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مشیغول بیودم و بعضیی از ایین      وکیار  کسوبقاای به  ۀاز ده وا هجده سااگی در مغاز
ها متعدد بودنید و هیر     کردم. مشتریا  محدود و مغازه اداره میمستقالً  ها مغازه را سال
وجربیه   که مشتریا  را به سوی خود وذب کنید. بیرای مین بیی    کوشید  میداری  مغازه

مشتریا  را وذب کرد، چیه اوناسیی بایید    شود  می فرصتی بود وا یاد بگیرم که چاور
ها مفهیوم   را فروخت. در آ  سالها  آ  ووا  ت و با چه شرایای میمخرید و به چه قی

کیرد ، دخیا،    داری، دشیت  زنیی، میردم   واقعی خرید، فرو ، نقد، نسیه، رقابت، چانه
ر دو زد ، دفتی  پرانید ، سی    دست، مگی   خشک خط،  ومن، کسادی بازار، چوب کش

دفترکا را فهمیدم. همننین متووه شدم کسیبه بیا نگرانیی از خیواب بییدار       و روزانه
دار و  روند و اابته مردم کنند و شو باز با نگرانی به خواب می شوند، روز را طی می می

 معتمد محا و حبیو خدا هستند. 
دانست کیه میا    داد نمی را به ما درس می شرح امعهوقتی استادما  آداب وجارت 

ویدری  اسیتاد    ۀاییم. نحیو   گرفته را در کف محا و ووی بازارچه فراها  آ  های قبا الس
شبیه کسی بود که انگار واکنو  هیچ خرید و فروشی انجام نداده است و به حکم وقیدیر  

 دهد. امروز آداب آ  را به ما درس می
 ورین درس دانشیگاه  د به دانشگاه متووه شدم که حقوق مدنی ملموسوبه محض ور
ها طول کشیید ویا داییا آ  را متوویه شیوم کیه        ای پیدا کردم. سال ویژه ةاست و به آ  عالق
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فهمییدم. گذرانید  دو درس    حقوق مدنی ابزار بازار است و من بیش از هر چیزی آ  را میی 
ور با مباحث اقتصاد آشنا شیوم. وحصییا در    شد که علمیمووو اقتصاد خرد و اقتصاد کال  

ااملا اوبارم کرد کیه بیشیتر در میورد اقتصیاد و وجیارت و       ارت بیندکتری حقوق وج ۀدور
 دو ماااعه کنم.    حقوق با این ةرابا

ااملیا و   گذشته که بیشتر به ویدری  مباحیث حقیوق وجیارت بیین      ةدر یک ده
هیا   های متعددی را در ایین زمینیه   ها و رسااه نامه و پایا   حقوق نفت و گاز مشغول بوده

ام، متووه این مو و  شدم که دانشجویا  در مباحث اقتصادی  ردهراهنمایی و هدایت ک
ها وأثیر منفیی   در این حوزهها  آ  و وجاری آگاهی کمی دارند و این امر روی کیفیت کار

هیای متعیددی در    انیدازی رشیته   گذشته شاهد راه ةگذارد. از طرف دیگر ایرا  در ده می
، حقیوق وجیاری اقتصیادی    ارشید وحیت عنیاوین حقیوق اقتصیادی     کارشناسیی  مقاع 
 اقتصادی بوده است. اامللی، فقه و حقوق اقتصادی و حقوق ماای بین

نیاز دانشجویا  حقوق، اقتصاد و مدیریت به آشینایی بیشیتر بیا مباحیث حقیوق      
های ودید کیه بتوانید    یک منبع درسی قابا اعتماد برای رشتهوأمین  منظور بهاقتصادی و 

حقیوق  شد که نوشیتن کتیاب   مووو مشخص کند،  حقوق اقتصادی را ةچارچوب رشت
شید،   را در دستور کار قرار دهم. مباحث خیلی بیش از آننه ابتیدا وصیور میی    اقتصادی
 گیر بود. چندین بار به زمینم زد وای دوباره با ووکا به خداوند سرپا شدم. نف 

ه اسیت.  ( در وها  از دو وهت بر این کتاب وأثیر داشت29بروز اپیدمی کرونا )کووید 
هیا نفیر در سیا      وکارها و بیکاری میلییو   اول آنکه انتشار کرونا و وعایلی بسیاری از کسو

 ةمتکی بیه بیازار در ایین شیرایط ناکارآمدنید و چقیدر مداخلی       های  نظریهوها  نشا  داد که 
هیای   هیا بسیته   دوایت  ةهمی وقریباً  دوات برای وبرا  برخی از این مشکالت  روری است.

هیای کوچیک در نظیر     از فروپاشی بنگیاه پیشگیری پذیر خود و  ی اقشار آسیوحمایتی را برا
ریزی دوات و حمایت از اقشار  یعیف و   گرفتند. ورمیم وبعات منفی این اپیدمی بدو  برنامه

 نیست.ممکن های کوچک و متوسط  بنگاه
دوم آنکه چو  اواین نفراوی که بر اثر کرونا در ایرا  فیوت کردنید از قیم گیزار      

و هما  روز در پردی  فارابی ودری  داشتم، از اول اسفند خیودم را قرناینیه کیردم.     شد
و اومام آ  ودیت نمیودم. امیروز کیه هنیوز معلیوم       حقوق اقتصادیپ  بر وکمیا کتاب 
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نیست این آفت وا کی ادامه خواهد داشیت، نوشیتن کتیاب بیه اومیام رسییده اسیت و میا         
 ایم. را چنین وعبیر کرده« قلم رفته»

پزشکا ، پرستارا  و سایر کادر پزشیکی و درمیانی     داشت فداکاری پاس گرامی به
وقیدیم  آنیا    که در مراقبت از بیمارا  کرونایی وا  خود را از دست دادند، این کتاب به

 شود. می
 

 دکتر عبدالحسین شیروی
 استاد دانشگاه تهران



 

 

 مقدمه

در ووامیع حقیوقی و   و بیر هیم   آ  د ریاروباط حقوق و اقتصاد و ویأث مباحث مربوط به 
اسیت. حقیوق از طرییق و یع و اویرای قیوانین و       یافتیه  افزونی  اقتصادی اهمیت روز

کنید. پی  حقیوق ووانیایی      مهار میآ  را  دهد و می  مقررات، رفتارهای اوتماعی را نظم
در وامعیه ونظییم و میدیریت کنید و  یمن      را رفتارهای اقتصادی افراد که دارد این را 
 وسهیا و کنترل نماید.  آ  را  های اقتصادی ه فعاایتدهی ب نظم

از طرف دیگر رفتارهای اقتصادی مردم وابع قانو  عر ه و وقا است. زمیانی کیه   
کنندگا  برای ووایید آ  اقیدام    در بازار برای کاز یا خدمتی وقا ا ووود داشته باشد، وواید

منوال، زمانی که وقا ا بیرای کیاز   وعادل برسد. بر همین  ةکنند وا عر ه و وقا ا به نقا می
رود وا وایی که بین وقا ا و قیمیت وعیادل    ، قیمت آ  نیز باز مییابد مییا خدمتی افزایش 

و این امیر  انجامد  میرفتن قیمت کاز یا خدمت به وواید و عر ه بیشتر آ   شود. باز ایجاد 
 وعادل ایجاد شود.  دهد وا حدی که بین عر ه، وقا ا و قیمت  ها را کاهش می قیمت

وواند رفتارهیا را کنتیرل    که میو اینبه قدرت قوانین و مقررات باور دارد  دا  حقوق
. در مقابیا،  شیود  میی روی  بسا در ارزیابی میزا  ویأثیر آ  دچیار افیراط و زییاده     کند و چه

کیه  و اینومرکیز دارد  « عر یه و وقا یا  » ةاقتصاددا  بر قدرت قانو  داخلی و غیرمو وع
رفتارهای اقتصادی را ونظیم و مهار کنید و   ،و بدو  نیاز به دخاات حقوقمستقالً  اندوو می
 شود.   بسا در این امر دچار مبااغه می چه

وواند بازار را کنترل کند که به یک  به طور مسلم، قانو  عر ه و وقا ا زمانی می
ت مااکیی »چارچوب حقیوقی متکیی باشید. قیانو  عر یه و وقا یا مسیتلزم شناسیایی         

کیه کسیی   شیود   میی  است. مااکیت خصوصی میانع « اختیار انجام معامله»و « خصوصی
زمینیه را   ةبتواند بدو  ر ایت مااک، دارایی وی را وصاحو کند و اختیار انجیام معاملی  

سیازد. همننیین حفیر حرمیت امیوال و       برای وبادل امیوال بیین اشیخاص فیراهم میی     
قضایی و اورایی است کیه افیراد را از   های شخصی مستلزم ووود قوانین و نظام  دارایی
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بیازار  سیازوکار  درازی به اموال دیگرا  منیع و متجیاوزا  را مجیازات کنید. پی        دست
بتواند بر اساس عر یه و وقا یا   وا به حقوق خصوصی و حقوق وزا نیاز دارد کم  دست

 حرکت کند.  
د شده که در نیم قر  گذشته اروباط حقیوق و اقتصیاد بیه شیدت میور     مووو آننه 

ووانید بیر    وووه محافا سیاسی، اقتصادی و حقوقی قرار گیرد، وأثیری است کیه حقیوق میی   
حقوق این ووانایی را دارد کیه شیرایط را   مثالً  ها داشته باشد. رفتارهای اقتصادی افراد و بنگاه

 کنندگا ( سخت یا آسا  کند، ییا  کنندگا  و مصرف برای بازیگرا  بازار )ووایدکنندگا ، ووزیع
را میورد  هیا   آ  های اقتصادی منع یا بدا  اوبار کند ییا  برخی از فعاایتداد  را از انجام ا ه آ 

 وشویق یا ونبیه قرار دهد.  
گسترده از ابزارهای حقوقی بیرای نییا    ۀد سال گذشته وها  شاهد استفادصدر 

اقتصادی، خودکفیایی،   ةها به منظور ووسع به اهداف کال  اقتصادی بوده است. حکومت
پذیر، برقراری عداات اوتمیاعی، رفیع    های شغلی، حمایت از اقشار آسیو جاد فرصتای

محرومیت از مناطق کمتر برخوردار و حتی حفر امنییت داخلیی و خیاروی، بیه طیور      
اند و قوانین و مقررات اقتصیادی متعیددی را    گرفته  های حقوقی بهره گسترده از ظرفیت

 اند. و ع کرده
شیده  موویو  های حقوقی برای نیا به اهداف اقتصیادی  گسترده از ابزار ۀاستفاد

 ةاول کیه بیشیتر ونبی    ةودید به ماااعات حقوقی ا افه شیود. شیاخ   ةاست که دو شاخ
های اقتصادی نیاز دارد، اصول، قواعید، قیوانین، مقیررات و     حقوقی دارد وای به بررسی

ه، شییود. در اییین شییاخ ماااعییه میی « حقییوق اقتصییادی»عنیوا   بییا  یوابای اسییت کییه  
هیای   فعااییت  ۀگیری در حیوز   گیذاری و ونظییم   ی، مقیررات قانونگیذار گذاری،  سیاست

شود. بیرای ارزییابی اقتصیادی ایین قیوانین و مقیررات و        اقتصادی بررسی و ماااعه می
هیای   نظرییه در نیا به اهداف مورد نظر، این شاخه از حقوق به ماااعات و ها  آ  کارایی

هیای   نظرییه اقتصیادی دارد، اسیتفاده از    ةبیشیتر ونبی  دوم کیه   ةاقتصادی نیاز دارد. شاخ
عنیوا   بیا  اقتصادی در وحلیا قواعد حقوقی از ومله قواعد حقوق اقتصادی اسیت کیه   

 گیرد.  مورد ماااعه قرار می« حقوق و اقتصاد»
اول متمرکز شیده   ةماااو آ  بر شاخ ۀ، عمدآید برمیکه از عنوا  کتاب  طور هما 

بخش عمده سازماندهی شده است. در بخش اول کیه مشیتما   است. مباحث کتاب در دو 
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های اول وا پنجم است، مباحث نظری و کلی حقوق اقتصادی مارح شیده اسیت.    بر فصا
های اقتصادی بررسیی   کرد  فعاایت دهی، وسهیا و مهار در فصا اول، نقش حقوق در نظم

ط حقیوقی میورد   هیای میروب   شده و مفهوم حقوق اقتصادی و وایگاه آ  میا  سایر شیاخه 
 ماااعه قرار گرفته است.  

اامللیی بیر حقیوق اقتصیادی کشیورها در فصیا دوم        وأثیر حقوق اقتصادی بیین 
شود. در این فصا همننین وابستگی متقابا اقتصادی کشورها به یکیدیگر و   بررسی می

اامللی بر محتوای حقوق اقتصیادی کشیورها دارنید ماااعیه و      های بین نقشی که سازما 
 شود.   گذاری بحث می ی و مقررهقانونگذاردر رقابت 

با وووه به وأثیرات متقابا حقوق اقتصادی و وحلییا اقتصیادی حقیوق، فصیا سیوم      
وحلییا اقتصیادی حقیوق     ۀکننید  کیه بییا   یافته اختصاص « حقوق و اقتصاد» ةکتاب به ماااع

د، وایی  شیو  است. هرچند ماااعات حقوق و اقتصاد به بررسی قوانین اقتصادی منحصر نمیی 
ست. وحلیا اقتصیادی  ها آ  کارایییکی از محورهای اصلی آ  قوانین و مقررات اقتصادی و 

و بیرای  یابید  کند که از نتایج قوانین و مقیررات اطیال     قوانین و مقررات به دوات کمک می
 اصالح یا رفع آ  اقدام کند.  

میزا  و نو   از آنجا که ماهیت و نو  قوانین و مقررات اقتصادی وا حد زیادی به
 ةدر امور اقتصادی بستگی دارد، در فصا چهارم مییزا  و نیو  مداخلی     حکومت ةمداخل

بیروز حقیوق    ۀهای اقتصادی از نگاه مکاوو اقتصادی بررسیی و نحیو   دوات در فعاایت
فصیا پینجم بیه دزییا     در اقتصادی در هر یک از این مکاوو بیا  شده است. در ادامه، 

هیا بیرای وبیرا  و     اسیت. بخشیی از دخاایت   شده پرداخته  حکومت در اقتصاد ةمداخل
اقتصادی نیدارد و   ةاست. اما بخش بزرگی ونب وصحی  ناکارآمدی بازار یا شکست بازار

برای مقاصد اوتماعی، رفاهی، رفع وبعیضات و ایجاد عداات اوتماعی است. بخشی نیز 
 ها ووود دارد.  که در دواتبی است آداسوزی و ناشی از ح  پدرم از سر

بر حقیوق اقتصیادی در   عمدواً  های ششم وا یازدهم بخش دوم کتاب شاما فصا
ایرا  ومرکز دارد. بر این اساس در فصا ششم نظام اقتصادی اسیالم و سیر  در فصیا    

دو منبیع بنییادی    ومهوری اسیالمی اییرا  بیه عنیوا      هفتم نظام اقتصادی قانو  اساسی
حقوق اقتصادی ایرا  بررسی شده است. در ادامه با وجزیه و وحلیا قیوانین و مقیررات   

هیای   ی در فصا هشیتم، حقیوق شیرکت   زدای سازی و مقررات اقتصادی ایرا ، خصوصی
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دواتی در فصا نهم، حقوق قراردادهای دواتی در فصا دهم و حقوق رقابیت در فصیا   
 هم مورد بررسی قرار گرفته است.  یازد

گیذاری و   بنیدی، مقیرره   آخرین فصا کتیاب نییز بیه عنیوا  اختتیام و ومیع      در 
اسیت. در ایین فصیا همننیین از     شیده  گری با وأکید بیر حقیوق اییرا  بررسیی      ونظیم
 گری خیوب صیحبت   ر، خودونظیمی و معیارهای ونظیمگ گری بخشی، دوات ونظیم ونظیم
 شود.   می

ونیده بود  مباحث حقوق اقتصادی، ماااو هر بخیش   همه به دایا پینیدگی و ب
ومیام کتیاب    ةکند و بنابراین پ  از ماااع های دیگر را وکمیا می از کتاب ماااو بخش

 نظر کاما نویسنده قابا دریافت است.




