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مقدمۀ مترجمان

بـاور مـا ایـن اسـت کـه کتاب هـای تخصصـی را نباید بـه فارسـی ترجمه کـرد، زیرا 
مخاطـب عـام نـدارد و مخاطـب خاص و متخصص هم می توانـد متون اصلی را به 
زبان اصلی بخواند و درک کند. بر این قاعده اسـتثناهایی نیز حا کم اسـت؛ هنگام 
استیالی مسئله ای همگانی و وجود ابهام شدید در جامعه و درعین حال عدم عرضۀ 
افکار درست به اندازۀ کافی. در چنین وضعیتی ا گر ترجمۀ یک کتاب بتواند احتمال 

انتقال ایده  های درست را افزایش دهد، ترجمه توجیه می یابد.
واقعیـت امـر این اسـت که شـاید مهم ترین سـؤالی که پس از انقـالب در جامعۀ 
ایران مطرح شد چیستی نقش دولت در اقتصاد و جامعه بود. این سؤال که نقش 
حکومت به طور عام و حکومت اسـالمی به طور خاص در این دو موضوع چیسـت 
کما کان میان اندیشمندان سیاسی محل گفت وگوست؛ اما از آن مهم تر یا به همان 
اندازه مهم، این سـؤال که نقش دولت در اقتصاد چیسـت بدون پاسـِخ دقیق مانده 
است. متأسفانه ابهام در عالم  نظر موجب جوزدگی در عمل، یعنی افراط و تفریط، 
رفتارهـای نوسـانی یـا اعوجـاج و رفتارهـای متناقـض، می شـود. در دهۀ شـصت، 
اولیـن شـکاف میـان روحانیان سیاسـی بر سـر نقـش دولت در اقتصاد ایجاد شـد، 
امـا بـا غلبـۀ تفکـر چـپ بر اقتصـاد پایـان یافت. پایـان جنگ موجب شـد پاندول 
افـکار به سـمت مقابـل  حرکت کنـد و آزادگرایی اقتصادی، دسـت کم در کالم، حا کم 
شـود. در دورۀ حجت االسـالم خاتمـی، راهـی بینابیـن تمنا و به همیـن دلیل حرکتی 

مقدمۀ مرتجامن
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زیگزا گـی بیـن دولت گرایـی و بازارگرایـی دنبال می شـد. در دورۀ آقای احمدی نژاد، ن

چنـان آشـفتگی ای بـر تصمیم گیری هـا حا کـم بـود که نمی تـوان ویژگـی خاصی برای 
آن برشـمرد، امـا درمجمـوع درآمد باالی نفت مجال زیـادی برای اراده گرایی دولتی 
ایجـاد کـرد. دولـت آقای روحانی نیـز همانند دولت آقای خاتمی بیـن بازارگرایی و 

دولت مداری دودل و در نوسان بود. 
ابهام و عدم تعیین تکلیف در عالم نظر، تذبذب و بی ثباتی را در عالم سیاست گذاری 
و عمل خلق می کند؛ ثمرۀ چنین وضعی البته توسعه نخواهد بود. ثبات سیاست ها و 
سیاست گذاری ها از پیش شرط های تحقق رشد است، اما کشور ما در حسرت آن 
است که دست کم ده سال به صورت مستمر مجموعه ای از سیاست ها در آن به اجرا 
درآید. حاصل بی ثباتی سیاست ها از درون و شوک های مختلف از بیروْن وضعیت 
درآمد سـرانه ای اسـت که اوالً رشـد مورد انتظار را نداشـته و در برخی مقاطع افت 
کرده اسـت، و ثانیاً به شـکلی متوازن در جامعه توزیع نشـده اسـت. چنین وضعیت 
نامقبولی، به لحاظ عینی، زمینه ای ایجاد می کند تا برخی روشنفکران از منظرهای 
مختلف فرصت را غنیمت شمارند و دیدگاه های ناصوابی را به جامعه القا کنند. در 
یک سـمت، جریان های چپ قرار دارند که پیوسـته مترصد آن اند شـواهدی دال بر 
نا کامی نظام بازار با هدف جذِب هوادار برای دولتی و اشترا کی  کردن مالکیت پیدا 
کنند. هم سو با چپ های ارتدکس، چپ زدگانی هستند که ا گرچه مالکیت خصوصی 
و نظام بازار را از اساس انکار نمی کنند، اما چنان بر مفهوم شکست بازار پافشاری 
می کنند که خروجی سیاسـتی آنها چیزی جز سوسیالیسـم نخواهد بود. این رویکرد 
گاه خـود را در قالـب نهادگرایـی عرضه می کند و گاه در قالب سوسـیال دمکراسـی. 
در سـمت دیگر، جریان های انقالبی و مذهبی هسـتند که سـودای اقتصاد اسـالمی 
دارند، بی آنکه معنای دقیق آن را برای ادارۀ جامعه روشن کنند. آنها نیز می خواهند 
نشان دهند توسعه نیافتگی ایران به دلیل عدم اقبال به نسخه های نانوشته و نامنقح 
آنهاست. درنهایت نیز فقر و نابرابری موجود در جامعه به رغم وفور درآمدهای نفتی 
در خـالل سـال های مختلـف روح شـهروندان آزاد را می آزارد. برخـی از آنان در پی 
انجـام اقداماتـی عملـی بـرای رفـع فقرند و خیریه بـه راه می اندازند و عـده ای دیگر 
در پـی تحلیـل چرایـی وجـود فقـر و نابرابری انـد. این تشـنگِی نظری بـرای تحلیِل 
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چرایی فقر و نابرابری با توجیهات دم دسـتی چپ گرایانه و تبیین های سـاده انگارانۀ 
ژورنالیسـتی بهظاهر سـیراب می شود. متأسفانه بخشی از جامعه شناسان ما چنین 
مسـیر نادرسـتی را در پیـش گرفته انـد. به ایـن ترتیب، مخالفت با اقتصـاد بازار از 
یک سـو و محکوم  کردن نئولیبرالیسـم از سـوی دیگر، به عنوان متهمان اصلی وضع 

موجود، محور ائتالف گروه های مختلف می شود.
ایـن برداشـت فرا گیـر امـا اشـتباه از سـازوکار اقتصـاد بـازار و نیز نقـش دولت 
به طـور عـام و علـم اقتصـاد به طـور خـاص، مرهون کـم کاری اهل دانـش اقتصاد در 
کشور ماست. اقتصاددانان و دانش آموختگان اقتصاد تا کنون نتوانسته اند یافته ها 
و مبانی علم اقتصاد را به درستی و به زبان ساده به جامعه معرفی کنند و به همین 
دلیـل کژفهمیـدن علـم اقتصـاد و سـازوکار بـازار امـر عجیبـی نیسـت. آنچـه بر این 
آشـفتگی افـزوده ضعـف شـدید دانـش در حـوزۀ اقتصـاد بخش عمومی در مقایسـه 
بـا دیگـر حوزه هـای اقتصاد اسـت. اقتصـاد بخش عمومی متکفل اسـت زمینه های 
مداخلۀ دولت و چگونگی انجام آن را وا کاوی کند. همین ضعف موجب شده فهم 
نقش دولت در اقتصاد نسنجیده و ناپخته بماند و فعاالن اجتماعی و سیاسی درک 
خامی از این امر مهم داشته باشند. در طول زمان، تعابیر دستخوش تغییر شده اند 
و ابهام هـا و نداشـتن  آ گاهـی خـود را پشـت تعابیـر جدید پنهـان کرده انـد. به عنوان 
مثال، گفته می شود دولت نباید مداخله کند، بلکه باید به سیاست گذاری و نظارت 
بپردازد، اما مشکل زمانی آغاز می شود که درک مشخصی از معنای سیاست گذاری 
و نظارت، و تفاوت آنها با مداخله وجود ندارد. آنچه این مشکل را تشدید می کند 
آن اسـت که دانش آموختگان اقتصاد تا کنون نتوانسـته اند آموزه های این علم را در 
فقرزدایی و تقویت عدالت برای جامعه تشریح کنند. ازاین رو، چنین به نظر می رسد 
کـه اصـوالً اقتصاددانـان حساسـیتی به مقولۀ فقر و نابرابری ندارنـد و احیاناً مدافع 

اغنیا و/یا نابرابری شدیدند. 
در این بازار مّکارۀ فکری، البته مدعیانی پرسروصدا اما کم دانش ظاهر می شوند 
کـه توجهـات را بـه خـود جلـب و تالش می کننـد بر سیاسـت گذاری ها تأثیـر بگذارند. 
عده ای زیر بیرق نابرابری آموزشی جمع شده و خواستار ممنوعیت مدارس خصوصی 
می شوند. گروهی دیگر دریافت شهریه را عامل انحطاط علم دانشگاهی و مدرک فروشی 
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می دانند. افراد دیگری ماهرانه منابع عظیمی از بودجۀ دولت را برای بخش درمان در ن

اختیار می گیرند و بهره مندی خود را پشت نقاب مبارزه با زیرمیزی یا کاهش پرداخت 
از جیـب پنهـان می کننـد. عده ای دیگر نیز با ادعای انقالبی گری و فسادسـتیزی علیه 
یارانۀ نقدی سخنرانی و موضع گیری می کنند. این وضعیت از دید ناظر بیرونی نشانگر 

تشویش ذهنی ایرانیان در قبال مسائل مهم حیات جمعی است. 
در ایـران گروه هایـی تـالش می کننـد ضعـف در همۀ امور را به نبود دمکراسـی و 
آزادِی کافی نسبت دهند، اما برای آ گاهان تردیدی نیست که سؤاالت ناظر بر نقش 
صحیح دولت در اقتصاد فارغ از دمکراسی یا دیکتاتوری، لیبرالیسم یا توتالیتاریسم 
و ... نیازمند پاسـخی جدا گانه اسـت، و نداشـتن پاسـخ درسـت به این سـؤاالت را 
نمی توان به حل  نشدن مشکالت دمکراسی خواهی یا نبود آزادی اجتماعی به اندازۀ 
مدنظر نسبت داد. نا گزیر به اقرار این موضوع هستیم که حتی در صورت برقراری 
دمکراسـی مطلـوب و آزادی مدنظـر، بـاز هـم در برابـر همان سـؤاالت قـرار داریم و 

کما کان پاسخی برای آنها نداریم جز مشتی ادعا و حرف های کلی.
در چنین آشفته بازار فکری، کتاب مبانیاقتصادیدولترفاه در اختیار مترجمان 
قرار گرفت؛ کتابی که مستقیماً به پرسش های ذهنی در مقولۀ رفاه اجتماعی می پردازد 
و بدون هیچ گونه به حاشیه  رفتن، پرسش های روشنفکران مختلف در نقاط گونا گون 
دنیا را وا کاوی می کند که به میزان زیادی در جامعۀ ایران قابل استفاده و الگوبرداری 
است. نویسندۀ کتاب استاد برجستۀ اقتصاد در دانشگاه نامدار ال.اس.ای )مدرسۀ 
اقتصادی لندن( است و در آنجا جدالی طوالنی با چپ گرایان از یک سو و افراطیون 
بازاری از سـوی دیگر داشـته و با اتکا به دانش اقتصاد، از چهارچوب متقنی برای 
این جدال بهره برده است. همان گونه که نویسنده در جای جای کتاب عنوان می کند، 
نقـش دولـت در اقتصـاد بیـش از آنکه موضوعی ایدئولوژیک باشـد، مسـئله ای فنی 
است و تالش عده ای برای ایدئولوژیک کردن مسئله ناشی از عدم تفتن به موضوعات 
فنی است. نویسندۀ کتاب تالش می کند با بهره گیری از حداقل فرمول های متعارف 
ریاضی، مطالب را منتقل کند و ایده های اصلی را جا بیندازد. نویسنده با فراست 
کامل نقدهای رایج روشنفکری را مطرح می کند و آنها را برحسب مبانی ترسیم شده 

پاسخ می دهد.
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حاصـل چنیـن تالشـی کتـاب حاضر اسـت که برای هـر فردی به انـدازۀ نیازش 
حـرف بـرای گفتـن دارد، به نحـوی  کـه افـراد بی بهـره از تحصیالت رسـمی اقتصاد 
نیز می توانند به سـادگی از آن بهره مند و با نگاه منسـجم اقتصادی به موضوعات 
اساسـی جامعـه آشـنا شـوند و پاسـخ بسـیاری از سـؤاالت خـود را کـه ایـن روزها 
در رسـانه ها نیـز بسـیار مطـرح می شـوند بیابنـد. دانش آموختـگان اقتصـاد نیـز 
می توانند از آن به عنوان متن علمی در درس اقتصاد بخش عمومی استفاده کنند. 
سیاسـت پژوهان و سیاسـت گذاران نیـز می توانند با خوانـدن آن چهارچوبی متقن 

برای فعالیت خود بیابند. 
در پایان، ذکر برخی نکات درمورد  ترجمه ضروری است. شش فصل اول کتاب 
را مریم حاجی قربانی دوالبی و مابقی فصل ها را علی سـرزعیم ترجمه کرده اسـت. 
بازبینی نهایی و یکسان  شدن ترجمه ها بر عهدۀ علی سرزعیم بوده و سلیقۀ او مال ک 
انتخاب های نهایی قرار گرفته است. از دوست فرهیخه مان جناب آقای اسماعیل 
طاهـری بهـروز بابـت بازخوانـی متـن و ارائۀ پیشـنهادهای سـازنده کمال تشـکر را 
داریـم. در ایـن کتـاب برخـی اصطالحـات به کـّرات  اسـتفاده شـده اسـت و ضرورت 
دارد درمـورد  معادل هـا تذکراتی داده شـود. بـرای واژۀ efficiency معادل »کارایی« 
و بـرای equity معـادل »عدالـت« قـرار داده شـده اسـت - بـا اینکـه می دانسـتیم 
»برابـری« معادلـی رایج تـر ولـی غیردقیق تر اسـت. باور ما این بود که »قسـط«، که 
تعبیـری قرآنـی اسـت، بهتریـن معـادل بـرای آن اسـت، اما بـه دلیل رایـج  نبودن و 
عربی  بودن بیش از حْد آن را کنار گذاشـتیم. »مسـاوات« نیز نامزد دیگری بود که 
 first best چون مساوی  بودن را به ذهن متبادر می کرد نادیده گرفته شد. عبارات
economy و second best economy به ترتیب »اقتصاد بهینۀ اول« و »اقتصاد 

بهینـۀ دوم« ترجمـه شـدند. بـرای عبـارت adverse selection تعبیـر خودسـاختۀ 
»دون گزینی« استفاده شد که از معادل های »انتخاب نادرست« یا »کژگزینی« بهتر 
می نمـود. بـرای libertarianism اصطـالح »مکتـب اصالـت آزادی« خلـق و برای 
liberal معـادل »آزادی خواهـی« اسـتفاده شـد. بـرای finance نیـز عبارت »تأمین 

مالـی« بـه کار گرفتـه شـد. تقریبـاً در همه جای کتـاب عامدانه بـرای public معادل 
»دولتـی« اسـتفاده شـد، گرچـه معـادل دقیـق آن »عمومـی« اسـت؛ اما چـون قصد 
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 نویسـنده در این کتاب دولت بوده، همان معادل »دولتی« ترجیح داده شـد. به جاین

 social assistance تعبیر »معاضدت اجتماعی« اسـتفاده شـد، گرچه »مسـاعدت 
اجتماعی« بهتر به نظر می رسید، ولی چون کمک نقدی را به ذهن متبادر می کرد کنار 
گذاشته شد. به جای lump sum نیز معادل »یکجا« استفاده شد. هرجا theory بود 
»نظریـه« و هرجـا واژۀ system وجود داشـت عبـارت »نظام« به  کار رفت. معادل 
شناخته شده برای actuary »بیم سنجی« است، ولی چون کتاب پیوسته از عبارت 
actuarial insurance اسـتفاده کرده، به کار گرفتن »بیمۀ بیم سـنجی« جالب نبود. 

به همین دلیل، هرجا امکان داشت عبارت »بیمۀ مبتنی بر بیم سنجی« استفاده شد، 
اما در فرازهایی که چنین امکانی وجود نداشت همان »بیمۀ ا کچوئری« به  کار گرفته 
شد که مقصود از آن بیمه های تجاری است. مابقی معادل ها در اصطالح نامۀ پایان 
کتاب آمده است. درنهایت اینکه در بده بستان بین دقت و روانی، وزن بیشتری به 
دقت داده شـد تا متن دقیق باشـد، ولو آنکه این امر با هزینۀ روانی به دسـت آید. 
درعین حال، باید توجه داشـت که در برخی فرازهای کتاب، مطالب فنی و نسـبتاً 
سختی وجود داشت که فهم آن حتی به زبان انگلیسی نیز دشوار بود و طبیعی است 
که با ترجمه این مشکل نه تنها کم یا مرتفع نمی شود، که چه بسا بر آن افزوده می شود. 
باوجوداین، تصور ما این بود که با تأمل دقیق و مطالعۀ همراه با تفکر می توان به 

مقصود نویسنده پی برد. 
مـا مترجمـان کتـاب امیدواریـم زحمتـی کـه بابـت ترجمـۀ آن کشـیده ایم مقبـول 
اصحاب علم و معرفت قرار گیرد و این کتاب مورد توجه و اسـتفادۀ جامعۀ فکری 
و دانشـگاهی از یک سـو و نظام کارشناسـی و سیاسـت گذاری از سـوی دیگر قرار 
گیرد. آنچه رنج ترجمه را بر ما آسان می کرد این امید بود که ترجمۀ حاضر بتواند به 
پاسخ دادن به سؤاالت بزرگ جامعۀ ایران کمک کند و از آشفتگی نظری حا کم بر 

آن بکاهد و به سیاست گذاری درست مدد رساند.

علی سرزعیم
مریم حاجی قربانی
پاییز ۱۳۹۹
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