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 فصل پنجم 

 مشی چه کاری بایستی انجام دهیم؟حوزه تحلیل خط

گذاران مشیدولت برای پرداختن به مطالبات نامتناهی مردم از توانایی متناهی برخوردار است. هر زمان که خط

نقطه آغازین، طرح این سؤال است که: انگیز یا مسئله جدی )حاد( هستند در پی پرداختن به یک موضوع بحث

مشی جستجوی پاسخی برای این (. وظیفه اساسی تحلیل خط19: 1993، 1چه کاری بایستی انجام دهیم؟ )روز

 سؤال است. 

مشی اختالف نظر قابل توجهی وجود دارد. از یک بر سر نحوه دست یازیدن به این سؤال محوری تحلیل خط

کند؛ گر را متعهد به ارائه پاسخی واحد و عینی معقول میقدند این سؤال تحلیلطرف کسانی قرار دارند که معت

بهترین گزینه است. از طرف دیگر، کسانی قرار  2مشی خاصدهد یک بدیل خطپاسخی که تا حدی نشان می

خطرناک  مشی را به عنوان حالالن مسائل جامعه، افراد مزدور و حتی بدتر، افرادگران خبره خطدارند که تحلیل

ای از مسائل فنی یا بینند. به اعتقاد آنها سؤال مطرح شده در صفحه قبل یک مسئله هنجاری و نه مجموعهمی

شود آنچه با بیشترین احتمال فراروی روبرو می« چه باستی انجام دهیم؟»ابزاری است. وقتی یک دولت با سؤال 

کاران چیز دیگری ها خواستار یک چیزند و محافظهرالهاست. لیبگیرد تجلی نوعی برخورد بین ارزشآن قرار می

کند و ذینفعان مختلف در ای به یک مسئله، برندگان و بازندگانی خلق میمشیهای خاص خطرا خواهانند، پاسخ

این فرایند بر سر این که ترجیحات چه کسانی مورد توجه دولت قرار خواهد گرفت به شدت با هم برخورد 

دهی حوزه تحلیل ین حوزه به طور کلی به دو رویکرد عمومی برای درک چگونگی پاسخکنند. تقسیم امی

  اش مفید است. بنابراین اگر په تعدادی چارچوب برای ساختاردهی جستجو مشی به سؤال پژوهشی محوریخط
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نها را درون اند ولی بنا به اهداف ما در این کتاب، آفرموله شده« چه بایستی انجام دهیم»برای پاسخ به سؤال 

گرا، تحلیل نامیم تقسیم خواهیم کرد. رویکرد عقالنیتگرا میو رویکرد فرا اثبات 3گراآنچه رویکرد عقالنیت

ها در داند، نوعی ابزار برای انتخاب بدیلی از میان بدیلمشی را به عنوان نوعی فرایند حل مسئله خطی میخط

تواند خود ماهیت هنجاری مشی نمیکنند که تحلیل خطل میگراها استدالتالش برای حل مسائل. فرا اثبات

شناسانه پیشرفته دهی به سؤال کلیدی را نادیده بگیرد. چارچوب مفهومی علم و قدرت تأثیرگذاری روشپاسخ

گراها (. اثبات2003شود )فیشر، شان مستحکم و حفظ میهای ارزشیگراها از طریق سیستممورد توجه عقالنیت

چه »گیری در مورد های دیگر روی یک موضع مساوی با علم در فرایند تصمیمها و نگاهر دادن ارزشدر پی قرا

 هستند. « بایستی انجام شود

های تبیینی مشی را بررسی و توانایی آنها برای عرضه چارچوبدر این فصل، این دو رویکرد نسبت به تحلیل خط

 کنیم. را ارزیابی می« مچه بایستی انجام دهی»دهی به سؤال برای پاسخ

 گرا رویکرد عقالنیت

گیرد. این مشی السول میهای خود را از ایده علوم خطمشی به وضوح داللتگرا به تحلیل خطرویکرد عقالنیت

گرا برای تولید دانش مفید گیرد. رویکرد عقالنیتمشی عمومی را در پیش مینگاه نوعی دیدگاه ابزاری به خط

 کند: می زیر را دنبال میبرای پاسخ به سؤال راجع به آنچه بایستی انجام شود فرایند عمو

مشی، یک مسئله نوعاً اشاره به برخی از حاالت جهان دارد که بدون گر خطبرای یک تحلیل ـ تعریف مسئله:1

 (. 14: 1995، 4بخش و مطلوب نیست و نخواهند ماند )مورمداخله دولت رضایت

مشی است که های خطای از شقهاین مرحله به معنای تولید مجموع های جریان اقدامات:ـ شناسایی بدیل2

 تأثیر مطلوبی بر مسئله خواهد داشت. 
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های مختلف ای از معیارهایی است که بر اساس آنها بدیلاین مرحله مستلزم خلق مجموعه آوردها:ـ برآورد ره3

اساس آن مشی بر های خطگیرند، آنگاه برآوردهایی از نحوه عمل هر کدام از بدیلمشی مورد قضاوت قرار میخط

 شود. معیارها ارائه می

های مختلف بر اساس عملکردشان بر مبنای معیارهای بندی بدیلاین امر به معنای رتبه ها:ـ مقایسه بدیل4

 مختلف از گاام سه است.

شود که با بیشترین گیرد یا چنین قضاوت میبدیلی که باالترین نمره را می ترین بدیل:ـ انتخاب مرجح5

پوشاند، بدیلی است که بهترین شق سازد یا ارزش مطلوبی را جامه عمل میدف غایی را محقق میاحتمال یک ه

 شود. مشی عمومی تبدیل میبرای تبدیل شدن به اقدام دولت است، یعنی به یک خط

 گرا، گونه به روز شده جبر اخالقی فرانکلین است. به عبارت دیگر رویکرد عقالنیت

ای مشی است، این پروژه نیاز به سنجههای خطبندی بدیلگرا دست زدن به رتبهقالنیتاگر هدف بنیادی پروژه ع

گرا بر اساس چه مبنایی یک بدیل مشی عقالنیتبندی کرد. تحلیل خطدارد که بر اساس آن، آنها را رتبه

ال، سؤال نسبتاً کند؟ در سیستم جبر اخالقی فرانکلین این سؤارزیابی می« بهترین»مشی خاص را به عنوان خط

ها به های ذهنی فرد برای تخصیص وزنای بود. چون مسائل مد نظر سیستم برای حل، فردی بودند، قضاوتساده

های ذهنی ای ندارد، ارزشگرا چنین پاسخ سادههای مختلف کافی بودند. عقالنیتدالیل له و علیه گزینه

شوند که های عمومی دیده نمیمشید ارزشمندی خطگر به عنوان معیار معتبری برای قضاوت در مورتحلیل

های فردگرایانه در جبر اخالقی فرانکلین گراها در پی تزریق ارزشبیانگر منافع جمعی باشند. اما اگر عقالنیت

شان نیستند چه چیزی استفاده یا بایستی استفاده کنند؟ پاسخ به این برای عملیاتی کردن فرایند حل مسئله

 گرا است. حوری برای پروژه عقالنیتسؤال چالشی م

هایی استفاده کنیم؟ شناسایی و مسئله بنیادی، هنجاری است: برای قضاوت در مورد بهترین بدیل از چه شیوه

(. 711: 1979هاست )سی. آندرسون، بندی ارزشمشی مسلماً به معنای شناسایی و رتبههای خطبندی بدیلرتبه

ها و اقداماتی بایست رفاه اجتماعی را ارتقاء دهد، بایستی بازنمای تصمیممومی، میمشی عها، خطبه اعتقاد برخی
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توان کند. چگونه میباشد که منفعت عامه را تقویت کند. در عین حال، این امر به سادگی مسئله را بازتعریف می

 گیری کرد؟رفاه اجتماعی یا منفعت عامه اندازه

کارهای جزیی کارها از راهانگیز کلیدی هنجاری، طیفی از راهموضوع بحث گراها برای برخورد با اینعقالنیت

ها ای از ارزشها و نظریه اما استفاده از دامنهکار جامع )یعنی حفظ شیوه)نادیده گرفتن کلی مسئله( تا حالت راه

اند. در ارائه کرده( را 2003مشی؛ نگاه کنید به اسمیت، های خطبرای قضاوت در مورد ارزشمندی تطبیقی بدیل

مشی بر مبنای یک های خطعین حال، شاید متداولترین رویکرد به برخورد با این مسئله، قضاوت در مورد بدیل

گرا به علت در نظر گرفتن و اتکای شدید به کارایی برای حل چالش ارزش خاص است: کارایی. رویکرد عقالنیت

های ته است. به طور خاص، استفاده از کارایی )در مقابل ارزشاش مورد انتقاد زیادی قرار گرفکلیدی هنجاری

گرایان بوده است. با وجود این، استفاده از تر نظیر عدالت( هسته اصلی تعدادی از انتقادهای فرااثباتدموکراتیک

یاتی مشی یعنی به عنوان مبنایی هنجاری برای عملهای خطکارایی به عنوان مبنایی برای قضاوت در مورد بدیل

گرا شدیداً بر شود. در انجام چنین کاری، تحلیل عقالنیتگرا بدون توجیه انجام نمیکردن رویکرد عقالنیت

اقتصاد رفاه استوار است. چارچوبی که نوعی برهان سنجیده برای استفاده از کارایی به عنوان مبنایی برای تعیین 

 بهترین بدیل است. 

 پارادایم اقتصاد رفاه 

اقتصاد رفاه5 مطالعه خواص هنجاری6 بازارهاست. به طور کلی، اقتصاد رفاه بر تالش برای ارزیابی بهترین 

مشی اساساً تجلی سؤال امکان انتخاب مشی یا قاعده اقتصادی متمرکز است. سؤال کلیدی تحلیل خطخط

اجتماعی7 است. چه بایستی انجام دهیم؟ دولت منابع محدودی دارد، چگونه میتواند این منابع را به طریقی 

  

                                                           
5Welfare economics .  
6Normative properties .  
7Social Choice .  
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هایی )در تخصیص دهد که منفعت عامه را حداکثر سازد؟ ابزارهای مفهومی اقتصاد رفاه به آسانی با چنین سؤال

 مورد انتخاب اجتماعی( قابلیت انطباق دارند. 

شوند، آنها استوار است. افراد به عنوان بازیگرانی عقالیی تصور می 8شناسانهاقتصاد رفاه بر پایه فردگرایی روش

ها و نیازها به طریقی که ها و نیازهای خود هستند، کسانی که در پی ارضاء آن خواستهبهترین قضات خواسته

(. رفاه اجتماعی صرفاً تجمیع رفاه فردی 28: 1986، 9سازد هستند )کمپنمطلوبیت فردی آنها را حداکثر می

سازند به صورت حداکثرسازی رفاه را حداکثر میهایی که سطح تجمعی رفاه فردی مشیاست. بدین ترتیب خط

 شود. شوند. رفاه اجتماعی به نوبه خود از طریق مفهوم کارایی عملیاتی میاجتماعی تصور می

الظاهر همواره به عنوان نوعی ارزش ای همراه است و علیبا باروبنه قابل مالحظه« کارایی»اصطالح 

(. در عین حال، حداقل از حیث نظری محض، کارایی 2002استون،  شود )نگاه کنید بهضددموکراتیک تصور می

از دیدگاه اقتصاد رفاه صرفاً یک خصیصه توزیع منابع است. کارایی از این نگاه، بر اساس معیار پرتو تعریف 

تواند بدون بدتر کردن هیچ نوع تخصیص بدیلی نمی»شود که تجلی نوعی تخصیص منابع به شرح ذیل است: می

 « ص دیگری، وضع یک شخص را بهتر کندوضع شخ

کند. این اصل پرتو برای بسیاری به عنوان شیوه جذاب مستقیم و سرراست برای تصور رفاه اجتماعی عمل می

کند در کند که باالترین سطح منافع را ایجاد میای تعریف میمشیمشی را خطترین خطاصل بهترین و مطلوب

 کند. به دیگری وارد نمیگونه ضرر و آسیبی حالی که هیچ

تواند برای برآورد کمی تواند برای نشان داده این که چگونه این مفهوم رفاه اجتماعی میذکر یک مثال ساده می

مشی عمومی بر رفاه اجتماعی به کار گرفته شود مفید شود. یک شهرداری را تصور کنید که اثر یک برنامه یا خط

پرداختن به کمبود بحرانی فضاهای پارکینگ پایین شهر را در نظر دارد. ساخت یک گاراژ عمومی جدید برای 

 تواند نوعی منحنی تقاضا برای فضایی پارکینگ رابرای برآورد اثر کاراژ بر رفاه اجتماعی، رویکرد اقتصاد رفاه می

                                                           
8Methodological individualalism .  

 واحد تحلیل در پژوهش فرد است )م(. 
9Campen.  
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کینگ را در ترسیم شده است. این نمودار تقاضا برای فضاهای پار 5-1ترسیم کند. چنین نموداری در نمودار 

کند. منحنی تقاضا )تحت عنوان منحنی قالب متوسط استفاده پارکینگ روزانه در قبال حق پارکینگ ترسیم می

Dیابد، استفاده از دهد که وقتی حق پارکینگ کاهش می( شیب رو به پایین و سمت راست دارد و نشان می

موتور سوار از  1000به استفاده متوسط منجر  Aیابد. یک دالر حق پارکینگ پارکینگ عمومی افزایش می

ای است که منحنی تقاضا دهد ـ اینجا نقطهشود. حق پارکینگ پنج دالری تقاضا را به صفر تنزل میپارکینگ می

 کند. را قطع می Yمحور 

هنازور گنیکراپ  زا  هدافتسا  طسوتم 
0

رالد  1000 D

a

ررض
تباث

رالد  5

هدننک فرصم  دازام 

هدش ذخا  گنیکراپ  قح 

گنیکراپ قح 

رالد  1

 

 ای برای فضای پارکینگمنحنی تقاضای فرضیه  5-1نمودار 

 

طور تأثیر آن بر این منحنی ساده تقاضا حاوی چند نکته اطالعات مهم راجع به موافقان و مخالفان پروژه و همین

  ضرر »بیانگر چیزی است که اقتصاددانان  0و  a ،1000دالر،  1رفاه اجتماعی است. مستطیل متشکل از نقاط 
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سازد، فضاهای پارکینگی که ق نمینامند. این مثلث، تقاضا برای فضاهای پارکینگ را محقمی« 10ثابت

خواهند ولی میل به پرداخت یک دالر برای آن ندارند. در عین حال، مهمترین بخش مورد عالقه موتورسوارها می

دالر است. این ناحیه بیانگر چیزی است که  1و  aدالر و  5مشی، مثلث تعریفی به وسیله نقاط گر خطتحلیل

کنندگان تمایل دارند برای یک کاال یا نامند؛ و بیانگر تفاوت بین آنچه مصرفمی 11کنندهاقتصاددانان مازاد مصرف

توان به عنوان کننده را میپردازند، است. مازاد مصرفخدمات بپردازند و آنچه واقعاً برای یک کاال یا خدمت می

از پارکینگ را بر حسب  سنجه اثر پروژه بر رفاه اجتماعی تصور کرد. این ناحیه مزایای خالص دریافتی جامعه

. این مبلغ از طریق محاسبه ساده مساحت مثلث به سادگی با استفاده از قضیه ]5[دهد واحد پول نشان می

شود: ارتفاع ضربدر عرض تقسیم بر دو. آنگاه در این مثال، سود خالص اجتماعی پارکینگ فیثاغورث انجام می

/ =4 1000 2 توان در صورتی که پارکینگ دالر است. با استفاده از رویکرد، سود خالص پارکینگ را می 2000

 Dدالر و  5کننده صرفاً ناحیه مثلث شود، مازاد مصرفمجانی باشد محاسبه کرد. اگر حق پارکینگی پرداخت نمی

االهای عمومی تا مادامی است. به عبارت دیگر رویکرد مفهومی با مسئله برآورد ارزش اجتماعی خدمات و ک 0و 

توان معقوالنه برآورد کرد، مواجه نیست. رویکرد مفهومی عمومی مشابه را که منحنی تقاضای مرتبط را می

ای که به بهترین وجه رفاه اجتماعی را حداکثر سازد های مختلف به کار برد؛ پروژهتوان برای مقایسه پروژهمی

 کند. شود، تولید میگیری میطور که به وسیله مازاد اجتماعی اندازهای است که بیشترین منافع را آن پروژه

به طور خالصه، پارادایم اقتصاد رفاه نوعی چارچوب مفهومی دقیق برای برخورد با مسائل امکان انتخاب اجتماعی 

عی را حداکثر ای که رفاه اجتمامشیدهد. این رویکرد ایدده روشنی از آنچه بهترین است دارد، یعنی خطارائه می

تواند با استفاده از جعبه ابزار تحلیلی و شود و میسازد. رفاه اجتماعی با استفاده از مفهوم کارایی عملیاتی میمی

 گیری شود.شود( کمی و اندازهدیده می 5-1مفهومی استاندارد اقتصاد )آن طور که در نمودار 

 

                                                           
10Deadweight loss.  
11Consumer surplus.  
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 گرا های رویکرد عقالنیتها و شکستموفقیت

دهد سازد و اجازه میگرا را رصدپذیر میهای نظری نظیر اقتصاد رفاه، رویکردهای عقالنیتچارچوب اتکا بر

هایی گرا با اتکا به چنین بنیانگر عقالنیتچارچوب مفهومی بنیادی به قالب جهان واقعی برگردانیده شود. تحلیل

مشی استفاده گیری خطبرای تصمیمتواند حجم عظیمی از اطالعات تولید کند که به هر صورت بالقوه می

بینی مشی را نه فقط در قالب کارایی بلکه در قالب اثرات پیشهای خطمشی، بدیلهای خطشوند. تحلیلمی

بندی مشی رتبههای مختلف خطمند در گزینههای مورد انتظار و از طریق ایجاد نوعی توازی نظامشده، بازده

گرا برای چهار یا پنج دهه انجام داده است: ی است که حقیقتاً تحلیل عقالنیتکنند. در حقیقت، این کار چیزمی

 تر است. مشی احتماالً سادههایی برای مسائل خطحلهای آن دیدن راهتولید کوهی از اطالعات که از قله

اگر چه حتی هایی جدی وجود دارد. گرا سؤالبا وجود این، در باب تدوین، جهت و بازده نگاه تخصصی عقالنیت

کنند ولی این مشی را تأیید میگرا در پیش بردن حوزه تحلیل خطمنتقدان این رویکرد تفوق رویکرد عقالنیت

انداز اصلی خود را محقق نساخته است. این حوزه به مسیرهایی رفته که از جانب حوزه به طور واقعی چشم

تر آن که، شد. واضحبینی نمیمشی بودند پیشطانداز السول از علوم خبنیانگذارانش که در پی اجرای چشم

شود بلکه در همه سطوح دولت و در بسیاری از های عمومی محدود نمیمشی به سطوح باالی مؤسسهتحلیل خط

گران دهد. تحلیلهای ذینفع( رخ میهای تفکر، گروهجاهای خارج از دولت )مراکز علمی ـ دانشگاهی، کانون

های بسیار متفاوتی در مورد آنچه گیریپردازند و غالباً به  نتیجهه مسئله مشابهی میمشی غالباً بمتعدد خط

چه »مشی غالباً به سؤال گران خطشوند این بدان معناست که تحلیلشود، نائل میحل محسوب میبهترین راه

 دهند. گذاران میمشیهای بسیار متفاوتی به خطپاسخ« کاری باید انجام دهیم؟

های مختلفی نسبت به مسائل ویژه مشی مشتریان مختلفی دارند، بلکه بر عناصر و بدیلگران خطها تحلیلنه تن

مشی گران خطمشی متمرکزند. به طور کلی روشن است که نوعی فاصله بین دانش تولیدی به وسیله تحلیلخط

گران وند وجود دارد. تحلیلشکنندگان اصلی چنین دانشی محسوب میگذارانی که به عنوان مصرفمشیو خط

 گیریگیری سیاسی )تصمیمجو. با وجود این تصمیمگرا هستند نه ارزشگرا دادهمشی در سنت عقالنیتخط
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مشی( غالباً ارزش محور است. هر تحلیلی، صرف نظر از نظریه، شیوه یا نتایجش به محض ورود به عرصه خط

ها حمایت خواهد کرد در حالی که با برخی رجیحات برخیگیرد. از تسیاسی نوعی بعد هنجاری به خود می

تواند از این سرنوشت سیاسی محتوم پرهیز کند، حتی اگر از آن کند. هیچ تحلیلی نمیترجیحات مخالفت می

تواند بر مبنای محور باشد نمیگرای منطقی عاری از ارزش باشد. هر تحلیلی که کامالً دادهگر اثباتیک تحلیل

 ا یک ایدئولوژی یا سیستم ارزشی خاص از طرفداری یا مخالفت اجتناب کند. انطباقش ب

بخش است( غالباً به مشی آگاهیکنند تحلیل خطگیرندگان سیاسی )کسانی که فرض مینتیجه آن که تصمیم

مند کند، عالقهشان را حمایت نمیهای ترجیحیمشی که ارزشهای خطمحورند و به تحلیلصراحت ارزش

حل فنی برای یک مسئله خوب تعریف گرا، ابزاری است؛ در پی یافتن نوعی راهمشی عقالنیتند. تحلیل خطنیست

هایی که جهان گرا با ارزشهای عقالنیتشده است. مشخص است که پیوند دادن دانش تولیدی به وسیله تحلیل

 ای دشوار است. کنندهبرد به طرز دیوانهسیاسی را به پیش می

مشی در شیوه گران شده است. اگرچه تحلیل خطمشغولی و نگرانی قابل توجهی میان تحلیلمنجر به دلاین امر 

اعتبار شد ولی دامنه وسیعی از مطالعات که تأثیر این مطالعات را بررسی گرا در ربع آخر قرن بیستم بیعقالنیت

های بسیار بدی گرا غالباً توصیهی عقالنیتمش( تحلیل خط1اند: )برانگیز نائل شدهکرده است به دو نتیجه تأمل

ای شود که اهداف مطلوب مورد نظر را محقق سازند ای که منجر به اقدامات دولتیارائه داده، یا حداقل به توصیه

مشی )از طریق هر معیاری( در عمل توصیه خوبی ارائه ( حتی در جاهایی که تحلیل خط2ختم نشده است؛ )

 گذاران نادیده گرفته شده است. مشیخط داده، غالباً از جانب

گرا است که اصالتاً برای حل مسائل ناشی از مشی عقالنیتهای بنیادی تحلیل خطپژوهش عملیاتی یکی از شکل

 جنگ و عملیات جنگی شکل گرفت. 

دار و معنی دهد، ولی مسئله پیوند عملیای از پژمرده شدن نشان نمیگرا هیچ گونه نشانهاگر چه تحلیل عقالنیت

دانش تولیدی اثباتی و کمی آن با جهان واقعی، درهم و برهم و ازرش محور سیاست به حد کفایت ملموس است 

اند.گرا رشد و نمو کردههای فرا اثباتی به پروژه عقالنیتو در همین شکاف بین دانش و سیاست است که بدیل  
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 گرا رویکرد فرا اثبات

گرا، خصوصاً آن طور که درون پارادایم اقتصاد رفاه عمل کرده، نوعی بر اساس مطالب یاد شده، رویکرد عقالنیت

شود، هدف حل یک مسئله دیده میمشی عمومی به عنوان راهدهد. خطمشی عمومی ارائه مینظریه بارز از خط

شناسانه گرایش به شناسایی و روشمشی هم از حیث نظری و هم اش کارایی است و عمل تحلیل خطمحوری

مشی درون قلمروی خبرگان و حل برای یک مسئله معین دارد. بنابراین تحلیل خطتعیین کارآمدترین راه

کنند ولی به صورت مستقیم در عرصه سیاسی هایی قرار دارد که اطالعات را به مشتریان عرضه میتکنوکرات

مشی مخالف نیستند؛ آنچه با این حالت به عنوان رویکردی به تحلیل خط گرایان ضرورتاًدرگیر نیستند. فرا اثبات

 کند. مشی محسوب میگرا را نوعی رویکرد به تحلیل خطبا آن مخالفند هر گونه ادعایی است که پروژه عقالنیت

از در سلسله گرا به مبنای علمی برای ادعای نوعی جایگاه ممتگرایان، توسل پروژه عقالنیتبه اعتقاد فرا اثبات

سازد. به طور خالصه، مشی، این پروژه را قاطعانه به نوعی مسیر ضد دموکراتیک رهنمون میمراتب دانش خط

 « سازدها ملهم از عقالنیت است ولی عقالنیت را به بهای دموکراسی محقق میمشیبیشتر تحلیل خط»

انگیز نظری و ای از موضوعات بحثامنهگرا دگراها نسبت به رویکرد عقالنیتاگر چه اعتراض فرا اثبات

گرا ارزش محور است. به زعم این رویکرد، رویکرد گیرد ولی هسته انتقادی فرا اثباتشناسانه را دربرمیروش

های بهتر مشیتر( منجر به خطتر، صحیحفرض استوار است که اطالعات بهتر )جامعگرا بر این پیشعقالنیت

مشی متعلق به قلمروی سیاسی است و در نتیجه به گرا آن است که خطگاه فرا اثباتخواهد شد. مسئله فراروی ن

مشی مانند شان نیست. خطمندی نظرینظر از پیچیدگی یا دقتطور خاص پاسخی به ادعاهای تجربی صرف

ه جای گرایی بها. فرا اثباتها استوار است نه دادهسیاست به طور کلی نوعی عمل تفسیری است که بر ارزش

مشی را ابزاری مشی عمومی به عنوان ابزاری برای تحقق هدفی به وضوح تعریف شده، خطقضاوت در مورد خط

 بیند. های سیاسی مشخص میبرای ابالغ، اجرا و اعمال ارزش
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بندی گرا تحلیل هزینه ـ منفع است، فنی که هدف غایی آن رتبهمشی عقالنیتیکی از اشکال پایدار تحلیل خط

ها بر اساس سنجه سرراست کارایی تخصصی )نوعاً نسبت منفعت ـ هزینه یا منافع اجتماعی خالص ابراز لبدی

اند که از گرایان خرواری از ایرادات به تحلیل هزینه ـ منفعت وارد کردههای پولی( است. فرا اثباتشده در قالب

اش را وکراتیک ماهوی در چارچوب فکریهای دمپذیری ریاضیاتی این فن گرفته تا مخدوش کردن ارزشکنترل

ها به پول است، مستلزم گیرد. برای مثال، تحلیل هزینه ـ منفعت مستلزم تبدیل همه منافع و هزینهدربرمی

گذاری توان بازار ـ حتی بازارهای نظری محک ـ قرار دارند. برای گذاری چیزهایی است که فراتر از قیمتقیمت

سان و آزادی از بیماری یا مریضی همگی به وسیله مطالعات هزینه منفعت به پول مثال، هوای پاک، زندگی ان

 اند. تبدیل شده بوده

مشی از سیاست و گرا در پی جداسازی تحلیل خطگرا آن است که رویکرد عقالنیتهسته اصلی نقد فرااثبات

گیرد. مستقل از سیاست قرار میطرفانه دانشی است که مشی به عنوان نوعی مولد عینی و بیبرپایی تحلیل خط

های ها و نظریهگرا از همه جوانب دچار مشکل است. شیوهکنند که رویکرد عقالنیتگرایان استدالل میفرا اثبات

ها و خبرگان را دهند وهمزمان تکنوکراتهای علم و بازار( را ارتقاء میها )نوعاً ارزشای از ارزشآن مجموعه ویژه

مشی است که دهد. نتیجه نهایی شکلی از تحلیل خطمشی قرار میتأثیرگذاری بر خط های ممتازدر پست

دهد. کارایی بر عدالت تفوق دارد و یک نخبه های غیردموکراتیک یا حتی ضد دموکراتیک را پرورش میارزش

 گیری دارد. ساالر نسبت به شهروند عادی وزن بیشتری در تصمیمفن

 

 گرا های فرا اثباتشیوه

مشی فرا شود، بدیل جایگزین چیست؟ تحلیل خطگرا انجام نمیمشی در چارچوب عقالنیتاگر تحلیل خط

  برد. در ها را به کار میهای مفهومی و شیوهای از چارچوبگرا( دامنهمشی عقالنیتگرا )مانند تحلیل خطاثبات
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)از  12ی عمومی از زاویه دموکراسی رایزنانهمشگرا با در نظر گرفتن خطعین حال، به طور کلی رویکرد فرا اثبات

 شود.گرا( متمایز میعقالنیت

بایست از طریق فرایند تأمل و گیری عمومی میدموکراسی رایزنانه، بر این ایده )هنجاری( استوار است که تصمیم

 گفتگو بین شهروندان، سیاستمداران و ذینفعان انجام شود. 

گرایان های فرا اثباتها و نظریهه به این کار مبادرت ورزیم؟ چارچوبالبته، سؤال عمده این است که چگون

گرا است. این تغییر جهت به معنای تغییر شناسانه از رویکرد عقالنیتمستلزم نوعی تغییر جهت بنیادی شناخت

ه ای از قوانین جهانشمول در مورد واقعیت عینی و حس محور سمت و سوی بکشف مجموعه»جهت از تمرکز بر 

فرض گرا بر این پیشمشی فرا اثبات(. تحلیل خط5: 2000)یانو، « ظرفیت انسان جهت ساخت و ابالغ معنا است

شود. چگونگی تفسیر این جهان متکی به نگاه استوار است که جهان سیاسی به صورت اجتماعی ساخته می

جود ندارد. بر همین اساس، تحلیل ای خارج از این نگاه وطرفانهخاص ماست و هیچ گونه واقعیت مستقل و بی

گرا رویکرد خطی، عینی و حل مسئله را به نفع تحلیل گفتمان و تحلیل تفسیری مصادره مشی فرا اثباتخط

های مختلف است از این جهت که چرا آنها منجر به تعارض مشی فهم نگاهگر خطکند. کار یک تحلیلمی

مند دولت همساز شوند. این رویکرد در پی ا عدم اقدام هدفشوند و چگونه ممکن است در شکل اقدام یمی

 است. « چه بایستی باشد»های های مختلف به داستاناز نگاه« چه است»های برگردانیدن داستان

محور واقعیات بلکه به طرف آزمایشگاهگر بیمشی را نه به عنوان تحلیلگر خطگرا، تحلیلپس رویکرد فرا اثبات

گرا کسی است که نه تنها گر فرا اثباتکند. یک تحلیلگر تصور میمفسر، یک میانجی و یک تسهیلعنوان یک 

های کند بلکه کسی است که شیوههای مختلف و چرایی وجود آنها و همین طور تعارض بین آنها را فهم مینگاه

های انجام این کار یکی از راه های متفاوت است.داند و در پی پیوند زدن این دیدگاهمختلف ارتباطات را می

 هایای است که در پی وارد کردن آرمانمشی مشارکتی شیوهاست. تحلیل خط 13مشی مشارکتیتحلیل خط

                                                           
12Deliberative democracy .  

 ها )م(.گیریای از شهروندان در تصمیمشرکت نمونه
13Participatory policy analysis .  
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مشی مشی است. تحلیل خطدموکراسی رایزنانه درون کنش و اقدام و خلق نقش جدیدی برای تحلیل خط

 از رایزنی آگاهانه است. های مختلف مشارکتی در پی ایجاد اجماع میان این نگاه

های مختلف و های مختلف با نگاهمشی مشارکتی گردآوری شهروندان عادی از گروهایده عمومی عقبه تحلیل خط

چه کاری بایستی انجام »انگیز یا یک مسئله و رایزنی با آنها در مورد آموزش آنها در مورد یک موضوع بحث

 است. « دهیم؟

کنند که آنها گرایان مشروع هستند ولی استدالل مینند که برخی انتقادهای فرا اثباتکگرایان تأیید میعقالنیت

دهند. برای مثال در پاسخ مند پایایی ارائه نمیاند و هیچ گونه بدیل نظامگرا را درست فهم نکردهپروژه عقالنیت

که هرگز چنین استداللی  دهندگرایان پاسخ میمحور است. عقالنیتبه این ادعا که رویکرد عقالیی ارزش

هاست که پذیرند که کارایی ارزش است ولی یکی از ارزشاند. حامیان اصلی پارادایم اقتصاد آزادانه مینکرده

مشی مهم باشند نه این که کارایی ضرورتاً تنها ارزشی است که همه گیری خطممکن است برای تصمیم

(. ادعای آنها به سادگی 478: 2005شوند )وایمر و وینینگ، مشی باید بر اساس آن انجام های خطگیریتصمیم

این است که کارایی به طور کلی ارزش مهم و مناسب تصمیم گیری سیاسی است. دولت منابع محدودی دارد و 

ارزیابی چگونگی تخصیص آن منابع به طریقی که بیشترین منفعت اجتماعی خالص )آن طور که به وسیله مفهوم 

شود( را سبب شود، اطالعات مهمی است ـ پارادایم اقتصاد رفاه اساساً هیکس( ارزیابی می کارایی )کلودور

 مشی، تولید بهترین و بیشترین منافع است. گرا است و  مبنای قضاوتش در مورد خطفایده

دیـده  انـد را ضـرورتاً نا  گـرا را شـکل داده  های توزیعی که بخش مهمـی از نقـد فـرا اثبـات    رویکرد عقالیی دغدغه

هـا را بـر اسـاس گـروه یـا      ها و منفعـت گیرد برای مثال تحلیل هزینه ـ منفعت وزنی از حیث توزیعی، هزینهنمی

گرایی )با رویکرد حقیقـت نـزد همـه اسـت( ریسـک فـرو رفـتن درون بـاتالق         کند. فرا اثباتذینفعان تجزیه می

قابل تـوجهی بـرای مقابلـه کـردن بـا ایـن ادعـا         گرایان تالشگرایی را به همراه دارد. در حقیقت فرا اثباتنسبی

دانگرا را قانع کرده(، اگر چه به ندرت منتقدان عقالنیت2003اند )نگاه کنید به فیشر، تخصیص داده  
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گیرنـد، مـردد   گرایی کـه اهـداف و ابـزار را مشـتبه مـی     گرایان همچنین به این بخش از انتقاد فرا اثباتعقالنیت

 هستند.

تواند سریعاً خاطر نشان کنند که جمله آخر تجلی ماهیت ضـد دموکراتیـک نگـاه تخصصـی     گرا مییک فرا اثبات

گذاری اسـت. در نگـاه   مشیها از خطگرا در پی کاهش یا حذف بهینه سیاستگرا است: رویکرد عقالنیتعقالنیت

)کـه یکـی هسـتند(    « مشی خوب اسـت مانع نامبارک تحلیل عقالیی و واضح و خط»گرا، سیاست پروژه عقالنیت

مشـی عمـومی خـوب نیسـت، بلکـه مسـیر       گرا، سیاست مانعی بـرای خـط  (. از نگاه فرا اثباتxi: 2002)استون، 

تر این که باید سیاست را مشی، نخست و مهمگر خطکند. در نتیجه، تحلیلمشی عمومی خوب را ترسیم میخط

 گرایان این مسیر، مسیر خطرناکی است. فهم کند و نحوه تدوین آن را درک کند. از منظر عقالنیت

 

 

 


