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 چکیده
ای دارد. این نظریه که بر سه فرض و مفهوم ادبیات رشته سیاستگذاری عمومی، نظریه انتخاب عمومی سهم عمده در بررسی

استوار « سیاست به عنوان موضوع مبادله»و « انسان اقتصادی و انتخاب عقالنی او»، «شناختیفردگرایی روش»اصلی و محوری 
تأکید دارد و انگیزه کنش سیاستگذاران در فرایند سیاستگذاری  در عرصه سیاست و حکومت« نفع شخصی»است، بر محوریت 

کند. مقاله معرفی می« نفع شخصی»عمومی را از جنس انگیزه شهروندان و نمایندگان گروهی در حوزه اقتصاد و بازار، یعنی 
دف پژوهش خود قرار را در قالب نظریه انتخاب عمومی، ه« واکاوی انگیزه نفع شخصی کنشگران سیاستگذاری عمومی»حاضر، 

ها و متناسب با آگاهی، نیازها و نفعی که کنشگران سیاستگذاری عمومی، متأثر از ارزش»، «روش استدالل قیاسی»داده و با 
را انگیزه کنشگری آنان معرفی کرده است. این تحقیق، « کنندشان از انجام یا عدم انجام یک کنش برای خود تصور میاحساسات

او را نقطه « فرض انتخاب عقالنی»به انسان و « نگاه تک بُعدی»سیاری از مفروضات نظریه انتخاب عمومی، رغم پذیرش ببه
)و نه بُعد فیزیکی « نفعِ روح فرد»و درستیِ انتخاب را با « درستیِ انتخاب»ضعف این نظریه دانسته و عقالنی بودن انتخاب را با 
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 مقدمه

(. این گفته ارسطو در کتاب Aristotle, 1999: 5انسان طبیعتاً یک حیوان سیاسی است )»
دهد سیاست قدمتی نزدیک به عمر جامعه انسانی دارد و به حکم سیاست، تلویحاً نشان می

اند. اما شاید ارسطو، با بیان این دیدگاه که ها بالقوه یک کنشگر سیاسیطبیعت، همه انسان
شوند و این فرمانروایى و فرمانبردارى، زادگان، برخى فرمانروا و برخى فرمانبردار زاده مىآدمى»

گیری این نگاه به حکومت تأثیرگذار بود ، در شکل«طبیعی و به صالح و مصلحت بندگان است
که در « های سیاسیانسان»نگاه و انگیزه کنش و طبع یا نوع « حکومت خیرخواه مردم است»که 

هایی است که خارج از دایره سیاست هستند و در حکومت حکومت نقش دارند، متفاوت از انسان
ها ادامه یافت تا این که در اواسط قرن بیستم، به طور رسمی نقشی ندارند. این تفکر و نگاه، قرن

های ، حکومت«فردگرایی»ها، متأثر از در این سالبه چالش کشیده شد. « نظریه انتخاب عمومی»با 
« دولت رفاه»غربی وظایف گوناگونی را برای تأمین نیازهای اقتصادی شهروندان خود در قالب 

متقبل شده بودند که هم حضور در ابعاد مختلف زندگی روزمره شهروندان را به دنبال داشت و 
را. با این همه، نظریه انتخاب عمومی که  ساالری دولتهم گسترش و بزرگتر شدن بدنه دیوان

های مختلف علوم انسانی به کار به عنوان نظریة فرعی از نظریة اصلی انتخاب عقالنی، در رشته
کوشیم گرفته شد، هم مورد استقبال و حمایت و هم مورد انتقاد قرار گرفت. در این مقاله می

های در کنش« نفع شخصی»یت داشتن کنندگی یا اهمادعای نظریه انتخاب عمومی در تعیین
مندان نظریه انتخاب عمومی سیاسی را تقویت و پژوهشگران رشته سیاستگذاری عمومی و عالقه

را به کاوش بیشتر در این باره دعوت کنیم. برای این منظور، با تمرکز بر این پرسش اصلی که 
برای یافتن پاسخ به  به کنکاش« انگیزه کنشگران در فرایند سیاستگذاری عمومی چیست؟»

آیا انگیزه انسان به عنوان کنشگر در مراحل »پردازیم؛ از جمله این که های فرعی میپرسش
؟؛ و «های دیگر زندگی، متفاوت استمختلف فرایند سیاستگذاری عمومی با انگیزه او در حوزه

؟ در «دهند، چیستکنند و هر کاری که انجام میها از هر انتخابی که میانگیزه انسان»این که 
انگیزه کنشگران سیاستگذاری عمومی، نفعی است »راستای پاسخ به پرسش اصلی، این فرض که 

شان از انجام یا عدم انجام یک کنش، ها و متناسب با آگاهی، نیازها و احساساتکه متأثر از ارزش
د. مفروض ده، فرضیه اصلی مقاله را شکل می«کننددر قالب یک نقش، برای خود تصور می

انگیزه انسان به عنوان کنشگر در »اصلی مقاله هم همسو با نظریه انتخاب عمومی، این است که 
انگیزه »و « های دیگر زندگی، یکی استهایش در حوزهفرایند سیاستگذاری عمومی با انگیزه

ر گیری و انتخاب، تصوهایشان، نفعی است که در زمان تصمیمها و کنشها از انتخابانسان
در ادامه، با معرفی مختصر نظریه انتخاب «. شودکنند از آن انتخاب و کنش، نصیبشان میمی

پردازیم و سپس با به آن می« انتقادات وارده»آن، به مرور « مفروضات»و « تبار»عمومی به لحاظ 
رابطه کنشگری در »کوشیم ، می«های کنشگری در سیاستگذاری عمومیمؤلفه»تشریح و تبیین 

را بازخوانی « ستگذاری عمومی با مفروضات مرتبط با نفع شخصی در نظریه انتخاب عمومیسیا
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کنیم و در نهایت در راستای تقویت مفروضات نظریه انتخاب عمومی، پیشنهادهایی برای نقد و 
 .نظران ارائه خواهیم دادبرداری صاحباصالح یا بهره

 تبارشناسی نظریه انتخاب عمومی

ال و رفتارش در زندگی، پرسشی مربوط به دنیای جدید نیست و بنا بر هدف انسان از اعم
شواهد موجود و آثار باقی مانده از گذشتگان، ذهن اندیشمندان بسیاری را در طول تاریخ به خود 
مشغول کرده و سه دسته کلی از نظریات را شکل داده است. نظریات دسته اول، نظریات 

گیرد و توجهى به ارتقاى خیِر هاى دیگر را جدى مىانسان»گراست که شناختى و اخالقفریضه
ارتقاى خیر ]انساِن »؛ نظریات دسته دوم، نظریات خودگرایى است که «انسان ]کنشگر[ ندارد
فایده»؛ و نظریات دسته سوم، «هاى دیگر نداردگیرد و توجه جدى به انسانکنشگر[ را جدى مى

های ت دادن به فرد و سود او، به دنبال خیر و سود انساناست که با اصال 2«سودگرایى»یا « گرایی
« کندهای آن دو نظریه را به یکباره چاره مىنقیصه»دیگر نیز است و به نظر برخی اندیشمندان، 

گرایی در قرن بیستم ـ که همسو با افزوده شدن نقش تأمین رفاه به (. فایده85: 1376)فرانکنا، 
تحت »ترش و تخصصی شدن علوم را نیز در پی داشت ـ دولت مدرن در جوامع غربی، گس

« گرایی به توسعه خود ادامه دادگرایانه و تناسبگرایی، اخالق غایتعناوین دیگری مانند نتیجه
گیری نظریات متعددی در حوزه علوم انسانی شد ( و باعث شکل55: 1388)مارش و استوکر، 

 4اند. نظریه انتخاب عقالنیاز آن جمله 3«تخاب عقالنینظریه ان»و متأثر از آن، « نظریه مبادله»که 
( و تحت تأثیر 281: 1389)ریترز، « گرایی سرچشمه گرفتهاز اقتصاد نوکالسیک و فایده»

ای کامالً فراگیر درباره به عنوان نظریه»های آن در علم اقتصاد، گرایی و یافتههای فایدهمفروضه
شناسی به نام گری (، ابتدا از سوی اقتصاددان و جامعه7: 1396)تیموری و دیگران، « رفتار انسان

های علوم انسانی، از شناسی شکل گرفت و سپس به دیگر رشتهبکر در میانه قرن پیش در جامعه
ای مانند نظریه نظریه انتخاب عقالنی خود به نظریات فرعی 5جمله علوم سیاسی راه یافت.

ظریه کنش جمعی، نظریه انتخاب اجتماعی و نظریه انتخاب گیری عقالیی، نها، نظریه تصمیمبازی
مطالعه سیاست بر پایه »عمومی قسیم شد. نظریه انتخاب عمومی که موضوع این مقاله است، 

منحصر به سیاست است و متعرض سایر »( و موضوع آن Shaw, 2005« )اصول اقتصادی است
 (.88: 1391پرست و ساعی، )دین« شودهای رفتار اجتماعی نمیحوزه

 

 

                                                           
2  - Utilitarianism. 
3  - Rational Choice theory 

 شود.نظریه انتخاب عقالیی و نظریه انتخاب منطقی هم گفته می -4
سانی )» -5 شتقاق میHuman Choiceنظریه انتخاب عقالنی از یکی از ابعاد نظریه انتخاب ان سی مردمی ( ا شنا شود که روان

 (.108: 1392( نام دارد. )ر.ک: منظور، Folk Psychologyعامیانه[ )]یا 
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 نظریه انتخاب عمومی و مفروضات آن

دانیم نظریه انتخاب عمومی، یک نظریه فرعی از نظریه اصلی انتخاب عقالنی است. نظریه می
سازی انتخاب عقالنی بر اساس مفروضات اقتصاد خرد، به عنوان چارچوبی برای فهم و مدل

رفتار »بنیادین آن بر این فرض استوار است که شود و اصول رفتارهای اجتماعی به کار گرفته می
اند، های افرادی که به دنبال نفع شخصی خود بودهتوان به عنوان نتیجه انتخابسیاسی را می

(. نظریه انتخاب عمومی با به کارگیری ابزارهای اقتصادی 35: 1388)مارش و استوکر، « فهمید
ولی که اقتصاددانان برای تحلیل رفتار افراد همان اص»در برخورد با مسائل سنتی علوم سیاسی، 

( و Shaw, 2005برد )های جمعی به کار میگیریگیرند را در تحلیل تصمیمدر بازار به کار می
از این رو، در مقایسه با انتخاب عقالنی، نگاه متفاوت و به بیانی بهتر، تعریف متفاوتی از حکومت 

را در برخورد با مسائل علوم سیاسی « نفع شخصی» دهد. نظریه انتخاب عمومی، فرضارائه می
از زاویه »ها، نه به مثابه یک کل، بلکه گیرد و به حکومتو فرایند سیاستگذاری عمومی به کار می

( و متأثر از 206: 1386محمدی، )ملک« نگرددهند، میساالرانی که آن را تشکیل میدیوان
رکرد حکومت، بر انگیزه کارگزاران حاضر در نهاد شناختی، به جای تمرکز بر کافردگرایی روش

ساالران و رفت که دیوانکند. با این وصف، اگر در گذشته، چنین گمان میحکومت تأکید می
نهایت کارآمدی  ها،کنند و در اجرای سیاستسیاستگذاران با هدف تحقق منافع عمومی عمل می

پردازانه تصورات آرمانی و خیال»ب عمومی، آن انتخا دهند، نظریهو اثربخشی را مدنظر قرار می
های انگیزه»( و آشکارا Shaw, 2005کند )تر جایگزین میاز عملکرد دولت را با تصورات بدبینانه

سیاستمداران »کند که و بر این نکته تأکید می« دهدهای جمعی قرار میفردی را بر باالدست انگیزه
در بازارِ ترجیح منافع فردی و جمعی، به سوی منافع دسته  دم،ساالران نیز مانند دیگر مرو دیوان

محمدی، )ملک« کنندها و نیازهای خویش عمل میشوند و بر اساس خواستهاول کشیده می
در »دهد که (. با این تغییر نگاه، نظریه انتخاب عمومی این نتیجه را به دست می206: 1386

منافع عمومی باید در ردیف نخست جای گیرد، اما ها، اگرچه توجه به راستای سیاستگذاری
ها در بخش عمومی، گیری( و انتخاب و تصمیمBuchanan & Tallok, 1962« )چنین نیست

گیرد و کمتر جنبه منفعت و مصلحت عمومی اغلب بر اساس منفعت خصوصی افراد شکل می»
شود تا خصی موجب میاگر در محیط بازاری، تبعیت از منفعت ش»؛ با این تفاوت که «دارد

منفعت جامعه نیز تأمین گردد، در محیط سیاسی لزوماً چنین موضوعی صادق نیست و تبعیت از 
دخالت »(. بنابراین 7: 1378)الوانی، « شودمنفعت شخصی منجر به تأمین منفعت جمعی نمی

کند، های بازار، اغلب بیش از مشکالتی که حل میهای دموکراتیک برای اصالح ضعفحکومت
انجامد. راهکار نظریه جویی می( و به رانت131-132: 1388)وارد، « آفریندخود مشکل می

انتخاب عمومی برای این مشکل )که مسألة محوری آن است(، واگذاری حداکثر امور ممکن به 
سازی آن است. نظریه انتخاب حوزه مدنی و محدود کردن افراد حاضر در حکومت و کوچک

فردگرایی »اش به نظریه انتخاب عقالنی، بر سه فرض و مفهوم کلیدی به وابستگیعمومی با توجه 



 1399 پاییز،  3 ، شماره 6 پژوهشی سیاستگذاری عمومی، دوره - فصلنامه علمی                                        135 

)از منظر نگاه به « انسان اقتصادی و انتخاب عقالنی»شناختی(، )از منظر روش« شناختیروش
)از منظر نگاه به سیاست و حکومت( که بوکانان، از « سیاست به عنوان موضوع مبادله»انسان( و 

برد، مبتنی است )ر. ک: باحث اصلی و محوری در نظریه انتخاب عمومی نام میآنها به عنوان م
 (.91: 1391پرست و ساعی، دین

ترین فروض مورد استفاده شناختی از بنیانیفردگرایی روش شناختي:الف( فردگرايي روش
در اکثریت نظریات اقتصادی از جمله نظریه انتخاب عقالنی و نظریه انتخاب عمومی است. 

دهد؛ تبیینی های اجتماعی ارائه میگرایانه از پدیدهتبیینی اتم»شناختی ویکرد فردگرایی روشر
همه »( و نهایتاً 2: 1391نسب، )ایمان و غفاری« های اجتماعی، فرد و کنش اوستکه در آن اتم

(. 1387هاجسن، )« گرددهای افراد برمیهای اجتماعی، در تحلیل آخر به تصمیمات و کنشپدیده
های افراد های اجتماعی را بر حسب کنشتوان پدیدهمی»در این رویکرد فرض بر این است که 

و نهادهای « موضوع علوم اجتماعی، رفتار انسان در مقیاس کالن است»و از آنجا که « تعیین کرد
توضیحات اساسی »ای از افراد و تمایالت آنان؛ پس اجتماعی، از جمله حکومت، مجموعه

( و قوانین 134: 1388)وارد، « های اجتماعی باید بر مبنای عقاید و اهداف افراد استوار شودپدیده
 های افراد تبیین کرد.شناختی را نیز باید بر اساس کنشجامعه

انسان »فرض مبنایی دیگر نظریه انتخاب عمومی  ب( انتخـاب عقالنيِ انسان اقتصادی:
« هابسیط و یکپارچه بودن انسان»اوست که با فرض  «انتخـاب عقالیی»و « اقتصادی یا خردگرا
یکسان دانستن ماهیت »و « انحصار مطلوبیت در منفعت مادی و درآمدی»)تک بُعدی بودن(، 

، در نظریه انتخاب عمومی اهمیتی «های بازاری و غیربازاریگیریهایشان در تصمیمافراد و انگیزه
عمل کردن »)معموالً مالی( « هاداکثرسازی پاداشح»(. عقالنیت، 63: 1383اساسی دارد )وحید: 

توانند سعی افراد در انجام بهترین کاری که در موقعیت خود می»و « بر مبنای دالیل کافی و مناسب
     (. بر این اساس، انسان اقتصادی، Hodgson, 2012: 95، تعریف شده است )«انجام دهند
سازد کند که باالترین رجحان وی را برآورده میاز روی قصد، عملی را انتخاب می»آگاهانه و 

(Engelen, 2007: 16 .) 
فرض سوم نظریه انتخاب عمومی این است که عرصه سیاست  ج( سياست به عنوان مبادله:

هایی که در بازار سیاست دست انسان»از جهت وجود مبادله، بازاری مانند بازارهای دیگر است. 
)رضایی « دهندهستند که در بازارِ کاالیی خرید و فروش انجام می هاییزنند، همانبه فعالیت می

(؛ بنابراین، در بازار سیاست نیز مبادالت سیاسی همانند مبادالت 95: 1396نظر، و موحدی بک
شان سازی منفعتبازیگران مختلف، به دنبال بیشینه»گیرد و صورت می« سود»اقتصادی با انتظار 

 (.91: 1391ی، پرست و ساع)دین« هستند
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 انتقاد به نظریه انتخاب عمومی

نظریه انتخاب عمومی به دلیل مباحث اصلی و محوری، در قالب دو رویکرد هنجاری )تحلیل 
های مطلوب نظام سیاسی( و اثباتی )تبیین قوانین، نهادها و پیامدهای آنها(، کاربرد زیادی ویژگی

اشته و متعاقبًا به دو صورت مستقیم و در علوم سیاسی، بویژه در سیاستگذاری عمومی د
، مربوط به نظریه اصلی و کالن «انتقادات غیرمستقیم»غیرمستقیم مورد انتقاد قرار گرفته است. 

انتخاب عقالنی است. به طور کلی انتقادات متعددی به نظریه انتخاب عقالنی وارد شده که هوگ 
 است: بندی کردهوارد آنها را در چهار دسته کلی زیر دسته

گذارانی که به الف( انتقاد داخلی )اقتصادی( از درون نظریه انتخاب عقالنی، توسط بدعت»
 ویژه بر عقالنیت محدود تأکید دارند.

شناختی، مبنی بر این که نظریه انتخاب عقالنی اهمیت چندانی برای ساختار ب( انتقاد جامعه
 شود.گرایانه تبیین قائل نمیاجتماعی و شیوه کل

استدالل روانشناسان، مبنی بر این که افراد، اغلب رفتار عقالنی ندارند و از لحاظ انگیزه ج( 
 اند.و روانشناسی، موجوداتی پیچیده

د( انتقاد از جانب رشته اصلی علوم سیاسی، مبنی بر این که مفروضات انتخاب عقالیی 
 (.137و  136: 1384)وارد، « دهای این مدل صحت نداربینیغیرمعقول )غیر قابل باور( بوده و پیش

های زندگی سیاسی و قابل نظریه انتخاب عقالنی را به ناتوانی در فهم پیچیدگی»این منتقدان، 
(. همچنین Petracca, 1991: 289« )کنندهای آن متهم میبینیاعتماد و مفید نبودن تبیین و پیش

که به بروز بسیاری از رفتارهای کنند گیری اشاره میهای تصمیمای از سوگیریبه مجموعه»
هایی که فرض عقالنیت ترین استدالل(. از مهمMcKenzie, 2010: 5شود )غیرعقالنی منجر می

است. این نظریه که ابداع « اقتصاد رفتاری»نظریه انتخاب عقالنی را مورد تردید قرار داد، نظریه 
( است، سعی کرد با حمله 2002ل دانیل کاهنمن و ورنون اسمیت )برندگان نوبل اقتصاد در سا

به اجماع گسترده در به کارگیری مدل نئوکالسیک عقالنیت، آن مدل را با این استدالل که فاقد 
، به مفروضات اختصاصی نظریه «انتقادات مستقيم»اعتبار سازد. اما حمایت تجربی است، بی

مسلط کردن منطق کاپیتالیستی » توان به ایراد اشکال بهگردد که از جمله میانتخاب عمومی بازمی
 62: 1383)وحید، « گیری و مرجعیت دیدگاه لیبرالیستی در نظام سیاستگذاریبر سازوکار تصمیم

خاستگاه »( و Buchanan, 2003: 9« )های غیراخالقی نظریه انتخاب عمومیگرایش»(، 63و 
ه کرد. منتقدان نظریه ( اشار35: 1384)وارد، « نو بودن آنضدسوسیالیستی و ضددولتی و راست

آیا این اطمینان وجود دارد که افراد همیشه به دنبال »انتخاب عمومی با طرح این پرسش که 
های انسان دوستانه، اخالقی و سیاسی آلتوان ایدهآیا می»و « حداکثرسازی منافع شخصی خودند؟

بر اساس تحلیل منطقی »که  کنند(، تأکید می63: 1383)وحید: « را با قاعده سود و زیان دنبال کرد
توان بر حسب و نیز مشاهده شواهد تجربی، بسیاری از رفتارهای افراد را در عالم خارج نمی

عقالنیت »(. منتقدان بر این نظرند که 98: 1373)لیتل، « سازی منفعت تبیین کردانگیزه بیشینه
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ن مفاهیمی چون انجام سازی منفعت است و در آتر از بیشینهانسان، مفهومی فراتر و وسیع
(. با توجه به 98 - 102)همان: « ف نیز سهیم استدوستی، حسادت و انصاتعهدات، نوع

گستردگی مباحث مطرح شده در نقد نظریه انتخاب عمومی، در ادامه با توجه به موضوع این 
تبیین  که به« انگیزه کنشگران سیاستگذاری عمومی»های مرتبط با مقاله، صرفاً به تبیین مؤلفه

 پردازیم.کند، میجایگاه نفع شخصی در نظریه انتخاب عمومی کمک می

                       رابطه کنشگری در سیاستگذاری عمومی با مفروضات مرتبط با نفع

 شخصی نظریه انتخاب عمومی

او از کنشگری، با انسان در ارتباط است. « انگیزه»و  6«کنشگر»از طریق دو مفهوم « نفع»
در لغت سبب و باعث چیزها، موجب، علت و آنچه کسی را به کاری برانگیزاند، معنا  7انگیزه

نامه دهخدا، برهان قاطع، ناظم االطباء و فرهنگ فارسی عمید(. از نظر شده است )لغت
« عامل رفتار انسان»( و 53: 1373)برونو، « تاراولین عنصر تشکیل دهنده رف»روانشناسان، انگیزه، 

ها ها و هیجانزمینه مشترک بین فرآیندهای درونی نیازها، شناخت»( است و 30: 1384)فرانکن، 
نیز، در لغت به معنای  8(. نفع10: 1383)ریو، « کندرا مشخص و رفتار را نیرومندانه هدایت می

نامه است )لغت« ضرر و زیان»و مقابل « چیز خوباستفاده از هر »و « سود و فایده و منفعت»
(. نفع در اصطالح 1375دهخدا، فرهنگ فارسی معین، فرهنگ عمید، ناظم االطباء و سیاح، 

)باالیی و « بیان حالتی است که در آن امکان برخورداری برای شخصی حاصل آید»حقوقی، 
های انسان در کنش»با « نفع»و  «انگیزه»(. با این تعاریف، در تبیین رابطه 2: 1392محجوب، 

باید گفت کنشگر )به معنای عام و در معنای خاص آن در موضوع « فرایند سیاستگذاری عمومی
هایش است؛ و انگیزه او از کنش« انسان»این تحقیق؛ یعنی کنشگِر فرایند سیاستگذاری عمومی(، 

، )به مثابه عرصه حضور و «تدول»و « نهاد»، «جامعه»در فرایند سیاستگذاری، نفعی است که در 
ارتباط با نفع او( و در ارتباط تعاملی یا تقابلی با کنش دیگر شهروندانِ موافق یا مخالف یا بی

، )به مثابه عرصه حضور متولیان و کنشگران رسمی فرایند سیاستگذاری عمومی( «حکومت»
ی در فرایند سیاستگذاری امکان حصول یا تحقق دارد. بر این اساس، برای تبیین جایگاه نفع شخص

توان به موارد زیر اشاره و تقویت مفروضات مرتبط با نفع شخصی در نظریه انتخاب عمومی می
 کرد:
ها که از اصول بنیادی نظریه انتخاب عمومی انسان« اصل انتخاب»( اختیار و انتخاب انسان: 1

نی( مورد تردید واقع شده ای از منتقدان این نظریه )و نظریه انتخاب عقالاست، از سوی عده
ها، فرد در وضعیت انتخاب گزینه مطلوب در برخی موقعیت»کنند که است. این عده استدالل می

                                                           
 در زبان انگلیسی. Actorهای جدید مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسى، معادل واژة از واژه -6

7- Motive 
8- interest 
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ها قرار نداشته و پیرامون وی، فقط محدودیت )و نه امتیاز( قرار دارد ای از گزینهاز میان مجموعه
یاری )و نه بیهوشی، کما یا (. در این باره باید گفت انسان در حالت هوش63: 1383)وحید، 

های مختلف پیش رو یا دست کم دوگانه موجود خواب(، همیشه حق انتخاب دارد و از بین گزینه
ای که در زمان )انجام یا عدم انجام یا پذیرش یا عدم پذیرش یک کار مشخص(، آن گزینه

)امکانات و  ها و محیطها، شرایط و نیازها، نقشها، آگاهیگیری، بر اساس ارزشتصمیم
ها، به سود خود )خودِ شخص به مثابه روح و نه جسم( سه با دیگر گزینهها( در مقایمحدودیت

آید یا به تحققش و درصدد انجام آن برمی« انتخاب»دهد را خود تشخیص می« نفع»پندارد و می
منتقدان وارد  ای ازها از سوی عدهشود. بنابراین، زیر سؤال بردن اصل انتخاب انسانمتمایل می

ها نیز امکان است و حتی از بین بدترین محدودیت« اراده»نیست و انسان هوشیار، صاحب 
 انتخاب دارد. 

ها از هر کنش و انتخابی، نفعشان )معطوف به ( عقالنیت در انسان: با این که انگیزه انسان2
ه اغلب به تصورِ روح( است؛ اما تشخیص این نفع نه حتماً بر اساس محاسبات عقالنی، بلک

گیرد و در هر انسان با انسان دیگر و صورت می« انتخاب درستِ منتج به نتیجه و منتهی به نفع»
هر مورد و موقعیت متفاوت است؛ و این تفاوت تشخیص به شرایط روحی و جسمی شخص، 

ات هایی که در ذهن دارد و توقعات و انتظارها، ارزشسطح آگاهی، درست و غلط بودن دانسته
گیرد، ها برای خود به عنوان هدف در نظر میها و آرزوهایی که در راستای این ارزشو خواسته

انسان »گردد. با این نگاه، این فرض نظریه انتخاب عمومی در تعبیر انسان اجتماعی به یک بازمی
و به  بینانه است، یک فرض غیرواقع«اشرفتار عقالیی»و « عقالنی بودن انتخاب او»، «خردگرا

هایشان مصداق ندارد؛ چرا که نه ها و کنشها و در همه انتخابصورت مطلق، درباره همه انسان
تنها عقل همه اشخاص، بلکه عقل یک فرد نیز ثابت نیست و بر اثر یادگیرِی علم و دانش و 

و عقل »همچنین باید بین  9ها، با قبل از آن متفاوت است.ها و اندوختن تجربهافزایش آگاهی
)زیرکی( « توانمندی ذهنی و هوشی»)به معنای توانایی عقل در درک درست و دقیق( با « شعور

نیز تفکیک قائل شد؛ چرا که عقالنی بودن انتخاب با درستیِ انتخاب و درستیِ انتخاب با نفِع 
 توانتوان هر کنش انتخابی را به عقالنی بودن متّصَف کرد؛ نمیروح فرد در ارتباط است و نمی

که « قاتل باهوش»یا « دزد زیرک و زرنگ»است! اما « قاتل باشعوری»یا « دزد عاقل»گفت فالنی، 
مرتبط با عملکرد مغز و ذهنِ جسمانی است، چرا. نتیجه این که نظر منتقدان نظریه انتخاب 

کند و نه عقالنیت حداکثری، صحیح است؛ کنشگران را راهبری می« عقالنیت محدود»عمومی که 
نیست، به نظر، مردود است؛ چرا که اراده « عقل راهبر انحصاری انسان»ین ادعای منتقدین که اما ا

ها، از است؛ اما خود عقل عالوة ارزش« عقل»شود، در کنترل انسان که منجر به انتخاب می
نیازهای شخص )اعم از جسمی، مادی، ارزشی، عاطفی و احساسی( و قوای دیگری مانند ترس، 

                                                           
ــت که با دانش و العَقلُ غَریزةٌ تَزیدُ بالعِلْمِ و التَّجارِبِ: عقل قریحه -9 ــالم )غرر تجارب زیاد مىاى اس ــود. امام علی علیه الس ش

 (.1717الحکم: حدیث 
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ای شود و تحت این تأثیر، در هر شرایطی گزینهدوستی و حرص نیز متأثر میام، نوعحسادت، انتق
کند که ممکن است صحیح نباشد و دهد و انتخاب میرا به عنوان تأمین کننده نفع، تشخیص می

 امکان اشتباه در تشخیص بسیار است.
بت و متغیر کنشگری مختص انسان است و لذا، عامل ثا محور انسان:( کنشگری منفعت3

است « انسان»های اجتماعی، از جمله در فرایند سیاستگذاری عمومی، مستقل در همه کنش
(؛ انسانی که با توجه به شرایطی که در آن واقع است و امکاناتی که به 197: 1381)فکوهی، 

ق ها، در تبعیت از انگیزة تحقمتأثر از ارزش صورت فردی یا گروهی در جامعه در اختیار دارد،
ای که متناسب با اهداف، آگاهی و احساساتش، برای خود تصور نفع و دفع ضررِ مادی یا معنوی

زند. منطبق با این توضیح و در دهد، دست به انتخاب و کنش و اقدام میکند و تشخیص میمی
نفع شخصی، انگیزه کنش سیاسی هر فرد )اعم از افراد خارج »همسویی با فرضیه اصلی مقاله، 

ختار حکومت یا درون آن( و عامل بنیادین در فرایند سیاستگذاری است؛ با این تفاوت که از سا
کنند؛ های فردی و صنفی یا محلی مطرح میآالیش و در قالب خواستهشهروندان، اغلب آن را بی

اما مسئوالن حکومتی ـ بنا بر مسئولیت و نقش رسمی خود و تعهدی که نسبت به تأمین منافع 
کنند که در این صورت، همین صادق بودن و انجام درست اند ـ یا صادقانه عمل میملت سپرده

کوشند یا نفعی مغایر یا مجزا از نفعی که خود تشخیص داده و برای تحقق آن می« نفع»وظیفه را 
داریِ منافع عموم( برای خود در ذهن دارند در آن نقش تعریف شده است )نفی مغایر با امانت

ای که تأمین منافع عمومی و تحقق خواست ورت، ناگزیرند منفعت خود را به گونهکه در این ص
های مورد استفاده نظریه انتخاب عمومی در مردم جلوه کند، دنبال کنند. بر این اساس، استدالل

های اجتماعی، در تحلیل آخر به نهایتاً همه پدیده»شناختی، مانند این که حوزه فردگرایی روش
های نظام اجتماعی برآمده از ویژگی»(، 1387هاجسن، )« گرددهای افراد برمیکنشتصمیمات و 

توضیحات »( و Petrovic, 2008« )ها و ترجیحات افراد تشکیل دهنده آن استتمایالت، نیت
(، 134: 1388)وارد، « های اجتماعی باید بر مبنای عقاید و اهداف افراد استوار شوداساسی پدیده

رسد ایراد منتقدان به نظریه انتخاب عمومی در رد فردگرایی نه نیست و به نظر میبیناغیرواقع
 شناختی وارد نباشد.روش
( مبادله در سیاست: زندگی عرصه مبادله است و سیاست هم که در عرصه زندگی روی 4

 دهد، از نظر وجود مبادله، انگیزة نفع، شفافیت و اطالعات کنشگران با بازارهای اقتصادیمی
های کلی دارد؛ چرا که در این بازار نیز افراد برای مبادله یک چیز )که ویژگی آنان است شباهت

یا با خود دارند؛ مانند وقت، دانش، ثروت، شهرت، تجربه، اعتبار، سازمان، شبکه و ...( با چیز 
ت از دانند؛ اعم از ثروت، قدرت، شهرت، اعتبار، رضایدیگر )که رسیدن به آن را نفع خود می

خود، ماندگاری در تاریخ، انجام عمل صالح، نیکی کردن، مشارکت در بهبود وضع کشور و ... ( 
پردازند. پس در حوزه سیاست نیز همانند حوزه اقتصاد، شوند و به کنشگری میوارد عمل می

با »است؛ کنشگران حوزه سیاست « گر رفتار سیاسی انسانهدایت»و « جوهر شناخت»منافع، 
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از منافع خود »و در حقیقت، « دهندکنند و از خود کنش و واکنش نشان میحرکت میمنافع 
به این معنا نیست که آنان دقیقاً در همه »و این « کنندهایی دارند و بر اساس آن عمل میبرداشت

(. درست است که 16و  15: 1386القلم، )سریع« اندشرایط از منافع واقعی و مطلوب خود مطلع
ست، غیرشفاف است و اطالعات کنشگران آن ناقص و مبهم؛ اما این به معنای شفافیت عرصه سیا

کامل بازار اقتصاد و اطالعات کامل همه کنشگران آن نیست و بازار اقتصاد نیز شاید به درجاتی 
کمتر، همین گونه است؛ اگر بازارهای مالی و کاالیی کامالً شفاف بود، ضرر و زیان فعاالن باتجربه 

پشیمان »داد و اگر اطالعات همه کنشگران آن کامل بود، ادی و ورشکستگی آنان رخ نمیاقتص
وجود نداشت. با این « حسِ بد پس از مالکیت برخی کاالها»یا « شدن از خرید یا فروش چیزی

« تشابه مبنایی میان بازار و سیاست»و « سیاست به مثابه مبادله»توضیح، انتقاد منتقدان به فرضِ 
 رسد.یه انتخاب عمومی وارد به نظر نمیدر نظر

های زندگی: گرایش نظریه انتخاب عمومی به ( نفع؛ انگیزه واحد کنشگران در همه عرصه5
را به کانون و « نفع شخصی»استفاده از مشخصه پیگیری نفع شخصی در حکومت و تسری آن، 

ن نظریه در مواجهه با دال مرکزی نظریه انتخاب عمومی تبدیل کرده است؛ اما اندیشمندان ای
ترین پیگیری نفع شخصی در قالب دستیابی به قدرت و منافع، مهم»انتقادها، اعالم کردند که 

( که با Tullock, 2008: 723« )عامل در درک رفتار افراد در دنیای سیاست است؛ نه تنها عامل
افراد باید به عوامل  توان گفت که هر چند در درک رفتارتعریف موسع از نفع در این تحقیق، می

« نفع»هر کنشگر، هم در زندگی روزمره و هم در سیاست، « انگیزه نهایی»مختلف توجه کرد؛ اما 
« نفع شخص»دوستی و دیگرخواهی نیز به مثابه شکلی از تحقق هایی چون نوعاو است و انگیزه

ن در بازار سیاست نیز همانند کند. بدین معنا که انگیزه کنشگرا)و نه مغایر با نفع او( معنا پیدا می
است و هر کنشگر با همان تصور غایی که از نفع در زندگی دارد، در عرصه « نفع»بازار اقتصاد، 

کند؛ اما تشخیص نفع، برای همه کنشگران، صرفاً مادی نیست و بسته به سیاست نیز فعالیت می
 هر کنشگر متفاوت است. 

نشگر در دو نهاد تقریبًا همسان )یعنی اقتصاد و نتیجه این که فرض یکسان عمل کردن یک ک
اند( بر مبنای انگیزه نفع شخصی ـ که از فروض محوری سیاست که هر دو از نوع نهادهای اولیه

های کنشگران، ها و کنشرسد و تفاوت انتخابنظریه انتخاب عمومی است ـ درست به نظر می
این نفع در « تشخیص»بلکه به متفاوت بودن انگیزه نفع شخصی در کنشگر، « بود و نبود»نه به 

دوستانه و های انسانآلگردد. لذا، ایراد به نظریه انتخاب عمومی از منظر ایدههر کنشگر بازمی
ها، آن هم در معنای فراگیر نفع )در مقابل آلاخالقی و مقابل نفع شخص قرار دادن این ایده
دوستانه در رهای اجتماعی و انجام اعمال نوعضرر(، منطقی نیست؛ چرا که عمل مطابق با هنجا

نگران بودن درباره سرنوشت دیگران، تشخیص آن به مثابه نفع خود است، زندگی سیاسی و دل
نه انکار نفع شخصی خویش!. آیا به راستی این دسته از منتقدان بر این باورند که انجام تعهدات، 

 .!ص است و نفعی در آن نیست؟دوستی، انصاف داشتن و رعایت اخالق، ضرر شخنوع
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های ( نفع؛ انگیزه کنشگران سیاستگذاری عمومی: فرایند سیاستگذاری عمومی حاصل کنش6
نفع و انتخاب نهایی کنشگران تأثیرگذاِر نفع و حتی غیرذیمختلف و متنوع کنشگران متعدد ذی

منافع عموم یا  یک نهاد دولتیِ محلی یا ملی برای تأمین منفعت خود، در صورت تعریف شدة
منافع ملی است که در عرصه رسمی و خروجی نهادهای سیاستگذاری عمومی )حکومت محلی 

رسد. بنا بر نظریه انتخاب عمومی، هر زمان که افراد یا ملی و به نمایندگی از مردم( به نتیجه می
ت انجام زنند و کاری را به نام دولحاضر در حکومت، با تصمیم خود، دست به سیاستگذاری می

شود که عده کمی که اختیار قانونی برای دهند، اراده دولت به صورت تصمیمی آشکار میمی
کننده دارند[، آن تصمیم را اتخاذ گیری دارند ]یا بر این عده کم، نفوذ تأثیرگذار و تعیینتصمیم

فته در بُِن همة انگیزة نه»(؛ و این افراد نیز مانند همه مردم، 147و  146: 1373اند )عالم، کرده
(. در تأیید و تکمیل این نظرِ اندیشمندان Becker, 1992: 88« )شان، نفع شخصی استافعال

شان، نفع ها و افعالنظریه انتخاب عمومی، باید گفت که هر چند انگیزة همه کنشگران از کنش
ست و درک در»شخصی است؛ اما این نفع، بسته به تشخیص عقل هر کنشگر و توانایی او در 

)شعور( متفاوت است و از یک جنس )مثالً صرفاً منافع مادی( نیست. بنابراین، اگر عقل « دقیق
و شعور یک کنشگر در سطحی باشد که در زندگی شخصی، نفع خود را در امور مادی تشخیص 
دهد، این فرد در سیاست و سیاستگذاری نیز در نهایت به دنبال همان نوع از نفع است و اگر 

اش به دنبال اهدافی کالن و معطوف به خیر )مثالً خیر رساندن و محبت ر زندگی شخصیفردی د
های عرصه سیاسی و سیاستگذاری نیز در نهایت از اختیارات خود به دیگران( باشد، در کنش

کند )مگر آن که اولی از طریق آگاهی برای تحقق همان گونه از نفع مورد نظر خود استفاده می
در زندگی، اهداف باالتری در ذهنش نهادینه شود یا این که دومی در فضای جدید یا نقطه عطفی 

زندگی، دچار فساد شود و از آن اهداف افول کند(. بنابراین، منطق انتخاب یک کنشگر )انسان(، 
؛ اما این «دهدگیری نهایی برای خود تشخیص مینفعی است که کنشگر در لحظه تصمیم»تابع 

اساس چه اطالعاتی، در چه شرایطی و با تصور حصول چه نتایجی، چه که در آن لحظه بر 
گیرد، نسبت به هر دهد و معطوف به آن تشخیص، تصمیم میچیزی را نفع خود تشخص می

های یکسان، متفاوت است. با این وصف، فرض نظریه کنشگر، حتی در سطوح و مسئولیت
های بازاری و گیرییشان در تصمیمهایکسانی ماهیت افراد و انگیزه»انتخاب عمومی در 

نیز بنا بر تعریف از انسان و نفع، مورد تأیید است؛ چرا که بنا بر تعریف ارائه شده از « غیربازاری
، همه رفتارهای افراد «حالت یا وضعیتی در مقابل ضرر»و « سود و فایده و منفعت»نفع، به معنای 

 گیرد. ع صورت میسازی نهایی نفدر عالم خارج با انگیزه بیشینه

 های سیاستیتوصیه

مجموعه تصمیمات متعامل کنشگر یا گروهی از کنشگران »اگر سیاستگذاری عمومی را 
بدانیم )هاولت و « سیاسی در مورد انتخاب اهداف و ابزار دستیابی به آنها در شرایط مشخص



 142                                                       انگیزه کنشگران در سیاستگذاری عمومی؛ نگاهی نو به نفع شخصی ... 

کند تا انجام دهد هر آن چه حکومتی انتخاب می»تر، ( یا به صورت خالصه8و  7: 1380رامش: 
، در نظر بگیریم، اهمیت سیاستگذاری عمومی در سرنوشت یک جامعه و مردمان «یا انجام ندهد

آن آشکار است. از سوی دیگر، شمار فراوان کنشگرانی که با اهداف متفاوت اعالمی و غیر 
ی و تحقق کننده بر مراحل مختلف فرایند سیاستگذاری عموماعالمی، به دنبال تأثیرگذاری تعیین

تواند اهداف یک سیاستگذاری را به انحراف کشانده و اند، میخویش« نفع پنداشته یا متصوَّر»
باعث به بار آمدن تبعات مهمی برای یک کشور یا مردم تحت شمول آن سیاستگذاری شود. از 

ان این رو، عالوه بر لزوم شناخت کامل فرایند سیاستگذاری عمومی، تحلیل صحیح انگیزه کنشگر
آن در حوزه نظری نیز برای پیشبرد درست آن فرایند، ضرورت دارد که اندیشمندان زیادی در 

هایی ها و نظریهفرضیه»اند و های مختلف علوم سیاسی بدان پرداختهها و رهیافتقالب نظریه
این  (؛ یکی ازZuckerman, 1991: 13« )اند که ]بعضاً[ مستقیماً در تضاد با یکدیگرندارائه داده

ها ـ که به عملکرد حکومت و فرایند سیاستگذاری عمومی از منظر انگیزه ها یا رهیافتنظریه
ای که از نقاط قوت و ضعف مختص پردازد ـ نظریه انتخاب عمومی است؛ نظریهکنشگران آن می

های توان در تحلیل سیاستگذاری عمومی، به دنبال نظریه جدید و یافتهخود برخوردار است. می
های نظریات کنونی( بود یا دست به تلفیق و ترکیب های جدید یا تأیید یافتهآن )اعم از یافته
های موجود زد که در جای خود مفید و مطلوب است؛ اما مشخص نیست که جدیدی از نظریه

آن نظریه یا نظریه تلفیقی جدید، ایراداتی کمتری از نظریه انتخاب عمومی داشته باشد. پس 
که با توجه به نقاط قوت نظریه انتخاب عمومی، در فکر برطرف کردن نقاط ضعف  منطقی است

و ایرادات این نظریه و کمک به بازسازی و تقویت آن باشیم که در این راستا، موارد زیر به عنوان 
نظران حوزه نظری سیاستگذاری عمومی )برای های سیاستی این پژوهش به صاحبتوصیه

 شود:اجرایی )برای به کارگیری(، ارائه میتحلیل( و فعاالن عرصه 

( رویکرد تک بُعدی و بسیط و یکپارچه دیدن انسان در نظریه انتخاب عمومی ـ که بخشی 1
کند ـ کنار گذاشته شود و در نگاه ها درباره انسان را از زاویه دید این نظریه پنهان میاز واقعیت

)به مثابه شخص واقعی و « روح»و با اصالت  به انسان، هر دو بُعد روحانی و جسمانی، توأمان
( فرض انسان اقتصادی و رفتار عقالیی او در نظریه انتخاب 2انسان حقیقی( در نظر گرفته شود. 

عمومی مورد تجدید نظر قرار گیرد؛ چرا که این فرض اساساً نادرست است و حتی در بازار 
( تعریف این نظریه از نفع به 3ود ندارد. اقتصادی نیز اطالعات کامل و رفتار کامال ً عقالنی وج

انحصار مطلوبیت و سودجویی در منفعت مادی و درآمدی )که بر خالف حوزه اقتصاد، در حوزه 
در مقابل « نفع»سیاست و سیاستگذاری عمومی، همراستا با نفع همگانی نیست( به مفهوم کلی 

متعلق به بُعد روحانی انسان است معطوف به بُعد شخصیتی انسان ـ که امری غیرمادی و « ضررِ»
و رابطه  10دهدقرار می« ضرر»را در مقابل « نفع»ـ اصالح شود. این بازتعریف، هم به درستی، 

دهد و هم نگاه منفی به نفع در عرصه سیاسی آن را با حق و حقیقت و درستیِ کنش، نشان می
                                                           

 (2ها در زیانند. )قرآن کریم؛ سوره عصر: آیه به راستی که انسان«: إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِی خُسْرٍ» -10
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نفع شخصی خویش )که دورویی برد و ارزش کنشگر سیاسی را نه در عدم پیروی از را از بین می
و نفاق به دنبال دارد(، بلکه در تشخیصِ درستِ نفع خود در نقش یک کارگزار رسمی فرایند 

سازد. همچنین با توجه به این که سیاستگذاری عمومی و عمل به مقتضای تشخیص، متجلی می
متفاوت و به  تشخیص و تصور از نفع در هر فرد، نسبت به فرد دیگر )نه انسان نوعیِ فرضی(

ریزی برای ها، برنامهوابسته است، در سیاستگذاری« تجربه»و « دانش و آگاهی»، «شخصیت»
تفکر و »ویژه در اوان زندگی )در دو نهاد خانواده و مدرسه( و به« تربیت صحیح شهروندان»

 های اجتماعیدر طول زندگی و همه کنش« اندیشه و درک و فهم درست از خویشتن و نفع خود
 یابد.و سیاسی اهمیت می
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