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 آغاز سخن 

اي كه زيستن اجتماعي را تجربه مي كند به ضرورت چنين آدمي به هر داعيه

 كمند آزمودن پديده هايي گرفتار مي آيد كه يا پرسش از آنها بواسطه هبزيستني ، گاه 

گيري و طرح نمي يابند يا به سبب كثرت و تداوم تماس، جايي براي شكل

گريزناپذيريشان ، مهر كم خاصيتي يا بيهودگي بر جبين پرسشها مي زنند تا آنكه يا 

   بي رمق در حيات علمي جايي براي  پرسشها نباشد يا پاسخ آن، تاثيري كم بها و

از ميان پديده هايي كه اين ويژگي را در دوران حاضر به خوبي از . ها داشته باشد انسان

سازه اي غريب در دل تاريخ كه از آغاز . گذارند، پديده دولت است مي خود به  نمايش

 هردم در دل آن زندگي مي كنيم ، بايدها و نبايدهايش را . و انجامش بسيار گفته اند 

آزماييم، به او لبخند مي زنيم ، براو خرده مي گيريم ، به نزاع با او برمي خيزيم ، مي

بريم تا شعاعي از عقالنيت بشري باشد ، سررشته امور را به دستانش مي بااليش مي

سپاريم ، روز ديگر از او رنجيده خاطر مي شويم ، به توان مشكوكش بي اعتماد شده و 

اماهر . رج مي كنيم و همگان را به نبودنش، مژده سعادت مي دهيم مهرش را از دل خا

بديل  صاحب منصباني بي و در اختيارها همواره هستندكنيم، دولتكنيم و نميچه مي

         كه با قدرت خويش، زمام امور را در دست گرفته و هدايت آن را بدان سو كه 

ه، ع اقتدار در شناخت نيازهاي جاماما اين محور. رسانندمي خواهند به انجاممي

تشخيص راهكارهاي صواب، وضع سياست هاي مناسب و اجراي بهينه آنها بر چه 

مبنايي عمل مي نمايد؟ آنچه از پي خواهد آمد ، تالشي براي پاسخ به اين پرسش ها در 

  .است )  (Public choic Theory چارچوب نظريه انتخاب عمومي

  

   هزارداستان دولت؛ هزار دستاني: يكم 

آن كليت متمايز و مستقل كه موضوعي از موضوعات حقوق عمومي در عرصه 

 بردارانداخلي يا بين المللي شمرده مي شود يا مفهومي از فرمانروايان را در مقابل فرمان
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گذارد يا سر شاخه قوه مجريه كه در راس تصميم گيري هاي عالي قرار به نمايش مي

ر، نهادي با قدرت مشروع در قلمرويي خاص با جمعيتي به نام گيرد يا از زباني ديگمي

ارسطو تا پروردن و از هگل تا ماركس، هر از ، هماني است كه  )1378بانك جهاني  ( اجتماع

هاي سياسي سروده اند و شاه بيت آن را به تمجيد و كدام بر بود و نبودش، مثنوي

ريز ناپذير يا مقابله با اين تحسين اين وسيله سعادت همگاني يا تحمل اين شر گ

  . مخدوم در لباس خادم اختصاص داده اند 

بي آنكه قلم قصد فرسايش دريافتن منشاء دولت را در سر داشته باشد و از زبان 

 و روسو و كانت و ماركس ، هزار سخن بگويد بر زاگوستين و بوعلي سينا گرفته تا هاب

اي مدرن و ملي و ايجاد واحدهاي اين موجز بسنده مي كند كه با تشكيل حكومت ه

 دولت بر ويرانه هاي حكومتهاي فئودالي، خانوادگي و –سياسي مستقل با الگوي ملت 

تي ساده به سوي دولتي پيچيده و از اقتداري لطايفه اي و به دنبال آن، حركت از دو

نامعين به اقتداري روشن و ملموس به تدريج دامنه وظايف گستره نقش هاي دولت، 

  .وتي معنادار را مي آموزد تفا

امنيت، نظم و  .اي سنتي، وظايفي چند گانه را بر عهده داشته اندگونهها بهدولت

عدالت سه مقوله بنيادين هستند كه در اين ساختار سنتي وظايف، بيشترين جا را به 

اهميت سه پايه ياد شده تا آنجاست كه گاه از آنها به عنوان . دهندخود اختصاص مي

    اما با گذشت زمان ، بروز تحوالت بزرگ در . شودها ياد مييل قوام دولتدال

هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي، توسعه زندگي شهري و افزايش جمعيت، عرصه

دولت به . اي ضروري و گريز ناپذير تبديل شد گسترش دامنه وظايف دولت به پديده

داشت و بر هر دست، چشمي ا برميهزاردستاني تبديل شد كه با هر دست بايد باري ر

رائو بر اين باور است كه ايجاد امنيت در عرصه . گماشت تا بر آن كار نظارت نمايدمي

داخلي و خارجي، گسترش عدالت، حفاظت از محيط زيست، توسعه متوازن در ابعاد 

اجتماعي، سياسي و فرهنگي و سر انجام نگهباني هاي بهداشتي در زمره فعاليت ها و 

ايف اصلي دولت ها محسوب مي شوند كه حاصل آنها ، ايجاد زندگي بهتر براي وظ
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اما در ميان آنچه دولت ها انجام مي دهند شايد .  )344 ص 1996رائو (شود شهروندان مي

نقش اقتصادي . هيچكدام چالش برانگيز تر از ورود آنها به عرصه اقتصادي نباشد 

نعتي قرن هجدهم آغاز گرديد و دوره دولت در سه سده گذشته كه با تحوالت ص

دخالت محدود دولت در امور اقتصادي نام گرفت، تا نيمه اول قرن بيستم يعني تا بروز 

انقالب روسيه و بحران بزرگ اقتصادي اروپا ادامه يافت اما از اين زمان ،  ضرباهنگ 

 با ظهور در سه دهه گذشته نيز. دخالت دولت در اقتصاد ، شتابي بيشتر به خود گرفت

هاي عمومي و ناكامي دولت هاي رفاه ناتواني دولت سوسياليستي در برآوردن خواسته

در حل بحران ركورد تورمي، رويكردهاي نئوليبراليستي به عنوان قالب هاي فكري و 

  . عملي جديد مطرح شد 

آنها براي دستيابي به . تحول دوران، تحول نقش ها را براي دولت ها از پي آورد 

هايي تخصيصي، تثبيتي، توزيعي و قانوني را در عرصه اقتصادي براي اف خود، نقشاهد

خود تعريف كردند كه منظور از ايفاي آنها به ترتيب، تخصيص بهينه عوامل توليد، 

هاي شديد اقتصادي و تثبيت وضعيت، توزيع عادالنه درآمدها جلوگيري از بروز نوسان

. هاي سالم اقتصادي بوده است اسب براي فعاليتو سرانجام، ايجاد بسترهاي حقوقي من

كند و همين منطق اما اين هزار دستاني دولت در اقتصاد، از منطقي خاص پيروي مي

  . است كه دخالت اورا در اين عرصه توجيه مي نمايد 

ها به داعيه نارسايي بازار و با ادعاي توان جهت دار خويش در تخصيص دولت

از سوي ديگر، دولت ها . صاد را مقهور گامهاي خويش مي كنند بهينه منابع، عرصه اقت

توان براي بخش خصوصي، انگيزه هاي ادعا دارند كه در عرضه كاالهاي عمومي، نمي

به عالوه، دولت ها بيم آن . كافي دخالت را يافت و لذا خود بايد وارد ميدان گردند

، راه را براي سيطره تمام و دارند كه با كاستن از ميزان حضور خود در برخي بخش ها

كمال بخش خصوصي باز كنند كه در اين صورت ، دلمشغولي پيدايش انحصار از سوي 

آنها و به چالش كشاندن دولت و قدرت دولتي به عنوان پي آيند اين افزايش قدرت 

اقتصادي حاصل از انحصار، دولت را به محدود كردن عرصه بر بخش خصوصي، 
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هاي همه ، دولترهاي رفاهي، تعديلي، ضد فقر و عدالت محوتسياس. نمايندمجاب مي

دان و همه توان را بر آن مي دارد تا به داعيه بسط عدل و انصاف براي فرادستان 

هاي غيردولتي در هاي كم برخوردار جامعه، راه را برحضور بخشفرودست و اليه

يگر از اين دست است كه با توسل به اين داليل و داليلي د.ها، سد كنند بسياري عرصه

ها ابتدا در وادي انديشه و نظر، خود را شايسته ايستادن بر سكوي قهرماني دولت

اي تك نفره مي يابند و سپس در عرصه عمل، اين شايستگي را با وضع قوانين، مسابقه

  .                              مقررات و رويه هاي آشكار و پنهان به اجرا مي گذارند 

دهد در كنار داليلي كه پيشتر شرح چه در عرصه دخالت اقتصادي دولت روي ميآن

آنها رفت، به پشتوانه سه ويژگي ناگفته درباره دولت يعني بصيرت، خير خواهي و 

 او، توجيهي دو چندان مي يابد و حضور دولت را تداومي  )302 ص 1380توكلي (  توانايي 

ر، به ظهوري بي بديل و بدون جايگزين تبديل دهد تا آنكه اين حضوبيش از  پيش مي

هايي همچون اما در همين چينش مقدمات و برداشت نتايج است كه نظريه. گردد

  .انتخاب عمومي، مقدمات اين استنتاج را به چالش مي كشاند 

  

   تخت بي بخت :نظريه انتخاب عمومي: دوم 

اد است كه در دهه نظريه انتخاب عمومي يكي از نظريات و شاخه هاي علم اقتص

ادبيا .  مورد توجه دوباره قرار گرفت1980 ديده به جهان گشود و در اواخر دهه 1950

 2، داونز)1951انتخاب اجتماعي و ارزشهاي فردي ( 1ت اين شاخه از طريق افرادي همچون آرو 

قابل  )1962محاسبه رضايتمندي ( 4و بوكانان و تولك 3، اولسن)1957نظريه اقتصادي دموكراسي (

  . پيگيري است

                                                           
1 - Kenneth Arrow 
2 -Anthony Downs 
3 -Mancur olson  
4 - James Buchanan & Gordon Tullock  
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اين . نظريه انتخاب عمومي در واقع، مطالعه سياست بر پايه اصول اقتصادي است 

هاي مردم كند كه اقتصاددانان از آن براي تحليل كنشنظريه از همان اصولي  پيروي مي

پيشتر اشاره شد كه سه ويژگي ناگفته در باره دولت به عنوان . كننددر بازار استفاده مي

  ي پذيرفته شده در رويكردهاي سنتي بخش عمومي قابل وارسي است كه اصول

به بياني ديگر، . اش در انجام كارهاخيرخواهي او و توانايي ند از بصيرت دولت،اعبارت

ها و گيريهاي اقتصادي و بازار، بصيرت دارند، در تصميمها در تشخيص نارساييدولت

كنند و منافع جمعي را بر باال خواهانه عمل ميرهاي اقتصادي خويش، خيسياستگذاري

 از ،اندهايي كه طراحي نمودهدهند و در اجراي سياستدست منافع شخصي قرار مي

بدين ترتيب، بصيرت، خيرخواهي و توانايي كه كوتاه شده آن . توان كافي برخوردارند

 اقتدار دولتي، " تخت "توان به نمايش گذارد، آن چيزي است كه  مي"بخت"را با واژه 

  . كشداما نظريه انتخاب عمومي، بخت اين تخت را به چالش مي. بدان مزين مي گردد 

اقتصاددانان بر اين باورند كه مردم در بازارهاي خصوصي، تنها بر اساس منافع 

 اقتصاد دانان نظريه انتخاب عمومي نيز چنين . مند هستندشخصي خويش انگيزه

در واقع، رفتار . دهنداما آن را به جمع ديوانساالران تعميم ميپذيرند اي را ميمفروضه

در حاليكه چنين . ديوانساالران بخش عمومي، در قلب نظريه انتخاب عمومي جاي دارد

ران بايد با پيشرانه منافع عمومي عمل كنند و ارود كه ديوانساالران و سياستگذگمان مي

شي را مدنظر داشته باشند، نظريه انتخاب ها، نهايت كارامدي و اثربخدر اجراي سياست

عمومي بر اين باور است كه آنها نيز مانند ديگر مردم، براساس خواسته ها و نيازهاي 

ها، منافع و ترجيحات نيسكانن بر اين باورست كه بوروكرات. كنندخويش عمل مي

منافع كنند و در افزايش بودجه و توسعه سازمانهاي خويش، شخصي خود را تعقيب مي

 به بيان ديگر، نظريه انتخاب عمومي در بحث از. )1973كانن سني(خود را در نظر دارند 

  هاي جمعي قرار هاي فردي را بر باال دست انگيزههاي ديوانساالران، انگيزهپيشرانه

 و افراد، چه در بخش عمومي و چه در بخش خصوصي، در واقع  )2000بوكانان (دهد مي

گردد تر ظاهر ميكنند كه گاه پررنگ تر و گاه كم رنگخصي كار ميبا پيشرانه نفع ش
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 نگرد و بر آنكننده ميگانينك، كارگزاران دستگاه ديواني را به چشم مصرف. )1967داونز (

كنندگان وجود دارد، در مورد كارگزاران ست كه هر آنچه در اقتصاد براي رفتار مصرفا

 .   )1993نينگ گا(دستگاه ديواني نيز صدق مي نمايد 

پيش از ظهور نظريه انتخاب عمومي، بسياري از اقتصاددانان در پي آن بودند تا 

 اي كهگونههاي اقتصادي بنگرند بهدولت را به عنوان عاملي خارج از ديدگاه نظريه

 او به مالحظاتي گوناگون در فراسوي عوامل هدايت كننده اقتصاد، ارتباط هايكنش

ها از زاويه ديوانساالراني ست تا به دولت اتخاب عمومي در پي آناما نظريه ان. داشت

دهند بنگرد و اين مفروضه را بنا نهند كه آنان در بازار ترجيح منافع مي كه آن را تشكيل 

بوكانان در راستاي تشريح . شوندفردي و جمعي، به سوي منافع دسته اول كشيده مي

كند و بر اين باور است كه در راستاي هان نمياين نظريه، نگاه آكنده از شك خود را پن

بايد در رديف نخست جاي گيرد اما  1ها، اگرچه توجه به منافع عموميسياستگذاري

بدين ترتيب، چنانكه افراد در بازار به عرضه و .  )1962بوكانان و تولك (چنين نيست 

ايه هايشان در ستقاضاي كاالها و خدمات اقتصادي مشغول هستند و فعاليت

هاي افراد در فضاي گيرد، انگيزههايشان شكل ميسودخواهي فردي و رفع نيازمندي

ها كنش، هر دو عرصه ياد شده باشد و درسياست نيز مشابه رفتار بازار، حسابگرانه مي

در يك دموكراسي غربي، سياستگذاران و . گيردسازي سود صورت ميتحت تاثير بيشينه

اگر يكي كاري را . كنندگان در بازار هستندكنندگان و مصرفيددهندگان به مثابه تولراي

رساند، از آن روست كه برايش نويد منافعي دور و نزديك را يبراي ديگري به انجام م

ست كه  ااما تفاوتي مهم و دغدغه برانگيز در مقايسه ميان اين دو حوزه در آن. داراست

ها، نه از منابع خود بلكه از سياستا و اجراي ه راستاي سياستگذاريربخش عمومي د

پذيري و به دنبال آن احتمال كند و بدين ترتيب، ضريب ريسكمنابع عمومي استفاده مي

يابد در حالي كه بخش خصوصي به دليل استفاده از ها نيز افزايش ميناصوابي سياست

                                                           
1 -Public Interests 
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  وارد هاييمنابع خويش با خطرپذيري اندك تر و احتياطي افزون تر در چنين ميدان

  .شودمي

نظريه انتخاب عمومي، بخت دولتها يعني بصيرت، خيرخواهي و توانايي آنها را به 

هاي سياستگذاران بدون وجود يك يا چند كشد و از موارد گوناگون كنشچالش مي

هاي گويد و بدين ترتيب راه را براي شيوهعامل از مجموعه عوامل پيش گفته سخن مي

  .كنده باز ميجديدتري از اداره جامع

  

  فرجام 

 دستگاه سياستگذاري "بخت"نظريه انتخاب عمومي كه با به چالش كشيدن الگوي 

هاي گوناگون رفتار سياسي را از منظر اقتصادي مورد و ديواني در تالش است تا جنبه

اي به تمام توجه قرار دهد و بازيگران اين عرصه را به چشم توليدكنندگان بنگرد، نظريه

خوش تراش و بيانگر تمامي زواياي زندگي جمعي آدمي نيست و به دنبال آن، و كمال 

با اين . نمايد نيز در گذر زمان با فراز و فرودهايي همراه استهايي را كه ارائه ميحلراه

هاي سهوي و عمدي آنها از ها در طول تاريخ و خارج شدنهاي دولتهمه، سابقه كنش

هاي حساس و سر انجام، گيرينها در بزنگاه تصميمهاي آمسير منافع عمومي، لغزش

هاي اين پديده همه توان از برآورد شرايط پيش روي، نظريه انتخاب عمومي را ناتوانايي

كند و زمينه انديشيدن در ايجاد شرايط جديد هاي قابل توجه تبديل ميبه يكي از نظريه

تخت " عمومي اگر چه از انتخاب. آورد فعاليت بخش عمومي و خصوصي را فراهم مي

هاي فعاليت دولتي است اما آنچه سازي حوزهگويد و در پي كوچك سخن مي"بختبي

-ههاي آن بو فعاليت 1سازي دولترسد نه كوچك سازي بلكه اندازهصواب به نظر مي

نتيجه تعامل مثبت دولتي با اندازه مناسب  تخت با بخت،. ويژه در عرصه اقتصادي است

  . اصل رقابت با بخش هاي غيردولتي مبسوط اليه و تواناست و معتقد به

                                                           
1 - Right sizing not Down sizing  
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