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نهاد دولت اهعنوان یکی ا تخصیصدهندگان مهم منااع در همه اقتصادهای دنیا اه ایفای
نقش می پ دا د .اقتصاد اخش عمومی و سیاستگذاری عمومی اه کنکا حول خاستگا این
نهاد مهم ،پیامدهای تصمیمگی یهای عمومی و الزامات تمسک اه آن میپ دا د؛ ا این اساس

موضوعاتی چون شکست اا ار و ق ارداد اجتماعی ،ذیل مقوله خاستگا دولت ق ار میگی ند.
تغیی حجم فعالیتهای اقتصاد غی رسمی ،تغیی سطح رفا اجتماعی در اث اتخاذ سیاستهای
مالیاتی و حتی خ ید و ف و آراء در ف ایند قانونگذاری ا جمله پیامدها و مشحظات
حو های تصمیمگی ی عمومی و سیاستگذاری عمومی هستند .یکی ا آثار نبستاً جدید که در

این حو منتش شد است ،کتاب مالیه عمومی و سیاستگذاری عمومی؛ مسئولیتها و
محدودیتهای دولت ،تألیف آری ال هیلمن 1است که انتشارات دانشگا کمب یج آن را در سال

 2009میشدی در  824صفحه منتش ک د است .این اث  ،وی ایش دوم کتاای اا همین عنوان ا
نویسند است که در سال  2003میشدی توسط همین انتشارات منتش شد است.
هدف این مقاله ،تحلیل و نقد کتابِ پیشگفته است .ادین منظور ،ااتدا اه مع فی محتوایی
اث اه ت تیب فصول تنظیم شد و مزایا و نقدهای وارد ا ه یک ا این فصول پ داخته شد

است .سپس اه ا رسی جامعیت اث  ،رویک د حاکم ا محتوای کتاب ،جایگا این اث و مقایسه
تطبیقی آن اا آثار مشااه توجه شد است.
کتاب مالیه عمومی و سیاستگذاری عمومی؛ مسئولیتها و محدودیتهای دولت در 10
فصل سامان یافته است .فصل نخست کتاب اا تبیین ماهیت اا ار رقااتی اه عنوان اازاری ا ای
تخصیص منااع آغا شد است .اید اساسی فصل آن است که نشان دهد امکان ا و ناکارایی

در تخصیص های ا آمد ا تعامشت اا اری وجود دارد .یکی ا ویژگیهای قاال توجه در این
کتاب ،توجه دادن اه تلقی ما ا معنای ا خی اصطشحات مهم است .نمونه جالب آن ،تدقیق در
مفهوم عدالت اجتماعی است .در اخش دوم فصل نخست اا عنوان کارایی و عدالت اجتماعی،
دو معنا ا عدالت اجتماعی را تبیین میکند و پس ا آن در پی تبیین رااطه آن معانی اا کارایی
میرود .ا اساس یکی ا تلقیهای ارائه شد ا عدالت ،نتیجه یک تعامل اقتصادی اه لحاظ
اجتماعی عادالنه است اگ حق طبیعی مالکیت در ف ایند ایجاد آن نتیجه محت م شم د شد
ااشد ( . )p. 28 ,2009ا اساس این تلقی ا عدالت ،اا ار رقاات کامل اه ه دو نتیجه کارایی و
عدالت اجتماعی دست مییااد ( . )p. 29 ,2009تلقی دیگ ا عدالت اجتماعی که کتاب اه ارائه
آن می پ دا د ،مبتنی ا مفهوم ا اا ی است .مؤلف پس ا ایجاد تفکیکی مهم میان دو نوع
ا اا ی ،اظهار میدارد که پافشاری ا ا اا ی پسینی 2اه نوعی مخالف اا اید کارایی است.

1- Arye L. Hillman
2- Ex-Post Equality
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تسامحاً میتوان دو تلقی ارائه شد در اینجا ا عدالت را اه ت تیب تلقیهای لیب ت ینیسم و
مساواتگ اها دانست.

البته در همین جا میتوان این نقص را متذک شد که در این کتاب مهمت ین تلقی ا عدالت

در علم اقتصاد ،یعنی عمل ا اساس س جمع فواید ایجاد شد اه واسطه یک سیاست ،مغفول

انگاشته شد است .ا اساس اید جان استوارت میل که البته تاکنون نیز در مطالعات علم
اقتصاد حفظ شد است ،فاید گ ایی یا همان مطلوایتگ ایی ،1راهنمایی ا ای عمل عادالنه
است .استوارت میل در فصل پنجم کتاب مهم خویش اا عنوان فاید گ ایی در تش ا ای آن
است که نشان دهد عمل ا اساس معیار فاید  ،همان عمل عادالنه است ( Mill et al., 2003,

)pp. 216–235؛ االتّبَع مینه سا ی ا ای تخصیص منااع ا اساس این معیار ،تعیینکنند
سیاستگذاری عادالنه خواهد اود.

یکی ا مشخصات نوآورانه این اث  ،اتکای ویژ آن اه رویک دها و مدلهای نظ یه اا یها
و اقتصاد اطشعات است؛ این توجه ا مطالب فصل نخست ،آغا میشود و در مطالب آتی
کتاب حفظ میشود .موقعیتهای تعاملی ا مهمت ین است های مورد توجه سیاستگذاران است.

مدلهای مبتنی ا نظ یه اا یها ،تحلیل چنین است هایی را میس میسا ند .تحلیل یک تعامل
ا اساس رویک د نظ یه اا یها ،متضمن تع یف اا یگ ان ،است اتژیهای پیشروی ایشان و
پیامدهای ناظ اه ش ایط مختلف است .در ادایات نظ یه اا یها ،ا خی موقعیتهای تعاملی
اه عنوان نمونههایی ا ای تحلیل در نظ گ فته میشوند که گاهی ا کارا د استعاری نیز

ا خوردارند .نمونههای قاال توجهی ا اا یهای اازاری 2چون؛ معمای ندانی,39 ,2009( 3
 ،)764 ,719 ,86اا ی جوجه )pp. 164–165 ,2009( 4و اا ی دهند -گی ند ()p. 550 ,2009
ا ای تبیین سی استداللی مدنظ مؤلف اه کار گ فته شد که ا خی ا این موارد در این نوشتار
مورد اشار ق ار خواهد گ فت.
5
فصل دوم اا عنوان نهادها و حکم انی اه تبیین اید شکست دولت و اهمیت مقوله انگیز
6

در این ساختار تصمیمگی ی میپ دا د .تبیین مقوله شکست دولت در قالب مسئله اصیل-عامل
و گ ایش نتایج تصمیمگی یهای عمومی اه تو یع رانت و ایجاد فساد ا مهمت ین موضوعات
موردنظ در این فصل است .همانند فصل پیشین ،در این فصل نیز ا مباحث اقتصاد اطشعات
تاکید شد است؛ اخش اول فصل دوم را میتوان اه خوای درآمدی ا مسئله اصیل عامل در

1- Utilitarianism
2- Toy Games
3- Prisoner’s Dilemma
4- Chicken Game
5- Incentive
6- Principal-Agent
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اقتصاد اخش عمومی دانست .این مسئله که اه عنوان مهمت ین دشواری در فضای تعامل انسانی
قاال تلقی است ،مبنایی ا ای تبیین موضوعات متفاوتی در کتاب ق ار گ فته است.
اهعنوان نمونهای ا اه گی یهای کتاب ا مدلها یا اا یهای اازاری ،میتوان اه تبیین

پدید رانتجویی اشار نمود .اه ایان کتاب ،فعالیتهای رانتجویانه کنشگ ان در ف ایندهای
تأمین مالی عمومی و نیز اتخاذ خطمشیهای عمومی ،قاالیت اا نمایی و تحلیل اه مثااه

موقعیت معمای ندانی را دارند .اناا آن چه در جدول  1قاال مشاهد است ،اگ ه دو
اا یکن مدنظ در ف ایند تصمیمگی ی ا ای اتخاذ خطمشی عمومی ،هیچگونه منبعی را ص ف
کسب رانت نکنند ،ه دوی آنها اا عایدی اه میزان  3مواجه خواهند شد.

جدول  -1مات یس پیامدی اا ی معمای ندانی ا ای تبیین فعالیت رانتجویانه ()Hillman, 2009, p. 86
ف د  2درگی فعالیت

ف د  2در پی رانتجویی

رانتجویانه شود.

ن ود.

4و1

3و3

ف د  1در پی رانت جویی ن ود.

2و2

1و4

ف د  1درگی فعالیت رانتجویانه شود.

ا اساس این جدول پیامدی ،اگ ه دو ف د  1و  2در پی فعالیتهای رانتجویانه رفته و
مان و منااع مالی خویش را ص ف کسب رانتهایی اه نفع خود یا گ و ها و طبقات مدنظ
خویش کنند ،پیامد نهایی کسب شد ا ای ه دو ،معادل  2اود و البته احتمال کسب آن رانت
ا ای ه دو ف د نیز یکسان خواهد اود .اگ هم یکی ا ط فین در پی اتخاذ رفتارهای

رانتجویانه ن ود و در مقاال ف دی اا رفتاری رانتجویانه دست اه فعالیت ازند ،ا اساس
الگوی موقعیت معمای ندانی ،ف د رانت جو ا خوردار ا عایدی  4و ف د غی رانتجو ،پیامد
اه میزان  1را کسب خواهد ک د.
همان طور که ا تحلیل م اوط اه معمای ندانی آشکار است ،در چنین وضعیتی ،تعادل
نش 1هنگامی ظاه میشود که ه دو ف د در پی فعالیتهای رانت جویانه ا وند (سلول چهارم

در جدول  .)1ا و چنین تعادلی ادان معناست که در چنین موقعیتهایی ،آنچه روی میدهد
اه لحاظ اجت ماعی ناکارا و اه لحاظ ف دی واجد ویژگی عقشنیت است .دیگ داللت تحلیل
رانت جویی در قالب معمای ندانی آن است که نشان میدهد اعشم ه گونه تعهد یا وعد ای ا
جانب ه یک ا این دواا یکن ،تعهدی ااورپذی (معتب ) 2نیست ،چ ا که اساساً ( 3و  )3تعادل

نش نبود و رفتار عقشئی ه یک ا اا یکنان ،آنها را اه اتخاذ است اتژی انجام فعالیت
رانتجویانه رهنمون میکند.
1 - Nash equilibrium
2- Credible
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فصل سوم حول ماهیت کاالهای مورد توجه اقتصاد اخش عمومی ،یعنی کاالهای عمومی
ق ار دارد ؛ تع یف کاالهای عمومی ،تدارک خصوصی کاالی عمومی ،مسئله سواری مجانی و

مالیات کشرک موضوعات مهم مط وحه در اخشهای اول و دوم این فصل هستند .اه گی ی

ا مطالعات اقتصاد رفتاری و ارجاع اه انواع تج ایات آ مایشگاهی ا مشخصات ناظ اه-

رو آمدی این کتاب است .نمونهای ا توجه اه شواهد تج ای ،در موضوع تدارک کاالی
عمومی ،اا استفاد ا اا ی کاالی عمومی است که در اخش اول فصل مورد توجه ق ار گ فته

است ( . )pp. 154–156 ,2009شایان ذک است که در این مورد ،ه چند مؤلف ا تج ایات
آ مایشگاهی یاد ک د اما اه نوعی گست اتکا اه این نتایج را نیز گوشزد مینماید؛ پس ا اشار

اه تج ایات آ مایشگاهی م اوط اه تدارک خصوصی کاالی عمومی ،تص یح میکند که
«ه چند تج ایات آ مایشگاهی م اوط اه کاالی عمومی ایانگ آن است که معموالً اف اد [در

تدارک کاالی عمومی] دست اه همکاری می نند ،جوامع ا مشارکت داوطلبانه ا ای تأمین
مالی مخارج کاالهای عمومی اتکا نمیکنند ( ».)p. 158 ,2009اخش سوم فصل سوم نیز اه
تحلیل هزینه  -فاید اختصاص یافته است.

فصل چهارم نیز در ادامه مطالب فصل سوم اه موضوع کاالی عمومی ا منظ تأمین مالی
میپ دا د .ا نظ نویسند دولت اه واسطه وجود سواری مجانی ،در قبال تولید کاالی عمومی
مسئولیت داشته که تأمل حول این مسئولیت نیا مند توجه اه مقوالتی چون اار مالیاتی ،ف ار
مالیاتی و تأمین مالی ا ط یق اوراق ق ضه است .در همین فصل راجع اه مبنای مورد نظ

کتاب که میتواند توسط سیاستگذاران در موضوع ف ار مالیاتی مورد استفاد ق ار گی د،
توضیحاتی ارائه شد است .اه ایان کتاب« ،ف ار مالیاتی ،سواری مجانی غی قانونی است ( 2009,
 »)p. 280و این دولت است که در ا ای تدارک کاالهای عمومی ،مطالبه مالیات نمود و مانع ا
ا و پدید ف ار مالیاتی شود .ا این اساس «سیاستگذاری عمومی [در این حو ] شامل تعیین
احتمال کشف [ف ار مالیاتی] و ج یمه است ( .»)2009, p. 280ا این پایه ،ج یمه انتظاری،

ا ای ف ار مالیاتی ا اا است اا [(ج یمه در صورت کشف ف ار مالیاتی)× (احتمال کشف
ج م)] .این تحلیل که اساساً ا اساس رویک د اقتصادی اه رفتارهای انسانی است ،اه این نتیجه
منج میشود که ا ای ا و تمکین مالیاتی ،ج یمههای وضع شد  ،ااید اه شدت ااال در نظ
گ فته شود؛ چ ا که افزایش احتمال کشف ف ار مالیاتی اقدامی هزینها است در حالیکه تعیین
ج یمههای قاال توجه ،هزینهای در ا ندارد.
فصل پنجم اا تم کز ا موضوع آثار خارجی آغا میشود .ااتدا ا را حلهای خصوصی
درونی ک دن آثار خارجی و دستیاای اه تخصیص اهینه اجتماعی تم کز شد است« .قضیه

1- Public Goods
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کو » نیز اه نحو تفصیلی در این فصل مورد توجه ق ار گ فته است .پس ا آن نیز اه انواع
سیاستگذاریهای عمومی ا ای در نظ گ فتن آثار خارجی ،همچون أخذ مالیات ،پ داخت

یارانه و اه ح اجگذاری سهیمه تولید آلودگی ،پ داخته شد است .اخش سوم فصل نیز اه تبیین

و توجیه سیاستگذاریهای قیّممآاانه 1پ داخته است .یکی ا مباحث مط وحه در کتاب که آن را
ممتا ساخته است ،همین موضوع (توجه اه مقوله سیاستگذاری قیممآاانه و توجیهات نظ ی
تمسک اه آن) است .مجموعه مباحث اخش سوم فصل پنجم ذیل چهار عنوان کلی تقسیماندی
شد است)1( :مواردی ا قیممآای و تنزیل هایپ اولیک/هذلولی)2( ،2محدودیتهای شهودِ

[ف دی][ :اث ] قالباندی و عقشنیت ک اندار 3و ()3ار

های اجتماع و انتخاب مکان و

()4وااستگی اه یکدیگ و ممیزی .4افزون ا اینکه موارد مط وحه ذیل این عناوین ا جامعیت
ا خوردارند ،سعی شد است که ا ااعاد مختلف اه موضوعات نگ یسته شود .اا توجه اه
اهمیت این موضوع ،اه نحو تفصیلی ادان میپ دا یم.
اا توجه اه اینکه این کتاب متکی ا فضای مطالعات اقتصادی است ،مؤلف اه ص احت اه
خاستگا سیاستگذاریهای عمومی قیممآاانه و تفاوت ماهوی آن اا تحلیل اقتصادی اشار

میکند« :سیاستگذاریهای عمومی قیممآاانه اا این انگار اصلیِ تحلیل اقتصادی که اف اد
اهت ین قاضی راجع اه رفا خویش هستند ،در تعارض است .»)p. 367 ,2009( .افزون ا
مواردی که در کتب و مطالعات متعارف اقتصادی و سیاستگذاری عمومی اه عنوان ع صههای
اه گی ی ا رویک د قیممآاانه یاد شد است -همچون الزام اه استفاد ا تجهیزات ایمنی،
عمومی ،ممنوعیت خ ید و ف و اعضای ادن و خون،
تسهیل خانهدارشدن اف اد ،آمو

پ خوری و ام اض م اوط اه چاقی -این کتاب ا پدید مهم (ن خ تنزیل هایپ اولیک) اه عنوان
مبنایی ا ای سیاستگذاری عمومی قیممآاانه تأکید ک د است؛ مشحظهای که اگ این کتاب را
منحص اهف د نک د ااشد ،کمنظی نمود است .اه طور سنتی و در تحلیلهای تصمیمگی یهای
عقشئی ،اف اد فواید حال را اه فواید آتی ت جیح میدهند .شدت این ت جیح اا ن خ تنزیل ایان

می شود .اه عنوان نمونه یکی ا عناص مهم در ار یاای اقتصادی پ وژ ها ،ن خ تنزیل اه کار
رفته در محاسبات تحلیل هزینه -فاید آن است .انتظار ا آن است که یک ف د ا اساس یک
ن خ تنزیل مشخص تمام هزینهها و فواید کنونی و آتی تصمیمهای خویش را محاسبه و در
نهایت اه انجام آن مبادرت ور د یا ا آن ص فنظ کند؛ اه ایان دیگ «رفتار عقشئی متضمن
آن است که ف د ا یک ن خ تنزیل مشخص ا ای مقایسه هزینهها و فواید در طی مان استفاد

نماید ( ».)p. 374 ,2009اما آنچه در واقعیت و ا رفتارهای اسیاری ا اف اد میتوان مشاهد

1- Paternalistic Policies
2- Hyperbolic Discounting
3- Bounded Rationality
4- Censorships
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نمود آن است که اف اد در این حو اه نحوی غی عقشئی تصمیمگی ی میکنند؛ ن خ تنزیل نه
تنها در طی مان ثاات نیست الکه حتی اا جااهجایی مان تصمیمگی ی ،هذلولی م اوطه نیز

جااهجا میشود؛ نمایش واضحی ا این موضوع در نمودار  5,14در کتاب ارائه شد است

( .)p. 375 ,2009دیگ مشکل ا آمد ا رفتار تنزیلکنندگان هایپ اولیک ،اه تعویق انداختن

1

تصمیمات هزینها ا ای آیند است که البته تأثی مهمی در تصمیمگی یهای ف دی دارد.
پ سش اصلیِ پیش آمد ا این قبیل یافتهها در حو سیاستگذاری نیز آن خواهد اود که آیا

دولتها میاایست ا ای تغیی رفتار تنزیلکنندگان هایپ اولیک ،ا سیاستگذاریهای عمومی
قیممآاانه استفاد کنند؟ (»)p. 378 ,2009

مطالب ارائه شد حول اث قالباندی و عقشنیت ک اندار نیز نوعی نوآوری نسبت اه کتب
مشااه تلقی شد و البته ایانگ رو آمد اودن و اتکای این اخش ا کتاب ا مطالعات اقتصاد

رفتاری و روانشناسی است .مؤلف اا تبیین پارادوکس اَلِی 2محدودیتهای شهود اف اد را
گوشزد ک د و پس ا آن مخاطب را اا اث قالباندی و عقشنیت ک اندار انسانها آشنا میکند.
ه چند مؤلف ا آن اود که ا مفاهیم و اازارهای جدید استفاد کند اما پینشهادی م اوط
اه مطالب فصل پنجم ،ا ای اهبود مفاهیم مورد استفاد در کتاب نیز قاال ارائه است .در فصل
پنجم ،ا ا خی اا ارهایی که تشکیل شان اه نحوی غی اخشقی یا اه نوعی خشف ع ف است،
یاد میشود :اا ار ا د ها ،اا ار م اوط اه خ ید و ف و اعضای ادن یا اا ار م اوط اه
فعالیتهای راوی .این در حالی است که در مطالعات اقتصادی که مؤلف اه شدت ا آن متأث
است ،مفهوم اا ارهای مشمئزکنند  3وجود داشته و تبیین همه انواع این اا ارها ا اساس این
4
شیو تحلیلی مناسبت و اه رو ت اه نظ میرسد.
فصل ششم اه تبیین شفافت ف ایند تصمیمگی ی عمومی در دموک اسیهای رایج میپ دا د.
این فصل اه رأیدهی و مباحث نظ ی و کارا دی م اوطه همچون مدل رأیدهند میانه و
خ ید و ف و آراء اشار دارد .دو سؤال اصلی این فصل که در ااتدا اه آن اشار شد آن است

که ( )1اگ اا ارها در دستیاای اه کارایی 5در موقعیت کاالهای عمومی و آثار خارجی اا
شکست مواجه میشوند ،آیا رأیگی ی موجب دستیاای اه کارایی خواهد شد؟ و ( )2آیا
رأیگی ی عدالت اجتماعی را تحصیل مینماید؟ ( .)p. 407 ,2009ا اساس مجموعه مباحث و

1- Procrastination
2- Allais Paradox
3- Repugnant Market

 - 4توضیح راجع اه تفاوت (تمسک اه این مفهوم و داللت های م اوط اه آن) اا (رویۀ ا گزید در کتاب) در این مجال قاال
اشار نیست .مهمت ین منبع راجع اه اا ارهای مشمئزکنند و داللتهای التزامی آن در ع صه سیاستگذاری اقصادی ،مقاله ی
ا الوین راث است:

Roth, A. E. (2007). Repugnance As A Constraint On Markets. The Journal Of Economic Perspectives,
21(3), 37-58.
5- Efficiency
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استداللهای ارائه شد در این فصل ،در نهایت پاسخ نهایی اه این پ سش اینگونه عنوان شد
است که تجمیع تصمیمهای شخصی ا ط یق رأیگی ی تضمینگ کارایی و نیز عدالت
اجتماعی نیست چ ا که تصمیمات جمعی ا اساس رأیدهی اکث یت صورت گ فته که در

خود متضمن نوعی تحمیل 1است (.)p. 478 ,2009
یکی ا نمونههای اسطدهی مدلهای نظ ی در این فصل ،ارائه تبیینهایی حول مدل رأی-

دهند میانه است .ا اساس مدل رأیدهند میانه؛ «تعادل نش منحص اه ف د ا ای کاندیداهای
سیاسی ا س یک موضوع آن است که ه کاندیدا سیاست مطلوب ا نظ رأی دهند میانه را
[اه عنوان سیاست إتخاذی خویش] اعشم نماید ( ».)2009, p. 442کتاب تنها اه تبیین این

داللت مهم مدل پیشگفته نپ داخته و در پی اسط و ارائه پاسخ نسبت اه حاالت دیگ ی که
می تواند اه نحوی م تبط اا این مدل ااشد ،رفته است؛ کتاب اه تحلیل وضعیت در ش ایطی که
( ) 1رقاات انتخاااتی ا س یک سیاست مشخص است ،اما تعداد کاندیداها ایش ا دو نف
است و نیز ( )2هنگامی که رقاات انتخاااتی ا س دو موضوع اه اعشم نظ میپ دا ند،
پ داخته است .ا اساس تحلیلهای مبتنی ا نمودار و استنتاجات ریاضیاتی اه کار گ فته شد

ا ای موقعیت ( )2پیش گفته ،اه طور کلی هنگامی که دو کاندیدای انتخاااتی سیاسی راجع اه
دو موضوع ،موضعگی ی میکنند ،هیچ تعادل نشی وجود ندارد (.)2009, p. 449
فصل هفتم اا عنوان عدالت اجتماعی ،حول پاسخ اه این دو پ سش هنجاری سامانیافته
است )1( :انتقالهای غی داوطلبانه درآمد چگونه توجیه میشود؟ و ( )2چه میزان ا درآمد ااید
میان م دم تو یع شود؟ ( )p. 491 ,2009در این فصل اا تمسک اه تااع رفا اجتماعی و اید
ایمه اجتماعی در پس پ د تغافل 2سعی در تدارک نظ یهای ا ای اا تو یع درآمد شد است.
اخش سوم فصل نیز در پی این پ سش میرود که اا توجه اه شکست اا ارهای ایمه خصوصی
اه دلیل مخاط اتِ اخشقی موجود ،آیا امکان دستیاای اه عدالت اجتماعی ادون تمسک اه
دولت وجود دارد؟ ( )p. 543 ,2009در این مورد نیز ا موضوعاتی چون نوعدوستی و
هنجارهای ناظ اه انصاف تم کز شد است؛ در این اخش اا اسط مدل انسان اقتصادی و
استفاد ا مطلوایتهای اه هم وااسته اه تبیین صوری وجود رفتار نوعدوستانه در انسانها
پ داخته است؛ در این تحلیلها ،منافع دیگ اف اد در تااع مطلوایت ف د وارد شد و عمشً
سطحی ا مشارکت در انجام امور خی یه ،نتیجه اهینهسا ی و رفتار عقشئی وی است.
فصول هشتم و نهم کتاب نیز اه ت تیب اه مباحث تکمیلی در ااب تأمیناجتماعی و

مالیات ستانی پ داخته که شامل ا خی مباحث و تحلیلهای متعارف اقتصادی در این حو
است .یکی دیگ ا نمونههایی اا سا ی موقعیت تعاملی ا اساس اا یهای اازاری ،در احث

1- Coercion
2- Veil Of Ignorance
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رقاات مالیاتی ارائه شد است ( .)2009, p. 719-720اگ جدول  2را  -که همانند جدول 1
ایانگ موقعیت معمای ندانی است -مات یس پیامدی م اوط اه رفتار دو دولت در ارتباط اا
سیاستگذاری مالیاتی ادانیم ،موقعیت تعادلی نش پیشاینی اتخاذ ن خ مالیاتی اندک توسط ه

دو اا یکن (ه دو دولت) است.

جدول  -2مات یس پیامدی اا ی معمای ندانی ا ای تبیین اتخاذ ن خ مالیات توسط دولتها یا ایالتها
()Hillman, 2009, p. 720

دولت  2ن خ اندک مالیاتی

دولت  2ن خ ااالی مالیاتی

را ا میگزیند.

را ا میگزیند.

4و1

3و3

دولت  1ن خ ااالی مالیاتی را ا میگزیند.

2و2

1و4

دولت  1ن خ اندک مالیاتی را ا میگزیند.

موضوع اصلی در این تحلیل ،تأثی گذاری ن خ مالیات ا تح ک س مایه و انتقال آن اه یک
کشور (یک قلم و قانونی مشخص) است؛ در چنین وضعیتی ،اگ ه دو دولت است اتژی ن خ

ااالی مالیاتی را ا گزینند ،همکاری مالیاتی 1میانشان روی داد و در مجموع اه نفع ه دو
دولت است (اا عایدی  3ا ای ه یک) .اما ا اساس تحلیل نظ یه اا یها ،موقعیت تعادلی در
چنین تعاملی ،ا و «رقاات مالیاتی »2میان دولتها و کسب پیامد  2ا ای ه یک ا اا یگ ان
است.
فصل آخ کتاب نیز اه تبیین رویک دهای مختلف در خصوص نیا اه دولت پ داخته است.

یکی ا اازارهای مفید ا ای آشکار نمودن فلسفه وجودی و ااعاد ا خی نظ یات ،توجه اه
خاستگا تاریخی آن است .اه ایان ساد  ،آشنایی اا نزاعها یا مینههای ط ح موضوعات انیادین،
کمک شایانی در درک داللتهای نظ یات مختلف میکند .نمونهای جالب ا این شیو تفهیمی
در فصل انتهایی کتاب که تقسیماندی مبنایی جالبی راجع اه ماهیت دولت اه شمار میرود،
4
پیشنهاد شد است .در اخش اول ا فصل دهم ،اه تبیین ماهیت دولت ا منظ هااز 3و الک

میپ دا د .در آنجا اشار میشود که منشاء تفاوت این دو فیلسوف سیاسی ،تفاوت نظ شان در
ااب ماهیت انسان است ( . )p. 756 ,2009ا اساس تحلیل ارائه شد در کتاب ،چون ماهیت
انسان ا پایه ایدادگ ی و تجاو است ،صلح اه واسطه حسن نیت انسانها اه وجود نیامد و
نیا مند دولتی هستیم تا مانع ه ج و م ج و حافظ امنیت شود (.)pp. 556–557 ,2009
ا خشف هااز ،الک مدافع وجود حق آ ادی ا ای انسانها اود و اساساً احت ام اه یکدیگ اه

1- Tax Coordination
2- Tax competition
3- Thomas Hobbes
4- John Lock
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واسطه تواناییهای عقلی و استداللی ایشان است .ا نظ الک ،دولتها اساساً ااید اه م دم
پاسخگو ااشند و حق طبیعیِ حذف سیاستمداران ا ای م دم وجود دارد (pp. 757– ,2009

.)758

یکی دیگ ا نوآوریهای قاال توجه کتاب در اخش انتهاییِ فصل پایانی آن رقم د شد
است .مؤلف ا ای پاسخ اه این پ سش که چ ا اتکای اه دولت تا اه این میزان مجادله ا انگیز

است ،اا طبقهاندی نو و نسبتاً جالبی اه این موضوع میپ دا د .اه نظ مؤلف ،دیدگا های
چپگ ایانه ا خوردار ا سه گزار مهم در توجیه پیشنهاد خویش هستند )1( :وجود مسئله

اصیل-عامل )2( ،رأیگی ی و گزینش مکان و ( )3دشواری م اوط اه کارایی و عدالت

اجتماعی ( .)p. 774 ,2009دیدگا های راستگ ایانه که مدافع کارایی و مخالف ا اا ی پسینی
هستند ،ا مناظ مختلفی اه توجیه اید خویش میپ دا ند .رویک دهایی همچون )1( :ا و
مسئله اصیل-عامل )2( ،اطشعات نامتقارن )3( ،رأیگی ی )4( ،مقوله انگیز و اا تو یع درآمد،
( )5فواید ساختارهای مبتنی ا فدرالیسم مالی و ( )6امکان ا و حسادت (pp. 775– ,2009
 .)776این طبقهاندی پیشنهادی ،راهنمای مفیدی ا ای دقتور ی در موضوع فوق اود که
حتی اه عنوان مبنایی ا ای جمعاندی ادایات موضوع یا حتی تدوین کتاب قاال استفاد است.
حال که مع فی و ا رسی کتاب اه ت تیب فصول آن اه پایان رسید ،نوات اه ا رسی جامع
کتاب ،ارائه ا خی نکات پیشنهادی و درک جایگا اث در میان کتب مشااه میرسد .اظهار نظ
دراار جامعیت یک اث ام ی دشوار است؛ مخصوصاً آنکه اخواهیم راجع اه جامعیت یک اث
در حو سیاستگذاری عمومی نظ دهیم .حو سیاستگذاری عمومی اساساً مقولهای

میانرشتهای اود و عمشً محققان اسیاری ا رشتههای تعلیمی متنوعِ علوم اقتصادی ،علوم
سیاسی ،حقوق ،روان شناسی و حتی فلسفه در نضج و نمو ادایات علمی آن نقش داشتهاند .اا
این تفاصی ل ،حالت مطلوب یک اث ا نظ جامعیت ،مستلزم ا خورداری آن ا رویک دها و
موضوعات متنوع است؛ گاهی ناظ اه یک موضوع ،امکان تحلیل ا اساس چارچوبها و

رویک دهای مختلف وجود دارد .تنوع رویک دها و موضوعات در حو سیاستگذاریِ عمومی
و محدودیت حجمی آثارِ علمی ه مؤلفی را مقید میکند .این کتاب نیز ا این قاعد کلی
مستثنی نیست .اا لحاظ نمودن این نکته ،اگ اخواهیم ناظ اه جامعیت رویک دهای مورد
استفاد در کتاب اظهار نظ کنیم ،نقدی اساسی ا کتاب وارد است .این اث اساساً ا پایه
رویک د اقتصادی و اه طور خاص مبتنی ا نظ یه انتخاب عمومی نگاشته شد است .اسیار
طبیعی اه نظ میرسد که اا تم کز مؤلف ا دانش اقتصاد ،سای رویک دها و رشتهها مورد
غفلت واقع شوند .کتاب فاقد تبیینهای ا آمد ا دانش سیاسی ،روانشناسی اجتماعی و
مدی یت دولتی اود و اگ هم اه ا خی رهیافتهای غی اقتصادی توجه ک د است ،ا سبیل
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استثناء و فاقد ویژگی نظاممندی است .اهعنوان یک نمونه البته جالب ،مؤلف اه نقش ت ایتی یا
آمو شی وجود اا ارهای غی قانونی ا جوانان اشار ک د است :اف ادی که ا ط یق فعالیت در

اا ارهای غی قانونی کسب ث وت میکنند ،تبدیل اه الگوهایی ا ای تنظیم تمایشت و

خواستههای جوانان میشوند ()p. 381 ,2009؛ ام ی که ااید در مواجهه اا اا ارهای غی قانونی

ادان توجه نمود.
اگ منظور ا جامعیت ،تبیین ااعاد مختلف مسئله ا ای دستیاای اه را حل یا پاسخی ا ای
مواجهه است ،اا اا دشواری دیگ ی مواجهیم .در ا خی موارد و شاید اتوان گفت در اسیاری
ا موارد ما اا معماهایی مواجه می شویم که ارائه نظ ی قاطع و حتی معیارهایی ا ای تعیین

تکلیف نهایی در آن موارد دشوار است .ع صهای که اه عنوان نمونه که مؤلف اه خوای ا آن
اه عنوان یک معما یاد میکند و حتی موضعگی ی نهایی نیز راجع اه آن ندارد ،ع صه
سیاستگذاری در حو اا ارهای غی قانونی است .انا ا تحلیل متعارف که البته اه نوعی
ا خوردار ا توجیهات اخشقی نیز هست ،میاایست اا اری چون اا ار موادمخدر غی قانونی
ااشد؛ چ ا که اسیاری ا اف اد جامعه درمع ض خط استفاد ا این مواد ق ار خواهند گ فت .اا

این وجود میتوان این گونه تصور نمود که اگ اا ار مواد مخدر قانونی شود ،قیمت کاالها در
این اا ار کاهش یافته و االتّبَع د دی و اعمال غی اخشقی ا ای تأمین مالی خ ید در این اا ارها
کاهش مییاید (.)p. 382 ,2009
اگ اپذی یم که جامعیت نه اه معنای اشار گذرا اه همه رویک دها الکه اتقان در تحلیل ا

منظ الاقل یک رهیافت -در اینجا یعنی رهیافت اقتصادی  -است ،ااید در پی نواقص تحلیلی
ا منظ مطالعات اقتصادی ااشیم .ا این منظ یکی ا انتقادات وارد ا این اث عدم مشحظه
یکی ا نظ یات مهم و تأثی گذار اقتصادی ،یعنی نظ یه اهینه دوم است؛ تنها اشار کتاب اه این
قضیه ،در پاورقی صفحه  347و ذیل موضوع انحصار است .این انتقاد وقتی جدی اه نظ
می رسد که رویک د کتاب اساساً مبتنی ا مطالعات اقتصادی است؛ شاید ا سای آثار موجود در
حو سیاستگذاری عمومی  -که مبتنی ا سای رهیافتها یا ا منظ سای رشتهها تدوین یافته
است -مغفولگذاردن این اید پذی فته ااشد ،اما نادید انگاشتن این نظ یه ،کتاب را دچار نقص
مهمی ک د است.
قیودی را در نظ اگی ید که تحقق هم مان آن قیود یا ش ایط ،منج اه دستیاای اه
کارات ین نتیجه خواهد شد .حال اگ ادانیم که اه ه دلیلی یکی ا ش ایط پیشگفته محقق
نخواهد شد ،سوالی که پیش خواهد آمد آن است که آیا ااید ا تحقق سای ش ایط اص ار
ور ید؟ پاسخ نظ یه اهینه دوم آن است که در این ش ایط ،لزوماً پیگی ی تحقق سای قیود منج
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اه دستیاای وضعیتی نزدیک اه وضعیت اهینه نخواهد شد 1.اه دیگ ایان ف ض کنید که در
تحقق یکی ا ش ایطِ پنجگانه ال م ا ای رسیدن اه وضعیت مطلوب ،مشکلی مشاهد میشود؛
یعنی قطعاً میدانیم که ش ط اول قاال تحقق نیست .در این وضعیت معموالً انتخاب پیش روی

ما آن است که ا ای تحقق ش وط دوم تا پنجم تش خود را انجام دهیم .نظ یه اهینه دوم
تأکید دارد که رسیدن اه وضعیتی نزدیک اه وضع مطلوب اولیه ممکن است مستلزم تخطی ا
ا خی ش ایط دوم تا پنجم ااشد.
در درک جایگا این کتاب در مقایسه اا کتب مشااه و نیز تحلیل آن ا اساس اهداف عنوان
شد ا ای کتاب دو نکتهای اساسی قاال تأکید است .این کتاب تاحدی ا خشف عنوان

اصلیا که ااید شامل سیاستگذاری عمومی ااشد ،ایشت در رااطه اا مباحث نظ ی حو
سیاستگذاری عمومی است .انتظار ا آن است که یک کتاب آمو شی در این حو  ،ا مباحث
کارا دیت و م طالعات موردی متعددی تم کز داشته ااشد .هنگامی که اه کتب آمو شی
متعارف سیاستگذاری عمومی م اجعه کنیم همچون ;Dye, 2013; Knoepfel et al., 2007
) ،) Parsons, 1995اا موضوعات و مقوالت مبنایی و کارا دی چون مدل سیاستگذاری،2

ف ایندهای سیاستگذاری ،ار یاای سیاست ،3قواعد نهادی 4یا قدرت رسانه 5مواجهیم؛ مقوالتی
که شاید اتوان اعشم نمود ادون آنها گام ا داشتن در مسی سیاستگذاری عمومی اسیار دشوار
است.
افزون ا موضوع کارا دی اودن ،تم کز ا مطالعات موردی نیز ا اهمیت قاال توجهی
ا خوردار است .کتب متعارف سیاستگذاری عمومی ،س شار ا مطالعات موردی و اه طور

خاص دالی ل تصویب قوانین و مق رات متنوع ا ای مواجهه اا مشکشت ا و یافته در
ع صههای رفا اجتماعی ،سیاستهای ان ژی ،سیاستهای آمو شی و ...است؛ این در حالی
است که این کتاب ا این نظ ا فق قاال توجهی در رنج است .شایان ذک است که مؤلف اه
نوعی اه این دشواری توجه داشته و اعشم نمود است که ما نباید ا روی یک دولت خاص

تم کز کنیم؛ «توصیفات م اوط اه اودجه و سیاستگذاریهای عمومیِ یک دولت خاص اا تغیی
دولت و سیاستگذاریها منسوخ میشود ( .»)p. 3 ,2009اه ایان وی ،اودجه ام و  ،لزوماً
اودجه آتی نخواهد اود و همچنین سیاستگذاریهای جاری ،سیاستگذاریهای مفیدی ا ای
آیند نیست .ا اینرو ااید در پی معارف دی پات و درک اصول عمومیِ همه مانی و همه
 - 1نظ یه اهینۀ دوم توسط لیپسی و لنکست ( )1956ارائه شد ،که البته موجب پیگی ی مباحث و مجادالت ف اوانی در ع صۀ
مطالعات اقتصادی گ دید .جالب آنکه اه ایان دیویس و وینستون که در این مباحثهها ش کت داشتهاند« ،شکی در این نیست که
نظ یۀ اهینۀ دوم ناظ اه مسئلۀ سیاست/سیاستگذاری ( )Policyاست (».)P. 323 ,1967

2- Model Of Policymaking
3- Policy Evaluation
4- Institutional Rule
5- Media Power
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مکانی ا ویم ( .)p. 3 ,2009اه نظ میرسد که علیرغم صحت سطحی ا ادعای مؤلف در این
مینه ،ااید ضمن هم اهی اا یک متن آمو شی ،تم ین سیاستگذاری و تصمیمگی ی در

موقعیتهای مختلف صورت گی د .اه ه حال میتوان ا سطح نظ یِ یک اث کاسته و ناظ اه
ا خی کارا دها ،ا رو

سیاستگذاری و نه نتیجه تصمیمگی یها تم کز نمود.

ه چند تم کز کتاب ا رویک د انتقادی و نظ یه انتخاب عمومی موجب عدم کسب
جایگاهی مناسب در مجموعه آثار حو سیاستگذاری عمومی میشود اما اه نظ میرسد

موجبات جلب نظ محققان اقتصادی ا ای وارد شدن اه حو سیاستگذاری عمومی را ف اهم
میآورد .طبیعی اه نظ میرسد که تحلیلگ ان و پژوهشگ انی که در فضای علوم اقتصادی

تنفس میکنند اه راحتی اا متون متعارف مدی یت دولتی و سیاستگذاری عمومی ارتباط ا ق ار
نکنند .ا اینرو این کتاب در میان آثاری که مورد توجه محققان حو اقتصاد است ،حلقه

واسط مناسبی ا ای آشنایی اا حو سیاستگذاری عمومی است.
اه نظ میرسد این کتاب ا نظ اه گی ی ا قالب آمو شی ،ا جمله کتب پ فاید ااشد.
نخست آنکه ا اساس قالب ارائه شد  ،همه فصول ا سه اخش تشکیل شد اند که اه نوعی
هم ا اا و ندهی مناسب مطالب در ه فصل است .دوم آنکه اخش آخ ه فصل که خشصه
مطالب تبیین شد در فصل است ،اه نحوی تفصیلی اه ارائه مطالب پ داخته است .تق یباً تمام
اخش های خشصه ارائه شد در کتاب جامع و ا خوردار ا سی منطقی داخلی نسبت اه فصل
م اوطه هستند .سوم آنکه اه ف اخور موضوعات مط وحه در کتاب ،پ سشها و گزار هایی اا

عناوین پ سش اثباتی و پ سش هنجاری ت تیب داد شد که موجب دقیق شدن مخاطب نسبت
اه ااعاد و لوا م موضوع مورد نظ میشود .در نهایت آنکه اخش انتهایی کتاب اا عنوان
موضوعاتی ا ای احث و گفتگو 1ا خوردار ا پ سشها و موضوعاتی است که اه فعالشدن
ذهن مخاطب در ع صه کارا دی نمودن مطالب فصول مختلف کمک میکند .اگ این کتاب اه
عنوان متن آمو شی یا ک مک آمو شی در نظ گ فته شود ،موضوعات ط ح شد در این اخش

کمک شایانی اه تعمیم دانستههای کسبشد خواهد نمود.
اا توجه اه مجموعه ا رسیهای صورت گ فته و ناظ اه امکان اه گی ی ا این اث در
حو پژوهشهای سیاستگذاری عمومی ،این کتاب اه عنوان مدخلی مفید ا ای ا خی
تحلیلهایی که اه نوعی جنبه اقتصادی دارند ،پیشنهاد میشود؛ حو های مطالعاتی ناظ اه
اه گی ی ا اقتصاد اطشعات در سیاستگذاری عمومی و تأثی پذی ی سیاستگذاری عمومی ا
یافتههای اقتصاد رفتاری ،ا جمله ع صههای مغفول در پژوهشهای سیاستگذاری عمومیِ
وطنی است که در این کتاب اه خوای اه آنها اشار شد است.

1- Topics For Discussion
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