
 1389پاییز -شماره یکم-ال یکمس                                                                                سازوکارهاي اقتصادي                    
 

1 
 

 1 اقتصادي ي سیاستتفسیري بر شالوده

 
 2الیاس نادران

 3محمدرضا شکوهی 
 
 
 هـمقدم -1

اتی که بر کترین مالیدی از یک به جاي انتظار راهنمای باید همواره شرایط سیاسی را بطور آشکارا در ذهن داشته باشد.عمومی  يهعلم مالی
 کند.برون اف عمومی باید کوشش کند اسرار ترقی و توسعه را از پرده يهعلم مالی مبناي فلسفه سیاسی قدیم بنا نهاده شده است

 4 ]87 يهویکسل، صفح[
 

روي کارهایم داشته باشم،  5،قصوري در سپاسگذاري از تأثیر سوئدي بزرگ، نات ویکسل هاییچنین مناسبت درباید فراموش کار باشم اگر 
بایست بعنوان تکرارهاي می 6هایم، و بخصوص در اقتصاد سیاسی و تئوري مالی. خیلی از نوشتهپذیر نبوداي امکانتأثیري که بدون آن یک چنین ارائه

 این مقاله نیز استثناء نخواهد بود. و سبک ویکسل توصیف گردد بسطمتنوع، شرح و 
ویکسل تحت نام پژوهشی  يهناشناخته و ترجمه نشد يهام زمانی بود که رسالايحرفه ترین دوران فکري در زندگییکی از هیجان انگیز

بالفصل  زنیگشت فراغت تنهارا کشف کردم.  8قدیمی هارپر شیکاگو يهکتابخان يه، مدفون در قفسه هاي غبار گرفت)1896(7مالیه يهدر نظری
رتباط با عدالت در مالیات ستانی اصول جدید ویکسل در ا د.کراقبالی ارائه مثال پرشور مرا از یادگیري توأم با خوش ،کارتازه یمحقق يهرسالپس از 

 عمومی يهاقتصادي، چالشی را با تئوري مالی عقاید تاریخدر  ، شخصیت شناخته شدهویکسل .نمودبه من اعطاء اي اعتماد به نفس فوق العادهموج 
از  کردم خود را جزمشیکاگو بودم عزم از آن زمان که در  ذهن منتقد من بود، آغاز کرد. يهدر حال توسع که سازگار با جریانامتدادي در  سنتی

                                                 
 این مقاله تفسیري است بر 1

Buchanan, James M., “The Constitution of Economic Policy,” The American Economic Review, Vol. 77, No. 3. (Jun., 
1987), pp. 243-250. 

ي اقتصاد در مجله اي از این مقالهترجمه ناند. همچنیالزم به ذکر است که تفسیرهاي الزم به صورت زیر نویس به متن افزوده گردیده ،جهت حفظ اصالت اثر
دینوسیله ازایشان قدردانی خواهان به چاپ رسیده است و بتوسط آقاي جعفر خیر 86ي پنجم و ششم، تابستان و پاییز سیاسی تحول همه جانبه، سال دوم، شماره

ی ، وقت1986ال سم دسامبر وکانان است که در استکهلم سوئد به تاریخ هشتي سخنرانی جیمز باین مقاله"در متن اصلی پیرامون اثر چنین آمده است گردد. می
با اجازه بنیاد  AER]در [ینجااست و در ا 1986کرد، ایراد شده است. مقاله تحت حق مالکیت معنوي بنیاد نوبل که وي جایزه نوبل علوم اقتصادي را دریافت می

یسون م دانشگاه جورجمرکز مطالعاتی براي انتخاب عمومی،"در زیر نویس مقاله چنین آمده است:  عنوان شغلی بوکانانهمچنین  "نوبل چاپ گردیده است.
,Fairfax .VA22030)من به رابرت تالیسون .Robert Tollison)ویکتور ونبرگ ،(Viktor Vanberg)و ریچارد واگنر (Richard Wagner بخاطر (

وص به ا ادبیات مخصبمعموالً  مقاالت و کتب بوکانان و سایر نظریه پردازان مکتب انتخاب عمومیر است که الزم به ذک "باشم.اظهار نظرهاي مفیدشان مدیون می
 راي درك بهتربن دلیل شوند و بخصوص این مقاله که سخنرانی نوبل بوکانان است، بسیار ادبی و غامض تحریر گردیده است. به ایخود و پیچیده نوشته می

ي آنها قدردانی همه سیله ازوایم که بدین هاي افراد بسیاري سود جستهکه در این کار از راهنمایی وده گردیدهافز الزم به متن يمطالب، توضیحات و تفسیرها
 گردد. همچنین این مقاله مرجع مناسبی براي معرفی کلی اقتصاد سیاسی و مکتب انتخاب عمومی است.می

 enaderan@ut.ac.ir  ي اقتصاد، دانشگاه تهراندانشیار دانشکده 2
  gmail.com72shokouhi@    ي اقتصاد، دانشگاه تهراندانشجوي دکتراي اقتصاد، دانشکده 3
ماسگریو و پیکاك  ]ي مقاالتمجموعه[است که در کتاب "ستانی عادالنهیاتاصولی جدید از مال" ياین نقل قول و نقل قولهاي بعدي از نات ویکسل در مقاله 4

ي ترجمه شده از آن گرفته شده، تر دیگري که این مقالهکارجامع .ترجمه گردیده است ]مقاله از آلمانی به انگلیسی توسط بوکانان[)72-118صفحات  1958(
 ) است.Finanztheoretische Untersuchungen(1896)( ي مالیهکتاب ویکسل تحت عنوان پژوهشی در نظریه

 
5 Knut Wicksell 
6 In political economy and fiscal theory 
7 Finanztheoretische Untersuchungen(1896) 
8 Chicago’s old Harper Library 
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از کمکهاي الیزابت  یقابل توجه يهبه اندازدر مواقعی . اثر نمودم يهویکسل خوانندگان بیشتري مطلع گردند و فورًا شروع به ترجم مطالب
 2جستم.میقبل از انتشار نهایی سود  1هندرسون

به کار  3دشناسان به مانند کسانی که توسط یک فرمانرواي مستبد خیرخواهو بدیهی بود. اقتصا ساده، شفافپیام ویکسل اصلی  يههست
، گیرندشکل میکه در آن تصمیمات سیاسی  ]نهادي[ارائه نمایند، و آنها باید به ساختاري ]سیاستگذاري[هاي سیاستیاند نباید توصیهگرفته شده

عمومی و اقتصاد رفاه هنوز غالب بودند را  يههایی که در مالیش با سنتشهامت چال 4ویکسلمسلح شدن به افکار با  من همچنین توجه نمایند.
مختلف اقتصادي(شقوق سیاستهاي  آثار) دوستان اقتصادشناسم را مخاطب ساختم که قبل از تحلیل 1949ام(مقدماتی يهداشتم. در مقال

 8،"سیاست اقتصادي يشالوده"به  7منظور آزمون قواعد واستم بهاز اقتصادشناسان خبه اصرار  را فرض نمایند. 6دولت، سیاست مدلی از 5،مختلف)
 10بود 9نهایتاً به مانند ویکسل هدف من دستوري کنند.عمل میبا لحاظ کردن آنها کارگزاران سیاسی محدودیتهایی که توجه نمایند یعنی همان 

منطق  ،ارتباط بین فرد و دولتاز در جستجوي این برآمدم که گارانه، انهاي سادهحلقبل از اقدام به ارائه راه. 11علمیبو و خاصیت یک کار بیتا 
 بدست آورم.را  اقتصادي

 )1896اش(تعیین گردد چرا که ما در رساله 12ویکسل استحقاق این را دارد که به عنوان مهمترین زمینه ساز تئوري نوین انتخاب عمومی
. 15و سیاست به عنوان موضوع مبادله 14انسان اقتصادي، 13ایم: فردگرایی روش شناختیهبنیانهاي این تئوري را یافت يهتشکیل دهند يهسه مؤلف

 ترکیبها را در یک تئوري سیاست اقتصادي هاي بعدي بحث خواهم کرد. در بخش پنجم این مؤلفههاي تحلیل ساختار را در قسمتاین مؤلفه
اصالح  یابد.می به طور سیستماتیک بسطبر مبناي آنها غربی سازگار است و سنتی جوامع لیبرال  يهاین تئوري با اصول پذیرفته شدکنم. می

البته  پذیرد.هایی صورت میمقاومت رهیافت مذکور ادامه دارد، اگرچه تقریباً یک قرن پس از تالش مؤثر ویکسل سرسختانه 16قانونی-نهادي

                                                 
1 Elizabeth Henderson 

دنیاي سیاست آشنا خواهید شد. در این زمینه تفاوت میان دیدگاههاي سیاستمداران و ي حاضر، با تفاوتهاي نهادي دنیاي اقتصاد و ي مقالهطی مطالعه 2
هاي علمی، تجربی و ... است در حالیکه کند. این مساله عمدتاً دو ریشه دارد: اول پایبندي کارشناسان به آموزهاي جاي پرسش ایجاد میکارشناسان براي عده

ي بهبود وضع جامعه را ندارند، بلکه هدفشان حداکثر باشند یا به قول آنتونی داونز احزاب سیاسی انگیزهاي حزبی میهسیاستمداران به دنبال اقتدار و مصلحت
گیرد تفاوت نهادي دنیاي اقتصاد با دنیاي سیاست است. با دقت ي دوم که بسیار مهم است اما کمتر مورد توجه قرار میسازي آراي حزب متبوعشان است. ریشه

کنید که چرا یک استاد آورید. درك میهاي بهتري را از رفتار آنها به دست میبینین تفاوتها رفتار سیاستمداران را بیشتر درك خواهید کرد و پیشنظر در ای
د که او باید سعی کند این او قرابت ندارند، هر چن هاي دانشگاهیاش به دنیاي سیاست، دیگر اظهارات و اعمال وي چندان با آموزهاقتصاد با تغییر محیط نهادي

تواند شکاف بین سیاستمداران و کارشناسان تفاوتها را حداقل نماید. در مورد بعضی از سیاستمداران غیر متخصص، دانش پایین توأم با محیط نهادي سیاست می
ي مهم دیگر اینکه در کشور ما وجود انگیزد. نکتهیسازد. با توجه به این مهم، تصمیمات غیر منطقی سیاستمداران کمتر تعجب شما را بر مرا دو چندان 

هاي اجتماعی و سیاسی با نگاه نفع طلبی مکتب انتخاب عمومی سازگاري دوستانه، خیرخواهانه، عمل به وظائف شرعی، اخالقی و ایثار در عرصههاي نوعانگیزه
 نهادي هر جامعه باید در بررسی مسائل و نگاه مکتبی مورد توجه قرار گیرند.م.کامل ندارند ولی به هر ترتیب این موضوع باید مورد توجه باشد که شرایط 

3 Benevolent despot 
4 Armed with wicksell 
5 The effects of alternative policy measures 
6 Some model of the state, of politics 
7 To examine the rules 
8 Constitution of economic policy 
9 Normative 

 قائل نبوده است.م. )Normative( و روش دستوري )Positive(رسد که ویکسل چندان تمایزي بین روش اثباتیبه نظر می 10
11 Antiseptically scientific 
12 Modern public choice theory 
13 Methodological individualism 
14 Homo economicus 
15 Politics-as-exchange  
16 Institutional-constitutional reform 
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گفتار  يهاین رابطه باید در حوزتبیین ي اقتصادشناسان به منظور از سو سیاسی است. هر تالشی يهدولت موضوع اصلی فلسف بافرد  يهرابط
 1قرار گیرد که خالصه اي از این تالشها در بخش ششم ارائه گردیده است.مورد بررسی تري جامع

 
 3عنوان یک روش)(فردگرایی به 2فردگرایی روش شناختی -2

 4عه نمی تواند غیر از صفر باشد.اگر مطلوبیت هر یک از اعضاي جامعه صفر باشد مطلوبیت کل جام
 ]77يهویکسل، صفح[
 

، کنندهارزیابی. اقتصادشناس به سادگی با افراد به عنوان نمایدکند را بررسی میکه با آن کار می به ندرت فروض مدلهایی 5اقتصادشناس
د، نگردمی نمایان هاآن يهاپیامدنهادي که  هاياختارکند. بدون توجه به پیچیدگی احتمالی فرآیندها یا سشروع می 1کنندهعملکننده و انتخاب

                                                 
گیرد. این مکتب در پی پیوند زدن دنیاي اقتصاد با دنیاي سیاست یا بررسی اقتصاد سیاسی است. از اینجا به بعد مبانی مکتب انتخاب عمومی مورد بحث قرار می 1

کنند: تولید کننده و ک دو طرف داریم که هر دو حداکثرسازي میتوان کلیات مکتب انتخاب عمومی را چنین بیان کرد: در اقتصاد نئوکالسیبه طور خالصه می
شود که دولت مستبد خیرخواه و در پی به حداکثر رساندن تابع فاه مصرف کننده. در این تقسیم بندي اقتصاد متعارف، دولت جایی ندارد و معموالً فرض می

تابع رفاه اجتماعی وجود ندارد و همچنین سایر نظریه پردازان تلویحاً نشان دادند که حتی اگر ي عدم امکان ارو مشخص شد که ي قضیهاجتماعی است. اما با ارائه
 kydland, finn E., and Edwardتابع رفاه اجتماعی وجود داشته باشد به دالئلی مثًال ناسازگاري زمانی، به حداکثر رساندن آن امکان ندارد(براي مثال به 

C. Prescott, “Rules Rather than Discretion: The inconsistency of optimal plans,” journal of Political Economy 85: 473-
ي کنترل بهینه براي مراجعه فرمایید که در این مقاله با توجه به اصل ذي شعور بودن انسانها و با فرض وجود انتظارات عقالیی استفاده از نظریه .1977 ,491

ي انسانهاي ذي شعور تعمیم داد). تفاوت بین توان به جامعهماند یا به عبارت دیگر قوانین طبیعی را نمیاجتماعی بال استفاده باقی میحداکثر سازي تابع رفاه 
هوشمند  شود که به علتي سیاست اقتصادي تحت نام ناسازگاري زمانی شناخته میي سیاست اقتصادي و بهینه بودن بر اساس آیندهبهینه بودن بر اساس گذشته

آید. پس تاکنون حداقل دو عدم امکان ي انسانی حسب مورد، ناسازگاري زمانی به وجود میبودن انسانها و در نتیجه عدم امکان تعمیم قوانین طبیعی به جامعه
به حداکثر رساندن آن هم امکان پذیر باشد، حداکثر سازي آن. از منظري دیگر، اگر تابع رفاه اجتماعی وجود داشته باشد و -2وجود تابع رفاه اجتماعی و -1داریم 

گیزهچه دلیلی دارد که فرض کنیم دولتمردان  دارند آن را به حداکثر برسانند(تلویحًا عدم امکان سوم). این مسأله موجب تولد مکتب انتخاب عمومی یا کاربرد  ان
ي رأي نظریه -2ي تقاضا براي کاالهاي عمومینظریه-1ب عمومی را شامل ي کلیدي مکتب انتخاهاي تحلیلی اقتصاد در سیاست شد. بوکانان چهار حوزهروش
داند. مکتب انتخاب عمومی به دلیل فقدان توافق در مورد روش جمع زدن مطلوبیتهاي ي کاالهاي عمومی میي عرضهنظریه -4ي قانون اساسی ونظریه-3گیري

آراء تنها آزمون بنیادي و اساسی مناسب کند. اتفاقآراء تعیین میتها نسبت به هم را با مراجعه به اتفاقکند و برتري سیاسافراد، به تابع رفاه اجتماعی توجهی نمی
هاي ایجاد شده به خاطر زیانهاي کارایی دانند که کل هزینهآراء اذعان دارند و تصمیماتی را بهینه میبودن است. اعضاي این مکتب به محدودیتهاي اصل اتفاق

ي افراد حاضرند آن را کند. اینگونه انحرافات بهینه است چون همهآراء را حداقل میگیري در ایجاد اتفاقهاي تصمیمآراء و نیز هزینهات فاقد اتفاقناشی از تصمیم
تنها راه پیش رو، تغییر قانون در سطح بنیادي یا قانون اساسی بپذیرند. اگر این وحدت نظر کامل در مواجهه با عدم جذابیت پیامدها در هم بشکند، در این صورت 

ت. اما در نهایت ي تحلیل انتخاب عمومی اسهاي نسبی ترتیبات نهادي متفاوت بخش عمومی جوهرهي یک توافق همگانی است. بررسی شایستگیاساسی بر پایه
ي کسانی که هدایت دولت را بر این شهروندان هستند که باید با هر تغییري موافقت کنند. در این مکتب بحث در مورد اقدامات دولت بدون در نظر گرفتن انگیزه

اب عمومی جیمز بوکانان، گوردون تالوك و آنتونی داونز هاي اقتصادي ناسازگار خواهد بود. بزرگان و بنیانگذاران مکتب انتخاي از تحلیلعهده دارند با بخش عمده
ي نوبل سازي سیاسی مفتخر به دریافت جایزهي اقتصادي و تصمیمي مبانی قراردادي و قانونی براي نظریهبه دلیل توسعه 1986هستند که جیمز بوکانان در سال 

سائل و مشکالت در جوامع منظم غربی موجب تولد مکتب انتخاب عمومی گردید. لذا علوم اقتصادي گردیده است. ضعف اقتصاد نئوکالسیک در پاسخگویی به م
تواند داروي شفابخشی باشد. شاید بتوان گفت ناگفته پیداست اقتصاد نئوکالسیک در جهان سوم که مشکالت نظم اجتماعی در آن به مراتب حادتر است نمی

ي فاضله کاربرد دارد و متأسفانه مسلط شدن تعلیم اقتصاد نئوکالسیک در آموزش که تنها در یک مدینهباشد اقتصاد نئوکالسیک بیش از یک ابزار آموزشی نمی
ابراین توجه به دانشگاهی علم اقتصاد در ایران یکی از علل ناکارآمد بودن اقتصادشناسان ایرانی در پاسخ به مسائل و مشکالت فراروي جامعه بوده است. بن

 آورتر خواهد بود.م. ي ما، الزام حقوقی و... در بررسیهاي اقتصادي جامعهتحلیلهاي نهادي، تاریخی، 
2 Methodological Individualism 

گیرد و بر مبناي آن تا آنجایی که فرد آزادي دیگران فردگرایی که مبناي حقوقی لیبرالیسم است فرد را یک موجود قائم به خود و مستقل از دیگران در نظر می 3
 تواند در تعارض قرار گیرد.م.کند حق سودجویی و کسب لذت را دارد. فردگرایی در این تعریف بار متعالی ندارد و بنابراین با تعالیم الهی میرا محدود ن

 یعنی هیچ مصلحتی باالتر از مصلحت فردي وجود ندارد و مصلحت اجتماع جمع مصالح افراد است.م. 4
دید افراد و پارادایم مکاتب مختلف تفاسیر متفاوتی داشته باشند. به عنوان مثال لغت لیبرال در مکاتب مختلف معانی  دانیم که ممکن است واژگان یکسان ازمی 5

ي ي حاضر از اینجا به بعد توجه کنید که بوکانان زیرکانه، با زیر سوال بردن تفسیر ویکسل و دیدگاه مرسوم از سه مولفهي مقالهمتنوعی دارد. بنابراین در مطالعه
ی مکتب انتخاب اساسی فردگرایی روش شناختی، انسان اقتصادي و سیاست به عنوان موضوع مبادله با اعتقاد به درستی این سه مولفه به عنوان بنیانهاي اساس

یک گام به  ي اساسی رااین سه مولفهکند با دیدي انتقادي تفاسیر جدیدي را از این سه مولفه ارائه نماید و به اصطالح کارها و تفاسیر ویکسل از عمومی، سعی می
 هاي الزم صورت خواهد پذیرفت.م.ي حواشی یادآوريجلو ببرد. توجه به این موضوع در درك مقاله اهمیتی اساسی دارد که البته بوسیله
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بخش خصوصی، این رهیافت  )هاي(تعاملهاي متقابلگردد. کاربرد این موضوع در بازار یا کنشفردي متمرکز می هاياقتصادشناس روي انتخاب
قادر  ،قانونی قابل مبادله) و به طور(معمولی ا و خدماتشود افراد به عنوان خریداران و فروشندگان کاالهسازد. فرض میرا به ندرت دچار چالش می

ترجیحاتشان هستند و اقتصادشناس خود را ملزم به کنکاش عمیق پیرامون این ترجیحات(متغیرهاي با به انتخاب هر چیز احتمالی مطابق 
فرآیند از طریقی  3درك-ادشناس ارائه یک توضیح. افراد خودشان منبع ارزیابی هستند و وظیفه اقتصبیندنمی توابع مطلوبیت افراد)در  2مستقل

 .4گردندپیچیده تعبیر پیامد است که این ترجیحات آزمون نشده در نهایت به یک الگوي 
کند. این فرآیند نتایجی را به بار آورد که مبادالت داوطلبانه بین افراد را تسهیل می ،کشف قرن هجدهم این بود که یک ساختار نهادي

به نحو بین نتایج  يهکرد. رابطبایست اثباتی بوده و علم اقتصاد را به عنوان یک رشته آموزشی یا علم مستقل دانشگاهی ارائه مییارزیابی آن م
به عنوان  5شود،مورد تفسیر واقع می به طور کارآ "بازار"بازار و ویژگیهاي نهادي خود این فرآیندها وقتی که فرآیند  يهگذاري شدارزشمثبت 
کارایی در تخصیص منابع به به خاطر حداکثرسازي ارزش وجود دارد.  "اقتصاد"دهد که چیزي ندا سر می گردد، گو اینکهنبع ابهام ظاهر مییک م
 6شود.گردد، تعریف میاي مستقل از فرآیندهایی که از طریق آنها انتخاب فرد اعمال میگونه

 شگفت انگیز نخواهد بود که فرآیند سیاست و یا 8فرآیند اقتصادي، 7ایت شناختیبا توجه به این انتقال نامحسوس به سمت یک تفسیر غ
 يهها مضمون اصلی تئوري سیاسی و فلسفعالوه بر این، یک تفسیر غایت شناختی سیاسی براي قرن اي مشابه تفسیر گردد.به گونه دولت

 10"(واحد سیاسی)حکومت"و  9"اقتصاد"ارزیابی، تفاسیر  يهبنیادي نقطدر غیاب کاوش در تفاوتهاي  رسدبنابراین به نظر می سیاسی بوده است.
و آن اینکه تحت  کنند نقصی وجود داشتبازار انتخاب و عمل میتولید پیامدهاي افرادي که در  تشخیص. در دو به دو سازگار هستند

مورد قضاوت قرار  ستتوانبراي افراد شرکت کننده می حداکثر سازي ارزش ،الزام به معرفی یک معیار ارزیابی خارجی بدون محدودیتهاي خاص،
 "حداکثر سازي ارزش"دهد که ارزشهاي فرد حداکثر شده است. دورنماي این این اطمینان را می ]در اقتصاد[طبیعت خود فرآیند 11گیرد.
سیاسی دست نامرئی  يهقرین مستقیماً در بر ندارد.بازار را  يهتواند از بازار به سیاست گسترش داده شود چرا که سیاست ساختار سازگار انگیزنمی

                                                                                                                                                                  
1 Individuals as evaluating, choosing, and acting units 
2 The arguments 
3 Explanation-understanding 

 توانیم.م.اي بیاوریم یا نه ولی در سیاست نمیعنوان یک نهاد زمینه پس اصًال اهمیتی ندارد که اسم بازار را به 4
5 “the market” came to be interpreted functionally 

توانیم معادالت مربوطه را حل کرده و متغیرها را بهینه می ي افراد) در اختیار ما باشد ونهاد بازار هم نباشد،به عبارتی دیگر اگر ترجیحات فرد(تابع مطلوبیت همه 6
ها هستیم و ایم. پس در بازار ما مشغول حل همان معادلهکنیم و در نتیجه به کارایی برسیم و هیچ توجهی هم به بازار نداشته باشیم و لذا ما به نهاد توجه ننموده

و ممکن است با یک ابر کامپیوتر سریع، محاسبات الزم را انجام داده و ترجیحات افراد را به ترجیحات اجتماعی رساند تولید ناشی از بازار ما را به همان نتیجه می
 تري هم برسیم.م.ي دقیقتبدیل کنیم و به نتیجه

7 Teleological 
م بندي استقرایی ارسطویی، مخصوص به ي ارسطویی شامل علت فاعلی، غایی، مادي و صوري است. این تقسی)، علل چهارگانهTeleologyغایت شناسی( 8

رود این است ي کتابفروشی میتوان چنین توصیف کرد: علت رفتار شخصی که به مغازهموجودات مادي و مرتبط با تصرف آدمی در اشیاء است. علت غایی را می
اي غایتهایی باشند که یک فرد، گروه یا یک مبناي تبیین پدیدهخواهد کتاب بخرد بنابراین غایت رفتارش علت وجودي یا علت آن رفتار نیز است. هرگاه که می

نامیم. براي توضیح بیشتر غایت شناختی یا توضیح سه علل دیگر به کتب متنوع فلسفی، جامعه کند، آن را تبیین غایت شناختی مینظام(سیستم) دنبال می
توانیم کند بنابراین میت فرآیند در دنیاي اقتصاد، حداکثر سازي ارزشهاي فردي را تضمین میشناسی و... مراجعه کنید. منظور بوکانان در اینجا این است که ماهی

توان غایت را دید اما در سیاست چنین چیزي چندان دهد. در اقتصاد مییک تفسیر غایت شناختی داشته باشیم اما این مهم در سیاست به مانند اقتصاد رخ نمی
غایت از نظر بوکانان درمحتمل نیست.  اي دیگر تفسیر کرد. . پس بدین دالیل فردگرایی در بازار سیاست را باید به گونهدنیاي سیاست، فرآیند مهم است نه 

) است و تحت آن با تسامح Utilitarianismغایت گرایانه سودگرایی(اخالق سمبل توان در دنیاي مباحث اخالقی مطالعه نمود. همچنین غایت شناسی را می
 که بعداً خواهد آمد در این ارتباط بیشتر توضیح خواهیم داد.م. Deontologicallyي کند. در ذیل واژهت هدف وسیله را توجیح میتوان گفمی

9 The economy 
10 The polity 

رسند(تصور اینکه اقتصاد م به نظر میشود در فقدان تفحص در تفاوتهاي آنها، به مقدار زیادي شبیه به هبه عبارتی دیگر تعبیرهایی که از سیاست و اقتصاد می 11
افرادي که نفع خود حداکثر سازي منافع فردي و سیاست حداکثر سازي منافع اجتماعی را به عهده دارد مورد نقد بوکانان است). ولی آن موقع نتوانستند بفهمند 

 ا هم وارد سازیم.م.ي خارجی(مثل بازار) رکنند، نیازي ندارند که یک معیار ارزیابی کنندهرا حداکثر می
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ویکسل و سایر محققین اروپایی جهت گسترش تئوري  يهبوسیل گرفته که تالش صورت نیستآدام اسمیت وجود ندارد. بنابراین شگفت انگیز 
 1بخش عمومی سالهاي سال توسعه نیافته باقی مانده بود. يهاقتصادي به حیط

اگر  اصوًال فردگرا باقی مانده ضرورتی ندارد که در دام یک چنین پوشش مشخصی از دام متدولوژیکی بیفتد.اقتصادي که  یک تئوري
اعمال گردد، ابدًا مشکلی در تحلیل  3کند بدون بسط به اقتصاد به عنوان یک کلفردي که انتخاب می 2درك-اعمال حداکثرسازي جهت توضیح

زمینه هاي تغییر، وجود  از 4بینی چگونگی تأثیرپذیري نتایج فرآیندهاي متعاملهادي مختلف و در پیشهاي نکننده تحت زمینهرفتار فرد انتخاب
 دو کاندیداياز بین  6گیريو در اتاقک رأي 5ماند که در رقابت انتخاباتیکند همان فردي باقی میسیب و پرتغال انتخاب می . فردي که بینندارد

"A"  و"B" هاي مدرن بسیاري از تئوري اي آشکار، شاید تفاوت خود ساختارهاي نهادي رفتار انتخاب را متأثر سازد.گونه به .گزیندیکی را بر می
به طور یکسان تابع را فرد  یرفتار انتخاب از این دارد کهتر ايمن در اینجا یک اثر پایه يهاند. اما نکتانتخاب عمومی این ارتباطات را تبیین نموده

بینی تفاوتهاي ممکن در ویژگیهاي نتایجی که از پیش يهاي باید اجازتجزیه و تحلیل مقایسه 7بدانیم.هاي انتخاب محیط يههم کاربرد تحلیل در
کلی عاري از محتواي ، به انداز آن منتج گردیده ها به خوبی تحلیلی کهبینیاین پیش شوند را بدهد.می ساختار متعامل سیاسی پدیداربازار و 

 8.]ندستهو فقط اثباتی [ستنددستوري ه
 

سان اقتصادي -3  9ان
اید بما می گوید  بهحاکم ري تئو آنچه که. ...مقننه يهقواکثریت  مقننه و به میزانی کمتر جناح يهقومجریه و نه  يهه قون..در حقیقت .

 که هیچ فکري جز ترقی عمومی ندارند، نیستند. جامعه ، نیستند. آنها تشکیالت مجردباشند
 

 کمتر. یشتر و نههستند که رأي دهندگانشان، نه ب ذینفع رفاه عمومی در، دقیقاً همانقدر موارددر اکثر مردم..نمایندگان .
 ]87و  86ویکسل، صفحات [

متغیرهاي مستقل در توابع مطلوبیت فردي  از پیشابطال پذیر را بدون تصریح  يهفروض بالقو ي ازمحدود يهمجموع 10توانداین تحلیل می
برخی از متغیرهاي مستقل باید هاي مربوط به اثرات انتقال در محدودیتها بر روي رفتار انتخابی باشیم، آنوقت . اما اگر بدنبال پیش بینیدست دهدبه 

 "خوب" تیبه نحو مثببراي مثال اگر سیب و پرتغال  1تري ارائه گردد.، شاید قضایاي قابل ابطال گستردهبا این قدم شوند. 11شناسایی و تعیین

                                                 
بسط تئوري  چون در دنیاي سیاست به مانند اقتصاد دست نامرئی وجود ندارد. همچنین شاید بتوان گفت ویکسل و دیگران متوجه این تفاوت نشده بودند. پس 1

ها فردگرایی اقتصادي دلیل تفاوت در ساختار انگیزهاي که در اقتصاد هست در سیاست نیست. بنابراین به سیاسی به اقتصاد بخش عمومی ناموفق بوده زیرا انگیزه
 در سیاست کارکرد ندارد و باید تفسیري نو از آن را ارائه کرد.م.

2 Explanation-understanding 
3 aggregation 
4 Interaction processes 
5 The levers marked 
6 Polling booth 

 گیرد و یکسان نیست.م.یا سیاست) تحت تأثیر قرار می رفتار انتخابی فرد نسبت به محیط نهادي(اقتصاد 7
ي محیط سیاست و اقتصاد ناشی از آن است که ما تفاوت فضاها را در نظر نگیریم و فقط معیار دارد که تمام اشتباهات در مقایسهدر واقع بوکانان اظهار می 8

نین معتقد است که در بازار سیاست چیزي به نام هدف کلی وجود ندارد و فقط فرد حداکثر سازي منفعت در اقتصاد و سیاست را در نظر داشته باشیم و همچ
شود و افراد در بازار سیاست یکسان با اقتصاد در نظر گرفته نمی هايانگیزهشویم، چون حداکثر کننده است. اگر فرد را در نظر بگیریم دچار چنین اشتباهی نمی

 ته شود.م.بنابراین باید تفاوت نهادها در نظر گرف
9 Homo Economicus 

ي مردم بدنبال حداکثر سازي منفعت مردم است. ولی در اقتصاد نئوکالسیک فرض بر این است که دولت موجودي مستبد و خیرخواه و بنابراین بعنوان نماینده ۱۰
این شکل رفتار کنند. این افراد بدنبال منافع خودشان  بر طبق نظرات مکتب انتخاب عمومی و مطالب این مقاله اینچنین نیست که نمایندگان سیاسی مردم به

دهند که به دنبال حداکثر کردن منافع آنها هستند. در این هستند ولی چون بقاء حاکمان در این است که منافع مردم حفظ شود، به مردم اینطور نشان می
 نگرش، این رفتار بخاطر خیرخواهی و وارسته بودن نیست.م.

11 Identification and signing 
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 به نحو مثبتیشود، اگر درآمد آنگاه اگر قیمت سیب نسبت به پرتغال کاهش یابد، سیب بیشتري نسبت به پرتغال خریده می 2ارزشگذاري شوند
افزایش یابد، آنگاه تالش بیشتري جهت کسب  Bنسبت به منبع درآمدي  Aو اگر نرخ نهایی مالیات روي منبع درآمدي ارزشگذاري شود  "خوب"
آنگاه اگر هدایاي خیّر از مالیات معاف باشد،  ارزشگذاري شود "خوب" به نحو مثبتی . اگر بخشش خیرخواهانهیابدانتقال می Bرآمد به سمت منبع د

ارگزار گذاري شده باشند آنگاه اگر قدرت تحت اختیار یک کارزش به نحو مثبتی مادياگر رانتهاي  .هاي بیشتري اتفاق افتدشود بخششبینی میپیش
یم سیاسی به منظور توزیع رانتها افزایش یابد، افراد امیدوار و مطمئن به دریافت این رانتها، منابع بیشتري در تالش جهت متأثر ساختن تصم

اتی کردن ما را به عملی ،توجه کنید که شناسایی و تعیین متغیرهاي مستقل در توابع مطلوبیت گذاري خواهند کرد.، سرمایه]به نفع خود[کارگزار
کامالً عملیاتی از اقتصادي یک تئوري  يهارائد. براي ناز قبل تصریح شده باش ،متغیرهاي مستقل متمایز این بدون اینکه وزنهاي نسبی کندنزدیک می

وي روي رفتار در نظر عامل مؤثر و مشوق ق ]تنها[نیازي نیست ثروت خالص یا درآمد خالص را به عنوان اسی،سی تدر بازار یا تعامال رفتار انتخابی
  3بگیریم.

در هر بسط مدل رفتار عقالیی فرد به سیاست، این تمایز بین شناسایی و تعیین متغیرهاي مستقل از یک طرف و تعیین وزن این متغیرها 
فرض که این پیش ین شان را بر مبناي اانتقادات 4"تئوري اقتصادي سیاست"کند. بسیاري از منتقدان از طرف دیگر توجه بیشتري را طلب می

در بسیاري از مواقع آن را ابطال  مشاهداتشان کنند، فرضی کهبنا می هستند، فرض حداکثر سازي ثروت خالص يهها الزاماً در بر دارندقبیل تئوري
هایی را پیشنهاد ن زمینهاز منتقدا تعداديخیلی از کاربران عالقمند این تئوري ممکن است گاهی اوقات براي برخی از تعبیرهاي غلط  5کند.می

فقط این است که نفع شخصی  کندیاست براي فردي که انتخاب میقدرت توضیحی تئوري اقتصادي سبراي  انتقاديفرض  حداقل نمایند.
این فرض نفع  باشد.ارزشگذاري شده  "خوب"به نحو مثبتی  (براي مثال ثروت خالص، درآمد، موقعیت اجتماعی)6تشخیصاقتصادي قابل 

درصدد نسبت دادن صفت شیطانی یا خبیث به بازیگران سیاسی نیست. از این  هیچ وجهبهو  دهدرا در یک موقعیت مسلط قرار نمیصادي اقت
تفاوت در نتایج پیش بینی شده، از بازار و تعامل سیاسی ناشی  یابد.ار بازار تطابق میاستاندارد رفتاقتصادي لحاظ تئوري با ساختار انگیزشی تئوري 

هاي افراد به عنوان حرکت آنها گیرد نه از تغییر در انگیزهشود که خود این مطلب از تفاوت در ساختارهاي این دو محیط نهادي سرچشمه مییم
 7هاي نهادي.بین نقش

 
 8سیاست به عنوان موضوع مبادله -4

و شاید سازد مینمنافع وي را بیشتر د که گرد یهاي فعالیتاگر شخصی مجبور به مشارکت در هزینه آشکاریستانصافی به نظر بی
 باشد. منافع آن شخص مخالفهم صددرصد 
 ]89 يهویکسل، صفح[

                                                                                                                                                                  
ي ابطال پذیري را بوجود آوریم و از دو تابع توانیم فرضیات بالقوهاگر در آرگومانهاي(متغیرهاي مستقل) رفتار شخص بگوئیم نفع شخصی وجود دارد، می 1

باشیم نفع شخصی چیز مثبتی است. پس  دهد ولی باید گفتهکنیم که نفع را بیشتر افزایش میکنند، آن را انتخاب میمطلوبیت که نفع خصوصی را بیشتر می
 عالمت گذاري متغیرهاي توابع باید انجام شده باشد.م.

2 Positively valued “good” 
وکانان اظهار انسان اقتصادي یعنی اینکه همه چیز در نفع شخصی نهفته است و فرد تنها در پی حداکثر سازي ثروت خالص و یا درآمد خالص است. در اینجا ب 3

شخیص و رد که نفع شخصی تنها یکی از متغیرهاي مستقل مهم در تابع مطلوبیت افراد است و متغیرهاي مهم دیگري نیز وجود دارند. به عبارتی دیگر تدامی
یازي نیست که براي برد، بدون آنکه تشخیص قبلی از وزن آرگومانها داشته باشیم. نعالمت گذاري آرگومانها(متغیرهاي مستقل) ما را به سوي عملیاتی کردن می

بینیم که در اینجا بوکانان به مانند فردگرایی ي مسلط بدانیم و فقط کافی است نفع شخصی را یکی از عوامل مسلط بدانیم. بنابراین میاینکار نفع شخصی را انگیزه
نماید. به طوري که در تعریف انسان در دنیاي سیاست ارائه میبرد و تفسیر دیگري از آن را روش شناختی، بار دیگر تعریف مرسوم انسان اقتصادي را زیر سوال می

توان گفت که نفع شخصی تنها یکی از آرگومانهاي(متغیرهاي مستقل) مهم افراد است و عوامل مهم دیگري هم بسته به مورد، اقتصادي در دنیاي سیاست می
 وجود خواهند داشت.م.

4 Economic theory of politics 
 د هدف نمایندگان مجلس.م.مثالً در مور 5

6 Identifiable economic self-interest 
دي آنها تفاوت تفاوتها، ناشی از ساختارهاي متفاوت است(چون ساختار بازار با میدان عمل سیاسی فرق دارد) ولی آدمها همان آدمها هستند و فقط محیط نها 7

 ) بر تصمیم گیري موثر است.م.کرده است. به عبارت دیگر محیط نهادي(در سیاست یا اقتصاد
8 Politics as Exchange 
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آن را  یمثبتبه نحو یکی از کاالهایی است که آنها  ،اقتصادي قابل تشخیص کنند نفعکنند و تا زمانی که چنین میافراد انتخاب می

یک چیزي به  يهبه قصد مبادلیعنی اینکه افراد  اندمبادلهیابد یا در سیاست. اما بازارها نهادهاي خواه رفتار در بازار تجلی کنند زشگذاري میرا
بازارها کارکرد انگیزشی  2شوند.وارد بازار نمی 1مبادله یا مافوق فردگراییفرااي پیشبرد نتیجهشوند. آنها به قصد جاي چیز دیگر وارد بازار می

کلی از این  "توزیع"یا  "تخصیص"اي از سوي افراد وجود ندارد که بر طبق آن حس پیامد کلی مرجح یا انهندارند؛ بدین معنی که حس آگاه
 3فرآیند مبادله ناشی شود.

که افراد از طریق جستجوي مشترك  4گیردگسترش مفهوم سازي مبادله به سیاست در تقابل با این پیشداوري سنتی قرار می
کنندگان تعریف آلهایی که مستقل از ارزشهاي شرکتکنند، این ایدهدر سیاست مشارکت می 5ت و زیباییخوبی، حقیق ]اهداف بزرگتر[براي
سیاسی، سیاست ابزاري جهت پیشبرد این اهداف بزرگتر  يهتجلی یابند شاید هم خیر. در این نگرش فلسف آنها در رفتار ممکن استشوند می

 است.
تفاوت  6به هیچ یک از این چیزها معتقد نیست. کنند،مدرن انتخاب عمومی از وي تبعیت مینظریه پردازان این مورد  در ویکسل، که

افراد شرایط در امتداد شرایطی که تحت آن  بلکهکنند، نیست که افراد تعقیب می 7یمنفعت انواع ارزشها یا راستايبین بازارها و سیاست در  مربوط
مبادله بین افراد است، یک ساختار درونی که افراد جهت  يهساختار پیچید سیاست یک 8ارد.کنند، قرار دمنافع گوناگون خود را تعقیب می

بازاري برآورده گردند، جستجو  يهاي کارآ از طریق مبادالت سادتوانند به گونهشخصی خود را که نمی يهاطمینان مشترکًا اهداف تعریف شد
افراد در مورد  سیب به جاي پرتقال هستند. در سیاست، يهارد. در بازار، افراد مبادله کننددر نبود منفعت فرد، هیچ منفعتی وجود ند 9کنند.می

تا  گرفته ایستگاه آتش نشانی محلی از ،کنند: طیفی از خدماتهایشان معموًال مطلوب است، توافق میهایی که هزینهسهیم شدن در مشارکت
 10قضاوت.

                                                 
1 Supra-exchange or Supra-individualistic 

 توان به نتایجی فراتر از مبادله و مافوق فردگرایی رسید.م.در بازار نمی 2
گرم پرتغال بخرند(فرامبادله یا فردگرایی افراطی) تا طبق  753 شوند مثالً مفهوم این است که افراد آنقدر حسابگر و مراقب نیستند که وقتی وارد بازار اقتصاد می 3

تواند چنین نباشد و ي آنها در اقتصاد حاصل گردد. در حالی که در بازار سیاست میخرید آنها فالن پیامد کلی یا فالن تخصیص یا توزیع کلی از فرآیند مبادله
ي کلی عدالت دهد که بیشتر طرفدار عدالت است تا کارایی که در این حالت نتیجه فرد به کسی رأي مینتایج کلی از عمل سیاسی مد نظر افراد تأثیر پذیرد. مثالً

کنید که ممکن است هایی میمد نظر فرد است. همچنین در بازار سیاست انتخاب بین شقوق مختلف سیاستهاي دولت وجود دارد. در بازار سیاست شما انتخاب
 ولی اگر به یک سیاست رأي ندهید باید تبعات قبول شدن رأي مخالف خود را بپذیرید.م. پیامد آن انتخاب شما نباشید

4 Counters the classical prejudice 
5 The good, the true, and the beautiful 

 هاي بزرگتر است.م.ویکسل اعتقاد نداشت که سیاست به دنبال هدف 6
7 Values/interest 

گیرد و باید به افراد جامعه و نظام شگذاري فردي را حذف کرد. سیاست اقتصادي مستقل و خارج از تمایالت افراد مورد ارزیابی قرار نمیارزتوان در سیاست نمی ۸
استفاده کنیم.  توانیم از فردگراییکند که چگونه ترجیحات فردي را به ترجیحات اجتماعی تبدیل کنیم و در این راستا میارزشی آنها توجه شود. بوکانان بیان می

آلها هم مهم نیست. پس بر عکس اقتصاد، سیاست به بدین صورت که نظام ارزشگذاري فرد را داشته باشیم و فرآیند مورد نیاز را هم بررسی کنیم وبحث ایده
شود و نتیجه ممکن است دلخواه ما باشد یا یدهد، فرآیندي که از مسیر آن تصمیمات اقتصادي گرفته منتیجه کار ندارد و تمرکز خود را بر روي فرآیند قرار می

  گرا نیستند و فرآیندگرا هستند.م.ي آن مثل بازار اقتصادي نیست به طوریکه در اینجا افراد غایتنباشد. پس علیرغم اینکه افراد رفتار اقتصادي دارند ولی نتیجه
 کنند.م.مثل کاالي عمومی) را بطور دسته جمعی تعقیب میتواند با دنبال کردن نفع شخصی در بازار به دست آید(منافعی که نمی 9

ي آراء وجود دارد بدین معنا که کلیهدر یک دسته بندي کلی در اقتصاد دو بازار داریم: بازار کاالي خصوصی و بازار کاالي عمومی. در بازار کاالي خصوصی اتفاق ۱۰
بازار کاالي خصوصی افراد بسته به شرایط متفاوت خودشان، مقادیري که در عکس العمل به قیمت بازار  اند فالن کاال با این قیمت مبادله گردد. درافراد پذیرفته

ي کسانی که آنجا هستند شود، که این ناشی از ترجیحات است. ولی در مورد کاالي عمومی اگر تصمیم به یک کار گرفته شود، همهکنند، متفاوت میتهیه می
هاي ي این انتخاب را باید بدهند، چه انتخاب کرده باشند و چه نکرده باشند. پس هزینهمی را به نسبت برابر دارند و در نتیجه هزینهامکان استفاده از کاالي عمو

کمتر  گردد یعنی کاالي عمومی براي برخی بیشتر ارزش دارد و براي برخیتصمیم جمع بر همه یکسان است و در اینجا مقادیر یکسان است و قیمتها متفاوت می
آراء نداریم و چون در مقدار مصرف انعطاف نداریم پس مثل آید. بدلیل ترجیحات متفاوت، اتفاقي رأي گیري به وجود میو چون ارزشها متفاوت است مسأله

ي مباحث ي بیشتر در زمینهآید. براي مطالعهکنیم در نتیجه مباحث رأي گیري پیش میي اکثریت آراء تنزل میکاالي خصوصی هم نیست بنابراین به قاعده
 مرتبط با رأي گیري به کتب و مقاالت متنوع اقتصاد بخش عمومی مراجعه فرمایید.م.
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هاي مدرن که تأکیدشان بر روي سیاست بعنوان قدرت است، در بسیاري از تحلیل يهی با مشخصسیاسبراي توافق  داوطلبانه نهایتاًمبانی 
از کند. میداوطلبانه میان افراد وفق پیدا  يهبا مدل مبادل به سختی وجود عناصر زورگویانه در فعالیت دولت، رسدبه نظر می گیرد.تضاد قرار می

. افراد دفی؟ چرا باید افراد خودشان را تابع زورگویی ذاتی در فعالیت جمعی قرار دهند؟ جواب واضح استبه چه هاعمال زور  :شاید بپرسیم این رو
بدون بعضی از  ناشی از قانون از منافع آن بیشتر باشد. "يهمبادل"حد نهایی که نهند به زورگویی دولت، سیاست گردن میفقط در صورتی 

که بر مبناي یک نظم اجتماعی لیبرال زمینه سازي شده است، نمی ارزشی فردگرایانه  1گار با معیارمدلهاي مبادله، زورگویی دولت بر فرد ساز
 2باشد.

 
 3سیاست اقتصادي يشالوده -5

شان ز هزینهاان بزرگتر ه شهروندبهیچکس بهتر از خود افراد قادر به قضاوت در این مورد نخواهد بود که آیا منافع فعالیت پیشنهادي . . . 
 یا نه.است 

 ]79 يهویکسل، صفح[
 

                                                 
1 norm 

در دارد که داستان مبادله در اینجا بوکانان بار دیگر به مانند موارد فردگرایی و انسان اقتصادي، با برشمردن تفاوتهاي دنیاي اقتصاد با سیاست، چنین اظهار می 2
کنند که دیگر تا آنجایی مبادله می داوطلبانهگذار به طور دنیاي اقتصاد با سیاست تفاوت دارد. براي مثال در مدل تعادل عمومی والراسی دو فرد با کمک حراج

ت، توضیح و تفسیر آن با دنیاي اقتصاد گیرد اما ماهیبهبود پارتو امکان نداشته باشد(نقاط روي منحنی قرارداد). اما در دنیاي سیاست اگرچه مبادله صورت می
هاي جدید مباینت لمتفاوت است. در دنیاي سیاست، مبادله همیشه داوطلبانه نیست. به عبارتی دیگر مبناي داوطلبانه بودن براي توافق سیاسی با برخی از تحلی

بانه تمایل به پرداخت مالیات ندارند اما مطابق قوانین بازار سیاست باید دارد، چون سیاست روي اجبار و اعمال جبر است(براي مثال اگر چه افراد به طور داوطل
توان سوال کرد که اعمال جبر به چه منظور؟ چرا تابع جبر شوند و مالیات خود را بپردازند). لذا مشکل است این جبر را با مدل داوطلبانه تطابق داد. با این همه می

برد چون اعمال جبر ممکن است شود که منافع شخص را پیش میي افراد موافقت میتا زمانی با این اعمال جبر بوسیله نمایند؟افراد خود را به جبر تسلیم می
پذیرند. پس اعمال جبر شود، افراد آن را مییکبار در مقابل شما ولی یکبار هم براي طرف مقابل شما یا به نفع شما بکار رود. لذا چون منافع اشخاص تامین می

توان از منظري دیگر نیز تفسیر کرد(به نقل از فرهنگ انتقادي جامعه با نوعی مدل مبادله خاص خود مورد سنجش قرار گیرد. همچنین این موضوع را میباید 
عمومی نیست. حال  يي ارادهدانیم که اصل اکثریت بیان کنندهي عدم امکان ارو وسایر دالئل می): از قضیه1385ي نیک گهر، فرهنگ معاصر شناسی، ترجمه

شود که به تصمیم جمعی، منزلت قانون و به افراد، منزلت اي که چنان در معرض تردید و اعتراض است به عنوان منشاء تکلیفی شناخته میچگونه قاعده
واه در منابع یونانی و خواه در منابع توان مربوط دانست. نخست در سنت سیاسی غرب، خي علل میکند؟ این دگردیسی را به دو مجموعهشهروندان را اعطاء می

 منبع الهیاست. مشروعیت قانون یا از  غیر شخصی بودن قانونکند کند و آن را از یک فرمان ساده متمایز میاش، آنچه مشروعیت قانون را تضمین مییهودي
شروعیت قانون بر هوا و هوس یا بر منافع فرد یا جناحی از جمعیت کنند. در هیچ حالتی ماست که از آن اطاعت می ي افراديمنبعث از خواست و ارادهاست یا 

تواند قانون به حساب آید هیچ ضرورت منطقی ایجاب کند چه چیزي قانون نیست و چه چیزي نمیتواند مبتنی باشد. از این تعریف سلبی که معلوم مینمی
اند استبداد اکثریت به همان اندازه تحمل یی مثل بنژامن کنستان و آلکسی دو توکویل تأکید کردهکند اکثریت حق فرمانروایی بر اقلیت را داشته باشد. لیبرالهانمی

دینی یا فلسفی همراه با آن، بلکه  "مشتقات"ي اکثریت از آن برخوردار است باید نه فقط ناپذیر است که خودکامگی یک فرد تنها. براي تبیین مشروعیتی که رویه
ي فقط یک رأي بستگی دهند به نتیجهرا نیز در نظر گرفت. اگر ویرانی یا آبادانی و زندگی یا مرگ افرادي که اقلیت را تشکیل میي قضاوتش ي حوزهگستره

. اگر ]کنند که این اطاعت آنها را از هستی ساقط نکنددر صورتی اقلیت از اکثریت اطاعت می[داشته باشد پس باید انتظار داشت آنان به حکم اکثریت گردن ننهند
اند مورد ي آنهایی که در انتخابات برنده شدهاش تصمیم بگیرد، مشخص شده باشد، ارادهدربارهتواند برعکس مرز میان منافع اشخاص حقیقی و آنچه اکثریت می

اندازد. اگر، عالوه بر آن، اقعی کلمه) به خطر نمیشان را(به معناي وي انتخابات منافع حیاتیگیرد، مخصوصًا که نتیجهاند قرار میقبول کسانی که در آن بازنده شده
شان کنار خواهند آمد. اگر شکست آنها در توانند جزو برندگان باشند، با شکیبایی با ناکامیاي قابل پیش بینی میبازندگان شانس و امید داشته باشند در آینده

ها آنان را به قبول اصل جانشینی متناوب راضی تخابات بعدي منع نکند این تنوع برد و باختاند، آنان را از پیروزي در انانتخابات، حتی زمانی که جزو اقلیت
اند نایل شده باشند احتمال پیوستن جناحی هاي اکثریت به طور معقول با موفقیت همراه باشد و در کل به هدفهایی که اعالم کردهکند. و باالخره اگر برنامهمی

کند. یابد. بنابراین، ماهیت روابط میان حکومت و گروه مخالفان است که ماهیت روابط میان اکثریت و اقلیت را تبیین میان افزایش میقابل مالحظه از اقلیت به آن
ي عمومی ادهاند. حتی اگر انتخابات به معناي دقیق کلمه بازتاب اري هنر سیاست تجسم یافتهاند و در استراتژیهاي آزمودهاي تاریخیروابطی که تبلور تجربه

ي سیاسی تصمیم بگیرد، مشروط به اینکه اوالً اقلیت نه محروم باشد و نه خود را محروم احساس کند، دوم اینکه تواند به طور مشروع به نام بدنهنباشد، اکثریت می
 کنند.م. نمایان می ي اکثریت راسیاستی که اکثریت به اجرا گذاشته است عملی باشد. این دو معیار، آسیب پذیري نهادي قاعده

3 The constitution of economic policy 
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بهبود در کارکرد سیاسی بر  1یابد.در اشتقاق(ریشه شناسی) تئوري دستوري سیاست اقتصادي اهمیت می اي سیاستمبادله سازيمفهوم
یف شده. خارجی تعر 2شود نه بر حسب برخی از ایده آلهاي فرا فردگراییسنجیده می حسب هر رضایت خاطري که از طرف افراد مطلوب است

سیاسی در  يهبازاري و مبادل يهدلالبته شاید آنچه از نظر افراد مطلوب است براي خیلی از مردم نیز چنین باشد، در حقیقت تفاوت بین مبا
بی فردي هیچگونه سرکوب ارزیا يهاجاز با وجود این، توافق آرمانی بر روي اهداف سیاسی سیاسی نهفته است. يهافراد در مبادل 3اهداف اشتراك
 توافق مشترك معمولی باید به دقت از هر تعریف گردد.توافق از آشکار سازي رفتار انتخابی افراد نمایان میاي مفهومی، دوباره به گونهدهد. را نمی

 متمایز گردد. 4د،نباش "موافقباید "که اشخاصی هستند  "خوب"یا توصیفی که  مشخص خارجی
سیاست مستقیماً  ي که از طریق آن ممکن استرصادي شدید است. معیاتدستوري سیاست اق محدود کننده براي یک تئوري عواقب

شده  ابراز سی، تبدیل رجحانهايکه فرآیند سیا ايدرجه هايسنجشبرخی ارزیابی غیر مستقیم ممکن است بر مبناي  ارزیابی گردد وجود ندارد.
شود به طوري که در تباین با تمرکز توجه ارزیابی به خود فرآیند تبدیل می رد.یگ رارکند، قمشاهده را تسهیل می به پیامدهاي سیاسی قابل فردي
که این موارد اجازه خواهند  ،باید در اصالحات، در فرآیند و در تغییر نهادي جستجو گردد "بودبه"بنابراین  گیرد.یا الگوي پیامد قرار می 5نتیجه

شوند، قرار گیرد. یک راه بیان تفاوت شرکت کنندگان ترجیح داده می يهنتایجی که بوسیل يهعداد عملیات سیاسی در انعکاس دقیقتري از مجمو
هدف مرتبطی  سیاست به جاي خود سیاست 7يشالودهو آنچه که هنوز سنت اقتصاد دستوریست این است که گفته شود  6بین رهیافت ویکسل

گردد که شاید رهیافت ویکسل روي اصالح قواعدي متمرکز می دهد.ا در اینجا نشان میساده تفاوتها ر یک بازيبه  9تشبیه باشد.می 8براي اصالح
ن قواعد تعریف روبازیگران در آن باشد به طوري که این اصالح در تضاد با بهبود استراتژي بازي براي بازیگران خاصی در د يههم يهمنفعت بالقو

 باشد.میشده یا موجود 
کنیم رض میف ما به سادگی محیط انتخاب وجود دارد. طرز تشکیلدر بازارها، بی عالقگی یا کم عالقگی به  در تئوري استاندارد انتخاب

تواند چنین کند. یکنیم که او مباشند، اگر فرد بخواهد یک پرتغال خریداري کند، ما فرض میکه افراد قادر به تحقق بخشیدن ترجیحاتشان می
د ندارد اما در رد به پیامجیحات فنابودي یا شکست بازار ربطی به تبدیل تر ت مستقیم مانع نهادي وجود ندارد.بین ابراز ترجیح آشکار شده و رضای

به  در تعامل بازاري "کارایی" ست.شوند، متناظر نیمواجه می ]در نبود شکست بازار[انتخاب برخی از افراد با حاالتی که با دیگران در مبادله ،آن
 شرکت کنندگان مواجه با اختیار انتخاب یکسانی باشند.شود که شرطی تضمین می

 10اخالقی به صورت وظیفه شناسی ،بازاریک به مانند ارزیابی  ،"کارایی"اي که اجازه دهد سیاسی فرآیند تمرکز زدایی شده يهدر مبادل
 يهنمی توانند رفتار خودشان را به رابط "گرددخریداري می"افراد به لحاظ طبیعت کاالهایی که در سیاست جمعی  11ارزیابی گردد، وجود ندارد.

                                                 
 شود.م.هر چه سیاست به مبادله نزدیکتر باشد، بهتر قلمداد می 1

2 Supra-individualistic 
3 Sharing of objectives 
4 Description of that “good” upon which persons “should agree.” 
5 End-state 
6 Wicksellian approach 
7 Constitution 
8 reform 
9 analogy 
10 deontologically 

11 Deontology ) که بوکانان از آن در اینجا استفاده کرده مفهومی فلسفی است. این اصطالح را بنتامdeontology or the science of 
morality(1834)خالقی وضع کرد. زیرا وظیفه از نظر وي(بر خالف کانت) امري مطلق ) براي نشان دادن بررسی واقعی( نه بررسی نظري و تئوریک) وظایف ا

ت امري دستوري است). نیست بلکه امري تجربی و وابسته به شرایط اجتماعی است(به زبان اقتصادي شاید بتوان گفت وظیفه از نظر بنتام امري اثباتی و از نظر کان
یعنی  "وظایف معلم"یعنی آدابی که یک پزشک باید رعایت کند و  "وظایف پزشک"شود. مانند الق میاي(شغلی) اطاین اصطالح در زبان فرانسه بر وظایف حرفه

شود تا هاي اخالقی توجه میتوان وظیفه شناسی(در اخالق شناسی، نگرشی که در آن، بیشتر به وظیفهرا می deontologyبنابراین  ي او.اصول و قواعد رفتار ویژه
آمد) جزو مباحث اخالقی است. در یک دسته بندي  هم به مانند غایت شناسی(همانطور که در ذیل این واژه Deontology يکرد. واژهبه حقیقت و نیکی) معنا 

 Descriptiveاخالق توصیفی( -3) و Normative Ethicsاخالق هنجاريAnalytical Ethics (2- )اخالق تحلیلی( -1 يکلی مباحث اخالقی به سه دسته
Ethicsاخالق وظیفه  -1ي نیز به سه دسته مورد دوم یعنی اخالق هنجاري(که براي مباحث ما مهمتر است) شوند.سیم بندي می) تق
در این  گردد.تقسیم بندي می )Virtue Ethicsاخالق فضیلت( -3) و Teleological Ethicsاخالق غایت شناسانهDeontological Ethics( 2- )(شناسانه

هدف وسیله را توجیه  ،اخالق وظیفه شناسانهرهیافت طبق توان گفت که دوم اشاره گردیده است. بنابراین، به طور خالصه و با تسامح می مقاله به مورد اول و
ي نتیجه بههر طور شده کند(باید نظر کانت) اما طبق رهیافت اخالق غایت گرایانه، هدف وسیله را توجیه می-کند(باید راست گفت ولو اینکه به ضرر باشدنمی
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بین افراد  توافق یعنی ،مبادالت يههم باید ویژگی معمول ،بین افراد يهزدایی شدس سیاست به تجارت تمرکزقیا معمول تعدیل نمایند. يهمبادل
 کاالهاي قابل تفکیک در بازارها است. آزاد يهدلقیاس سیاست به مبا ،براي انتخاب جمعی 1اتفاق آراء يهقاعد .را داشته باشد شرکت کننده

 و 2اتبه تصمیم تطابق بین قواعد نیل يهعیین درجاز طریق ت و این ارزیابی کنیم مستقل از نتایجرا سیاست  ]فرآیند[امکان دارد بنابراین 
شرکت کنندگان  يهاتفاق آراء یا توافق بین هم يهقاعدهمان قاعده  این که است میسر کندرا تضمین می "کارایی"که  منحصر بفردي يهقاعد
حرکت به  يهفرآیند بوسیل دوباره مثل تفسیري که آمد، بهبود دستوري در باشد،به عنوان معیار مطلوب پذیرفته شده  "کارایی"پس اگر س .است

ش بر حسب اصیف خود ویکسل از طرحشود. شاید این مطلب براي اشاره در این نقطه مفید باشد که تواتفاق آراء سنجیده می سمت شرط
 3.کندداوطلبانه پیشنهاد می يهمبادلدقیق این دو معیار را در متن  تطابق "کارآیی"به جاي  "عدالت"

اتفاق آراء را تحقق  يهکه قاعد 4آلجمعی ایده يههمکاري جویان يهدهند، سیاست از مبادلالبته همانطور که مشاهدات هم نشان می
آل را در قیاس با پیگیري آن در بازارها، حتی فراتر از ایده "کارایی"تعقیب  هاي مبادالتی،هزینه سیاسی رسد معادلبه نظر میدارد.  بخشد، فاصله

کنند. در عوض این موانع خودشان به یک تعمیمی آل را رد نمیتعریف مالك خود ایده ،آلاما موانع براي تحقق ایده دهد.میقرار  5مرزهاي منطق
 شوند.ملحق می 6"محاسبات تفویض اختیار"از 

نرفت. پیشنهاد وي ارتباط بین تصمیمات مخارج و تأمین  گیري قانونگذاريفراتر از حمایت از اصالح ساختارهاي تصمیم ،ویکسلخود 
تعمیم تحلیل به  ویکسل کرد. دپیشنها 1هاي تعهد نشدههزینهرا براي  8شبه اتفاق آرایی يهاو همچنین یک قاعد 7،دانستمالی را ضروري می

                                                                                                                                                                  
سمبل اخالق غایت گرایانه سودگرایی و منفعت گرایی است که شعارشان بیشترین سود براي بیشترین افراد است و این از  نظر بنتام و میل).-خوب رسید

، فرد باید به اخالق خود نظر کند که بر طبق آنشعار افرادي چون بنتام و میل است. اما نیچه از سودگرایی فردي حمایت می کهکند سودگرایی جمعی حمایت می
(مثل کانت) فردگرایانه است. در گراگرا(منهاي نیچه) اخالقی اجتماعی است در حالیکه اخالق وظیفهداشته باشد و به بقیه کاري نداشته باشد. اخالق نتیجه

بنتام است. یعنی هر عملی را در نظر بگیریم باید دید که ي گیرد که معروف به چرتکهسودگرایی جمعی، که به منفعت جمع نظر دارد، جمع و تفریقی صورت می
ي حقوق هشکدآیا منافعش براي جامعه نسبت به مضارش بیشتر است یا نه(در فهم این مباحث از رهنمودهاي آقاي دکتر حسن جعفري تبار، عضو هیأت علمی دان

ي معروف در مقالههم رهیافت رونالد کوز  گردد.). بنابراین شاید بتوان گفت کهن تشکر میایم که بدینوسیله از ایشاو علوم سیاسی دانشگاه تهران استفاده نموده
ي بوکانان، ارزیابی یک بازار از کارایی بصورت رسد که طبق عقیدهدر اینجا به نظر می کند.ي اجتماعی از رویکرد سودگرایی جمعی تبعیت میي هزینهمسأله
ي با واژه Deontology يي سیاسی چنین چیزي صحیح نیست. همچنین توجه داشته باشید که واژهسیاست و مبادله ي اخالقی است اما در دنیايوظیفه

 شناسی، علیرغم شباهت ظاهري، چندان قرابت معنایی ندارد.م.به معناي هستی ontologyفلسفی 

1 unanimity 
2 The rules of reaching decisions 

آلها باشیم بلکه باید به دنبال به دست آوردن رضایت افراد باشیم. در هدفهاي سیاسی نباید ه است پس در سیاست نباید دنبال ایدهچون اصل بر فرد گذاشته شد 3
فرآیندي  تواند بطور مستقل و خارج از تمایل افراد مورد ارزشگذاري قرار گیرد. بنابراین بهترین فرآیند،ارزشگذاریهاي فردي را حذف کنیم. سیاست اقتصادي نمی

اي را بدهد که مردم راضی باشند). یعنی از است که ترجیحات فردي بیان شده را به نتایج سیاسی انتقال دهد(باید به دنبال کشف فرآیندي باشیم که نتیجه
توان تصمیم جمعی را دي میتوان به تصمیم فردي رسید اما اگر فرآیند صحیح باشد از تصمیم فرآید. از تصمیم جمعی نمیترجیحات یک تصمیم جمعی در

 استخراج کرد. به عبارتی دیگر سیاست نباید به نتیجه توجه کند، بلکه باید توجه خود را معطوف به فرآیند سازد.م.
 

4 The idealized collective-cooperative exchange 
5 Bounds of reason 
6 Calculus of consent 

اي، در مواردي مثًال در شود. به لحاظ بودجهن مدرن مکتب انتخاب عمومی، در عمل با دو بخش بودجه مجزا برخورد میبر خالف تأکید ویکسل و نظریه پردازا 7
ریزي اصلی به نام اصل کنند اما در اخذ مالیاتها اینگونه نیست. در بودجهاخذ بعضی عوارض، تا محل هزینه کرد درآمد آن مشخص نباشد، عوارض را هزینه نمی

ي تصویبی وصول و به مصرف برسند و بر طبق اصل عدم تخصیص عدم تخصیص وجود دارد که بر طبق اصل تخصیص ارقام بودجه باید مطابق بودجهتخصیص و 
ختیار گردد. اگر درآمدهاي دستگاه در ادرآمدهاي خاص نباید به مخارج خاص اختصاص داده شوند که معموالً اصل عدم تخصیص در ایران به طور قاطع اجرا نمی

از درآمدهاي آن قرار دهد و هاي دستگاه را تابعی تواند هزینهاما می گرددتواند موجب ارتقاء انگیزه و کارایی در نیروي انسانی خود دستگاه گذاشته شود اگرچه می
ي کاهش منابع دهد که در نتیجهش میکرد بیش از حد دستگاه منجر گردد. عدم رعایت اصل عدم تخصیص، منابع عمومی در دسترس دولت را کاهبه هزینه

کند گردند. کاهش درآمدهاي عمومی همچنین حاکمیت دولت را هم ضعیف میریزي شده، با مشکل مواجه میدولت، امکانات تخصیص در راستاي اهداف برنامه
بندي در مخارج دولت، تعیین محل درآمد ود مشکالت اولویتاي در این شرایط عموماً درآمدهاي اختصاصی است. عالوه بر این به لحاظ وجزیرا درآمدهاي بودجه

رسد نظریه توان چنین امري را پیاده نمود. به نظر میي کل کشور در سطح دستگاه امکانپذیر نیست اما در سطح کل بودجه میي سالیانهو هزینه در بودجه
 باشند.م.پردازان مکتب انتخاب عمومی چندان اعتقادي به اصل عدم تخصیص نداشته 

8a quasi-unanimity rule  



 1389پاییز -شماره یکم-ال یکمس                                                                                سازوکارهاي اقتصادي                    
 

11 
 

پیشنهاد وي البته  یابد.عمل می يهسیاست معمولی اجاز تحت آنهاکه ي قواعدانتخاب ، اي نکردتوجه آگاهانهخود به منظور انتخاب قانون اساسی 
ه محدود شده بود که در صدد جور وي بدینگون اما معیار ارزیابیقانون اساسی بود زیرا خواست آنها بهبود فرآیند تصمیم سازي بود.  اصالحات

 .تصمیماتاي از کردن ترجیحات فرد با پیامدهاي سیاسی در جزء به جزء بر شمردن تصمیمات بود تا روي هر زنجیره
کرد. با به عنوان محدود کننده نگاه نمی 2اشطرز عمل اصالحات پیشنهاديارزش بیان نداشته باشد که خود ویکسل به همه شاید این 

که تحت ترتیبات  کرد بینیاي را پیشمخارج بالقوه يهبرنام تصویبویکسل  3مالیاتشراکت در انعطاف پذیري بزرگتري به ساختار معرفی 
 يهاتفاق آراي ویکسل را بخصوص در مقایسه با فعالیتهاي مشاهد شد قید ،گردد. با وجود این، منتقداناستمرار آن رد می ناپذیرمالیاتی انعطاف

اقتصادشناسان مداوم شکست  مسبباند. این تفسیر محدود کننده شاید تا حدي محدود کننده تفسیر کرده ،فته در سیاست معمولیگسترش یا
. هنگامی که معیار اتفاق آراء یک گام به باال باشدشان به بخش سیاسی مؤثر معیار کاراییبه منظور تشخیص صحیح چگونگی تعمیم سیاسی 

کند، عمل پیدا می يهآن سیاست معمولی اجاز تحتاي وجود دارد که ی که توافق بالقوه روي قواعد قانون اساسی به گونهبه سطح یابد،انتقال می
در این چار چوب، شاید یک فرد، عاقالنه در  کامالً حذف گردد. يحدحالت به مقدار قابل توجهی کاهش یافته و شاید در  4چنین محدودکنندگی
بینی وي کند که پیشا ترجیح دهد که در تولید نتایجی مخالف با منافع وي عمل خواهد کرد. فرد در صورتی چنین میاي رمواقعی خاص، قاعده

الزام ویکسلی که محدود  6مورد به موردکاربرد  يهباشد تا بوسیل 5"هابازي" يهزنجیر يهحاکی از تأمین مؤثرتر منافعش از تعادل روي هم
به عنوان یک مقیاس مو به مو بیان کننده جزئیات کارایی تصمیم منفرد بررسی شده، معتبر باقی مورد به مورد، ی معیار ویکسل تر است.کننده

اتفاق آراي قانون  يهیک قاعد يهعدم کارایی قاعده نیست به شرط اینکه خود آن بوسیل يهبیان کنند مورد به موردماند. اما نقض معیار می
 7اساسی انتخاب گردد.

کند، شاید ، همچنین تسهیل توافق را تأمین میاز میان قواعد قانون اساسی انتخاب يهانتقال از معیار ویکسلی به مرحل آمد، ر کههمانطو
قانون اساسی، روي  يهکند یک قاعدود. تا آن اندازه که فرد برآورد میرمیان فرد مجزا و منافع گروهی از بین ب يهدر حالت حدي کًال تضاد بالقو

عدم  يهپرد"پشت یک  وي الزاماً ده، قابل کاربرد باقی خواهد ماند.ساخته ش 8مورد به موردبا بسیاري از انتخابهاي همراه ، هاي طوالنیلی دورهتوا
ر مبناي ب موالً مع میان قواعد انتخاب ازبنابراین خود، قرار دارد.  يهاي روي منافع پیش بینی شدمربوط به اثرات هر قاعده 9ناقص "اطمینان

نتر قابل تشخیص است، نیل به توافق به احتمال بیشتري آساجدایی پذیر منافع  که هنگامی و نسبت به 10خواهد بود معیارهاي قابل تعمیم انصاف
 رخ خواهد داد.

 يهه توصیکند و به عنوان کسی کعمل می آن يهدر شکل تعدیل یافتو ی پژوهشی ویکسل يهبر مبناي برنام اقتصاد شناس سیاسی که
قوانین  ز گردد.کمتمر شودتصمیمات سیاسی مشاهده شده ساخته می آن نماید اجبارًا باید روي فرآیند یا ساختاري که در دروندستوري ارائه می

 يهسیلتوانند از توافق بوچنین است: آیا این قواعد می فرضیسوال اساسی یا ساختارهاي قواعد موجود در معرض موشکافی انتقادي هستند. 
باید به شدت محدود شده  ،است امکان پذیردستوري که  يهاینجا، توصیدر بوجود آیند؟ حتی قانون اساسی معتبر  میثاقکنندگان در یک شرکت
تغییرات در د. اما شاید اقتصادشناس بالقوه، محتاطانه پیشنهاد نبراي انتقادات فراهم آورد، وجود ندار مبناییمعیارهاي خارجی که  يهمجموعباشد. 
ارائه گردد و  11ها و قواعدي را که شاید به عنوان فرمان عمومی تصویب گردد، ارائه دارد. هر پیشنهاد تغییري باید فقط در مفهوم موقتیرویه

ارند آنهایی آن قواعد و تغییرات در قواعدي که ارزش بررسی د باید با درك مسئوالنه از واقعیت سیاسی همراه گردد. پیشنهاد نآمهمتر اینکه 

                                                                                                                                                                  
1 noncommitted 
2 Procedural reforms 
3 The tax-share structure 
4 restrictiveness 
5 plays 
6 In-period 

) 1962ویض اختیار(ي انتخاب قانون اساسی مهمترین مطلب در کتاب محاسبات تفویکسلی به مرحله ]مورد به مورد[از ساختار ي من، انتقالدر تعبیر گذشته 7
  ) نوشته شده است.Gordon Tullockبود که مشترکاً با گوردون تالوك(

 
8 In-period 
9 A partial “veil of uncertainty” 
10 Based on generalizable criteria of fairness 
11 Provisional sense 
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 2آرمانی، ]صورت[و نه اینکه آنها فقط براي مردان و زنان معمولی عملی هستند،  يهبوسیل 1شود در سیاست انتخابیبینی میهستند که پیش
به عنوان  باقی بمانند و منافع کارگزاران سیاسی باید مرز امکاناتهاي سیاسی باید درون انتخاب 5مناسب باشند. 4و اشخاص خیر خواه 3کل عقل

 7.به رسمیت شناخته شوند 6ممکن ]هايفرصت[قیود روي 
 

 8گراییحکومت قانون(مشروطیت) و قرارداد -6
  مردم است. يههم آمیزصلح  و همکاري 10، و رفاه اقتصاديممکن آزادي باالترین 9،هدف غایی ...برابري در برابر قانون

 ]88 يهویکسل، صفح[
 

                                                 
1 The politics inhabited 
2 idealized 
3 omniscient 
4 Benevolent beings 

 اي خاص)، قابلیت کاربردي داشته باشند.م.ي عدهي عموم(و نه فقط بوسیلهیعنی قواعد وتغییرات آن باید بوسیله 5
6 Recognized as constraints on the possible 

اد کافی است. مهم رفتار افراد است که چه آل بود بلکه به دست آوردن رضایت افرتوضیح این قسمت از مطالب این است که در سیاست نباید به دنبال ایده 7
تواند بطور خواهند. پس سیاست اقتصادي نمیخواهند و ما نباید توصیفی از خیر و صالح بنمائیم بلکه باید ببینیم خود افراد چه میخواهند و چه چیزي نمیمی

ند، فرآیندي است که ترجیحات فردي بیان شده را به نتایج سیاسی انتقال دهد، مستقل(خارج از تمایل افراد) مورد ارزشگذاري قرار گیرد. بنابراین بهترین فرآی
ي سرتاسري رسید خوب گوئیم اگر به بهینهگیریم و مییعنی از این ترجیحات یک تصمیم عمومی درآید. در اقتصاد فعلی(ارتدکس) ما کارایی را نتیجه می

غلط است. منتها اگر فرآیند بتواند تصمیات و ترجیحات فردي را به درستی منعکس کند، خوب است(و این است(نقاط روي منحنی امکانات تولید). در حالیکه این 
سیاست اقتصادي و نه خود سیاست اقتصادي موضوعی است که باید مورد اصالح(رفورم) قرار گیرد. در بازي باید قواعد بازي  يشالودهبرداشت ویکسل است). پس 

توزیع درآمد و "توان بر تر مییرد و همه هم قبل از شروع بازي با تغییر قواعد بازي موافقند. مثًال قبل از اینکه ثروت تقسیم شود راحتمورد اصالح(رفورم) قرار گ
را (حتی عادالنه) وضع  توان قواعد و قوانینتأکید نمود ولی بعد از تولید ثروت تغییر قواعد بسیار دشوار است. مثًال در بازي فوتبال، قبل از شروع بازي می "ثروت

شود بسیار مشکل است که قوانینی وضع کنیم که تیم برتر مساوي کند یا ببازد. مطلب دیگر اینکه اگر کرد اما در حین بازي هنگامی که یک تیم دارد برنده می
شود در آراء انجام نمیگیرد. هیچ کاري در بازار بدون اتفاقانجام می آراء داریم یعنی مثالً با رضایت طرفین معاملهبازار را با محیط دیگر مقایسه کنیم در بازار اتفاق

 آراء نزدیکتر گردد.حالیکه در سیاست چنین نیست. پس اگر بخواهیم در سیاست هم بهبود مربوطه ایجاد شود باید سیاست به اتفاق
الت را هاي انتخاب عمومی عدعدالت مقدم بر کارایی است). و لذا تئوریسینتوصیف و پیشنهاد ویکسل عدالت است و نه کارایی(به عبارت دیگر شاید بتوان گفت 

گردد. ه او تحمیل نل کسی باند و اعتقاد دارند که سیاستها باید به نحوي باشند که افراد راضی باشند و چیزي به خالف میهاي خود وارد کردههم به تحلیل
آراء است و اگر ي اتفاقنتیجه آورد. در بازار هم کاراییبرد و از کارایی چندان صحبتی به میان نمیام میآراء را گذاشته از عدالت نویکسل هم که بحث اتفاق

ظر ی با هم در نمین مالهاي مخارج و تأشوند. حال چرا حرف ویکسل پذیرفته نشده است؟ اگر تصمیمآراء رعایت شود هم عدالت و هم کارایی نتیجه میاتفاق
ات اري از تصمیمدر بسی آراء حل شود. اماهزینه برقرار شود آنوقت ممکن است مشکل اتفاق-مصارف یا درآمد-اي براي منابعي که قاعدهگرفته شوند به نحو

افتد و تنها نمیو اتفاق ي بهبود پارتاي دیگر است(قاعدهاي و به ضرر عدهآراء را جلب کنیم چرا که تصمیمات همواره به نفع عدهتوانیم اتفاقي عمومی نمیمالیه
مورد قبول قرار  به این خاطر ف ویکسلاي دیگر بدهیم. شاید حراي بگیریم و به عدهتوان بهبود کالدور را تجربه کرد). براي مثال در اقدامات توزیعی باید از عدهمی

 کرد. در سیاست عاديه سطح عالی قانون اساسی مطرح میگیري سیاست عادي و بدون توجه آگاهانه بي تصمیمآراء را در هر مرحلهي اتفاقنگرفت که قاعده
ساسی طلب ایم در قانون ي بخواهآراء را به جاي آنکه در سیاست عاداي دیگر). ولی اگر اتفاقاي و نفع عدهآراء رسید(ضرر عدهممکن است هیچگاه نتوان به اتفاق

آراء را ار اتفاقین هنگام معیآراء برسیم و در اگیري انجام گردد آنگاه ممکن است به معیار اتفاقهاي بعدي تصمیمکنیم که نه تنها براي حال بلکه براي تمام دوره
و باشد ولی منافع خود ا  متضاداي را ترجیح دهد که فعالً ایم. در این چارچوب یک فرد عقالیی ممکن است فایدهبه سطح قواعد بالقوه براي قانون اساسی رسانیده

جلس مانونی را که کند که ویکسل هر قه در توالی بازیها به منافعش خدمت خواهد کرد. پس حرف ویکسل را بوکانان به این ترتیب درست میکند کبینی میپیش
ساسیي باالتر یعنی گیري را در مرحلهدهد(که این روش به نتیجه نرسید). ولی اگر تصمیمگذارد، مورد توجه قرار میمی ه بنوقت گیریم آر نظر ب، دقانون ا

ساسی مهمترین دستاورد بوکانان باشد.رسیم. آراء میاتفاق سلی به قانون ا ک  ه براي دورانکگیري قانون اساسی در تصمیم شاید تغییر مکان از دیدگاه وی
عمیم ي معیارهاي تر مبنابتخابهایش یابد که اناش چه خواهد شد و لذا تمایل میداند موقعیت آیندهي عدم اطمینان وجود دارد و فرد نمیطوالنی است، پروژه

  ي عدالت و انصاف باشد.م.یافته
8 Constitutionalism and Contractarianism 
9 Equity before the law 
10 The economic well-being 
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عدم اطمینان جهت  يهو بعنوان یک پرد 1یابدی به انتخاب میان قواعد یا قوانین اساسی انتقال میتعبیر ویکسل يههمچنان که پای
سیاسی  يهاقتصاد سیاسی در فلسف پژوهشی يهبرنام شود،بین نفع قابل تشخیص و عمومی به کار برده می يهسازي اختالف بالقوتسهیل برطرف

) 1971(4جان رالز يهبه خصوص رهیافت من شباهتی به تعبیر شناخته شد 3گردد.آن ادغام می هر دو شکل کالسیک و مدرن تحت 2قراردادگرا
اي قبل از انتخاب یک قانون اساسی و معیار انصاف را براي به دست آوردن اصول عدالت که از توافقی ذهنی در مرحله 5جهل يهدارد، وي پرد

 6گردد، به کار می برد.سیاسی نمایان می
، خود را محدود به ارزیابی فرآیند سیاسی در تحلیلی خودش به سطح انتخاب قانون اساسیش در انتقال ساختار تلیل شکسویکسل به د

در تعهدات  8زیابی پیچیدگی کنش سیاسیرنماید، قادر به اان میعهمچنانکه ویکسل با صراحت کامل اذ 7تولید تصمیمات تخصیصی جاري کرد.
یا تحقق مالی بخشیدن به انتقال درآمد و ثروت بین مردم و گروهها، نبود. مسائل توزیعی  بدهی دولت يهمالی بهربراي تأمین  ، مثالً قبلی دولت

 نبنیادی لکنیم و مایل به غفلت از نقش تحلیرا پیدا می 9ادامه داري دیگر ماند و چون چنین است، منبعخارج از اعمال ارزیابی ویکسلی باقی می
پشت یک رسد به نظر میگردد. سیاست، این اجبار حداقل به طور ناقص حذف می قانون اساسی يهانتقال به مرحل ن وجود در. با ایهستیم

                                                 
1Constitutionalism   اعتقاد به لزوم حاکمیت قانون اساسی  -1به معناي مشروطیت، قانون خواهی، قانون ساالري و حکومت قانون است. مشروطیت به معناي
هاي تعدیل و توازن، از تمرکز قدرت جلوگیري به عمل گردد و با رویهدکترین یا نظام حکومتی که در آن، قدرت حاکمه از طریق قانون اساسی محدود می -2و

احتماالً  Contractarianismو مخالف حکومت مطلقه است.  آید تا حقوق اساسی افراد و گروهها حفظ شود. به طور کلی، این مکتب طرفدار دموکراسیمی
) که در آن، این نظریه تعقیب 1712-1778) است. قرارداد اجتماعی نام یکی از آثار مهم ژان ژاك روسو(Social contractمشتق از مفهوم قرارداد اجتماعی(

ردم باشد. این نظریه مظهر شعارهاي برابري و مساوات بورژوازي و دعوت به از بین بردن ي موافقت آزاد و قرارداد بین مشود که هر رژیم اجتماعی باید نتیجهمی
کند و بر طبق آن، اصل حق ي قرارداد اجتماعی، اساس فلسفی دولت را بیان میامتیازات صنفی فئودالی و استقرار جمهوري بورژوازي بود. به طور کلی، نظریه

در اروپا تکوین پیدا کرد و  18و  17دهد. این نظریه در قرون م براي زندگی در پناه قدرت و عدالت دولت میالهی سلطنت جایش را به اصل رضایت مرد
ي ي روسو و دو رساله در باب حکومت نوشتهي توماس هابز، قرارداد اجتماعی نوشتهاي در تورات و نماد دولتی با اقتدار تام) نوشتهلویاتان(نام تمساح عظیم الجثه

ي قرارداد اجتماعی براي تبیین اصل تأسیس دولت، از یک حالت فرضی به نام حالت طبیعی آغاز روند. نظریهترین آثار در این مورد به شمار میاز مهم جان الك
بر دارد. لذا مردم براي رفع کند که مردم از آزادي مطلق برخوردارند ولی در عین حال، خود این آزادي براي آنها خطرهاي فراوان جانی، مالی و استثماري در می

کنند و دولت نیز حفظ و تأمین نظم و نیازهاي شوند و از طریق آن، آزادیهاي فردي مطلق را به دولت واگذار میاین خطرها با هم وارد نوعی قرارداد اجتماعی می
). روسو و الك معتقدند که مالکیت خصوصی 1383راد، نشر چاپار گیرد(به نقل از: فرهنگ علوم سیاسی، علی آقا بخشی و مینو افشاري اجتماعی را بر عهده می

ي عمومی باشد. همچنین شاید بتوان گوید که نقش حکومت باید اجراي ارادهشود. روسو میهایی است که باعث بوجود آمدن قرارداد اجتماعی مییکی از انگیزه
  ند.م.کنگفت که قراردادگرایان، قرارداد فرآیند مبادله را تعریف می

2 contractarian 
 ي تحقیق در اقتصاد سیاسی باي عدم اطمینان، برنامهیابد و همچنین با وجود پردهي قانون اساسی تعمیم میوقتی که ساختار اساسی ویکسلی به مرحله 3

 شوند.م.ي تحقیق در قراردادگرایی با هم آمیخته میبرنامه
4 John Rawls 
5 Veil of ignorance 

توان چنین تعریف کرد که اگر فرد در هنگام ي جهل را می) استاد فقید دانشگاه هاروارد و فیلسوف معروف عدالت است. پرده2002-1921الز(جان ر 6
بر خودشان بدانند، ي خود را نداند، پاسخ وي عادالنه است. به بیانی دیگر عدالت آن چیزي است که افراد بدون اینکه آثار آن را گیري وانتخاب، موضع آیندهتصمیم

ي جهل یا عدم اطمینان رالز است یعنی اینکه چون افراد در موقع آن را پاسخ دهند. رهیافت بوکانان نیز در انتخاب اصول قانون اساسی توسط افراد، شبیه به پرده
د و بنابراین اصول انتخابی قانون اساسی توسط آنها عادالنه ي جهل قرار دارندانند پس در پردهي طوالنی نمیتعیین اصول قانون اساسی موقعیت خود را در آینده

اي تصادي باید به گونهاست. در باب عدالت نیز از نظر رالز آن تابع رفاه اجتماعی مناسب است که به نفع محرومترین اقشار جامعه باشد. یعنی اینکه سیاستهاي اق
توانید به منابع ي بیشتر میگنجد. براي مطالعهدر مورد اصول عدالت رالز در این مختصر نمیطراحی شوند که به نفع محرومترین اقشارجامعه باشند. بحث 

مراجعه فرمائید. همچنین تفاوت نظرات رالز با بوکانان  1385ي عرفان ثابتی، انتشارات ققنوس ي انصاف، جان رالز، ترجمهگوناگون از جمله کتاب عدالت به مثابه
شود که تفاوت افراد تا چه حدي قابل توجیه است به نحوي که باید درآمد د: رالز عقیده دارد در قانون اساسی روي این فرمول توافق میتوان چنین بیان کررا می

دشناس سیاسی یک اقتصافقیرترین طبقه حداکثر شود. بوکانان عقیده دارد ما نباید به نتیجه نگاه کنیم، ما باید فقط به فرآیند توجه داشته باشیم. پس بوکانان 
 گرا خواند.م.فرآیندگراست و با قیاس، شاید بتوان رالز را فیلسوفی نتیجه

ي توزیع را حل کند. با تغییر مکان ي قانون اساسی باال ببرد، بنابراین تنها به تخصیص پرداخت و نتوانست مسالهچون ویکسل نتوانست سطح انتخاب را تا مرحله 7
اي یعنی سیاستهاي توزیعی را هم ي عدم اطمینان یا جهل، امکان انتقالهاي مالی بین دورهرود و در پشت پردهحدودیت از بین میي قانون اساسی این مبه مرحله

 توانیم ببینیم.م.می
8 Political action 
9 Source of the long-continued 



 1389پاییز -شماره یکم-ال یکمس                                                                                سازوکارهاي اقتصادي                    
 

14 
 

صادر  مجوز 2انتقاالت مالی مورد به موردتوافق قراردادي روي قواعدي که براي بعضی  1کافی ضخیم، يهبه انداز جهلیا و عدم اطمینان يهپرد
تواند مستقالً استخراج گردد لحاظ قانون اساسی تأیید شده نمی البته ویژگیهاي دقیق یک ساختار انتقال که به ست.کنند، به وضوح امکانپذیر امی

کامًال شبیه به ناخرسندي ویکسل به قرار  ،کاربردوجود دارد. در این خصوص،  قضاوت به فرآیند توافق قانون اساسیارزیابی چرا که محدودیت 
درآمدهاي کافی را براي تأمین  4،هاي مالیاتیتوزیع سهمهر مستقل از فرآیند توافق است.  3یم مالیات،سهتراي گرفتن تحت معیارهاي خاص ب

با توافق عمومی برآورده گردد. به طرزي مشابه،  کند، فقط مشروط بر اینکهمی ایجاد 5،گذراندمیمرتبط که آزمون ویکسل را  يهمالی مخارج پروژ
سازد، فقط میآزمون ویکسلی را برآورده قانون اساسی  يه، مرحلمورد به مورد انتقاالت مالی تحقق بخشیدن منظور به ،ترتیبات يهمجموعهر 

  از توافق عمومی برخوردار باشد.مشروط به اینکه 
در به ارائه اي براي اقتصادشناسان سیاسی یا فالسفه نگران کننده است چرا که آنها در جستجوي راهی هستند که قااین ابهام پایه

به مانند مهندس اجتماعی و مستقل از هر آشکار  9فرد ساختارگرا 8د.باش 7،پیشنهاديدودیتهاي روش کار بیش و فراتر از مح 6بنیادي يهتوصی
اي د قاعدهتر از آن است که بتوان در مقابلش مقاومت کرد، بر فرض وجوسازي ترجیحات افراد از میان فرآیند سیاسی که براحتی اثبات شده قوي

 اکه ب 11علمی صداقت 10هستند، باید ساخته شوند. "نباید"یا  "باید" يهاصرار دارد که بر طبق آن اصالحات سیاسی پیشنهادي که در بر دارند
  اي از اقتصاد سیاسی مدرن را ندارد.دیکته شده است، نشانه 12گرایانهبه ارزشهاي فرد ي اطمینانسازگار

گیرد، مورد تأکید قرار می 13شکست تمایز بین متغیر مستقل توضیحی و توجیهی يهدر بر دارد بوسیلمشکلی که یک چنین شرافتی 
کند. البته فرآیند حصول توافق روي قواعد منتقدان تئوریهاي قرارداد اجتماعی نظم سیاسی را توصیف می يهشکستی که موقعیت تقریبًا هم

تواند به طور رضایت بخشی دي که در هر زمان خاص و در هر حکومت خاص وجود دارد، نمیکنیم و منشاء قواعقانون اساسی را مشاهده نمی
که  داردتوجیهی حالت در مقایسه، آن  نیست. ، توضیحیدر این مفهوم 15،قراردادي فعالیتتوضیح داده شود. هدف  14مدل قراردادي يهبوسیل

از توافق در تواند سازد میمحدود میفعالیت معمولی سیاسی را  کهمشاهده شده کند. آیا قواعد پیشنهاد میمبنایی را براي ارزیابی دستوري 
سازیم و تا جایی بین فرد و دولت برقرار می مشروعقرارداد قانون اساسی بیرون آید؟ آنقدر که این پرسش بتواند مثبت پاسخ داده شود یک ارتباط 

براي ارائه پیشنهاداتی پیرامون اصالح قانون  ينظم موجود و معیاراز ستوري براي انتقاد د مبناییکه پرسش باعث یک پاسخ منفی گردد، 
 17داریم. 16اساسی

                                                 
1 Behind a sufficiently thick veil of uncertainty and/or ignorance 
2 In-period 
3 Tax-sharing 
4 Tax shares 
5 Passes wicksell’s test 
6 To offer substantive advice 
7 The procedural limits suggested  

ي توصیها حرف بوکانان براي فیلسوفی که بدنبال مشورتهاي محتوایی و بنیادي است خوشایند نیست چون بوکانان بدنبال فرآیند است و کاري به محتوا ی 8
 بنیادي ندارد.م.

9 The constructivist 
پیاده گردد در حالیکه تجربه نشان  Bسیاست  "باید"دارند که اند اما این قبیل افراد اظهار میرا انتخاب کرده Aمثالً از طریق فرآیند سیاسی مردم سیاست  ۱۰

 در برابر آن مقاومت کرد.م.توان ) الزامی است و نمیA داده است اجراي خواست مردم(در اینجا سیاست
11 Scientific integrity 
12 Consistent reliance on individualistic values 
13 Explanatory and justificatory argument 
14 Contractarian model 
15 Contractarian exercise 

ي توانست دربارهبود، میپرسیم اگر مجلس قانون اساسی میاي فرضی میرد قاعدهبین دالیل توضیحی و توجیهی فرق است. مثالً در قرارداد قانون اساسی در مو 16
توانیم بگوئیم اتصال خوبی بین فرد و دولت برقرار است(چون نظر فرد این موضوع موافقت کند؟ در مواردي که جواب مثبت باشد (یعنی توانستیم توجیه کنیم) می

  لوم است که قابل انتقاد است و باید اصالح شود.م.و دولت یکی بوده است) و اگر منفی بود، مع
، در هر دو تحلیل اثباتی و دستوري در علت )conractarian-constitutionalistقراردادي ( -استدالل گسترش یافته براي اتخاذ دورنماي مشروطه خواه 17

 ) نوشته شده، توسعه داده شده است. Geoffrey Brennan) که مشترکاً با گوفري برنان(The Reason of Rules)(1985قوانین(
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شناس سیاسی در جستجوي راهی براي باقی ماندن در محدودیتهاي دستوري تحمیل شده در این نقطه، و فقط در این نقطه، که اقتصاد
در حکومتهاي  2تأمین مالی-کسري ي روي سیاست قانون اساسی بشود. رژیمهاياست شاید وارد تبادل نظر مستمر 1فردگرایی يهقاعد يهبوسیل

که نمایندگان  غیر ممکن است که تدوین محاسبات قراردادي صورت گیردتقریباً  .دهندانگیزترین مثال را ارائه میمدرن غربی شگفت دموکراتیک
از طریق  را فعلی براي لذت تأمین مالی برخورداري مصرف عمومی يهاجازیک نسل  از اکثریتی در آن باشند و توافق نمایند که نسلهاي مختلف

اي نتیجه 3اجرا نماید.کند، مالیات تحمیل می يهمطلوبیت را بر روي نسلهاي بعدي پرداخت کنند هاي کاهشهزینهبدهی عمومی که انتشار 
 4رود.یابد، به کار میعنوان ویژگی دولت رفاه مدرن انعکاس می هاي انتقال بین نسلی بهمشابه در تعهد بدهی ضمنی که در خیلی از برنامه

محتوا کند، انکار گردد، کل فعالیت قراردادي بیسیاسی به قواعدي که کنش سیاسی را محدود می يهاگر وابستگی مهم نتایج تولید شد
به ه نقش براي اقتصاد سیاسی قانون اساسی وجود نخواهد داشت. طی تغییرات در ساختار قانون اساسی، ثابت بمانند آنگا 6اگر نتایج 5ماند.باقی می

تجزیه و تحلیل خواص  ،، این نقش9به طور اثباتی به خوبی تعریف شده است. 8نقش آنگاه 7 را انجام دهند دیگر، اگر نهادها واقعًا موضوع یعبارت
هاست، به این تحلیل، جستجو براي راه حل بازي ه تئوري بازي،در یک قیاس ب شود.شامل می راجایگزین قواعد الزام آور  هايمجموعه کاري

کمک  13اقتصادشناس سیاسی قانون اساسی، يهوظیف 12به طور دستوري، 11تعریف شده است. 10قواعد يهتوسط مجموعاین جستجو طوري که 
ان براي یافتن آن قواعد بازي سیاسی که بهترین جستجویش يهبه افراد به عنوان شهروندانی که نهایتًا کنترل نظم اجتماعی خودشان را در ادام

 14خدمت را به اهدافشان، هر آنچه که باید باشند، خواهد کرد، است.
براي نظم سیاسی آمریکایی فراهم آورد،  را ايکه قواعد پایه 15ون اساسیقان میثاقاالت متحده جشن دویستمین سالگرد ، ای1987در سال 

نگرش سیاسی که تفکر  میثاق یکی از مثالهاي نادر تاریخی است که در آن قواعد سیاسی آگاهانه انتخاب شده بودند.. این ]برگزارکرد[برگزار می کند

                                                 
1 The individualistic canon 
2 Deficit-financing regimes 

 و محال است چنین چیزي در یک قانون اساسی مورد توافق قرار گیرد.م. 3
 فشار آوردن به نسلهاي فعلی هم براي راحتی نسلهاي بعدي پذیرفته شده نیست.م. 4
 در تبیین فعالیت قراردادي اهمیت حیاتی دارد.م. وابستگی نتایج به قواعد ٥

6 End states 
7 Do indeed Matter  
8 Role  
9 Positively  

ي بیشتر در این زمینه به کتاب درك دموکراسی، جیمز پاتریک گانینگ، توان درك دموکراسی نام نهاد. براي مطالعهمکتب انتخاب عمومی را همچنین می 10
ي مراجعه فرمایید. یکی از نکات قابل توجه این است که با ترجمه 1385و محمد خضري، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور، ي محسن رنانی ترجمه

ورد قبول قواعد اساسی م شود کهي مقصد برقرار نمود. دموکراسی زمانی نهادینه میتوان دموکراسی را در جامعهقانون اساسی از یک کشور براي کشوري دیگر نمی
ي قانون اساسی مهو فهم افراد باشد و در وجود مردم یک کشور نهادینه گردد. قانون اساسی باید با شرایط اقتصادي و سیاسی هر کشور تطابق داشته باشد. ترج

 گردد.م.از قوانین اساسی استوار می آورد. پس از این مرحله بازار سیاست کشور بر یک سريآمریکا یا فرانسه براي مردم آفریقا دموکراسی به ارمغان نمی
ي بشري ) براي اموري که حکم الهی دارند یعنی خارج از ارادهDemocracyي مهم دیگري که باید بدان توجه نمود این است که شورا و دموکراسی(نکته ۱۱

توان با رجوع به شورا و دموکراسی تعیین وند. براي مثال نمیش) شناخته میTheocracyهستند، موضوعیت ندارد. این موارد تحت نام حاکمیت اهللا یا تئوکراسی(
ع) و کرد که افراد باید احکام دین نظیر نماز، روزه و... را به جا آورند یا خیر.  علی( شینی رسول اهللا(ص) یعنی امامت و والیت امیرالمومنین حضرت  جان

ع)ائمه امالً حکم صریح الهی است و رجوع به شورا و دموکراسی براي تعیین جانشین پیامبر نیز از همین سنخ است به طوري که موضوع جانشینی ک ي هدي(
توان جانشینی را به دموکراسی و شورا سپرد. در یک تقسیم بندي کلی دموکراسی مربوط به امور عرضی و رحمت(ص) به هیچ عنوان موضوعیت ندارد و نمی

االترین پیشرفت سیاسی بشر تا کنون نیل به دموکراسی بوده که با توجه به مضمون مقاله حاضر و مطالب بشري و تئوکراسی مربوط به امور طولی و الهی است. ب
کنیم در نهایت ي آمال نیست و بر عکس بسته به مورد داراي اشکاالت متعددي است. اینجاست که درك میبینیم که دموکراسی هم کعبهسایر کتب و مقاالت می

ع)الل مشکالت بشر باشد که آنهم تواند حفقط نظام الهی می  ي انتظار است.م.یابد و این دلیل دیگري بر فلسفهمعنا می تنها تحت حکومت امام معصوم(
 

12 Normatively  
13 The constitutional political economist 

 ند.م.کنمایند، کمک پس از نظر دستوري اقتصادشناس باید به شهروندانی که نظم اجتماعی را طلب می 14
15 The constitutional convention  



 1389پاییز -شماره یکم-ال یکمس                                                                                سازوکارهاي اقتصادي                    
 

16 
 

بندي و مخارج، نات ویکسل را را متأثر ساخت، در ذات خودش، از آنچه که با جامعیتی کمتر اما با تمرکز بیشتر روي تحلیل مالیات 1جیمز مدیسون
هر دو  3دولت به عنوان یک عقل برتر نسبت به افرادي که اعضاي آن دولت هستند را رد کردند. 2ارگانیکد. هر دو مفهوم متأثر ساخت، متفاوت نبو

توانیم با نظم اجتماعی، جستجو کردند: چگونه می مداومکمک به حل سؤاالت  با پذیرشتجزیه و تحلیلهاي علمی در دسترس  يههم يهارائبراي 
توانیم و باید ارزشهاي خودمان را ان بعنوان افراد مستقل که مییمهاآزادي نگهدارندهو هماهنگی زندگی کنیم در حالیکه یکدیگر در صلح، سعادت 

  4؟، باشیمخلق کنیم
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اي در تصویب قانون اساسی آمریکا ) بوده است. وي سهم عمده1817-1809چهارمین رئیس جمهور ایاالت متحده ( )James Madisonجیمز مدیسون ( 1

 ) است.م.Amendmentsمتمم( 27) و Articleاده(شود. قانون اساسی ایاالت متحده شامل هفت مداشت و بدین دلیل پدر قانون اساسی آمریکا نامیده می
2 Organic  

رود. در اینجا منظور این است که مدیسون و ویکسل هر دو اعتقاد دارند که دولت به ي انسانی به اندام یک موجود زنده بکار میارگانیک هنگام تشبیه جامعه 3
 موظف به تبعیت از آن باشند.م. ي اعضاءي عقل(موقعیت برتر) یک موجود زنده نیست که بقیهمنزله

در بازار اي که توجه به آن خالی از فایده نیست این است که سطح فرهنگی مردم باید در تحمل پذیري حزب پیروز در انتخابات ارتقاء داده شود. فرد نکته ٤
بعیت کنند که این متفاوت از ساختار بازار اقتصادي است. زمانی که آورد ولی افراد ملزم هستند از فردي که رأي آنها نبوده تکند که رأي نمیسیاست انتخابی می
ي آورد، حزب رقیب مکلف به اطاعت و پیشبرد اهداف کلی است. اگر این را به عنوان یک قاعده، قبل از انتخابات بدانیم( به دلیل وجود پردهیک حزب رأي می

است. زیرا افراد مکلف هستند قانون را رعایت کنند و قانون هم تعیین شده است. نظم اجتماعی و ي قانون اساسی شود و این قاعدهجهل) عدالت هم رعایت می
کنند اما بعد از انتخابات همه باید کمک کنند تا حزب پیروز موفق شود چون ثبات در کشور به نفع همه است. اشخاص و احزاب تا قبل از انتخابات رقابت می

 .م.توفیق برنده توفیق کل کشور است


