای ربوط ،داخهههای قابل تومیه بر بنای عدالت توزیعی نیز
قابل تشخیصاند .نظریه های قابل طرح در چارچوب این رویکرد ،با ارائ یا ف اوآ از عادالت
1. Patterned
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توزیعی با قه لرو وضوعی حدود ،وسیه اعلال خاصی غیر از حقوق حا م بر قراردادها را بارای
هن تعیین ی نند و حل اعلال هن را غیر از روابط بادالتی و قراردادی قرار یدهند.
این رویکرد ه بر بنای ی برداشت رویهای از عدالت ،خاال ،اعلاال هن در باازار و رواباط
باادالتی و قاراردادی اساات ،در نظریاههاای عاادالت تاوزیعی ثال نظریا «باروس ه اار ن» 6و
«ه ارتیاسن» 7یافت یشود .در نظری عدالت بروس ه ر ن ،الزآ نیست دولت برای تحقق عادالت
در روابط بادالتی دخالت ند ،بهکه افی است ه ش روندان را به لحااظ دسترسای باه ناابع و
فرصتهای تح یهی ،در وضعیت برابری قرار دهد .به عبارت دیگر ،دولت فقاط بایاد نقطاه شاروع
برابری را اصالح ند ه در هن صورت ش روندان در نظاآ رقابت هزاد ،خاود باهصاورت عادالناهای
روابط امتلاعی خود را در حوزۀ دره دها و ثروت تنظیم خواهند رد (قاری سید فااطلی:6933 ،
 .)03هلچنین ه ار تیاسن با تکیه بر «رهیافت قابهیت» ،9عدالت را ایجاد قابهیات در افاراد ما عاه
برای ایجاد ا کان و فرصت برابر انتخاب برای هن ا یداند .بنابراین وضعیت عدالت ،وضاعیتی اسات
ه در هن ،افراد دسترسی برابر به فرصتها داشته و از قادرت انتخااب و گازینش برابار برخاوردار
باشند (ر.ک :سن )6937 ،ه هلان برابری نقط شروع وردنظر ه ر ن است.
این رویکرد نسبت به عدالت توزیعی نیز ،با تن ید بر اصالح ناابرابری نقطا شاروع در قااآ
اعلال عدالت توزیعی ،هن را به روابط غیر عا التی و غیرقراردادی و فراتر از قراردادهاایی چاون
قراردادهای ار و ر عطو ای ناد اه باهطاور شاخص تاری از طریاق ساازو ارها و
ساختارهایی چون الیات بر ارث و ه وزش قابل تحقاق اسات ( .)Mathis, 2009: 198بناابراین
این نظریه ها اصالن قابهیت اعلال بر قراردادها و روابط قراردادی را ندارند .در نتیجه نیازی نیسات
ه در رحه بعد ،از نظر حقوقی نیز قابهیت اعلال هن ا بررسی شود .بهعبارت دیگار ،براسااس
این نظریهها ،عدالت توزیعی نلیتواند بنایی برای دخالت دولت در قراردادها باشد.
الحظه ی شود ه گاهی شکل عدآ قابهیت ابتنای داخهه دولت به عدالت توزیعی ،ناشی
از ساختار داخهی خود نظریههای عدالت توزیعی است ،نه ناشی از ساختار داخهی حقاوق حاا م
بر قراردادها.

 .2رویکرد مخالف توجیه از منظر نظریههای حقوقی
برخال رویکردهای قبهی ،در این رویکرد شکل ابتنای دخالات دولات در قاراردادهاایی ثال
قراردادهای ار و ر بر عدالت توزیعی ،نه ناشی از ظرفیت نظریههای عدالت ،بهکه باهدلیال
شکل پذیرش هن ا از نظر نظریههای حقوقی است .بهعبارت دیگر ،در این حالت نظری عدالت
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و عیار هن بهنحوی است ه قابل اعلال به رابط قراردادی است .ا ا این ،نظریههای حقوقیاناد
ه با ارائ ت اویری از حقوق ،خ وصایات هن ،سااختارهای ن ادهاا و قواعاد حقاوقی رباوط و
اهدا هن ا و هلچنین با بیان شکالت اعلال عدالت توزیعی از طریق حقوق حا م بر قراردادها،
بهدلیل عدآ تناسب ساختارهای حقوقی و عدالت تاوزیعی ،باا داخهاههاای بتنای بار عادالت
توزیعی در قراردادها از طریق حقوق حا م بر هن ا خالفت یورزند .این خالفتها از نظار دو
نظری «صورتگرایی و ابزارگرایی حقوقی» قابل طرحاند.

 .1 .2از منظر نظریۀ«صورتگرایی حقوقی»
از دیدگاه «صورتگرایی» ،حقوق بهویهه حقوق حا م بر قراردادها ،ستقل از ساایر داناشهاا و
فاقد اهدا خارمی سیاسی و اقت ادی بوده و بینیااز از اساتداللهاا و تومیاههاای سیاسای و
امتلاع ی است .نشن تومیه ساختارهای قواعد هن نیز نه اهدا خارمی و امتلاعی ،بهکه اهدا
داخهی تعیینشده توسط خود ساختارها هستند .بر این اساس ،عدالت توزیعی ه بارای حقاوق
هدفی خارمی و ا ری سیاسای اسات و در هن اهلیات عاا الت و قراردادهاا از طریاق ناافع
ملعیاندازه گیری یشود (باقری[6931 ،ب] ،)797 :نلیتواند بناای تومیاه ننادۀ قاررات
حا م بر قراردادهای ار و ر باشد .بهکاه ایان حاوزه از حقاوق ،حاوزۀ اخت اصای عادالت
ت حیحی است ه فاقد خ ی سیاسی است و در هن اهلیت عا هه تن ا براساس هلبساتگی
هنجاری عا ههاندازهگیری یشود (باقری[ 6931 ،ب].)797 :
این ،ساختار داخهی خود حقوق حا م بر قراردادهاست ه اهیت هن را شخص ای ناد.
این ساختار ،حاوی رابط دوتع دی و دومانب برابر و تقابل بین طرفین این قراردادهاسات اه
فقط ربوط به طرفین قرارداد است و بدون ارتباط با ساایر اعضاا ما عاه ،بار«اندیشا بنیاادین
وابستگی حق و تکهی ،طرفین قرارداد» و لزوآ تعادل بین هن اا بتنای اسات (باادینی:6937 ،
 .)670اقتضای چنین ساختاری هلاان عادالت ت احیحی اسات .درحاالی اه هاد خاارمی
«عدالت توزیعی» ،تومه نافع و تع دات یکی از طرفین رابطه بوده و باه هار دو طار توماه
نلی ند و در نتیجه غایر ساختار ذ ور است.
از این نظر ،توزیع از طریق حقوق قراردادها بهدلیل ساختار پیشگفته باه تاوزیعی اتفااقی
نجر ی شود ه با خ هت فراگیری و علو یت عدالت توزیعی در تضاد قرار ایگیارد و حتای
یتواند به نتیجه ای غیرعادالنه و نقض غر نت ی شود .هلچنین چنین توزیعی بر عیارهای
خاصی تکی بوده و پیشبینی هثار هن شکل است (یولن و وتر.)77 :6933 ،
نتیجه اینکه ،با تومه به ساختار پیشگفته حقوق حا م بر قراردادهاا و فاردی باودن تع اد
طرفین هن قراردادها در قابل هم ،هلچنین با تومه به عادآ خ اهت امتلااعی هن تع ادات و
لزوآ تعادل ب ین هن ا با حا لیت اصل حق ،این حوزه ،حوزۀ عدالت ت حیحی اسات و باا فار
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قبول استی حقوق قراردادها در نیل به عدالت ،این استی در قبال عادالت ت احیحی خواهاد
بود نه عدالت توزیعی .بنابراین عدالت توزیعی نلی تواند بناای دخالات دولات در قراردادهاایی
ثل قراردادهای ار و ر قرار گیرد ،بهکه این قسم از عدالت ،تن اا از طارق دیگاری چاون
حقوق الیاتی و نظاآ تن ین امتلاعی قابل اعلال و امراست.

 .2 .2از منظر ابزارگرایی اقتصادی در حقوق
براساس« ابزارگرایی اقت ادی» در حقوق ،حقوق حا م بر قراردادها ،تن ا وسیههای بارای دساتیابی
به اهدا اقت ادی و بهطور شخص ارایی اقت ادی است ،نه اهدا دیگری چون عدالت توزیعی.
بنابراین داخهههای دولت در قراردادها ،فقط بر بنای ارایی اقت اادی تومیاهپاذیر اسات .ایان
دیدگاه انعکاسی از «دیدگاههای منبش حقوق و اقت اد» 6و پیاروان اقت ااددان و حقوقادان هن از
ملهه «ریچارد پوزنر» 7است .در «نظری قرارداد پوزنری» ،هد هر قاراردادی بایاد حدا ثرساازی
ثروت باشد نه هد دیگر .بدینوسیهه پوزنر اهدا و سیاستهای امتلاعی ثل عدالت تاوزیعی را
از یان اهدا قراردادها و حقوق حا م بر هن ا حذ ی ند ( .)Braucher, 1990: 709او در بحث
از اهدافی چون ارایی و عدالت توزیعی ،بهطور شخ ی ،ارایی اقت ادی را تع د حقوق قراردادها
و دادگاههای حقوقی و عدالت توزیعی را تع د بخش علو ی یداند ه از طریق حقاوق الیااتی و
تن ین امتلاعی قابل تحققاند (.)Mathis, 2009: 199
به ایان ترتیاب ،باا پاذیرش هاد خاارمی و نقاش ابازاری بارای حقاوق در «ابزارگرایای
اقت ادی» ،این هد خارمی فقط حدود به ارایی اقت ادی یشاود اه در صاورت اساتی
بازار و قراردادها در نیل به هن ،ی تواند بناای دخالات دولات قارار گیارد .در نتیجاه ،حقاوق
قراردادها دیگر هیچ تع دی نسبت به هد خارمی دیگری چون عدالت توزیعی ندارد و بهکه به
لحاظ لزوآ تناسب عدالت با ارایی اقت ادی ،این عدالت تناسب ،هلان عدالت ت حیحی است
ه از نظر پوزنر الز نگرش اقت ادی به حقوق است.
تومی ات این دیدگاه بیشاتر بار اهلیات اارایی اقت اادی باازار ،ساازگاری هن باا عادالت
ت حیحی و هثار نفی عدالت توزیعی بر ارایی تلر ز است .بار ایان اسااس ،طهوبیات باازار
نهفقط بهسبب احتراآ به هزادی انتخاب افراد ،بهکه هلچناین باهدلیال اارایی اقت اادی اسات
( .)Carwright, 2004: 6بنابراین قراردادها و حقوق حا م بر هن ا ه ابازاری در خاد ت بازارناد،
باید با حدا ثرسازی ثروت در ما عه ،هد ارایی اقت ادی را برهورده سازند .در این ز یناه ،باا
تومه به ومود ضلنی اندیش اصالحی به ف وآ ارسطویی هن در «نظری اقت ادی حقوق» اه
در پی تخ یص ارای نابع از طریق اصالح استیهای بازار و هزینههای خارمی است ،ارایی
1. Law and Economics
2. Richard Posner

مبنای دخالت دولت در قراردادها :عدالت تصحیحی یا توزیعی؟ 777

اقت ادی بیشتر با عدالت اصالحی سازگار است و این قسم از عادالت نیاز باهناوعی در خاد ت
حدا ثرسازی ثروت است (بادینی .)737 :6937 ،ایان در حاالی اسات اه عادالت تاوزیعی در
واردی تنثیر نفی بر ارایی اقت ادی دارد و به دالیهی چون تنثیر نفی بار انگیازۀ دو طار ،
تنثیر نفی بر پسانداز و سر ایهگذاری و افزایش هزینهها ،ومب اهش جلوع ثروت ما عاه
یشود و بدین طریق حتی با اهش ثروت ،توزیع را نیز در ما عه به خطر یاندازد و به نقاض
غر نجر یشود ( .)Posner, 1995: 284درحالی ه ارایی ،به ازاد ثروت نجر یشود ه
در ن ایت از طرقی چون نظاآ الیات -یارانه ،بین افراد توزیع و وضعیت هنان را ب بود یبخشد.
به این ترتیب ،این رهیافت ابزارگارا نیاز خاال ،اعلاال عادالت تاوزیعی در حقاوق حاا م بار
قراردادهایی ثل قرارداد ار و ر بوده و در نتیجه هن را بنای ناسبی برای دخالت دولت
در هن قراردادها نلیبیند.
به طور هی هم در «رهیافت صورتگرایانه» و هم در «رهیافت ابزارگرایی اقت ادی حقوق»،
عدالت توزیعی بنایی برای دخالت دولت در قراردادها نباوده و ایان قسام از عادالت از طریاق
حقوق حا م بر هن قراردادها قابل اعلال نیست ،بهکه تحقق هن باید از طریق ساختارهایی چاون
نظاآ الیاتها و تن ین امتلاعی صورت گیرد و حوزۀ حقوق قراردادها ،هلچنان در حوزۀ عدالت
اصالحی باقی بلانند .ضلن اینکه اعلال عدالت توزیعی از طریاق حقاوق قراردادهاا پرهزیناهتار
بوده و ناقض اصل هزادیهای فردی و بیطرفی دولت نسبت به اهدا و فعالیتهاای شا روندان
است ( .)Kronman, 1980: 502هلچنین بازار ه خود یا ارزش اسات و در فقاه اساال ی در
بسیاری از وارد ،در راستای نع داخهه در هن و حتی تومیه برخی قواعد فق ی و حقوقی ،باه
«لزوآ حفظ بازار سهلین» استناد شده (عهیزاده )731 :6930 ،و حتی در حفظ هن توسال باه
«حیل شروع» ،جاز دانسته شده است (ر.ک :ابهقدار ،)6930 ،در صورت اعلال عدالت توزیعی
از طریق حقوق قراردادها ختل یشود.
براساس این رویکرد ،با تومه به ومود برخی نظریات غایر عدالت توزیعی غیرقابل اعلال در
روابط قراردادی ،هلچنین از نظر نظریههای «ابزارگرایی اقت ادی» و «صورتگرایی» در حقوق،
حوزۀ حقوق قراردادها نه به عدالت توزیعی ،بهکه به عدالت اصالحی اخت اص دارد .ا ا باید تومه
داشت ه دیدگاه خال ،با عدالت توزیعی در عالم نظر نیز طرفداران حداقهی دارد و برخال هن،
ا روزه نظری عدالت توزیعی در ه وزههای کاتب فهسفی و سیاسی و ادیاان ختها ،از مایگااه
ویههای برخوردار است .در علل نیز این دیدگاه در راحل تعری ،نظم مدید در موا ع و تنسیس
دولتها خیهی ورد تومه و اقبال ت لیمگیران و سیاستگذاران قرار نگرفته است.
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رویکرد موافق توجیاه دخالات دولات در قراردادهاا برمبناای عادالت
توزیعی
ش ید ط ری در تاب نظری به بانی اقت اد اسال ی ،با رد این دیدگاه ه سار ایهداری یا
وضوع نه و قدیلی است ه شاارع اساالآ بارای هن حادود و اوازینی قارر ارده اسات،
سر ایهداری در دنیای ا روز را پدیدۀ نو و بیسابق اقت ادی و امتلاعی ایداناد اه ح اول
پیشرفت و ترقی تکنی مدید است .ازاینرو ستقالن بهعنوان ی سئه ساتحدثه بایاد از هن
بحث و بهطور مداگانهای دربارۀ هن امت اد ارد ( ط اری .)667 :6933 ،در هلاین ز یناه ،از
نظر استاد ط ری برخی قراردادها ثل قرارداد اماره و ار نیز ظاهر سر ایهداری قادیم تهقای
ی شوند ه اتفاقان اسالآ هم برای هن ا احکاآ و قرراتی تعیین رده اسات .ا اا باهدلیال هلاان
اهیت روابط مدید ه نتیجه تحوالت مدید است ،حوزۀ احکاآ و قررات حا م بر ایان رواباط
مدید ،ستهزآ بررسی ستقل از روابط قدیم و در نتیجه ساتهزآ امت ااد ناوینی اسات :هنچاه
برخی حقوقدانان به هن دست زده و از ملهاه از ابتناای دخالات دولات در هن رواباط بر بناای
عدالت توزیعی سخن به یان هورده اند .به این ترتیاب ،بحاث اعلاال عادالت تاوزیعی از طریاق
حقوق حا م بر قراردادها ،بهما ی اخت اص هن حوزه به عدالت اصالحی ،ورد تومه حقوقادانان
قرار گرفته ه با توماه دقیاق بار ساائل ،تغییارات ،تحاوالت ،نظریاههاای عادالت تاوزیعی و
نظریههای حقوقی مدید تومیهپذیر است .در این قسالت ایان تومیاههاا تحات عنااوین ذیال
ملعبندی و ارائه یشود.

 .1تغییر شرایط اقتصادی و اجتماعی
درک روابط ا روزی طرفین قرارداد ثل روابط ارگر و ارفر اا از یا طار و تولیاد نناده،
عرضه ننده و ر ننده از طر دیگر و هلچنین ف م و تومیه قواعد حقاوقی حاا م بار هن
روابط ،ستهزآ تومه مدی به اهیت روابط سنتی و قادیلی در هن حاوزههاا ،زیرسااختهاای
حقوقی هن ا و تغییرات و تحوالت صورتگرفته در هن است .این روابط نیز هلچاون ساایر رواباط
امتلاعی ون از تنثیر تحوالت نبوده ،بهکه در سیر حر ت خود دچار تغییر و تحول شدهاناد،
بهنحوی ه دیگر اعطای قهلرو وسیع به اصل هزادی قراردادها باا شارایط اقت اادی و امتلااعی
مدید سازگار نیست (طجرلو .)770 :6930 ،برای ثال در رابط ار ،ارگر و ارفر ا از طریاق
ی «نظاآ استاد و شاگردی» با هم رتبط ی شادند اه در هن ،ارفر اا ناه باهعناوان طار
قویای ه با قدرت چانه زنی باال فقط در پی حدا ثرسازی سود خاود و اساتثلار اارگر باشاد،
بهکه استادی برای ارگر تهقی یشد ه قرار بود حرفهاش را به ارگر یاد دهد و در این بین ،با
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تومه به استفاده از نیروی ار او ،زندگی او را نیز هلچون زندگی خانواده خود تن ین ند ( ر،
 ،)73 :6973تا اینکه در ن ایت ،این ارگر بهعناوان شااگرد ،باا ساب تجرباه ،خاود باه قااآ
استادی و ارفر ایی نائل شود .این نوع رابطه بین اارگر و ارفر اا در ارگااههاای وچا و
حیطهای حدودی اتفاق ی افتاد ه در هن علوالن طارفین ایان رابطاه ،از قبال شاناختی از
هلدیگر داشتند و نوعی هلبستگی بر رابط هن ا حا م بود .خالصه اینکه رابط طارفین در ایان
نظاآ بسیار سااده و در حیطای وچا  ،بر بناای شاناخت ا ال از هام و براسااس صاه و
هلبستگی و احتراآ استاد و شاگردی استوار بود ه در هن فاصه قادرت چاناهزنای طارفین باه
اندازۀ ا روز نبود .ضلن اینکه بنا به دالیل پیشگفته ،ارفر ا نیز ثل ا روز درصدد سوءاستفاده
از برتری ذاتی نسبی نبود.
زیرساخت حقوقی تناسب با چنین رابطهای ،حقوق خ وصی قراردادها بود ه با تهقی ایان
رابط حقوقی بهعنوان قرارداد امارۀ اشاخاص ،بار هن اا حاا م باود (ر.ک :عراقای )6931 ،و باا
فرو انگاشتن استقالل و برابری طرفین در هن رابطه ،تن ا در قالب عادالت اصاالحی ،نقاض
فر زبور را تحت پوشش قرار یداد.
در حوزۀ روابط تولید ننده و عرضه ننده از ی طر و ر نناده نیاز از طار دیگار،
حجم م و سادگی قراردادها ،سادگی و عدآ پیچیدگی االهای تولیدشاده و عادآ فاصاه زیااد
قدرت چانهزنی طرفین ،انع استثلار نظاآ ند در این رابطه بود و بر این اسااس ،در ایان حاوزه
نیز رابط طرفین ،در قالب قرارداد بیع هلچون قرارداد امارۀ اشخاص در حوزۀ حقوق خ وصای
و عدالت اصالحی قرار یگرفت.
تغییر و تحول در ا بزار تولید بعد از انقالب صنعتی ،شرایط ومود در هر دو رابط اذ ور
را نیز تحول ساخت ،بهنحوی ه رابطا مدیادی باه وماود ه اد اه سااختارهای خااص و
تفاوتی از رابط قبهی داشت :در رابطا مدیاد باا ظ اور شار تهاای غاولپیکار و عظایم،
پیچیدگی االها و قراردادهای نعقد بین طرفین ،مانشینی اشین باه ماای اارگر باا زوال
ویهگی های پیش گفته  ،این رابط قبهی بین ارگر و ارفر ا و عرضه ننده و ر نناده،
به نوع مدیدی از رابطه تبدیل شده بود ه در هن یکی از طرفین یعنی ارفر ا و عرضه ننده
از قدرت عا ه عظیلی برخوردار شده بود .نتیج این ا ر ،ظ ور قراردادهای الحاقی بود اه
در هن ارفر ا و عرضه ننده با سوءاستفاده از قدرت برتر خاود و تنظایم یکطرفا قارارداد و
تحلیل شرایط خود به طر قابل ،به استثلار قراردادی ارگر و ر ننده یپرداختناد
و از این رابط چانه زنی نا تقارن ،به نفع خود بهنحو غیر ن فانه ای ب اره بارداری ای ردناد
(  .) Bigwood, 2003: 499تداوآ این رابطه بین طرفین ذ ور ،تحت حا لیت قواعاد حقاوق
خ وصی و بر بنای عدالت اصالحی ،سکوت در قابال ایان وضاعیت اساتثلاری قاراردادی
نظاآ ند شده است ه در ن ایت به فاصهه گرفتن از الگوی توزیع اولی نابع نجر ای شاود
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(  ) Kronman, 1980: 499و در نتیجه افزایش نابرابری های امتلاعی ،سیر ق قرایی باه توزیاع
عادالنه یبخشد.
با تومه به این تغییرات اقت ادی و امتلاعی و نظاآ ند شدن بیعدالتی باین طارفین ایان
قراردادها ،طر ضعی ،دیگر نهفقط قربانی زیادهخواهی طر قاوی قارارداد ،بهکاه فراتار از هن،
بهنوعی قربانی شرایط امتلاعی و اقت ادی مدید بود ه تن اا باا توسال باه عادالت اصاالحی،
اصالح هن بیعدالتیها لکن نبود .بر هلین بنا عدهای چارۀ ار را در اعلاال عادالت تاوزیعی
در حوزۀ حقوق حا م بر قراردادهای ار و ر باا اهیات قواعاد حقاوق علاو ی دانساته و
دخالت دولت در هن قراردادها را بر بنای عدالت توزیعی تومیهپذیر دانستهاناد اه نتیجا هن
م تبخشی به سیر حر ت نظم حقوقی حا م بر این حوزهها از حقوق خ وصی به علاو ی بار
بنای خ هت ذاتی نفعت علو ی و امتلاعی هن نوع از عدالت است.

 .2قوت گرفتن ارزشهای رقیب آزادی قراردادها
اگرچه طرفداران اخت اص حوزۀ حقوق قراردادها ،از ملهه قراردادهای ار و ر باه عادالت
اصالحی ،به دالیهی چون لزوآ حفظ ارایی اقت ادی و احتراآ به هزادیهاای فاردی باه باازار و
هزادی قراردادها تقدس بخشیدهاند ،باید تومه داشت ه این ارزشها باهویاهه در اساالآ طهاق
نیستند ،بهکه ارزش هن ا در صورتی است ه حداقل ناقض نفعت علاو ی و امتلااعی نباشاند
(بادینی .)073 :6937 ،چرا ه در اسالآ با ومود اصالت توأ ان فرد و ما عه ،در صورت تعاار
یان هن ا و هلچنین تعار یان نفعت فردی و امتلاعی ،این ما عه و نفعت هن باشاد اه
بر فرد و نفعت فردی قدآ است (پهوهشکدۀ حوزه و دانشاگاه .)601 :6903 ،البتاه توماه باه
نافع علو ی و امتلاعی در موا ع و ادیان خته ،در طول تااریخ در یاان فالسافه ،یکای از
ارزش های م اخالقی و سیاسی بوده و حتی در فهسف اندیشالندانی چاون ا انوئال انات 6و
ارسطو نیز به هن تومه شده است ،بهنحوی ه ارسطو انسان را بهطور ذاتی ،ومودی امتلااعی
یداند و انت نیز به افراد توصیه ی ند ه اهدا شخ ی خود را با اهدا دیگران در ما عه
سازگار سازند (بادینی .)073 :6937 ،بنابراین در نار هر ان هزادی فردی ،نفعت علو ی هم از
نظر اخالقی و فهسفی ارزش لی است .با تومه به این اهلیت و هلچنین با تومه به تغییارات
شرایط اقت ادی و امتلاعی و بیعدالتیهای نظاآ ند ناشی از هن ا اه قابالن باه هن پارداختیم،
عدالت توزیعی در قالب نفعت علو ی و از باب تقدآ بر نفعت خ وصای ،قابال ماایگزینی باا
عدالت اصالحی است .از طر دیگر ،ارزش های دیگری چون حقوق امتلاعی و اقت ادی افاراد،
بهطور شاخص در قالاب «حقاوق رفااهی» (ر.ک :قااری ساید فااطلی )716-979 :6933 ،و
1. Immanuel Kant
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«حقوق بنیادین ار» (ر.ک :عراقی )777-777 :6931 ،در نظم حقوق اساسی شاورها مایگااه
ویههای پیدا ردهاند ه دولتها با اهیت تع د به نتیجاه ،کها ،باه «احتاراآ»« ،حلایات» و
«ایفاء» هن ا هستند (قاری سید فاطلی .)710 :6933 ،ایان حقاوق اه در راساتای حلایات از
قرائت امتلاعی از را ت انسانیاند ،در قوانین اساسی برخی شورها ثل قانون اساسی هللاان،
از هنچنان ارزش و مایگاهی برخوردارند ه قانونگذار عادی باهصاراحت وظا ،شاده اسات در
ت ویب تلاآ قوانین ه شا ل قوانین و قررات حا م بر قراردادهاایی ثال اار و ار نیاز
یشاود ،هن اا را رعایات و اعلاال ناد ( .)Grundman, 2008: 21بناابراین ایان ارزشهاا اه
ارزشهای دولت های رفاه نیز هستند ،از خ هت فراگیری و علو یت در اعلال برخوردار باوده و
رعایت ،احتراآ و ایفای هن ا ستهزآ تومه و نیل به هن ا ،نهفقط از طریق نظاآ « الیات ا یارانه»،
بهکه حتی از طریق روابط قراردادی نیز است ،بهنحوی ه نهتن ا نقض این حقاوق در قراردادهاا
قابل نع است ،بهکه حتی حقوق حا م بر هن ا نیز باید در خد ت برهوردن حقاوق زباور باشاد.
بدین عنا ه در حقوق حا م بر قراردادها ،این تن ا تعادل عوضین نیست ه بایاد اورد توماه
قرار گیرد ،بهکه وضعیت اقت ادی و امتلاعی طرفین قرارداد نیز باید اورد توماه قارار گیارد و
بدینوسیهه هن حقوق بهعنوان وسیههای برای تعدیل وضعیت فرد در ما عه استفاده شوند.
بر این اساس ،تع د افراد در قراردادها ،فقط ی تع د فردی در قابل طار دیگار قارارداد
نیست ،بهکه نوعی تع د امتلاعی است ه به وسایه قاوانین و قاررات ،باا عیارهاای تاوزیعی
حقوق علو ی بر ع دۀ طر قوی قراردادهای زبور ن اده شده اسات اه بایاد هن اا را رعایات
نند .بدین طریق ،حقوق قراردادها وسیه اعلال عدالت توزیعی قرار ایگیرناد ،باهنحاوی اه
دولت بر بنای عدالت توزیعی در هن قراردادها دخالت رده و ضلن نع وارد ناقض این قسام
از عدالت ،اقداآ به توزیع نابع ،وظاای ،و ا تیازهاای قراردادهاا باا عیارهاای تاوزیعی از قبال
پیشبینیشده ،ی ند .به این ترتیب ،ومود ارزشهای دیگری چون نفعت امتلاعی و حقاوق
امتلاعی و اقت ادی ذ ور در نار ارزش هزادی قرارداد ،بهعنوان ارزشهای بنیادین و اساسای
ه حتی ا روزه حقوق خ وصی نیز بهعنوان وسیههای برای تجهی هن ا تهقی شده و بدینوسایهه
اساسی سازی شده است ،به حقوق حا م بر قراردادهایی ثال قراردادهاای اار و ار  ،یا
ار رد امتلاعی و بهتبع هن وص ،امتلاعی بخشیده است .این اتفاق در سنت غربای در قالاب
دولت رفاه و تحت حا لیت هر انها و ارزش های هن و در راستای تع دات هن دولت به رفع فقر
و توزیع عادالنه و تن ین حداقل رفاه ش روندان رخ داده است ،بهنحوی ه حتی بازار و قراردادها
نیز در نار نظاآ « الیات ا یارانه» ،وسیههای برای تحقق هن ارزشها و هر انها تهقای شادهاناد
(.)See: Kranman, 1980
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 .3قابلیت نظریههای عدالت توزیعی
در یان نظریههای تعدد عدالت توزیعی ،برعکس برخی از نظریهها ه قابهیت اعلال در رواباط
قراردادی از ملهه قراردادهای ار و ار را ندارناد ،برخای دیگار در رواباط باادالتی قابال
اعلالاند .با اعلال این نظریههای عدالت توزیعی در حقوق حا م بار قراردادهاا ایتاوان سا اآ
توزیعی طرفین این قراردادها را در قاآ توزیع ،تغییر داد یا تعیین رد و نابع و ااالیی اادی
را برای ثال از ارفر ا به ارگر و از تولید ننده و عرضه ننده به ار نناده نتقال ارد.
بهعبارت دیگر ،این نظریه ها در هر مایی ه حل توزیع است ،اعم از رابط بادله و غیر بادلاه
قابل اعلالاند و قانونگذار هر مایی ه عده ای را در تالش برای توزیع چیازی ببیناد ،ایتواناد
تغییر قواعد هن حوزه را وسیهه ای برای تغییر س اآ توزیعی افاراد تهقای ارده و حتای در یا
وقعیت «حاصل ملع صفر» ،در روابط بادله ای ،نابعی را از ی طر به طر دیگر نتقال
سازد ( .)Kennedy, 2006: 571از این نوع نظریهها ،یتوان به نظری عادالت تاوزیعی فاارابی و
حلدباقر صدر در سنت اسال ی و نظری عدالت رالز در سنت لیبرال اشاره رد.
عدالت از نظر فارابی ،نهفقط تقسیم و توزیع عادالن خیرات علو ی ،بهکاه شاا ل حفاظ هن
توزیع نیز یشود ه ستهزآ راقبت است تا بادا در گذر ز ان از الگوی توزیع برابار براسااس
شایستگی و اههیت نحر نشود (ملشیدی .)737 :6937 ،حال اگر با تومه به تغییار شارایط
اقت ادی امتلاعی ه پیشتر به هن پرداختیم ،حفظ این توزیع در هن حوزهها تن اا باا اتکاا باه
عدالت ت حیحی لکن نباشد ،انحرا از الگوی توزیع اولیه ه بیشتر نتیج ناخواست عا الت
افراد در تعقیب نافع شخ ی هنان است ( ،)Kranman, 1980: 499در حاوزۀ قراردادهاا حقاق
خواهد شد .بنابراین حفظ الگوی توزیع اولیه ،بهناچار ستهزآ اعلال هن در قراردادها خواهد بود
و بر هن اساس ،دولتها برای حفظ الگوی توزیع اولیه و بر بنای عدالت توزیعی در قراردادهایی
چون قراردادهای ار و ر دخالت رده و براساس الگوی تعری،شده قبهی ،درصادد توزیاع
بین طرفین برخواهند ه د.
در نظری عدالت «صدر» نیز ی توان چنین قابهیتی یافت .باه وماب ایان نظریاه ،عادالت
دارای ار انی چون« تن ین امتلاعی» و «توازن امتلاعی» است ه براساس هن ا ،افاراد ما عاه
در قابل هم ،دارای ی تع د امتلاعی برای برهوردن نیازهای ضروری هلدیگرند و دولات نیاز
وظ ،به ایجاد توازن امتلاعی و نع تکاثر ثاروت و تان ین ساط ناسابی از عیشات افاراد
ما عه است .بر این اساس ،یتوان گفت در نظری عدالت «صدر» ،راههای تان ین ایان عادالت
حدود به نظاآ الیااتی نباوده و بهکاه ایتاوان از طارق دیگاری چاون ت احی قیلاتهاا و
دستلزدها ه مترین عن ر قراردادهای ار و ر هستند ،و با استفاده از اختیارات قانونی
دولت و ولیا ر در « نطقهالفراغ» به هن دست یافت (صدر .)977-917 :6913 ،بهنظر یرساد
بیشترین صراحت را در خ وص قابهیت اعلال عدالت توزیعی از طریق حقوق قراردادها یتوان
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در نظری عدالت «صدر» یافت .در نتیجه براساس هن ،داخه دولت در هن قراردادها بار بناای
عدالت توزیعی قابل تجویز است.
از یان نظریههای عدالت توزیعی طروحه در بستر لیبرال ،بهعنوان فارد باارز نظریا قابال
اعلال در روابط عا التی ،یتوان به نظری عدالت «مان رالز» اشاره رد .به ومب این نظریه،
دو اصل ورد توافق عدالت بین افراد ما عه یعنی «اصل براباری» و «اصال تفااوت» ،در پشات
«پردۀ م ل» و در م ت توزیع «خیرات اولیاه» باه «سااختارهای اساسای و بنیاادین» اعلاال
ی شوند .حال اگر حقوق حا م بر قراردادها را مزء این «ساختار اساسی» بدانیم ،حکم به اعلال
دو اصل عدالت «رالز» در هن قراردادها ردهایم و بدینوسیهه عدالت تاوزیعی ایتواناد بناای
دخالت دولت در قراردادها قرار گیرد ( .)Kordana & Tabachnick, 2005: 254با تومه به اب اآ
ف وآ «ساختار بنیادین» در نظری عدالت «رالز» ،دو نوع برداشت ضیق و وسع از هن صورت
گرفته ه به ومب اولی ،حقوق حا م بار ایان قراردادهاا ،مازء سااختار بنیاادین نیسات و در
نتیجه ،اصول نظریه به عدالت «رالز» بر هن قابل اعلال نبوده و بهکه عطو به «نظااآ الیااتی
»و «نظا اات انتقاالی» اسات ( .)Kordana & Tabachnick, 2005: 260ا اا در تفسایر وساع،
حقوق حا م بر هن قراردادها بخشای از «سااختار بنیاادین» نظریا عادالت «رالاز» را تشاکیل
ی دهد و در نتیجه دو اصل نظری زبور برهن ا قابل اعلال خواهد بود .بر این اساس و در اعلال
این دو اصل ،اعلال اصل اول یعنی «برابری» ،بیشتر ناظر به تضلین حق هزادی برابار افاراد باه
انعقاد قرارداد است و مزییات خاصی از حقوق قراردادها را نلیسازد .بهکاه مزییاات و حتاوای
قراردادها در حدوده و شلول اصل دوآ ،یعنی «اصال تفااوت» قارار ایگیرناد ( & Kordana
 .)Tabachnick, 2005: 268به این ترتیب ،در نار ومود ز ینههای اعلاال عادالت تاوزیعی در
قراردادها ،نظریههایی نیز در سنت های فکاری ختها ،وماود دارناد اه از قابهیات اعلاال در
حوزههای زبور برخوردارند.

 .4پیشینۀ توزیعی حقوق سنتی قراردادها
با تلاآ تن یدی ه از سوی اختیارگرایان ،لیبرال ها و فقه عا التی اساالآ بار اخت ااص حاوزۀ
حقوق قراردادها ،به عدالت اصالحی صورت گرفته است ،برخی عتقدند با ومود تکیه بر فایات
رعایت فرایند و رویههای تشکیل قرارداد اختیاری بر بنای عادالت اصاالحی در حقاوق سانتی
قراردادها ،یتوان رگههایی از توزیع به عنای عاآ را در هن یافت ( .)Kranman, 1980: 495باه
نظر این عده ،وقتی دو نفر با هم عا هه ی نند ،ااال ،خاد ت ،نیاروی اار و پاول باهعناوان
عوضین قرارداد بین طرفین رد و بدل ی شوند ه بارای انتقاال گیرناده دارای ارزش بیشاتری
است .بنابراین هر ی از طرفین در این بادله دارای ا تیازی اسات اه طار قابال باهطاور
اختیاری از هن استفاده ی ند .از نظار هنتاونی ارانلن ،ایان اساتفاده از ا تیااز طار قابال
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بهوسیه ی طر ه البته بهشرط عدآ نقض حقوق و هزادی طر دیگر و فقدان حاالتی چون
امبار ،تدلیس و اشتباه جاز است ،نوعی توزیع بهحساب یهید ،اگرچه خیهیها باا هن خاال،
بوده ،یا اینکه ت لیمسازان و قانونگذاران و حقوق قراردادها خود توم ی به ایان نتاایج تاوزیعی
نداشته باشند .به نظر او تعیین شرط فقدان ضرر و امبار و تدلیس طار دیگار توساط حقاوق
سنتی قراردادها ،نوعی توزیع و تعیین یزان استفاده ای است ه ی طر ایتواناد از ا تیااز
طر دیگر قرارداد داشته باشد ( .)Kranman, 1980: 497این ف و ی شابه ف وآ « ارا ادی
پرتو» است ه در هن ا کان ب بودی وضعیت یکی از طرفین ،بدون ضرر به دیگری وماود دارد
نوعی نقش توزیعی ه غایر با ارایی اقت ادی نیز نیست ( .)See: Mathis, 2009هلچنین باید
تومه داشت ه قراردادهای بین طرفین بنا به دالیهی چون عقالنیت حدود و هزینههای عا هه
ناقص تنظیم یشوند (ر.ک :ان اری )606-776 :6937 ،و طرفین قرارداد برای هر چیاز و هار
وقعیتی برنا هریزی نلی نند .ب ه هلین دلیل ،حقوق سنتی قراردادها باید قداری از حتاوا و
تع دات قرارداد را عرضه ند ه در غیاب توافق طرفین الزاآهورند و از نقش توزیعی برخوردارند
( .)Braucher, 1990: 701به این ترتیب یتوان گفت ایفای نقش توزیعی توسط حقاوق حاا م
بر قراردادهایی ثل قراردادهای ار و ر نیز فاقد پیشینه و سابقه نیست ،هرچند این نقاش
با نقش توزیعی حقوق قراردادها قابل قایسه نیستند.

 .5ترویج نظریۀ ابزارگرایی اخالقی در حقوق
پس از دوران طوالنی حا لیت صورتگرایی حقوقی ه در هن حقوق خ وصی قراردادهاا فاقاد
هر گونه هد خارمی و امتلاعی تهقی یشود ،با قوت گرفتن «عللگرایای» 6و «واقاعگرایای
حقوقی» ،نگرش ابزاری به حقوق پیدا شد اه حقاوق را وسایههای بارای دساتیابی باه اهادا
خارمی ،امتلاعی ،ستقل و طهوب ی داند و در نتیجه عتقد است ه حقوق اعتبار خود را از
هن یگیرد و بهوسیهه هن تومیه یشود (بادینی .)777-706 :6937 ،این ناوع ابزارگرایای ،در
شاخ اخالقی خود ،تومیه زبور را نه اقت ادی ،بهکه اخالقی و امتلاعی ایداناد اه اداق
بارز هن عدالت توزیعی است .به این عنا ه حقوق حا م بر قراردادها ،بهویهه قراردادهای اار و
ر  ،وسیههای برای نیل به عدالت توزیعی فار ایشاوند .باه ایان ترتیاب ،در چاارچوب
«رهیافت ابزارگرایی اخالقی» ،دخالت دولت در قراردادها بهویهه قراردادهاای اار و ار بار
بنای عدالت توزیعی تومیهپذیر است بدین نحو اه در راساتای ایفاای نقاش ابازاری توساط
حقوق قراردادها ،ابتدا عدالت توزیعی بهعناوان هاد خاارمی باا طهوبیات امتلااعی ،توساط
قا ات علو ی گزینش شده و سپس حقوق حا م بر قراردادها بهعنوان ن اد تناساب حقاوقی،
1. Pragmatism
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وسیههای برای نیل به هن انتخاب یشوند .بهعبارت دیگر ،نیل به عدالت توزیعی انگیزهای بارای
دخالت دولت در قراردادها قرار یگیرد .بدینوسیهه براساس «رهیافت ابزارگرایای اخالقای» در
حقوق قراردادها ،دولت ها از طریق حقوق حاا م بار قراردادهاای و بار بناای عادالت تاوزیعی،
بهدنبال تقویت هلبستگی امتلاعی ،تن ین رفاه ،هسایش ،را ت امتلاعی و حقوق امتلااعی و
اقت ادی ،صاه و براباری و ناع اساتثلارند ( .)Kennedy, 2006: 571بار ایان اسااس حقاوق
قراردادها ،نه صرفان دارای ار ردی خ وصی ،بهکه حائز ی ار رد امتلاعی نیز یشاوند اه
به ومب هن ،وضعیت اقت ادی و امتلاعی طرفین قرارداد نیز در تعیین قهلرو حقوق و تکالی،
او ؤثر ی افتد .در نتیجاه ،حقاوق قراردادهاایی ثال حقاوق قراردادهاای اار و ار نیاز
ی توانند در نار نظاآ الیاتی ،ن اد ناسبی برای توزیع ن فان نابع ،ا کانات و تکالی ،تهقی
شوند ،بهنحوی ه یتوان بهتناسب وقعیتها و ال خته ،،دست به انتخاب باین هن اا زد
یا تهفیقی از هر دو را به ار گرفت6.
این ا کان مایگزینی حقوق قراردادها با نظاآ الیاتی ه توسط هنتونی رانلن طرح شاده،
بر این فر استوار است ه هر دو این نظاآها ،وسیههای برای تحقق عادالت تاوزیعیاناد .حاال
دولتها ی توانند در این ز ینه ،نظاآ الیااتی را انتخااب نناد و اردآ را در انجااآ عاا الت
اختیاریای چون قراردادهای ار و ر هزاد بگذرانند یا اینکه بهماای رهاا اردن اردآ باه
انجاآ عا الت اختیاری ،با حدود ردن شروطی ه افراد براساس هن ا بهدنباال تغییار دارایای
خود از طریق بادل اختیاری هستند ،به توزیع ن فان ثروت تحقاق بخشاند .از ایان طریاق،
دولتها در قاآ توزیع ،ا والی را از ی طر به طر دیگر برای ثال از ارفر ایان به ارگران
یا از عرضه نندگان به ر نندگان نتقل نند ه شبیه انتقالی است ه در نظاآ الیات ا
یارانه صورت یگیرد (.)Kranman, 1980: 500
این ی رویکرد امتلاعی به حقوق حا م بر قراردادهاست ه هلاانطور اه گفتاه شاد ،در
فقه اسال ی نیز در قالب نظریههای «فقه قاصدی» « ،قتضیات ز ان و کان» و قاعادۀ فق ای
«ضرورت حفظ نظاآ امتلاعی» و بر بنای قاعدۀ هحت و احکاآ حکو تی قابل تحقاق اسات
(ر .ک :عهیزاده .)6930 ،بر هلین اساس هم در نظاآ حقوقی ا نیز ه بتنی بار احکااآ و فقاه
اسال ی است ،یتوان چنین رویکردی را در پیش گرفت .البته باید تومه داشات ،پاذیرش ایان
رویکرد هلانطور ه پیشتر نیز به هن پرداختیم ،با ایراداتی روبه رو شده است ه باید پاسخ داده
شوند .براساس این ایرادات ،اعلال عدالت توزیعی از طریق حقوق قراردادها ،نااقض اصال هزادی
فردی و بیطرفی دولت نسبت به اهدا و فعالیتهای ش روندان و غایر اصل ارایی اقت اادی
بوده و ساختار این حقوق بهدلیل اتفاقی شدن توزیع ،ناسب دستیابی به عدالت توزیعی نیست.
 .6برای دیدن نظر خال ،،ن.ک:

Lucy, 1989: 132-147.
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بنابراین باید پیگیری عدالت توزیعی را به نظاآ الیات ا یاراناه و حاوزۀ حقاوق قراردادهاا را باه
عدالت اصالحی بسپاریم.
در پاسخ به این ایراد ه داخهههای بتنی بار عادالت تاوزیعی دولات در قراردادهاا ،نفای
هزادیهای فردی و اصل لیبرال بی طرفی دولت نسبت به اهدا و فعالیتهای ش روندان اسات،
باید گفت ه اگر در ما عهای عدالت توزیعی بهعنوان ی هد هنجاری باه رسالیت شاناخته
شده باشد ،پیگیری هن از هر طریقی غیر از حقوق حا م بر قراردادها نیز هلین نتیجه را در پای
خواهد داشت و این ادعا ه این نقض در صورت اعلال عدالت تاوزیعی از طریاق نظااآ الیااتی
بهدلیل داوآ نبودن و دورهای بودن دخالتها ،حدودتر و خفی،تار خواهاد باود ،نیاز صاحی
نیست ،چرا ه برخی الیاتها نیاز ثال الیاات بار ارزشافازوده ساتهزآ دخاالتی اداوآاناد
( .)Kranman, 1980: 504هلچنین در مواب ایراد « غایرت عدالت توزیعی با ارایی اقت ادی»
در حوزۀ قراردادها ی توان گفت ه نخست ،این غایرت فراگیر و در هل وارد نیست ،بهکه در
واردی لکن است این دو نسبت ،به هم بیاثر و حتی در واردی با هم هلسو باشند .حتی باه
لحاظ ارایی اقت ادی در سط هیتر در ما عه ،اعلال عدالت توزیعی از طریاق قراردادهاا در
بهند دت با تقویت هلبستگی امتلاعی ،صه  ،برابری و تن ین رفاه و هسایش علو ی یتواند به
ثبات سیاسی و اقت ادی نجر شود ه نتیج هن افازایش سار ایهگاذاریهاا ،ب باود وضاعیت
علو ی و رفاه امتلاعی خواهد بود ( .)Mathis, 2009: 198دوآ اینکه ،در وارد غایرت نیز هیچ
دلیل قطعی بر برتری و تقدآ ارایی اقت ادی بر عدالت تاوزیعی وماود نادارد ،بهکاه باه لحااظ
ز انی ،کانی و وضوعی ،تقدآ یکی بر دیگری ی ا ری نسبی بوده و از ما عاهای باه ما عا
دیگر لکن است ،تفاوت باشد .ضلن اینکه نقص بازار در قابل عادالت تاوزیعی نلایاانتار از
استی هن در برابر اهدا دیگر است (باقری[ 6931 ،ال .)17 :]،به ایان ترتیاب ،باا توماه باه
شرایط اقت ادی و امتلاعی مدید ،پیدایش ارزشهای رقیب ،نظریههای عادالت تاوزیعی قابال
اعلال در روابط بادالتی و هلچنین رهیافت ابزارگرایی اخالقی و رد ایرادات طروحه به شارح
پیش گفته ،عدالت توزیعی بنایی ناسب برای دخالت دولت در قراردادها باهویاهه قراردادهاای
ار و ر بوده و عدالت توزیعی از طریق حقوق حا م بر هن قراردادها قابل اعلال است.

نتیجهگیری
ا روزه با ومود تن ید اولیه بر اصل هزادی و عدآ داخهه دولت در حیات اقت اادی و امتلااعی،
دولت ها حضور خود را بر بیشتر حوزههای ام زنادگی امتلااعی شا روندان از ملهاه رواباط
عا التی و قراردادها گستردهاند و با ومود عقابنشاینیهاای ناشای از اوج قارراتزدایای و
خ وصیسازی ،هنوز هم در اشکال ختهفی در ساحتهای اقت ادی ،امتلاعی داخهه ی نند
ه یکی از هن ساحتها ،حوزۀ قراردادهایی ثل قراردادهای ار و ر است.
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دخالتهای مدید و فزایندۀ دولتها در قراردادها در دهههای گذشته بهویهه در قراردادهاای
ار و ر و طرح ابتنای ایان دخالاتهاا باه عادالت تاوزیعی باهماای عادالت ت احیحی و
بدینوسیهه نیل به عدالت توزیعی از طریق قراردادها و حقوق حا م بر هن ا ه بهطاور سانتی از
طرق دیگری ثل نظاآ الیاتی صورت یگرفتاه اسات ،باا چاالشهاا و خالفاتهاایی مادی
روبهروست .ا ا رویکرد ثبتی نیز نسبت به هن ومود دارد .دیدگاه خال ،اعلال عدالت تاوزیعی
از طریق حقاوق قراردادهاا ،حاوزۀ قراردادهاا را حاوزۀ اخت اصای عادالت ت احیحی و حقاوق
خ وصی ت ور ی ند و با سهم انگاشتن هن ،نیازی به بحاث در ز ینا اثباات هن نلایبیناد.
بنابراین ابتنای دخالتهای مدید دولت در قراردادهایی ثل قراردادهای ار و ر به عدالت
توزیعی را غایر سهلات خود پنداشته و هن را تالشی در راستای رسلیت و شروعیتبخشی به
تجاوز حقوق علو ی به رزهای حقوق خ وصی تهقی ی ند و در نتیجه باا رویکاردی علادتان
سهبی به خالفت با هن یپردازد .ا ا باید تومه داشت ه عالوهبر نقص و ایراد احتجاماات ایان
رویکرد ،دالیل فراوانی بر اثبات قابهیت ابتنای دخالتهای دولت در قراردادها بر عادالت تاوزیعی
ومود دارد :با تومه به تغییرات شرایط اقت ادی و امتلاعی و نظاآ ند شادن بایعادالتی باین
طرفین قراردادهایی ثل قراردادهای ار ار  ،ایان بایعادالتی تن اا باا توسال باه عادالت
اصالحی ،قابل اصالح نیست .هلچنین ا روزه در سای تثبیت گفتلانهای حقوق بشری در نظم
هنجاری اساسی شاورها و پیادایش ارزشهاای دیگاری چاون هلبساتگی امتلااعی ،حقاوق
امتلاعی و اقت ادی ،توزیع عادالن نابع و ا کانات و نع تبعیض و غیره در ناار ارزش هزادی
قرارداد ،بهعنوان ارزشی بنیادین و اساسی یتوان گفت ه حتی حقوق خ وصی نیز بهویهه در
پرتو رویکردهای ابزارگرایان مدید نسبت به حقوق ،باید تلاآ اهتلاآ خاود را صار احتاراآ باه
هن ا ند ه اقتضای هن پذیرش اخت اص بخشی از حوزۀ حقوق قراردادها به عدالت تاوزیعی در
نار عدالت ت حیحی است .دیدگاهی ه پذیرش هن نشن هثار حقوقی بسیاری است اه خاود
وضوع قال دیگری است.
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 .0سن ،ه ارتیا ( .)6937اندیش عدالت ،ترمل وحیاد حلاودی و هر از هلاایون فار ،چ اول،
ت ران :ندو او.
 .0صدر ،حلدباقر ( .)6913هلراه با تحول امت اد ،ترمل ا برثبوت ،ت ران :روزبه.
 .3عراقی ،عزتاهلل ( .)6931تحول حقوق بیناللههی ار ،چ اول ،ت ران :ؤسسا اار و تان ین
امتلاعی.
 .)6931( -------------- .3حقوق ار ،ج  ،6چ ششم ،ت ران :سلت.
عهیزاده ،عبدالرضا ( .)6930بانی رویکرد امتلاعی به حقوق ،چ اول ،ت ران :سلت.
.67
علید زنجانی ،عباسعهی ( .)6930قواعد فقه :بخش حقوق علو ی ،ج  ،9ت ران :سلت.
.66
قاری سید فاطلی ،سید حلد ( .)6933حقوق بشار در م اان عاصار ،ج  ،7چ اول،
.67
ت ران :ش ر دانش.
ط ری ،رتضی ( .)6933نظری بر نظاآ اقت ادی اسالآ ،چ هفدهم ،ت ران :صدرا.
.69
ر ،فرهنگ ( .)6973حقوق ار و بیلههای امتلاعی ،چ سوآ ،ت ران :چاپ ی ن.
.67
های  ،فردریش ( .)6937در سنگر هزادی ،ترمل عازتاهلل فوالدوناد ،چ دوآ ،ت اران:
.61
لوح فکر.
یولن ،تا س وتر ،رابرت ( .)6933حقوق و اقت ااد ،ترملا یاداهلل دادگار و حا اده
.60
اخوان هزاوه ،چ اول ،هلدان :نور عهم.

ب) مقاالت
باااقری ،حلااود ([ 6931الاا« .)]،اقت اااد بتناای باار بااازار و اسااتیهااای حقااوق
.60
خ وصی» ،جه پهوهش حقوق و سیاست ،سال هشتم ،ش .77
[ 6931( -------------ب])« .نسبت عدالت توزیعی و ت حیحی در توزیاع خطار.63
یان دو طر قرارداد» ،جه حقوق تطبیقی ،ش .7
پهنت ،ریلوند (« .)6937لیبرالیسم :حقوق و عدالت» ،ترملا رحلات اهلل اریمزاده،
.63
ف هنا ه وزههای فق ی دانشگاه عهوآ اسال ی رضوی ،ش 0و.3
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،» دوگانگی یاا یگاانگی؟: «حقوق علو ی و حقوق خ وصی.)6930( عهیا بر،گرمی
.77
.70 ش،جه تحقیقات حقوقی
 «برداشت تئوری بر دخالات دولات در حادود اردن هزادی.)6930(  رضا،طجرلو
.76
.9  ش،93  دورۀ، ف هنا حقوق،»قراردادها
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