قلمرورفاه

مقاالت

مشـارکت و طبقـه اجتماعی فـرد تعییـن میکند کـه او چقدر
اسـتحقاق دارد.
مدل سـوم ،یونیورسـال ،عـام و یـا فراگیر اسـت .بنیـان نظری
این مدل ،سوسیالیسـم اسـت و سـطح باالیی از مالیات از افراد
اخذ میشـود و معیار اسـتحقاق ،شـهروندی اسـت ،نه نیاز و نه
مشـارکت .مداخلـه دولـت در این مدل هم در سـطح وسـیعی
صـورت میگیـرد.
مـدل دیگری هـم وجـود دارد کـه مدل مبتـدی دولـت رفاه
اسـت و در کشـورهای حوزه مدیترانـه وجـود دارد ،برخالف
مدلهای پیشـین دولت رفـاه که عمدتـا در اروپـا و آمریکای
شـمالی اسـت .مـدل مبتـدی دولتهـای رفاهـی ،مـدل
کشـورهایی اسـت کـه کمیضعیفتـر هسـتند همچـون
اسـپانیا و پرتغال کـه تقریبا شـبیه مدل محافظهکاری اسـت
و کمبودهایـی بـه خاطـر ضعـف دولتهایشـان در تامیـن
امکانـات الزم را دارد.
یـکگونهشناسـی عامتر هـم دربـار ه نظامهـای رفاهـی وجود
دارد کـه محـدود بـه یـک منطقـه جغرافیایـی خاص نیسـت
کـه عبـارت اسـت از نظامهـای تامیـن غیررسـمیو نظامهای
ناامنـی .در نظامهای تامین غیررسـمی ،اتـکا افراد بـه خانواده
زیاد اسـت و بـه شـکل هیاتـی اداره میشـوند .روابط به شـکل
سلسـلهمراتبی اسـت و تامین کوتاهمدت نیازها ،وابستگیهای
بلندمدتـی را ایجـاد میکنـد و بازتولیـد روابـط ارباب-رعیتی
اسـت امـا بـههرحـال سـطحی از تامیـن نیازهـا را بـرای افراد
فراهـم میکنـد .نظامهـای ناایمـن هـم کـه اساسـا موجـب
ناامنی شـدید افـراد میشـود و مانع ایجـاد نهادهایی میشـود
که بـه تامیـن نیازهای افـراد بپـردازد.
بـه یـک معنـا ،کاری که حقـوق در
تنظیمگری
جامعه انجـام میدهـد تنظیمگری
چیست؟
اسـت یعنـی وضـع قوانیـن اعـم از
قوانیـن تکمیلی و یـا قوانیـن امری
در حوزه حقـوق خصوصـی ،حقوق
عمومیو یـا حـوزه حقـوق جـزا .معنایـی کـه از تنظیمگری
مـراد میشـود وسـیعتر از ایـن توضیـح اسـت .بـه معنـای
کنترل پیوسـته و متمرکز یکنهـاد عمومیبـر فعالیتهایی
که جامعـه بـرای آنهـا ارزش قائـل اسـت .در مفهـوم خاص
هـم تنظیمگـری عبارت اسـت از تاسـیس یک نیـروی خاص
ناظر بـر یک الگـوی خـاص در ادار ه امور بـا اسـتفاده از ابزارها
و روشهای خـاص و در این معنا گفتهشـده کـه تنظیمگری
یـک نظریـ ه دولـت اسـت .معنایـی کـه از تنظیمگـری مـراد
میکنیـم همیـن معنـای اخیـر اسـت؛ چراکـه مـا میگوییم
نهادهـای خاصـی بـا اسـتفاده از شـیوهها و ابزارهای ویـژه به
تنظیمگری اقـدام میکنند که بدین معناسـت مـا از محدود ه
حکمرانی سـنتی دولتـی متمرکـز خـارجشـدهایم و در کنار
سـه قوه ،نهادهای دیگری نیز داریم ،نهادهـای غیرمتمرکزی
کـه امـکان گونـهای دیگـر از حکمرانـی را فراهـم میکننـد
کـه بایـد تخصصیتـر باشـد و نقـص کارایـی کـه دولتهای
مـدرن رفاهـی بـه مفهـوم متعـارف را دارنـد رفـع میکنـد و
در کنـار دولـت ،نهادهـای تنظیمگـری وجـود داشـته باشـد
کـه کار ویژههای دولت را داشـته باشـند ،دولتی کـه متمرکز
نیسـت و میتوانـد از امکانـات تخصصـی گوناگـون اسـتفاده
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کنـد و کارایی را ارتقا دهد .مسـال ه تنظیمگری اساسـا مسـاله
کارایی اسـت.
نظریههـای تنظیمگـری دارای دو
بخـش هسـتند -1 :نظریههـای
نظریههای
منفعـت عمومـی تنظیمگـری
تنظیمگری
-2نظریـه منفعـت خصوصـی.
نظریههـای منفعـت عمومـی
تنظیمگـری بـه دو گـروه عمـده
تقسـیم میشـوند :نظریههـای اقتصـادی منفعـت عمومـیو
نظریههـای سیاسـی منفعـت عمومـی .نظریههـای اقتصـادی
منفعت عمومیبر اسـاس نارسـایی و شکسـت بازار اسـت که در
حوزههـای گوناگـون در انجـام کارکردهـای خـود ناتـوان بـوده
اسـت .ایـن حوزههـا ،حوزههـای انحصار طبیعی اسـت ،مشـکل
اطالعات اسـت ،مشـکل تولید کاالهـای عمومی ،درونـی نکردن
آثـار خارجـی اسـت (هزینههایـی علاوه بـر تولیدکننـده و
مصرفکننـده بـه مردمیکـه کاال را مصـرف نمیکننـد تحمیل
میشـود) و عملکـرد نامتـوازن بـازار .منفعـت عمومیبر اسـاس
نظریات سیاسـی عبارت اسـت از تاکید بر تامیـن عدالت توزیعی
همچـون بحثهایـی کـه جـان راولـز مطـرح میکنـد و بـر این
مسـاله تاکید میکند که تصـور کنید آدمیان پشـت پـرده جهل
قرار دارند و از جایگاه خویـش خبری ندارنـد ،بنابراین به گونهای
مواهـب را توزیـع میکنند که بعـد از آگاهـی از جایگاه خـود ،در
هر حالتی متضرر نشـوند و بنابرایـن این ریسـک را نمیکنید که
بعـد از بیرون آمـدن از پـرد ه غفلت ،جـزو  90درصد تنگدسـتان
جامعه باشـید .راولـز عقیـده دارد که دو اصـل از دل این پروسـه
بیـرون میآیـد -1 :هـر فـردی دارای حقـی مسـاوی نسـبت به
گسـتردهترین مجموعه کامـل از آزادیهای اساسـی برابر باشـد
درحالیکـه حق برخـورداری او مشـترک با حق دیگـران در بهره
بـردن از ایـن آزاد یهـا اسـت (تاکیـد راولـز بـر آزادی)
-2نابرابریهـای اقتصـادی و اجتماعـی بایـد بهگونـهای ترتیب
داده شـوند که بیشـترین منفعت را بـرای کمبهرهمندترین افراد
جامعـه در عین رعایـت اصل پسانـداز عادالنـه به همـراه آورد و
دسترسی به مناصب و موقعیتها به روی هم ه مردم باز باشد.
این اصـول بدین معناسـت کـه آزادی قابـل مصادره نیسـت و بر
اصل دوم حاکم اسـت .اصـل دوم هـم بر این مسـاله تاکیـد دارد
کـه نابرابریهـای اجتماعی و اقتصـادی قابل توجیه نیسـت مگر
اینکـه بیشـترین منفعـت بـرای افـراد کمتـر بهرهمند را داشـته
باشـد یا دسترسـی به مناصب و موقعیتهـا تحت شـرایط برابر و
منصفانه بـرای هم ه افـراد فراهم باشـد ،بنابراین عدالـت توزیعی
در چارچوب فلسـفه سیاسـی راولز کاملا قابل تبیین اسـت.
نظریـ ه دیگـری کـه مرتبـط بـا مفهـوم منفعـت عمومـی مطرح
میشـود ،پدرسـاالری اسـت ،بدیـن معنـا کـه دولـت بـ ه عنوان
پدرسـاالر وارد کار میشـود به این دلیل که ممکن اسـت جامعه
تخصـص الزم را نداشـته باشـد ،صلاح امـور مـردم را دولـت به
ی کـه جامعه
عهـده میگیـرد البتـه چنین ایـدهای هـم درصورت 
بالغ و رشـید باشـد و قـادر به تشـخیص صلاح خود باشـد خالی
از اشـکال نیسـت .نکتـه دیگـر حفـظ ارزشهـای اجتماعـی و
ارزشهـای نسـلهای آینـده اسـت کـه بایسـتی منابـع را برای
نسـلهای آینـده حفـظ کـرد .یکـی از توجیهاتـی کـه بـرای
ضـرورت تنظیمگـری وجـود دارد همیـن حفـظ ارزشهـای
اجتماعـی و منابـع طبیعـی اسـت.
یک سـری نظریات دیگر مبتنی بر منافع خصوصی وجـود دارد که

