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  چكيده
جايگاه مطلوب بخش عمـومي (دولـت) در اقتصـاد از ديربـاز موردتوجـه       ةبحث دربار

هـاي رسـمي    علـت اهميـت وافـر وارد برنامـه     مكاتب گوناگون فكري قرار داشـته و بـه  
 درسـي  كتـاب  نقـد  و تحليـل  مقاله ايندر  ها در سراسر جهان شده است. هدف دانشگاه

 يهـا  كتاب يدتريناز جد كهاست  جاناتان گروبر يفتأل يعموم استيس و يعموم ةيمال
مطـرح   يها از دانشگاه يتوجه اكنون در تعداد قابل هم رود و يم  شمار حوزه به ينا يدرس

ت نقـاط قـو   از. شود يم يستدر ياقتصاد بخش عموم ياصل يعنوان كتاب درس جهان به
 بـودن روز بـه  ي،درس يها كتاب يفتأل يصور ياستانداردها يتبه رعا توان يكتاب م ينا

 بـر  حـاكم  منطقي نظم تجربي، مطالعات و كاربردي موضوعات بر مالحظه قابل كيدأت اثر،
 اشـاره كـرد.   كتـاب  تـدوين  در مورداسـتفاده  منـابع  ةگسـتر  و ،لفؤسليس م بيان كتاب،

كيد بـيش از  أت به يدنقاط با يندارد. ازجمله ا يزن يكتاب نقاط ضعف مهماين  ،حال ينابا
توجهي به رويكردهاي بديل مانند رويكرد رالـز   يبحد بر رويكرد اقتصاد رفاه پارتويي و 

بـه نظريـات اقتصـاددانان غيرليبـرال      نكـردن   و آمارتيا سن، فقدان رويكرد تاريخي، توجه
عمـومي در كشـورهاي    ةماليمباحث مرتبط با  نكردنمانند اقتصاددانان سوسياليست، ذكر

عمومي رفتاري يـا   ةتوجهي به برخي مباحث علمي جديد مانند مالي و كم ،توسعه درحال
  .اشاره كردها  يباز ةنظري

اقتصـاد،   آمـوزش  ي،عمـوم  سياسـت  ي،عمـوم  ةيمال ي،بخش عموم اقتصاد :ها كليدواژه
  گروبر. جاناتان
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 مقدمه .1

جايگاه مطلوب بخش عمومي (دولت) در اقتصاد از ديرباز موردتوجه مكاتب  ةكاوش دربار
هـاي ارزشـي    گوناگون فكري قرار داشته و هر مكتب به فراخور مبـاني فلسـفي و دريافـت   

اهميت وافر موضوع  ،عالوه خويش، موضع خود را در اين باب بسط و توسعه داده است. به
كـه   اي گونـه  ها در سراسر جهان شده اسـت. بـه   اههاي رسمي دانشگ باعث ورود آن به برنامه

هـاي علـوم اقتصـادي،     درسـي رشـته   ةتوان يافت كه در برنامـ  تر دانشگاهي را مي امروز كم
يا اقتصاد  )public finance( عمومي ةيا حقوق درس يا دروسي با عنوان مالي ،مديريت دولتي

درسـي   ةه باشـد. در برنامـ  نشـد  يـه تعب) economics of the public sector( بخـش عمـومي  
كـه   اي گونـه  هاي ايران نيز از ديرباز دروس مذكور موردتوجه قرار داشته اسـت؛ بـه   دانشگاه
درسـي   ةعمـومي و اقتصـاد بخـش عمـومي در برنامـ      ةحاضر دروس مرتبط با ماليـ  درحال
تنظيم  ،رو شود. ازهمين يمو حقوق عمومي ديده  ،هاي علوم اقتصادي، مديريت دولتي رشته

هـاي درسـي مناسـب     كتاب ةهاي درسي موردنياز دانشجويان و نيز تأليف يا ترجم سرفصل
 ريزان درسي و مدرسان و اساتيد اين حوزه قرار دارد. همواره موردتوجه برنامه

 ةمالي( Public Finance and Public Policyاين مقاله تحليل و نقد كتاب درسي در هدف 
اسـت كـه اولـين     )Jonathan Gruber( ليف جاناتـان گروبـر  تـأ ) عمومي و سياست عمـومي 

ـ  )Gruber 2004(مـيالدي منتشـر شـد     2004ويرايش آن در سـال   رين از جديـدت  ،بـع ت هو ب
تـوجهي از   اكنون در تعداد قابل رود. كتاب مذكور هم مي  شمار هاي درسي اين حوزه به كتاب

عمومي  ةعنوان كتاب درسي اصلي اقتصاد بخش عمومي يا مالي هاي مطرح جهان به دانشگاه
 ـــ  هنوز به فارسي ترجمه نشده است اين كتاب ــكتاب اين شود. در ايران نيز  تدريس مي

ازجملـه   ،كه برخي از مدرسان دانشـگاهي  اي گونه از ابتداي انتشار موردتوجه قرار گرفت؛ به
عنوان منبع اصـلي درس   تاكنون از كتاب گروبر به شمسي 1387سال  از ،حاضر ةمؤلف مقال

و نقد ايـن   ،رود معرفي، ارزيابي يمانتظار  ،رو كنند. ازهمين اقتصاد بخش عمومي استفاده مي
  علمي ايران مفيد باشد. ةبراي جامع ،كه موضوع اصلي اين مقاله است ،مهم كتاب درسي
ي بعدي مقاله به شرح زير خواهد بود. در بخش دوم ابتـدا معرفـي   ها بخشدهي  سازمان
به تحليل بيروني و معرفي جايگاه اثر در ميان  ،انجام خواهد شد. بخش سوم مؤلفكلي اثر و 

تحليل دروني اثـر   ،اص خواهد داشت. در بخش چهارمعمومي اختص ةي درسي ماليها كتاب
گيرد. نقد و ارزيابي اثر موضـوع بخـش پـنجم مقالـه      يمو بررسي خاستگاه فكري آن انجام 

  شد. نهادها بيان خواهد ري مقاله و پيشگي يجهنتخواهد بود. سرانجام در بخش پاياني 



 Public Finance and Public Policy   55  كتاب لينقد و تحل

 معرفي كلي مؤلف و اثر .2
تـرين   ) و از برجسـته MITانسـتيتو فنـاوري ماساچوسـت (    جاناتان گروبر استاد گروه اقتصـاد 

اقتصاد سـالمت را   ةوليت برنامئو مسچنين، ا هماقتصاد سالمت است.  ةنظران در حوز صاحب
و  )National Bureau of Economic Research( ملي تحقيقات اقتصادي اياالت متحده ةدر ادار

را برعهده دارد. از او تاكنون بـيش از  مريكا ارياست انتخابي انجمن اقتصاددانان سالمت 
هاي تأليفي  ترين كتاب تحقيقي در مجالت معتبر علمي منتشر شده است. مهم ةمقال 150

 ينتـأم  يهـا  برنامـه و نيـز كتـاب    يعموم ياستو س يعموم ةماليو شامل كتاب درسي ا
ـ    اصالحات مالي يها در جهان: داللت يو بازنشستگ ياجتماع ز) (مشترك بـا ديويـد واي

)Gruber and Wise 2009( علمي قرار گرفته است. ةاست كه هر دو كتاب موردتوجه جامع 
گذاري  در سياست يهاي آموزشي و پژوهشي نقش مؤثر و انكارناپذير بر سمت گروبر عالوه
عنوان  و بهاكه از  اي گونه هاي اقتصاد سالمت داشته است. به سياست ةويژه در حوز عمومي به

اصالح نظام سالمت ايالت ماساچوست و نيز مشـاور كليـدي    ةاصلي برناميكي از طراحان 
  شود. طرح تحول نظام سالمت دولت اوباما ياد مي

 صـفحه منتشـر   776گروبـر در   يعموم ياستو س يعموم ةماليويرايش چهارم كتاب 
عنـوان بخـش اول    .Gruber 2012(1( فصل تشكيل شده است 25و از چهار بخش و  شده

كتـاب اسـت.    چهـار تـا   يكفصول  زمينه است. اين بخش متشمل بر يشپكتاب مقدمه و 
 ةابزارهـاي نظـري در ماليـ    عمـومي،  ةمالي ةترتيب دليل مطالع مؤلف در اين چهار فصل به

تحليل بودجه و تأمين مـالي كسـر    ،و درنهايت ،عمومي ةابزارهاي تجربي در مالي عمومي،
بودجه را بررسي كرده است. بخش دوم كتاب آثار جانبي و كاالهاي عمومي نـام دارد. در  

ترتيـب آثـار جـانبي (مشـكالت و      اسـت بـه   يـازده تا  پنجبر فصول  اين بخش كه مشتمل
  كاالهـاي عمـومي،    محيطي و بهداشـتي،  آثار جانبي زيست ،آثار جانبي در عمل  ها)، لح راه

و نيـز آمـوزش    ،هـاي ايـالتي و محلـي    اقتصاد سياسي، مخـارج دولـت   فايده، تحليل هزينه
  است. موردبحث قرار گرفته

اجتماعي و بازتوزيع سخن گفته شده اسـت. در ايـن بخـش كـه      ةدر بخش سوم از بيم
كاركرد  هاي شامل عنوان اجتماعي ةترتيب بيم كتاب است به هفدهتا  دوازدهبر فصول  مشتمل

 سالمت ةمزد، بيم ازكارافتادگي و غرامت دست  كاري، بي ةتأمين اجتماعي، بيم  جديد دولت،
هاي سالمت  بيمه ،سالمت ةبيم خصوصي سالمت، ةاقتصاد سالمت و بيم هاي شامل عنوان

هاي حمـايتي بررسـي شـده اسـت.      توزيع درآمد و برنامه ،و نهايتاً ،مريكاا ةدر اياالت متحد
تـا   هجدهستاني در نظر و عمل نام گرفته است. مؤلف در فصول  ياتمالبخش چهارم كتاب 
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هـاي   ستاني در اياالت متحده و سـاير كشـورهاي جهـان، داللـت     ياتمالترتيب  كتاب به 25
هاي  هاي مالياتي و داللت ييآناكار ماليات،اصابت  هاي شامل بخش مرتبط با انصاف مالياتي

ماليـات بـر     انـداز،  ماليات بـر پـس   نيروي كار، ةماليات بر عرض  ستاني بهينه، آن براي ماليات
هـا و اصـالح بنيـادين نظـام ماليـاتي را       سـتاني از شـركت   يـات مال پذيري و ثـروت،  يسكر

  موردبحث قرار داده است.
 ةب گروبـر اسـتانداردهاي كتـاب درسـي دور    هـاي جامعيـت صـوري كتـا     لفـه ؤازنظر م

گفتـار داراي فهرسـت اجمـالي و نيـز      بـر پـيش   خوبي داراست. كتاب عالوه كارشناسي را به
كـه   جالـب آن  ةگيـري اسـت. نكتـ    يجهنتبر مقدمه و  فهرست تفصيلي است. هر فصل مشتمل

 ،كند. براي مثال ميمؤلف هر فصل را با بيان يك يا چند مثال يا موضوع كاربردي مرتبط آغاز 
و ديگر مشكالت مربـوط   ،سواري مجاني ةلئفصل هفتم كه به موضوع كاالهاي عمومي، مس

آوري زباله در داكا پايتخـت   جمع ةلئكاالي عمومي اختصاص دارد با مثال مس ةبهين ةبه عرض
ن بيـا  فصل نهم كتاب كه اقتصاد سياسي نام دارد با ،بنگالدش آغاز شده است. بر همين سياق

جمعيـت در ايالـت    بسـيار كـم   ةمناقشات مرتبط با ساخت دو پل بسيار پرهزينه در دو منطق
مريكـا آغـاز   اآن ايالت در مجلـس نماينـدگان    ةآالسكا با اعمال نفوذ صريح دان يانگ نمايند

يس كميسيون حمل و نقل و امور زيربنـايي مجلـس مـذكور بـوده     ئشود كه در آن زمان ر مي
و نمودارهـاي آمـاري اسـتفاده     ها اسب موضوع در حد وسيعي از جدولتن است. نويسنده به

اي مواجه هسـتيم   يك يا چندصفحه ةكه در هر فصل با حداقل دو جعب كرده است. ضمن آن
مطالـب آن   ةهاي كاربردي آن فصل اشاره دارد. بخش پاياني هر فصل بـه خالصـ   كه به جنبه

نويسنده تمرينات پايان هر فصـل را بـه   كه  فصل و تمرينات اختصاص يافته است. جالب آن
رياضـياتي دارد) تقسـيم كـرده     ةتر جنب دو بخش تمرينات ساده و تمرينات پيشرفته (كه بيش

بر تعريف اجمالي لغات و اصطالحات  نامه (مشتمل در پايان كتاب گروبر لغت ،عالوه است. به
 ةه شده است. دركنار هماشخاص و موضوعات تعبي ةو نيز نماي ،مهم)، فهرست منابع و مĤخذ

سن كار افزوده قبول نيز بر ح و صحافي قابل ،آرايي مناسب رنگي، صفحه اين موارد چاپ تمام
نگار هـر   هاي پرده يلفاآموزشي ازجمله  انبوهي از ابزارهاي كمك ،بر موارد فوق است. عالوه

  است. فصل نيز ازطريق سايت كتاب دراختيار اساتيد و دانشجويان قرار داده شده
  

 تحليل بيروني و جايگاه اثر .3
هـاي   تـرين كتـاب   توان از موفـق  گروبر را مي يعموم ياستو س يعموم ةماليكتاب درسي 

كارشناسي دانست كه پس از انتشـار ويـرايش اول در    ةدرسي اقتصاد بخش عمومي در دور
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 اقتصادي مدت كوتاهي توانست دركنار رقباي مهم و پرسابقه مانند ويرايش سوم كتاب درس
 يعمـوم  ةماليـ و ويـرايش ششـم كتـاب     )Stiglitz 2000( جوزف استيگليتز عمومي بخش

درسـي   ةمناسـب در برنامـ   يعـرض انـدام كنـد و جايگـاه     )Rosen 2002(هاروي روزن 
  دست آورد. هاي معتبر به دانشگاه

گليتز اسـتي  عمـومي  بخـش  اقتصادويژه كتاب  به ــهاي درسي رقيب  در مقايسه با كتاب
رسد چند عامل در موفقيت كتاب گروبر نقـش داشـته    نظر مي به ــ ترين رقيب عنوان مهم به

هـاي رقيـب ازجملـه كتـاب      كتـاب  ةكـه عمـد   بودن اثر است. درحالي روزاست. عامل اول 
ها عمـدتاً   هاي جديدتر آن نگارش يافته بود و ويرايش ميالدي 2000استيگليتز پيش از سال 

شد كتاب گروبر نگارش جديدتر و روزآمـدتري   ي در ساختار كتاب ميئشامل تغييرات جز
اسـتيگليتز كـه    عمـومي  بخش اقتصادبا مراجعه به ويرايش جديد كتاب  ،داشت. براي مثال

كنيم سـاختار   روزنگارد انتشار يافته است مشاهده مي .سال و با همكاري جي پانزدهپس از 
تـر از آن چيـزي اسـت كـه      شـده بسـيار كـم    متغييـرات انجـا   كتاب تحول چنداني نيافته و

اين در حالي است كه اولين ويرايش  .)Stiglitz and Rosengard 2015(موردانتظار بوده است 
(ويرايش پنجم) مربوط بـه  و آخرين ويرايش آن  ميالدي 2004كتاب گروبر مربوط به سال 

  است.ميالدي  2016 سال
و بـر موضـوعات   ا ةمالحظـ  كيـد قابـل  أتدوين خاص كتاب گروبر و ت ةشيو ،عامل دوم

كاربردي و مطالعات تجربي است. گروبر هر فصل را با ذكر يك مثال از دنياي واقعي آغـاز  
كاربردي موضوع آشنا كند. پس از آن الگوهاي  ةكند تا مخاطب خود را با اهميت و جنب مي

بعـد طيـف وسـيعي از     ةشـود و در مرحلـ   هاي مرتبط با موضوع مرور مـي  نظري و تئوري
كيد أگيرد. ت ها با نظريه موردبحث و بررسي قرار مي گرفته و ارتباط آن  مطالعات تجربي انجام

 ةتـر كتـاب درسـي ماليـ     متوان ادعا كـرد كـ   حدي است كه مي گروبر بر مطالعات تجربي به
تـرين   عمومي در سطح كارشناسي تا به اين حد به مطالعات تجربي اهميت داده است. مهـم 

شاهد بر صحت ايـن ادعـا اختصـاص فصـل سـوم كتـاب بـه معرفـي ابزارهـاي تجربـي           
عمومي است تا خواننـده بتوانـد از طيـف وسـيع مطالعـات       ةمورداستفاده در مطالعات مالي

  در كتاب بهره ببرد.تجربي مورداشاره 
نظم منطقي حاكم بر كتاب اسـت. كتـاب در چهـار بخـش شـامل مباحـث        ،عامل سوم

ها تنظيم  و ماليات ،هاي اجتماعي بيمه  ها، آثار جانبي و كاالهاي عمومي، زمينه مقدماتي و پيش
شده است. مؤلف در هر بخش اهم موضوعات مرتبط را در قالب فصول جداگانـه تـدوين   

نظـم منطقـي    ايها بـر  در اختيار مخاطب قرار داده است. يكي از بهترين مثال وكرده است 
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هاي اجتمـاعي) اسـت. مؤلـف در فصـل      تدوين فصول بخش سوم كتاب (بيمه ةكتاب نحو
طـور عـام و    بـه  را مباحث نظري مربوط به بيمـه   كتاب) دوازدهمنخست اين بخش (فصل 

عـدم تقـارن    ةلئدهد. اشـاره بـه مسـ    مي طور خاص موردبحث قرار هاي اجتماعي را به بيمه
منشي بخش مهمي از محتـواي ايـن فصـل را    ژاطالعات و مشكالت ناشي از كژگزيني و ك

كتاب تأمين اجتماعي را (كـه در ايـاالت    سيزدهمگاه در فصل  تشكيل داده است. گروبر آن
هـاي   ق بيمـه ترين مصدا عنوان مهم شود) به هاي بازنشستگي اطالق مي مريكا بر بيمها ةمتحد

 ةدهـد. در ايـن فصـل نيـز او ابتـدا ضـمن معرفـي نظـام بيمـ          اجتماعي موردبحث قرار مي
كنـد و   بازنشستگي در اياالت متحده به ضرورت دخالت دولت در ايـن حـوزه اشـاره مـي    

ترين موضوعات تحقيقي ايـن حـوزه ازجملـه     درمورد مهم را نتايج مطالعات تجربي ،سپس
انداز بخش خصوصي و همواركردن مصرف و نيـز تـأثير    ر پسد هاي بازنشستگي تأثير بيمه

نـد.  ك ر تصميم افراد به تداوم حضور در بازار كار يا درخواست بازنشستگي مـرور مـي  دآن 
گروبر در انتهاي اين فصل به مناقشات مربوط به اصالح نظام بازنشستگي در اياالت متحده 

 ةكتـاب بـه موضـوع بيمـ     چهـاردهم ل پردازد. فصـ  نهادهاي مطرح در اين مجال مي و پيش
و  پـانزدهم مزد اختصـاص دارد. گروبـر در فصـول     و غرامت دست ،كاري، ازكارافتادگي بي

توزيع  ةلئمس هفدهمهاي سالمت و در فصل  كتاب مباحث نظري و كاربردي بيمه شانزدهم
  است. هاي رفاهي را موردبحث قرار داده درآمد و سياست
هايي از اقتصاد بخش عمومي است كه  ويژه در بخش بيان سليس مؤلف به ،عامل چهارم
شـوند.   طور معمول در فهم و هضم مطالب دچـار دشـواري و صـعوبت مـي     دانشجويان به

هاي اين درس  دانند كه يكي از دشوارترين سرفصل خوبي مي اساتيد اقتصاد بخش عمومي به
 )collective choice( ط با انتخاب جمعيهم ازنظر مدرس و هم ازنظر دانشجو، مباحث مرتب

است. گروبر توانسته اسـت   )Arrow`s impossibility theorem( عدم امكان ارو ةويژه قضي به
تنظيم فصل نهم كتاب كه به همين مبحث  ةنحو مناسب از عهد با نظم منطقي و بيان شيوا به

واني مـتن كوشـيده اسـت    منظور حفظ سادگي و ر مؤلف به ،عالوه اختصاص دارد برآيد. به
مباحث رياضياتي مربوط به هر فصل را به حداقل ممكن محدود سازد و در موارد موردنياز 

  رياضياتي در پايان فصل جاي دهد. ةروابط رياضياتي را درقالب ضميم
منابع مورداستفاده در تدوين كتاب و ارجاعات متعددي است كـه بـه    ةگستر ،عامل پنجم

كه شايد ذكر  آناوجودگران اقتصاد بخش عمومي انجام گرفته است. ب تحقيقات اخير پژوهش
فهرسـت منـابع و مĤخـذ     ،هاي درسي چندان مرسـوم نباشـد   تفصيلي منابع و مĤخذ در كتاب
ها  آن ةپژوهش كه بخش عمد پانصددهد كه گروبر به بيش از  ويرايش چهارم كتاب نشان مي
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منتهي به تأليف كتاب انتشار يافته است ارجاع داده  ةالمللي و در دو ده در مجالت معتبر بين
كيد جدي گروبر بر تقويت ابعاد كاربردي و تجربي كتاب أاست. طيف منابع مذكور حاصل ت

 سـال  مراتب بر منـابع مـذكور در ويـرايش    ها به است. تعداد منابع مورداشاره و نيز تازگي آن
 ،روزنگارد برتري دارد. ازمنظـر ديگـر  استيگليتز و  عمومي بخش اقتصادكتاب  ميالدي 2015
 ،هاي درسي نوآوري مؤلف چندان مدنظر نيست اگرچه در تدوين كتاب كه توان ادعا كرد مي

اما گروبر توانسته است با طرح مباحث درقالب منظم و جديد و با تكيه بر طيـف وسـيعي از   
مقايسـه بـا سـاير     كيد بر نكـات كـاربردي اثـري را پديـد آورد كـه در     أهاي تجربي و ت يافته
  است. مند بهره يهاي درسي اقتصاد بخش عمومي از طراوت و تازگي خاص كتاب
 

 تحليل دروني و خاستگاه فكري اثر .4

عمـومي   ةماليـ  ةدر عرص ةويژ جامعه به ةدر ادار ها دولت ةشايست ةنقش و وظيف ةتفكر دربار
دارد. بسياري از فيلسوفان اخالق به هنگام بحـث از   ها دولتوجود  ةسابق ةانداز ي بها سابقه

 ةجاكه مالي . ازآناند گفتهها و ساير امور دولت سخن  ياتمالوضع و اخذ  ةسياست مدن دربار
اخالق و  ةكند ارتباط وثيقي با فلسف يمعمومي تاحد زيادي از بايد و نبايدهاي دولت بحث 

 ،گـام  ت كـه بسـياري از اقتصـاددانان پـيش    سياست دارد. اين ارتباط به حدي اس ةنيز فلسف
از همين منظر به بحـث ورود   ها دولتهنگام بحث از وظايف و اختيارات  ،ازجمله اسميت

توان ادعا كـرد تحـوالت و    يمرتباط مذكور به حدي است كه . ا)Musgrave 1985( اند كرده
 ةاخـالق و فلسـف   ةعمومي تاحد زيادي منطبق با تحوالت و تطـورات فلسـف   ةتطورات مالي

قرن نـوزدهم   ةگرا) در ميان يدهفاگرا ( يتمطلوب ةبا ظهور فلسف ،سياسي بوده است. براي مثال
ير تأثاخالق  ةعمومي و اقتصاد رفاه از اين مكتب فلسف ةش زيادي از مباحث ماليبخميالدي 
شـود.   يمـ گرا) نـام بـرده    يدهفاگرا ( يتمطلوبكه از آن با عنوان اقتصاد رفاه  يا گونه به ،گرفت

 ةشـده در دامنـ   يفتـأل ي هـا  كتـاب ين تر مهميف آرتور پيگو از تأل رفاه اقتصادكتاب مشهور 
  .)Pigou 1920(گراست  اقتصاد رفاه مطلوبيت

 ةي درسـي ماليـ  هـا  كتـاب اتفاق  به توان ادعا كرد آن است كه قريب يمچه با قاطعيت  آن
و از اسـت  ارچوب اقتصاد رفاه پارتويي نگاشته شده هو اقتصاد بخش عمومي در چ عمومي

ير پذيرفته است. در توضيح بايد گفـت تعـداد   تأثمباني فكري و فلسفي اين مكتب اخالقي 
سياسي جان  ةاخالق حقوق طبيعي و فلسف ةير فلسفتأث زيادي از اقتصاددانان كالسيك تحت

كـه در   تابيدند. آنـان چنـان   ينمدر اقتصاد را چندان بر دخالت دولت ،رو الك بودند؛ ازهمين
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 ةماليـ  ةباتيست آمده بود اعتقـاد داشـتند بهتـرين برنامـ     ژان) Golden Maxim( طاليي ةقاعد
ترين باشد و بهترين ماليات مالياتي است كه مقدار آن  عمومي آن است كه مخارج دولت كم

بسياري از اقتصاددانان انگليسي قرن هجـدهم و   ،ديگر عبارت ترين مقدار ممكن باشد. به كم
دادند و بـراي   يماصالت را به بازار  ،ازجمله اسميت و ريكاردوميالدي، اوايل قرن نوزدهم 

شدند. البته در همان زمان اقتصاددانان آلماني  يم قائلبخش عمومي نقش استثنايي و حداقل 
حـق   )دانسـت  يم» immaterial capital /رماديغي ةسرماي«هگل (كه دولت را  ةاز فلسف متأثر

 .)Musgrave 1985(گرفتند  يمساني براي بازار و بخش عمومي در نظر  حيات يك

گرا) در محافل علمي و نيـز براثـر تحـوالت     يدهفاگرا ( يتمطلوباخالق  ةفلسف ةبا توسع
بسـياري از اقتصـاددانان   مـيالدي  ي مياني و پاياني قرن نـوزدهم  ها دههاجتماعي و سياسي 

گرا روي آوردند. در مدت كوتاهي بخش مهمي از دانش اقتصاد  يتمطلوب ةبرجسته به نظري
طبيعي  ةگرا نيز نتيج يتمطلوباقتصاد رفاه  ةتب فلسفي دچار تحول شد؛ توسعاز اين مك متأثر

گرايي مبناي روشني را براي دخالـت دولـت در اقتصـاد فـراهم      يتمطلوباين تحوالت بود. 
مـد خوشـي بـراي كـل جامعـه داشـت و       آ آورد. در نگاه اين مكتب هر سياستي كه پـي  يم

صـراحت   گرايـي بـه   يتمطلوبشد.  يمظر گرفته داد مطلوب در ن يممطلوبيت كل را افزايش 
به تفـاوت مطلوبيـت نهـايي درآمـد بـراي       چراكه باتوجه ؛كرد يمبازتوزيع درآمد را توصيه 

توانست به افزايش شادكامي و لـذت در كـل جامعـه     يممندان و فقرا بازتوزيع درآمد  ثروت
  .)Hausman and McPherson 2006: Chapter 7(بينجامد 
عمومي چندان دوام نيافـت و   ةگرا در مباحث مالي يتمطلوباقتصاد رفاه  ةغلب ،حال بااين

از نهضـت فكـري پوزيتويسـم     متـأثر با انتقادات سهمگين ليونل رابينز و ديگر اقتصاددانان 
ازنگـاه   .)Robbins 1932; Robbins 1935(رفته ديـد   خود را ازدستمنطقي قدرت بالمنازع 

 گـرا مسـتلزم مقيـاس مطلوبيـت افـراد گونـاگون       يـت مطلوبگيري اقتصاد رفاه  پي ،منتقدان
)interpersonal comparison of utility (  غيرعلمـي   ،رو بود كه نوعي داوري ارزشـي و ازايـن

اقتصاد رفاه برآمـده از آن، بـه   گرا و  يتمطلوباخالق  ةشد. با كنارگذاردن فلسف يممحسوب 
از  ،حـال  گزين نياز بود كه بتواند مبناي انتخاب اجتماعي قرار گيرد و درعين رويكردي جاي

ويـژه   گيـري (بـه   يرأگـزين اسـتفاده از نظـام     انتقادات امثال رابينز بركنار باشد. اولين جـاي 
شـكل   بـار بـه   ه براي اولينانتشار مقاالت مهم كنث ارو ك ،حال گيري مستقيم) بود. بااين يرأ

مواجـه   يگزين را با چالش نظري عميق كرد اين جاي يمعدم امكان را مطرح  ةروشني قضي
وجود ندارد كه ازطريـق آن   اي گيري يرأعدم امكان ارو هيچ روش  ةساخت. براساس قضي



 Public Finance and Public Policy   61  كتاب لينقد و تحل

زمان چند شـرط مهـم    بتوان از ترجيحات فردي به تصميم اجتماعي سازگاري رسيد كه هم
 و تعدي را برآورده سازد ،له عدم ديكتاتوري، قلمرو نامحدود، استقالل شقوق نامرتبطازجم

)Arrow 1951(.  
رويكرد پارتو در اقتصاد رفـاه   ةشرايط براي غلبميالدي قرن بيستم  ةاز ميان ،ترتيب بدين

قبول بود كه بتواند حداقل وضع يك نفر از  قابلياستي س ،فراهم شد. براساس رويكرد پارتو
كه وضع ديگران را بدتر كند. ساموئلسون در تثبيت اين  افراد جامعه را بهبود بخشد بدون آن

تقاضـا   ةعمومي نقش مهمي ايفا كرد؛ چراكـه توانسـت نظريـ    ةرويكرد در بخش نظري مالي
پـارتو را   ةهد و شـرط بهينـ  ارچوب رويكرد پارتو توسعه دهبراي كاالهاي عمومي را در چ

ساموئلسـون   .)Samuelson 1954; Samuelson 1955(درمورد كاالهاي عمومي استخراج كند 
افـراد   ةطرفي در جامعه وجود دارد كه از ترجيحات همـ  كند داور بي يمدر اين مدل فرض 

كند كـه مجمـوع نـرخ نهـايي جانشـيني       يم آگاه است. او كاالي عمومي را در حدي فراهم
يي پـارتويي درمـورد كاالهـاي    آشـرط كـار   ،ترتيـب  مساوي نرخ نهايي تبديل شود و بدين

و  ،كاالهاي عمـومي محلـي   ةاقتصاد محيط زيست، نظري ةنظري ةعمومي برقرار گردد. توسع
مي دارنـد  عمـو  ةي درسي ماليـ ها كتاباكنون جايگاه مهمي در  فدراليسم مالي كه هم ةنظري
  ير همين سنت فكري انجام گرفت.تأث تحت

ي را دراختيـار  حلـ  هـاي نظـري، رويكـرد پـارتو بايـد درعمـل نيـز راه        يلتحلدركنار 
ســازي باشــد. مفهــوم محــوري  يــادهپ داد كــه قابــل يمــگــذاران اقتصــادي قــرار  سياســت
ي ا پـروژه ارچوب اگـر  هـ نهاد رويكرد پارتو مفهوم بهبود پارتو بـود. در ايـن چ   موردپيش

معناكه حداقل وضع يك نفر را بهبود بخشد  بدين ،توانست موجب بهبود پارتويي شود يم
توانست توسط دولت اجرا شود. چنـين   يم ،كس ديگر را بدتر كند كه وضع هيچ بدون آن
ي را منتفـع  ا عدههاي دولت  ياستسو  ها پروژهچراكه اكثر  ،يي بسيار محدود بودها پروژه

ـ  ةاقتصاددانان برجست ــهيكس و كالدور  ،رو ساخت. ازهمين يمضرر ي را متا عدهو   ةميان
چـه   پارتويي را بسط دادند كه براساس آن چنان ةمفهوم بهبود بالقو ميالدي ــ قرن بيستم

شـده   حال نفـع حاصـل   كرد و بااين يمي را متضرر ا عدهي را منتفع و ا عدهي ا پروژهانجام 
اجـرا   پروژه ازسوي دولت قابـل  ،ادشده براي متضرران بودبراي منتفعان بيش از زيان ايج

 ةفايـد ــ  ي مشهور به تحليل هزينهي كمها روش ةتوسع .)Hicks 1939; Kaldor 1939( بود
عمـومي از   ةفايـد  ةتحليل هزينـ  پارتويي بود. ةسازي مفهوم بهبود بالقو عمومي حاصل مدل

ي مخـارج  ها پروژهبه مبناي اصلي انتخاب  ميالدي 1970 دهة اوايل دهه درميان اقتصاددانان
ي درسي اقتصاد بخش عمومي يـك  ها كتاباتفاق  به اكنون در قريب شناخته شد. هم عمومي
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گروبـر نيـز فصـل هشـتم     فايده اختصاص دارد. در كتاب ــ  فصل به موضوع تحليل هزينه
  كتاب به اين موضوع اختصاص يافته است.

توجهي بـه رويكـرد پـارتو و كـاربرد      انتقادات مهم و قابل ميالدي 1970 ةاز اوايل ده
گرايـي،   مـدگرايي، رفـاه  آ گذاري عمـومي وارد شـد. پـي    فايده در سياستــ  تحليل هزينه

 2رد بود كه موردانتقاد قرار داشت.هاي اين رويك يژگيوگرايي ازجمله  يلتحوو  ،فردگرايي
آرامي ظهور كرد. يكـي از   رويكردهاي بديل به ميالدي 1970 ةموازات اين انتقادها از ده به

 ،اخـالق در دانشـگاه هـاروارد    ةاستاد فلسـف  ،مشهورترين اين رويكردها رويكرد جان رالز
جهـل   ةفاده از مفهوم پردقراردادگرايي و با است ةو دو اصل عدالت را با تكيه بر نظريابود. 

مواهـب اوليـه بايـد بـه تسـاوي       ةرالز همـ  ةو وضع نخستين استخراج كرد. براساس نظري
هـا بـه نفـع     آن ةيـا همـ   هـا  خواسـته كه توزيع نابرابر هريـك از ايـن    مگر آن ،توزيع شود

هـاي   يـت قابلرويكرد بديل ديگر رويكرد  .)Rawls 1971(ترين افراد جامعه باشد  يبنص كم
هاي  يتقابلسياست عمومي بايد معطوف به ارتقاي  ،اعتقاد آمارتيا سن آمارتيا سن است. به

رويكرد ديگر كه تاحد زيادي مكمل  .)Sen 1992(باشد  ،د آنانبدون توجه به عملكر، افراد
وت از آمارتيـا  اي متفـا  يوهشـ و به اآيد رويكرد مارتا ناسباوم است.  يم  شمار رويكرد سن به
كنـد.   يمـ گذاري اجتماعي اشـاره   ها و لزوم محوريت آن در سياست يتقابلسن به اهميت 

هـاي اساسـي هـر     يـت قابلكوشد فهرستي از  يممحور اساسي  دهناسباوم سپس با شمردن 
  .)Nussbaum 2001; Nussbaum 2003( ندكانسان ارائه 
اتفاق  به انتقاد مهمي كه به كتاب گروبر (و البته قريب ،چه در سطور فوق آمد به آن باتوجه

ي هـا  كتـاب عمومي و اقتصاد بخش عمومي به زبان انگليسي و حتي  ةي درسي ماليها كتاب
رفاه پارتويي و توجـه   شده به زبان فارسي) وارد است ابتناي شديد بر رويكرد اقتصاد يفتأل

هـاي آمارتيـا    يـت قابلبه ساير رويكردهاي رقيب نظير رويكرد رالز يا رويكرد نداشتن جدي 
مبادي و مفروضات اقتصاد رفاه پارتويي از جهات گونـاگون   ،كه اشاره شد سن است. چنان
 ،هعـالو  زمين واقع شده است. بـه  نان و فيلسوفان اخالق در مغربااقتصادد موردنقد و طرح
ي اسالمي نيز مبادي و مفروضات مكتب مذكور قابـل نقـد جـدي    ها ارزشازمنظر تعاليم و 

  اين مقاله است. ةاست كه بيان آن خارج از حيط
 

  نقد و ارزيابي اثر .5
ي درسي از زواياي مختلف ها كتاب ةگروبر مانند هم يعموم ياستو س يعموم ةماليكتاب 

مجال نقد كتاب حاضر را بـه پـنج محـور شـامل      كمبود به قابل نقد و ارزيابي است. باتوجه
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ي هـا  ارزشميزان انطباق اثر با عنوان و فهرست، ميـزان انطبـاق بـا فرهنـگ و       جامعيت اثر،
و  ،امـروز ايـران   ةانطباق با نيازهاي علمي و كاربردي دانشـجويان در جامعـ   ةدرج  اسالمي،

نيم. ك يميقات و فناوري محدود حقت ي مصوب وزارت علوم،ها سرفصلانطباق اثر با آخرين 
و خاستگاه فكري نيز نياز به نقـد و ارزيـابي دارد كـه     ها فرض اثر مذكور ازمنظر پيش ،طبعاً

  شود. يم نظر سخن گفته شد از تكرار آن صرفباره  تفصيل دراين چون در بخش پيش به
ايسـه بـا   تـوان ادعـا كـرد كتـاب گروبـر در مق      يمدر محور اول (ارزيابي جامعيت اثر) 

 مند بهرهي درسي اقتصاد بخش عمومي از جامعيت مناسب ها كتابي متداول در ها سرفصل
اقتصـاد   3ي درسـي جديـد  ها كتابعموم  ،حاضر است. در توضيح مطلب بايد گفت درحال

كه ابتدا در چند  ،ترتيب اين كنند. به يمروي  ساني پي يباً يكتقرارچوب هبخش عمومي از چ
و نيز بر اهميت وافـر نقـش   شده است فصل اول كتاب دانش اقتصاد بخش عمومي معرفي 

ين نظريـات مـرتبط بـا ضـرورت     تـر  مهـم  ،شود. سپس يمكيد أدر اقتصاد معاصر ت ها دولت
گاه چند  شود و آن يمازجمله قضاياي اول و دوم اقتصاد رفاه بيان  ،دخالت دولت در اقتصاد

ان مصاديق شكست بازار ازجملـه كاالهـاي عمـومي و آثـار جـانبي اختصـاص       فصل به بي
هاي اجتماعي و توزيع درآمد سـخن   يمهب ةلئمس ةبعد چندين فصل دربار ةيابد. در مرحل يم
 ةلئي درسي جديد اقتصاد بخش عمومي به مسها كتابثلث پاياني  ،طور معمول گويد. به يم
يابـد. كتـاب گروبـر از ايـن منظـر وضـعيت        يمصاص ها ازمنظر نظريه و كاربرد اخت ياتمال

ي درسـي  هـا  كتـاب ذكر است كه هريك از نويسـندگان   شايانحال  قبولي دارد. درعين قابل
دهنـد و   يمـ تـري   اهميت بـيش  ها سرفصلخود به برخي  ةاقتصاد بخش عمومي بنابه سليق

در كتاب استيگليتز  ،دهند. براي مثال يميك فصل خاص را به آن سرفصل اختصاص  بعضاً
يقـات و فنـاوري   تحقدفـاع،   ةلئ) بـه مسـ  دوازدهـم و روزنگارد يك فصل خـاص (فصـل   

بـه   سيزدهميا در كتاب گاير و روزن فصل  )Stiglitz and Rosengard 2015( اختصاص دارد
كه  درحالي ؛)Gayer and Rosen 2013(ي دولت به فقرا اختصاص يافته است ها كمك ةلئمس

در كتاب گروبر نيـز فصـل خـاص     ،يي وجود ندارد. درمقابلها فصلدر كتاب گروبر چنين 
كه چنين فصـلي   است محيطي و بهداشتي تعبيه شده ر جانبي زيستآثا ة) دربارششم(فصل 

  شود. ينمالذكر مشاهده  در دو كتاب درسي فوق
 4تـوان جامعيـت اثـر گروبـر را نقـد و ارزيـابي كـرد.        يمديگري نيز  ةاز زاوي ،حال بااين
ـ   عموماًي مذكور فاقد رويكرد تاريخي هستند و ها كتاب  ةماليـ  ةاز بيان سير تطـور نظري

لفـان  ؤفقدان رويكرد تاريخي باعـث شـده اسـت م    ،عالوه كنند. به يمعمومي خودداري 
هــا و نظريــات اقتصــاددانان غيرليبــرال ماننــد اقتصــاددانان  يــدهامــذكور حتــي از ذكــر 
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نقـش دولـت در اقتصـاد     ةكار دربـار  ماركسيست و نيز اقتصاددانان محافظه ــ سوسياليست
حتـي بخـش مهمـي از مباحـث و مشـاجرات       ،الوهعـ  بـه  5نظـر كننـد.   داري صرف يهسرما

شود. اگـر تـاريخ    يمي ليبرال نيز موردغفلت واقع ها نحلهگرفته درميان اقتصاددانان  صورت
به طيـف وسـيعي از ايـن موضـوعات ازجملـه       ،را مدنظر قرار دهيم 6عمومي ةمباحث مالي

گرفتـه   ت انجاميا مشاجرا 7عمومي و انتخاب عمومي ةنظران مالي مشاجرات معروف صاحب
ي درسـي جديـد حسـب اهميـت     ها كتابخوريم كه عموماً در  يمعدالت مالياتي بر ةدربار

بـر موضـوعات تـاريخي برخـي مباحـث علمـي        گيرد. عـالوه  ينمموضوع مورداشاره قرار 
دولـت در اقتصـادهاي    ةلئعمـومي رفتـاري، مسـ    ةاخير ازجمله مالي ةشده در سه ده مطرح

ي درسـي مقطـع   هـا  كتـاب هـا در عمـوم    يبـاز  ةبر نظري ي مبتنيها مدلو نيز  ،درحال گذار
كارشناسي ازجمله در كتاب گروبر غايب است. هرچند ردپاي برخـي از ايـن موضـوعات    

ليف مقطع كارشناسي ارشد و دكتري ماننـد كتـاب   أالت ي جديدها كتابتوان در  يمجديد را 
  .)Hindriks and Myles 2013( يافت هيندريكس و مايلز

تـوان ادعـا كـرد     يممحور دوم ميزان انطباق اثر با عنوان و فهرست است كه درمجموع 
رخـي از نويسـندگان معاصـر ماننـد     كنـد. اگرچـه ب   يمـ مناسبي دريافـت   ةكتاب گروبر نمر

گروبر از عنـوان   ،اند كردهاستيگليتز عنوان اقتصاد بخش عمومي را براي كتاب خود انتخاب 
عمـومي قـدمت    ةكـه عنـوان ماليـ    عمومي و سياست عمومي استفاده كرده است. بااين ةمالي
ياد ابعـاد درآمـدي و    تر به اما مخاطب عام را بيش ،اقتصادي دارد ةتري در تاريخ انديش بيش
 صـرفاً ي دولـت در اقتصـاد   ها دخالتكه امروزه  اندازد؛ درحالي يماي اقدامات دولت  ينههز
هـا را   گـري  يمتنظـ هـا و   يگـذار  درآمد و هزينـه نـدارد و طيـف وسـيعي از مقـررات      ةجنب
عمـومي از اصـطالح    ةگروبر كوشيده است در تكميل عنوان ماليـ  ،رو گيرد. ازهمين يمدربر
ت عمومي نيز كمك گيرد تا در عنوان كتاب تاحدي به ابعاد غيرمالي دخالت دولت در سياس

اقتصاد نيز اشاره كرده باشد. هرچند ممكن است اين نكته مطرح شود كه سياسـت عمـومي   
اقتصاد نيست و از اين باب عنوان سياست عمومي بسيار فراتر از محتواي  ةمنحصر به عرص

در بخـش زيـادي از    كـه  رسـد  يمـ   نظر به ،اق فهرست فصولانطب نظركتاب گروبر است. از
در برخي موارد انتظار  ،حال است؛ بااين جهت همسو و  فصول محتواي فصل با عنوان آن هم

در فصل هفـدهم كـه بـه     ،شود. براي مثال ينمطور كامل برآورده  مخاطب از عنوان فصل به
منحني لورنز و ضريب جينـي   هاي حمايتي اختصاص دارد بحثي از ياستستوزيع درآمد و 

طور عادي خواننده انتظـار دارد در كتـاب درسـي سـطح      كه به به ميان نيامده است؛ درحالي
  كارشناسي مطالبي را در اين موضوعات بيابد.
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ي اسـالمي اسـت.   هـا  ارزشانطباق با فرهنگ و  ةمحور سوم ارزيابي كتاب حاضر درج
بـر   توانـد مبتنـي   ينمـ زمـين   متفكران مغرب ةشد يفتألي ها كتابكتاب گروبر و ديگر  ،طبعاً

يي در تضاد با ها كتابتوان گفت كل مطالب چنين  ينم ،حال ي اسالمي باشد. بااينها ارزش
عنـوان ابـزار آمـوزش     چنـين كتـابي بـه    ،رو ي اسـالمي اسـت. ازهمـين   ها ارزشفرهنگ و 

شده به زبان فارسـي   فيتألي درسي ها كتاب ةويژه در شرايطي كه عمد استفاده است. به قابل
ي غربي هستند و هنوز ها كتابمستقيم يا غيرمستقيم همان  ةمحتوايي ترجم نظرنيز عموماً از

بر اصول و مبادي علوم اجتماعي اسالمي باشـد   عمومي كه منطبق ةمالي ةدر حوز ياثر جامع
آنـان  تر خواهـد بـود.    ينسنگمدرسان  ةشود. بديهي است كه در اين شرايط وظيف ينميافت 

ي دينـي يـا بـومي    ها ارزشي درسي با ها كتاببايد بكوشند حداقل در مواردي كه محتواي 
  دهند. زم را دراختيار دانشجويان قراركشور ما در تضاد قرار دارد توضيحات ال

محور چهارم كه شايسته است در ارزيابي آثاري از اين دسـت موردعنايـت قـرار گيـرد     
بايد به اين سؤال پاسخ  ،الزامات اقتصاد ايران است. بر اين اساسميزان انطباق اثر با نيازها و 

اقتصاد را در ايـران بـرآورده    ةتواند نيازهاي دانشجويان رشت حد مي هداد كه اثر گروبر تا چ
چه دانشجوي اقتصاد در ايران بدان نياز دارد از چهار مؤلفـه تشـكيل    آن ،رسد يمنظر  كند. به

روز و معتبـر   كيد نظريات بـه أاقتصاد بخش عمومي با ت ةآگاهي از نظري ،اول ةشود. مؤلف مي
رس است.  اكنون دردست هايي است كه هم است. كتاب گروبر در اين مجال از بهترين كتاب

قبولي  قابل وضعيتنيز  نشرآشنايي با تجربيات جهاني است. كتاب گروبر از اين  ،دوم ةمؤلف
اوان مؤلف بر مطالب كاربردي و مطالعات تجربي بر غنـاي  كيد فرأت ،كه گفته شد دارد. چنان

ترين ضعف كتاب گروبر در ايـن مجـال آن اسـت كـه      نظري كتاب افزوده است. شايد مهم
 ةهاي كاربردي و تجربـي كتـاب بـه اقتصـاد ايـاالت متحـد       بخش زيادي از شواهد و نمونه

بـه سـاير كشـورهاي     تـري  توانست توجه بيش كه مؤلف مي مريكا اختصاص دارد؛ درحاليا
 8آشنايي دانشجو با اقتصاد بخش عمـومي در اسـالم اسـت.    ،سوم ةجهان داشته باشد. مؤلف

تواننـد واجـد    زمين نمـي  شده در مغرب هاي درسي تأليف كدام از كتاب هيچكه بديهي است 
هاي درسي اقتصاد بخش عمومي كه در داخل كشـور   كه كتاب اي باشند. اين چنين خصيصه

است تا چه حد توانسته در اين مسير موفق باشد نياز به مقاله يا مقاالت جداگانه  تأليف شده
ـ      ،چهارم ةمؤلف 9دارد.  ةآشنايي دانشجو با اقتصاد بخـش عمـومي در ايـران و تحليـل عالمان

دور از ذهن است كه  ،خأل جدي دارد. طبعاً نظرمسائل اين بخش است. كتاب گروبر از اين 
اين كتاب يا كتاب ديگري كه در غـرب تـدوين شـده اسـت بـه       لفمؤانتظار داشته باشيم 

اقتصـاد بخـش عمـومي در كشـورهاي      مسـائل امـا اگـر گروبـر بـه      ،اقتصاد ايران بپـردازد 



  1396 مرداد و شهريور، سوم، شمارة مهفدهسال  ،هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   66

 مسـائل يكـي از   ،شـد. بـراي مثـال    يمـ كرد بر غناي كتاب افزوده  يمتوسعه اشاراتي  درحال
نـاتواني عمـومي    ةلئيافته مس توسعه در قياس با كشورهاي توسعه مشترك كشورهاي درحال

 توسعه در اخذ ماليات و نسبت باالتر فرار ماليـاتي در ايـن كشورهاسـت    ي درحالها دولت
)Besley and Persson 2014(. لي از اين دست توجه ئيف كتاب خود به مساتألدر  اگر گروبر
  10تري از كتاب استفاده كنند. يستهشانحو  توانستند به يمدانشجويان ايراني  ،كرد يم

ي مصوب درس اقتصاد بخش عمومي توسط ها سرفصلان انطباق اثر با ميز ،محور پنجم
ي ا ارزنـده ي هـا  تـالش اگرچه  كه ذكر است شايانتحقيقات و فناوري است.  ،وزارت علوم

علـوم اقتصـادي در مقطـع كارشناسـي      ةي دروس رشتها سرفصلبراي بازنگري عناوين و 
ي جديـد بـه   هـا  سرفصـل اما تا زمان نگارش اين مقالـه هنـوز عنـاوين و     ،انجام شده است

 ةي مصـوب برنامـ  هـا  سرفصلمبناي ارزيابي ما همان  ،رو ابالغ نشده است. ازاين ها دانشگاه
بررسـي و   شمسـي  1370 ةاول دهـ  ةو نيمـ  شمسـي  1360 ةجاري است كه عموماً در ده

مربـوط بـه اقتصـاد بخـش      مسائلست كه بر اساتيد فن پوشيده ني تصويب شده است. چنان
عمومي چه از بالمللي تغييرات فراواني را شاهد بوده است. بـراي   عد بينعد بومي و چه از ب

تصـويب   قـانون اساسـي بـه    44هاي كلي اصـل   ياستس شمسي 1380 ةدر اوايل ده ،مثال
قـواي  ابالغ به  برايييد مقام معظم رهبري تأمجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد و پس از 

سـازي در كـانون توجهـات     مباحـث مربـوط بـه خصوصـي     ،گانه ابالغ شد. از آن پـس  سه
المللي نيـز موضـوع    عمومي در اقتصاد ايران قرار گرفت. در سطح بين ةگذاري مالي سياست

 ها برنامههاي اجتماعي به داليل گوناگون ازجمله پيري جمعيت و بحران كسر منابع در  يمهب
يافتـه در كـانون توجهـات     گي در بسـياري از كشـورهاي توسـعه   ي بازنشسـت هـا  صندوقو 

است؛ مشكلي كـه   عمومي قرار گرفته ةي درسي ماليها كتابلفان ؤبع مت هگذاران و ب سياست
ي مصوب درس ها سرفصلنزديك با آن مواجه خواهد بود. رجوع به  ةكشور ما نيز در آيند

 ةلئي بـه مسـ  ا اشـاره هـيچ   هـا  سرفصـل دهـد كـه در ايـن     يمـ اقتصاد بخش عمومي نشان 
هـاي اجتمـاعي نشـده اسـت.      يمهب ةلئهاي دولت يا مس يتمالكسازي و واگذاري  خصوصي

ي هـا  كتـاب ي مذكور معيار چندان مناسبي براي ارزيابي و نقد محتواي ها سرفصل ،رو ازاين
  تواند باشد. ينمازجمله كتاب گروبر  روز بهدرسي 
ي مصـوب درس اقتصـاد   هـا  سرفصلگروبر را با اگر بخواهيم محتواي كتاب  ،هرحال به

ذكـر چنـد نكتـه الزم اسـت.      ،اقتصـاد نظـري مقايسـه كنـيم     ةرشـت  2و  1بخش عمـومي  
مطـالبي ماننـد تعريـف     ،اول ةدست :توان به چند دسته تقسيم كرد يمي مذكور را ها سرفصل

ي و حفاظـت  بردار بهرهنبوت، امامت و رهبري در دين اسالم، واليت فقيه، مالكيت،  ةفلسف
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گـذاري   يمـت قاهللا عليهم درمورد  صلوات ائمهنمودهاي پيامبر و  الضرر و ره ةاز انفال، قاعد
مطالبي است كه خاص  ،دوم ةاست كه مربوط به اقتصاد بخش عمومي در اسالم است. دست

جمهـوري اسـالمي    1358شده در قانون اساسـي   يمترسارچوب هيژه در چو بهاقتصاد ايران 
هاي كلي اصل  ياستس ازجمله 1380 ةدر ده شده ابالغهاي كلي  ياستسلحاظ  ايران (بدون

قانون اساسي) است. عناويني مانند حدود اختيارات و وظايف دولـت ازديـدگاه قـانون     44
و نهادهـاي   هـا  سـازمان اساسي جمهوري اسالمي ايران، مالكيت و مديريت صنايع سنگين، 

بنـدي   يـره جبندي سـوخت خـدمات و علـت     يرهجيا  ،اقتصادي در جمهوري اسالمي ايران
كتـاب   ،گيرد. بديهي است يمخدمات مذكور در جمهوري اسالمي ايران در اين دسته جاي 
مطالـب مرسـوم در    ،سـوم  ةگروبر هيچ مطلبي كه مرتبط با اين دو دسته باشد نـدارد. دسـت  

 ةنظريـ  پـارتو، كاالهـاي همگـاني،    ةي اقتصاد بخش عمومي ازجملـه مفهـوم بهينـ   ها كتاب
ي عمومي و عنـاويني از ايـن دسـت اسـت. كتـاب      ها طرح ةفايدــ  ها، تحليل هزينه ياتمال

ي مصوب وزارت علـوم  ها سرفصلچه در  گروبر عموم اين عناوين را با تفصيلي بيش از آن
ي مصـوب وزارت  هـا  سرفصلدهد. هرچند برخي عناوين مذكور در  يمآمده است پوشش 

در كتـاب   ،بخـش عمـومي   ةمانند داليل رشـد انـداز   ،گيرد يمسوم جاي  ةعلوم كه در دست
  گروبر موردبحث قرار نگرفته است.

  
 نهادها گيري و پيش نتيجه .6

هـاي   تـرين كتـاب   توان از موفـق  گروبر را مي يعموم ياستو س يعموم ةيمالكتاب درسي 
كارشناسي دانست كه پس از انتشار توانست با تكيـه بـر    ةدرسي اقتصاد بخش عمومي دور

آورد. از  دسـت  هاي معتبر جهان به درسي دانشگاه ةت خود جايگاه مناسبي در برنامنقاط قو 
 درسـي،  يهـا  كتـاب  يفتـأل  صوري استانداردهاي رعايت به توان يم كتاب اين تقو نقاط
 ينظـم منطقـ   ي،و مطالعات تجرب يردمالحظه بر موضوعات كارب قابل يدكأت اثر، بودنروز به

 نظير منابع كم ةگستر و نيز ،يس مطالب غامض اقتصاد بخش عموميسل يانب ،حاكم بر كتاب
هاي مهمي نيز دارد.  كتاب مذكور كاستي ،حال بااين كرد. اشاره كتاب تدوين در مورداستفاده
كيد بـيش از حـد بـر رويكـرد اقتصـاد رفـاه پـارتويي و        أتوان از ت يمها  يكاستازجمله اين 

ي مفرط به رويكردهاي بديل مانند رويكرد رالـز و آمارتيـا سـن، فقـدان رويكـرد      توجه كم
 و به نظريات اقتصاددانان غيرليبرال ماننـد اقتصـاددانان سوسياليسـت،    نكردن تاريخي، توجه

ها نام برد.  يباز ةرفتاري يا نظريعمومي  ةي به برخي مباحث علمي جديد مانند ماليتوجه كم
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توسعه ازجملـه اقتصـاد    محتواي كتاب با نيازهاي اقتصادهاي درحال نداشتن تطابق ،عالوه به
  هاي اين اثر است. يكاستآن با تعاليم اسالمي از ديگر  نداشتن ايران و نيز تناسب

چـه   براساس آن ،لاو ؛رسد يمنظر  نهاد ذكر چند نكته مفيد به گيري و پيش يجهنتدر مقام 
 بـاوجود گروبـر   يعمـوم  ياسـت و س يعموم ةماليكتاب كه توان نتيجه گرفت  مي ،گفته شد

 را عمومي ةهاي استاندارد و بومي آموزش مالي تواند نياز به تأليف كتاب ت نمينقاط قو ةهم
ويـژه اگـر درقالـب     بازگرداندن اين كتاب به زبان فارسي به ،حال در ايران منتفي كند. درعين

عمومي در ايران باشد اقـدامي   ةيف و با افزودن نيازها و اقتضائات آموزش ماليتألترجمه و 
ي درسي جديد اقتصـاد  ها كتاباز بررسي محتواي  دوم،جلو خواهد بود.  مفيد و گامي روبه

بخش عمومي در مقطـع كارشناسـي ازجملـه كتـاب گروبـر (دركنـار توجـه بـه تحـوالت          
ي مصوب ها سرفصل كه توان نتيجه گرفت يماخير)  ةه در اقتصاد ايران در دو دهگرفت انجام

كارشناسـي علـوم اقتصـادي نيـاز بـه       ةآموزشي كنوني دور ةاقتصاد بخش عمومي در برنام
هـاي اجتمـاعي    يمـه بمرتبط با  مسائلي كنوني ها سرفصلدر  ،بازبيني جدي دارد. براي مثال

سـازي و   يخصوصـ مرتبط با  مسائلهاي سالمت و نيز  مهيبهاي بازنشستگي و  يمهبازجمله 
گذار به سازوكار بازار موردتوجه قرار نگرفته است. اين در حالي است كه مباحث مرتبط با 

ي درسي اقتصاد ها كتابسوم حجم  هاي اجتماعي و توزيع درآمد امروزه نزديك به يك يمهب
هاي آتي  يبازنگردر كه سته است شاي ،رو دهد. ازاين يمبخش عمومي را به خود اختصاص 

  به اين موضوعات داده شود. يتوجه وزن مناسب و قابل
  
  ها  نوشت پي

 

 ارجاعات مقاله به همين ويرايش كتاب گروبر است. همة ،پس اينزا .1
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داري  دولت و نقـش آن در اقتصـاد سـرمايه    ةبراي آگاهي از نظريات اقتصاددانان غيرليبرال دربار .5
  .1389كالرك  به بنگريد
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اقتصـاد   ةهاي مـذهبي كشـور يـا در رشـت     نيازهاي علمي دانشجويان در دانشگاهكه بديهي است  .8
 ها دانشگاهاسالمي فراتر از آشنايي صرف با اقتصاد بخش عمومي در اسالم است. دانشجويان اين 

با موضوع اقتصاد بخش عمومي در اسالم آشـنا   يقبول دروس فقه و سيره تاحد قابل ةمجموع در
هـاي شـرعي    تواند تاحدي با احكام ماليات دانشجو در ضمن درس فقه مي ،شوند. براي مثال مي

در اخذ  )ص(رسول اكرم  ةمانند خمس و زكات آشنايي پيدا كند و يا درقالب درس سيره با سير
چه در نگاه مطلوب موردنياز دانشجويان مذكور است سـطح   كرد آن آشنا شود. آن هزكات و هزين

هـاي شـرعي در تـأمين مـالي      لي مانند جايگاه مالياتئقبولي از تلفيق است كه بتواند به مسا قابل
 حكومت اسالمي در عصر معاصر پاسخ دهد.
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