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 درباره نويسنده

 

اي پيشتاز در   را برعهده دارد كه انديشكده1» آدام اسميت مؤسسه«مديريت » ايمون باتلر«
شناسي  هاي اقتصاد، فلسفه، و روان باتلر مدارك دانشگاهي در رشته. مشي است ارائه خط

ت كرده اسكاتلند درياف» سنت اندروز«از دانشگاه  1978دارد و دكتراي خود را در سال 
كرد و   براي مجلس نمايندگان در كنگره آمريكا كار مي1970وي در طي دهه . است

در » كالج هيلسديل«پيش از بازگشت به انگلستان و تأسيس مؤسسه آدام اسميت، در 
  .ميشيگان به تدريس فلسفه اشتغال داشت

، »فريدمنميلتون «هاي متعددي در باره اقتصاددانان پيشرو مانند  ايمون باتلر كتاب
» مكتب اتريشي در اقتصاد«اي بر  ، و نيز مقدمه»لودويگ فن ميزس«، و »فردريك هايك«

هايي بر آدام اسميت و لودويگ  نيز مقدمه» مؤسسه امور اقتصادي«وي براي . نوشته است
هاي قيمت و  اي از نظارت تاريخچه«باتلر يكي از نويسندگان . فن ميزس نوشته است

از جمله . بوده است» ضريب هوش«هايي در مورد  مجموعه كتاب، و همچنين »دستمزد
وضعيت پوسيدة «، 2»بهترين كتاب در باب بازار«توان به  آثار معروف و اخير او مي

توان آن را به اين  اي انتخاب شده كه مي عنوان اين كتاب با زيركي به گونه (3»بريتانيا
 اشاره كرد 4»بيانيه جايگزين«، و )مترجم- »كشور پوسيدة بريتانيا«: صورت نيز تعبير كرد

ها  ايمون باتلر به طور مستمر با نشريات و رسانه. كه توجهات فراواني را جلب كرده است
  .همكاري دارد

سسه امور ؤم«نگاري، همانند ديگر آثار منتشر شده از سوي  نظرات مطرح شده در اين تك
كه هيچ نظر رسمي و تشكيالتي (ه سسؤ، صرفاً نظرات نويسندگان است و نظر م»اقتصاي

                                                            
1 . Adam Smith Institute 
2 . The Best Book on the Market 
3 . The Rotten State of Britain 
4 . The Alternative Manifesto 



رتبه  سسه، يا اعضاي انجمن مشاورين آكادميك، يا كاركنان عاليؤيا هيئت امناي م) ندارد
  .گردد سسه محسوب نميؤاين م

  
 



 

 
  

 پيشگفتار

 

به بيان اين مورد  و در هر دو هوزير بريتانيا دو فقره اظهارات عمده داشت  در هفته اخير نخست
چندين نقد مهم به . نظر پرداخته كه شناسايي و تصحيح ناكامي بازار بر عهده دولت است

كند  ل مينقد مكتب اتريشي به اين رهيافت استدال. يك چنين رهيافتي به دولت وجود دارد
 از رقابت است و اگر رقابت كامل وجود نداشته باشد، ما قادر به دانستنِ يفرايندكه بازار 

 دولت ،بنابراين. اي كه قرار است در صورت وجود اين رقابت پديد بيايد نخواهيم بود نتيجه
 ندفرايتواند موانعي را كه خود در مسير  قادر به تصحيح ناكامي بازار نيست، بلكه فقط مي

در جايي كه پديداريِ ناكامي بازار ناشي از عوامل بيروني . رقابتي برپا داشته از ميان بردارد
بردن به ارزش آن عوامل بيروني براي  توان استدالل كرد كه ما براي پي دانسته شود، مي
ه در توان دولت نيست كه بخواهد ب. اند نياز به يك بازار داريم ها متأثر شده مردمي كه از آن

  .بيني داشته باشد سادگي در مورد اين ارزش حدس و پيش

انتخاب «ترين نقد به لحاظ درك مفهومي، نقدي است كه از سوي مكتب  شايد ساده
در يكي از سطوح خود خواستار آن » موميانتخاب ع«اقتصاد . گردد ارائه مي» موميع

 گونه فرض بگيريم  ان رفتارهاي انساني در حوزه سياست امور را همدر بارةاست كه ما 
گونه فرض كنيم كه اگر  به طور مثال، اين. گيريم كه در هنگام تحليل بازارها فرض مي

سازي سودشان  سعي در بيشينه) كه به دنبال منفعت شخصي هستند(صاحبان انحصارات 
ها  هاي آموزشي اقتصاد به آن  مقولة انحصارات به مشكالتي كه در كتاب،داشتند نمي

اكسيد كربن تا اين اندازه موجب نگراني ما   ديداد برونشد؛   منجر نمياشاره شده
 شانسازي مصرف كنندگان، با هر سطح درآمدي، سعي در بيشينه مصرفشد اگر  نمي
ا در پاسخ به ه بانكشد اگر  ا موجب نگراني ما نميه بانكهاي  داشتند؛ ناكامي نمي

به عبارت ديگر، اگر . دادند ايش نميشان را افز پذيري هاي دولتي، ميزان ريسك ضمانت
به آن نوع » ناكامي بازار«كرد، اين به اصطالح  عامل منفعت شخصي در بازار عمل نمي
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هر چند كه ممكن  –زد اند دامن نمي وزير ما و ديگران شناسايي كرده  مشكالتي كه نخست
  . بود به بروز مشكالت ديگري بيانجامد

شود كه به  ي نتايج مشخص در بازارها منجر مياما اگر منفعت شخصي به بروز برخ
ها بكوشند،  مردان بايد در رفع آن كه دولت است اي علت پيدايش مشكالتي اعتقاد عده
آن دسته از بايست چنين بپنداريم كه همان نيروهاي منفعت شخصي در درون  آيا ما نمي

د؟ يقيناً چنين ناكامي بازار دارند نيز هستن» تصحيح«هاي سياسي كه سعي در  نظام
را در بحث مربوط به مقتضي بودنِ » قاعده بازي«پنداشتي به محض درك شدنش 

توانيم فرض كنيم كه يك   ما ديگر نميآن صورتزند، زيرا در  هم مي دخالت دولتي بر
تصميمات .  خيرخواه و داناي كل قادر به ايجاد بهبودي در نتايج بازار خواهد بوددولت

كنندگان، و  ساالران، تنظيم دهندگان، ديوان  سياستمداران، رأيتأثيرتحت دولت به نوبه خود 
شما كي . خودشان هستندامثال ايشان است كه هر يك به نوعي به دنبال منفعت شخصي 

دهندگان در يك حوزه انتخابيه به خاطر بهبود وضعيت درماني در  ايد كه رأي ديده
ند و خواستار تعطيلي بيمارستاني در منطقه هاي انتخابي دست به تظاهرات بزن ديگر حوزه

  خودشان بشوند؟

انجامد كه به دليل اعمال  مي» ناكامي دولت«كننده در نظام سياسي به  منفعت شخصي ِ عمل
در معرض يك ) خالف بازار بر(قدرت قهري توسط دولت و نيز به اين دليل كه دولت 

) تر و خطرناك(تر   به مراتب جدي،» بازارناكامي« مستقيم رقابت قرار ندارد، نسبت به فرايند
گرا اين احتمال هست كه منفعت شخصيِ يك اقليت بسيار  در يك دموكراسي نماينده. است

به طور مثال، . گردد تواند به زيان اكثريت تمام  كوچك به اخذ تصميماتي بيانجامد كه مي
و آن دسته از نمايندگان  انياشود استدالل كرد كه اعضاي اسكاتلنديِ پارلمان بريت يقيناً مي

هاي اخير، و به  كنند در طي سال  را نمايندگي مي1»فرودگاه هيترو«پارلمان كه مناطق حوالي 
دليل نقش محوري ايشان در تعيين چگونگي ايجاد اكثريت پارلماني، قدرت عظيمي را در 

  .اند اعمال كرده) و قوانين مصوبه(پارلمان 
                                                            
1. Heathrow airport 
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كه آن (اين اقتصاد را ة  ايد،1»آرتور سلدون«زماني كه سلَف من، از » موميانتخاب ع«اقتصاد 
. به انگلستان معرفي كرد، راه درازي را طي كرده است) شد  ناميده مي2»تاقتصاد سياس«زمان 

كنند و نيز  ها اين رشته را به طور تخصصي تدريس مي هاي بسياري در دانشگاه دانشكده
جيمز «، 3»گوردون تاالك« توسط  چه آثار منتشر شده گر. پردازند نشريات علمي به آن مي

 تأثيرو به طور مثال، (ند ا ه، و ديگران در ايجاد تحول در فضاي نظري بسيار مؤثر بود4»بيوكَنن
 بله، جناب نخست« و 5»بله، جناب وزير«هاي تلويزيوني  بسزايي در سازندگان سري برنامه

 اقدام به انتشار 7» امور اقتصاديمؤسسه«دارد كه ، اما اكنون اهميت بسيار ) گذاشتند6»وزير 
كه در دسترس طيف وسيعي از مخاطبين ( فكري اين اقتصاد انضباطاي از  شده روز خالصة به
  .نمايد) قرار دارد

 جامعه دهندگان افكار عمومي شكل براي دانشجويان، معلمان، و 8»ايمون باتلر«مقدمة عاليِ 
كنندگان مقررات و سياستمداراني   براي تنظيمچنين هم اين كتاب.  استال ايدهيك كتاب 

اين . هاي كنشِ دولتي هستند سودمند است كه فروتنانه خواستار تفحص در محدوديت
مقدمه به كاوش در سياست دولتيِ اعمال منفعت شخصي در درون نظام سياسي و تضمنات 

توانند طراحي  ي چگونه ميهاي سياس كند كه نظام پردازد، و بحث مي بالقوة اين سياست مي
 به چنين همكتاب  .داري بيانجامند شوند تا به ايجاد تعادل درست بين كنش دولتي و خويشتن

هايي  گيريِ دولتي خواهد توانست به حوزه پردازد كه چگونه تصميم بررسي اين موضوع مي
  .ها مطلوب هستند محدود گردد كه كنشِ جمعي در آن

هاي  ها و نظام وضوعات بهتر درك شوند تا شايد بتوانيم در دولتبسيار حياتي است كه اين م
موضوعات طرح شده در . سياسيِ بهتر طراحي شده، شاهد تواضع و فروتنيِ بيشتري باشيم

اين مقدمه، به طور مثال، به مباحث مربوط به واگذاري اختيارات به اسكاتلند، و بحث 
                                                            
1. Arthur Seldon 
2. The Economics of Politics 
3. Gordon Tullock 
4. James Buchanan 
5. Yes, Minister 
6. Yes, Prime Minister 
7. IEA (Institute of Economic Affairs)  
8. Eamonn Butler  
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اين موضوعات . كنند افق جاري، ربط پيدا ميهاي مالياتي به اسكاتلند بر اساس تو واگذاري
هايي كه بر سر حاكميت اتحاديه اروپا در جريان است   به ميزان زيادي به بحثچنين هم

هايي فرايندتري از ماهيت  اميد است كه اين مقدمه به ترويج درك گسترده. شوند مربوط مي
وبه خود باعث كاهش دهند و اين درك به ن بيانجامد كه در درون دستگاه دولت رخ مي

 اما هيچ ،كنند را در همه جا مشاهده مي» ناكامي بازار«هايي شود كه  احتمال تشكيل دولت
  .  توان دولت در تصحيح اين ناكامي ندارنددر بارةدرك متناسبي 
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 خالصه

 »برد  سياست و دولت به كار ميتئوري و عملِ اقتصادي را در متدهاي» موميانتخاب ع 
 . دارد ميگيري دموكراتيك به ما ارزاني  هاي مهمي براي شناخت ماهيت تصميم بينشو 

 انگيزاند، بر  شان برمي هاي شخصي منفعت شخصي به همان طريق كه مردم را در انتخاب
هاي  گروه دهنده، مردم در مقام افراد رأي. گذارد  ميتأثيرشان نيز  يتصميمات اجتماع

 به شانسازيِ نتايج مورد دلخواه  و مقامات دولتي نيز با هدف بيشنه،رايزني، سياستمداران
يافتة اقتصادي، نظير سود و زيان،  در نتيجه، ابزار توسعه. كنند اي اقتصادي عمل مي شيوه
 . هاي سياسي نيز مورد استفاده قرار بگيرند نند در تحليلتوا  و كارامدي مي،ها قيمت

 اما اين واقعيت كه بازار احتماالً . ها الزم است گيري جمعي در برخي حوزه تصميم
ها ارائه طريق كند الزاماً به اين معنا نيست كه دولت  تواند به اندازه كافي در اين حوزه نمي

. كه وجود دارد است نيز واقعيتي» اكامي دولتين«. دهد اين قبيل كارها را بهتر انجام مي
منافع «گيريِ  طرفانه و عاري از احساسات براي پي گيري سياسي يك پيشة بي تصميم
 . تواند شامل درگيري بين منافع شخصي و گروهيِ مختلف باشد نيست و مي» عمومي

  از ما در دنيايي . واحد وجود ندارد» منفعت عمومي«در هر صورت چيزي به اسم
. هاي مختلفي دارند مردم مختلف منافع و ارزش: كنيم گرايي ارزشي زندگي مي كثرت

به همين دليل، مطالعة چگونگي حل و فصلِ . ناپذير است رقابت بين منافع رقيب اجتناب
 . سياسي امري حياتي استفراينداين منافع و تقاضاهاي رقيب توسط 

 ه براي به دست آوردن قدرت و منفعت شخصي احزاب سياسي در اين نهفته است ك
دهندة  رأي«ها ممكن است به دنبال  آن.  مورد نيازشان بپردازنديمقام به كسب آرا

دهندگان تجمع   باشند، يعني موقعيتي در مركز يا جناح ميانه، جايي كه رأي1»ميانه
 منافع شخصي خودشان را دارند، كه ممكن است چنين هممقامات دولتي . كنند مي

 .هايشان باشد سازي بودجه ينهشامل بيش
                                                            
1. median voter 
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 هاي كوچك با منافع صريح و متمركز ميزان  در اين تنازع ميان منافع، گروه
مانند (تر با منافع متفرق  هاي بزرگ ها بيشتر از گروه گيري شان بر تصميم گذاريتأثير

هاي ذينفع احتماالً بيشتر نيز   گروهتأثير. است) دهندگان كنندگان و ماليات مصرف
 دارند، 1»ناآگاهي عقالني«كنندگان نسبت به مباحث سياسي  خواهد شد چرا كه انتخاب

 چنداني نخواهد داشت و تأثيرداند كه تك رأي او به احتمال زياد  و هر يك از آنان مي
 .بيني است داند كه پيامدهاي آتي هر سياستي غيرقابل پيش اين را نيز مي

 هاي ذينفع  براي گروه  سياسي كسب كرد،فرايندتوان از  به دليل مزاياي بزرگي كه مي
شود كه مبالغ هنگفتي جهت به دست آوردن امتيازات  اين يك امر عاقالنه محسوب مي

 .گويند  مي2»جويي رانت«فعاليتي كه به آن  –ويژه صرف كنند

 همياري در رأي « از طريق معامله آرا يا شان را گذاري تأثيرتوانند ميزان  هاي ذينفع مي گروه
هاي   و حمايت از طرحآرا باز هم افزايش دهند، يعني با توافق بر سر معامله كردن 3»دادن

هاي اقليت  اين عوامل به ويژه موجب افزايش قدرت گروه .ابتكاري مورد عالقه يكديگر
 .شود ، ميگذاري هاي دموكراسي نمايندگي، نظير مجالس قانون ذينفع در نظام

 هايي مانند رفراندم، قاعدة راي اكثريتي كه  راسي مستقيم، با استفاده از مكانيسمكدر دمو
درصد بقيه  49دارد كه از   درصد از جمعيت را مجاز مي51 گردد عموماً اتخاذ مي

دموكراسي حكايت دو گرگ ": گويد اي قديمي مي  كه لطيفههمان طور. كشي كنند بهره
 يك آن ديگري را براي شام  خواهند تصميم بگيرند كدام كه ميو يك گوسفند است 

دهندگان قادرند  ي از رأيتر كوچكهاي بسيار  در دموكراسي نمايندگي، نسبت. "بخورد
 .  ناروا برخوردار باشندتأثيراز نفوذ و 

 بسياري از  –كشيِ اقليت از اكثريت يا بهره –كشي از اقليت به دليل مشكلِ بهره
گيري سياسي  كنند كه تصميم استدالل مي» موميانتخاب ع«ن اقتصاد پردازا نظريه
 .بايست توسط احكام قانون اساسي مقيد و مهار گردد مي   

                                                            
1. rational ignorance 
2. rent seeking  
3. logrolling 



 

  
  

  ؟ چيست»موميانتخاب ع« -1
  

  
شود، در حالي كه به  اغلب به عنوان يك مكتب اقتصادي ياد مي» موميانتخاب ع«از 

سعي ندارد چگونگي » موميانتخاب ع«. واقع بيشتر يك رهيافت به علوم سياسي است
وضيح كاركرد اقتصاد را توضيح كند بلكه با استفاده از متدها و ابزار اقتصاد سعي در ت

 است رهيافتي» موميانتخاب ع«. كنند اين امر دارد كه سياست و دولت چگونه كار مي
برانگيز مواجه  هاي چالش كند و ما را با پرسش انگيزي توليد مي هاي شگفت كه بينش

 سياسي حقيقتاً تا چه حد كارامد، مؤثر، و به فرايندهايي نظير اين كه  پرسش –سازد مي
   .واقع مشروع است

  ل استفاده از اقتصاد در اين رهيافت چيست؟دلي
در نظر بسياري از . استفاده از اقتصاد براي تحليل سياسي و دولت شايد به نظر عجيب بيايد

شود، در   و نفع شخصي مربوط مي،وكار  كسب،بازار  اقتصاد،مردم اقتصاد به تمامي به پول
زارهاي غيرانتفاعي، صرفاً در كار هاي غيرانتفاعي، و با اب حالي كه دولت قرار است از راه

  .خيررساني به عموم مردم باشد

 مشتق 2»اويكونوميا « از ريشه يوناني1»اقتصاد«واژه . شود اما اقتصاد فقط به پول خالصه نمي
يعني جايي كه هدف بيشتر خشنودي  –شده است كه به معناي مديريت امور يك خانه است

 آن بايد بين بسياري از عوامل گوناگون، هم عوامل خانواده است تا سود مالي؛ جايي كه در
  . انساني و هم مالي، هماهنگي برقرار گردد

                                                            
1. economics 
2. oikonomia 
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بعدي به صعود كردنش ة انداز تپ آيا چشم. گزينيم هاي مشابهي را برمي ما هر روز گزينه
ارزد؟ چه مقدار وقت بايد صرف كنيم تا دقيقاً آن كارت تولد مناسب را براي يك  مي

 اما تصميماتي كه براي انجام اين امور ،م؟ در اين جا پاي پول در ميان نيستدوست پيدا كني
ما در اين امور نزد خود . هستند» اقتصادي« در معناي عام كلمه، تصميمات ،گيريم مي

كنيم كه در گزينش ميان احتماالت گوناگون، و براي رسيدن به اهدافمان، چه  محاسبه مي
 ما در صرف انتخابنفس اقتصاد به واقع چگونگيِ . مميزان وقت و كوشش بايد صرف كني

به چيزهاي ديگري كه برايمان رسيدن  براي  است)ميزان تالشنظير وقت و (منابع موجود 
  .شود هاي مالي خالصه نمي  اقتصاد فقط در گزينش.ارزشمندتر هستند

كه شامل مفاهيمي اند  اقتصاددانان براي اين منظور تعدادي ابزار ساده اما بسيار مفيد ساخته
 اشاره به ارزشي دارد كه شما جهت هزينه فرصت.  است2»نفع« و 1»هزينة فرصت«چون 

) ميزان تالشمثالً وقت يا ( مجبور به فدا كردنش هستيد  آن چهرسيدن به اهدافتان براي هر
مثالً كارت تولد يا (آوريد  دست مي كنيد، و دومي نظر به ارزشي دارد كه شما به تعيين مي
 آن چهايد و   از دست دادهآن چهبر همين سياق، تفاوت بين ارزش ). انداز زيبا يك چشم
و البته به همان نسبت، قشنگ نبودن كارت تولدي  –شما خواهد بود 3»سود«ايد  كسب كرده
تواند در  ايد مي اي كه از آن صعود كرده انداز تپه كننده بودنِ چشم ايد و يا نااميد كه پيدا كرده

دهند،  گويند كه مردم وقتي گزينش انجام مي و اقتصاددانان مي. شما باشد 4»ضرر«حكم 
اند با چيزهايي كه  گذاري كرده  ارزشتر كمآگاهانه در پي آن هستند كه چيزهايي را كه 

برايشان ارزشمندتر است مبادله كنند، به عبارت ديگر مردم افرادي معقول هستند و در فكر 
  .منفعت شخصي خودشان

  ستن اقتصاد در سياست كار ببه
اين است كه اين مفاهيم ساده اقتصادي را در مطالعه چگونگيِ » موميانتخاب ع«مضمون 

يعني اين مفاهيم را در اموري نظير طراحي و  –به كار بندد» جمعي «هاي انتخابگيري  شكل
                                                            
1. opportunity cost 
2. benefit 
3. profit 
4. loss 
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 رايزني، هاي ذينفع، گيري، احزاب سياسي، گروه هاي رأي طرز كار قوانين اساسي، مكانيسم
تصميمات جمعي . ها، و ديگر اجزاي نظام دولتي به كار بندد ها، كميته ساالري، پارلمان ديوان

، نظير اين كه آيا بهتر است ماليات ملك افزايش يابد يا جاده جديدي ساخته شود، »دولتي«
هستند كه تصميمات ديگر، و درست مانند هر تصميم » اقتصادي«درست به همان اندازه 

ها و منافع مالي، بلكه در  نه فقط هزينه(ها و منافع هستند  ي متضمن گزينش بين هزينهديگر
 در نتيجه اين فدا چه هر آن بايست فدا شود و  ميچه هر آن تر، گزينش بين معنايي گسترده
  ).گردد شدن حاصل مي

خودشان كنند   اقتصادي ميانتخابوقتي افراد اقدام به . اما يك پيچيدگي در اين ميان هست
مثالً (و هم منافع را ) ميزان تالشمثل زمان يا (كنند  ها را تجربه مي شخصاً هم هزينه

بايست  به عالوه، در محيط بازار هر دو طرف قرارداد مي 1).انداز يا كارت تولد مناسب چشم
خشنودي خريدار يا فروشنده حاصل نشده باشد  چنانچه –بر سر هزينه و منافع به توافق برسند

در . نظر كند تواند به سادگي راه خود را در پيش گرفته و از انجام معامله صرف  يك ميهر
تواند از معامله  سياست، درست برخالف معامالت بازار، اقليت راه گريزي ندارد و نمي

شود كه تصميم اكثريت را بپذيرد و تمام  نظر كند، زيرا اقليت به زور ناچار مي صرف
  .كند متحمل گردد جمعي ايجاب مي انتخاب  كه آن راهايي فداكاري
 فراهم ال ايده اين موضوع براي اكثريتي كه در فكر منافع خودش است شرايطي متأسفانه

هايي  برداري كند، و با رأي دادن به قوانين يا سياست آورد كه از اقليت به نفع خود بهره مي
هاي ناخواسته   ديگر مسئوليتكه متضمن مزاياي عمومي براي گروه اكثريت باشد بار مالي و

اي  اي كه از تردد جاده به طور مثال، ممكن است عده. ها تحميل نمايد را بر بقيه افراد و گروه
كنند تصميم به ساخت يك شاهراه جديد بگيرند كه از وسط باغچه ديگران  زياد استفاد مي

 شايد هيچ وقت از آن دهد كه شود يا ميزان ماليات پرداختيِ ديگراني را افزايش مي رد مي
هاي دولتي  گيري  مطالعة چگونگيِ تصميمآن چه. اي از آن نبرند شاهراه استفاده نكنند و بهره

                                                            

ها در اكثر معامالت اغلب جنبه  اما اين. نيز هستند» اجتماعي«و » بيروني«ها و منافع  هاي اقتصادي متضمن هزينه  البته اين گونه كنش.1
 در پي مداخله در امور ها و منافع كالن باشند دولت معموالً در مواقعي كه اين هزينه. گيرند ها و منافع را در بر مي كوچكي از كل هزينه

، تبيين اين امر »انتخاب عمومي« گونه كه در ادامه توضيح خواهد شد، يكي از موضوعات مهم در اقتصاد  با وجود اين، همان. خواهد بود
  . ها و منافع بيروني خواهند بود هاي دولتي نيز به نوبه خود در بردارندة هزينه گونه دخالت است كه اين 
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سازد وجود اين واقعيت مسلم است كه دولت توانِ استفاده از قوه  را بسيار حائز اهميت مي
اختيار دولت . تصميم اكثريت را دارد قهري براي وادار ساختنِ اقليت به پذيرش خواست و

كند كه شايد مسئوالنه نيز اعمال گردد، اما  در استفاده از قوه قهري به اكثريت قدرتي عطا مي
 براي خودش مزايايي آراتواند اكثريت را قادر سازد تا به واسطة كثرت  در عين حال مي

  .بخرد و هزينه آن را به ديگران انتقال دهد

چگونگيِ اخذ براي فهم  اقتصادي در كنكاش  ريهبا استفاده از نظ» موميانتخاب ع«تئوري 
 را بهتر بشناسيم، مشكالتي از قبيل فرايندكند كه اين  تصميمات دولتي، به ما كمك مي

هاي تحت اجبار را شناسايي  برداري بالقوه از اقليت هاي خاص و بهره منفعت شخصيِ گروه
به دنبال به . نده بپردازيمكن هاي محدود هايي براي اين كاستي حل كنيم، و به طرح راه

 1986 در سال 1»جيمز بيوكَنن«شناسيِ همين نقش مهم بود كه اقتصاددان آمريكايي  رسميت
گيري، منفعت شخصي  هاي رأي كشي در سيستم بهره ماهيت به خاطر كارهايش در توضيح

ن اساسي هاي ذينفع، و نقش بالقوه مهم قيود قانو ساالران، قدرت گروه سياستمداران و ديوان
هاي عمومي، جايزه نوبل در علوم  گيري ها بر تصميم آور آن در محدودسازي آثار زيان

  . اقتصادي را دريافت كرد

  »موميانتخاب ع«به چالش كشيدن طرز فكر مرسوم توسط تئوري 
ها  كردند تا هزينه  در دوران پس از جنگ جهاني دوم سخت تالش مي2»گرا اقتصاددانان رفاه«

گيري و  را اندازه) هاي جديد ها يا فرودگاه نظير جاده(هاي پيشنهاديِ راهبردي  حو منافع طر
) كلدر يعني رفاه و آسايش جامعه (» رفاه اجتماعي«محاسبه كرده و مشخص نمايند كه 

اين كار به . هاي درست افزايش يافته و به حداكثر برسد تواند به واسطة گزينش چگونه مي
  .انجاميد گيري عمومي مي آگاهي و بهبود تصميمها به ارتقاي  اعتقاد آن

اما يك فرض ناگفته و كليدي در رهيافت فوق اين بود كه اين گونه تصميمات راهبردي بر 
شوند كه به آگاهي و روشني  منصباني گرفته مي اساس منطق و عقالنيت و توسط صاحب

                                                            
1. James Buchanan 
2. welfare economists  
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يمات اتخاذ شدة دولتي به گير منافع عموم مردم هستند، و به همين دليل تصم اند و پي رسيده
بازاري كه طبعاً همه چيز در آن با انگيزه منفعت شخصي و  –هاي بازارند مراتب برتر از گزينه

  .رود سود خصوصي به پيش مي

» موميانتخاب ع«. هم شكست و نابود كرد فرض مزبور را در» موميانتخاب ع«رهيافت 
ناپذير  اي اجتناب هايي كه به گونهضمن پذيرش نياز به تصميمات جمعي براي برخي از كار

 اتخاذ چنين تصميماتي فرايندكنند، نشان داد كه چگونه و تا چه اندازه  كنش گروهي طلب مي
 كه همان گونه. ماند گرا ناكام مي  مفروضِ اقتصاددانان رفاهال ايدهدر برآورده ساختن آن 

به واقع گيرند   عمومي مياند، كساني كه تصميمات اشاره كرده» موميانتخاب ع«دانشوران 
اين عده در نهايت مثل بقيه . همانند هر فرد ديگري به دنبال منافع شخصي خودشان هستند

البته  .شوند مردم هستند؛ افراد بعد از پيدا كردن يك شغل دولتي ناگهان تبديل به فرشته نمي
گذار در تأثير هاي كه همة كنش الزاماً اين نيست كه بگويد» موميانتخاب ع«بحث رهيافت 

خواهد بگويد كه ما  اين بحث فقط مي. گردند سياست دولتي بر حول محور نفع شخصي مي
نبايد فرض كنيم كه رفتار مردم در محيط بازار براي خريد يا فروش كاال و خدمات متفاوت 

كند فرض را  عقل حكم مي. گذاري در تصميمات دولتي استتأثيرها در هنگام  از رفتار آن
  .ايجاد انگيزه كندها  آدمبگذاريم كه منفعت شخصي ممكن است در همة بر آن 

مردم ممكن است عميقاً . جويي شخصي مردم به معناي خودخواه بودن آنان نيست البته منفعت
رساني به خودشان واقعاً بخواهند به دوستان  به فكر افراد ديگر باشند و ممكن است به جاي نفع

شود فرض را بر  اما نكته در اين است كه عقالً مي. ان كمك كنندو خانواده و اجتماع اطرافش
از ثروت شخصي  –به آن هستندرسيدن آن گذاشت كه مردم براي هر چيزي كه خواهان 

يابي به  اي عامدانه و مؤثر براي افزايش احتمال دست به گونه –گرفته تا هماهنگي اجتماعي
   . هستند1»سازاني معقول بيشينه«، مردم به قول اقتصاددانان. كنند شان عمل مي خواسته

متفكران سنتي و وابسته به طرز تلقي مرسوم به شدت بهت زده شدند وقتي جيمز بيوكَنن و 
مند در تحليل  از انسان را به صورتي نظام» اقتصادي« اين بينش 2»گوردون تاالك«همكارش 

                                                            
1. rational maximizers 
2. Gordon Tullock 
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ران، مقامات اجرايي، و گذا سته و نشان دادند كه قانونبه كار بتمام نهادهاي دولتي 
 –كنند شان استفاده مي  سياسي براي پيشبرد منافع شخصيفراينددهندگان همگي از  رأي

گيري جيمز  آورتر، نتيجه از اين نيز بهت. كنند  كه در محيط بازار عمل ميهمان گونهدرست 
 شكلي داد تصميمات سياسي نه تنها به هيچ عنوان به بيوكَنن و همكارش بود كه نشان مي

شوند، بلكه اين تصميمات  گرفته نمي» منافع عمومي« طرفانه در جهت تأمين كارامد و بي
 به اصطالح معيوب بازار باشند و به فرايندتر از  توانند به واقع بسيار ناكارامدتر و نامعقول مي

  .هاي ذينفع قرار بگيرند مراتب بيشتر از بازار در معرض دستكاري گروه

  عمومي؟منافع خصوصي يا 
هاي افراد چگونه نتيجة  پردازد كه انگيزه سپس به بررسي اين موضوع مي» موميانتخاب ع«

كه  اين ايده را» موميانتخاب ع«، چنين هم. دهد  قرار ميتأثيرتصميمات جمعي آنان را تحت 
 را »منفعت عمومي« است كه به واسطة آن ما، به نوعي، چيستيِ حقيقي  يفرايندسياست 

  .شمرد كنيم، مردود مي كشف مي

چه معنايي ممكن است داشته باشد؟  »منفعت عمومي« در آغاز بايد پرسيده شود كه اصوالً
 گروه حالي كهاگر گروه بزرگي از مردم خواهان ساخته شدن يك جاده جديد باشند، در 

 حال گروه ها باشند، و در همان دومي ضمن مخالفت با احداث جاده خواستار كاهش ماليات
 يها بايد صرف مسائل دفاعي كشور گردد، و گروه چهارم  نظرش اين باشد كه هزينهيسوم

ها   خواستار تقسيم هزينهيخواهان صرف هزينه براي احداث بيمارستان باشد، و گروه پنجم
بين امور رفاهي و آموزش و پرورش باشد، در اين صورت كامالً آشكار است كه اين عقايد 

 »منفعت عمومي«توان به سياست معناداري واگرداند كه نمايانگر  ه هيچ عنوان نميمتضاد را ب
كنيم، و تا جايي كه به تصميمات  گراييِ ارزشي زندگي مي ما در يك دنياي كثرت. باشد

گردد، مردم براي كاالها و خدمات متفاوت  اقتصاديِ اتخاذ شده توسط دولت مربوط مي
ناپذير  اي اجتناب ي متفاوت به گونهها آدم لذا منافع متفاوت .هاي متفاوتي قائل هستند ارزش

 »منفعت عمومي«ة با هم در تقابل قرار خواهند گرفت و توافق بر سر چيستيِ عناصر برسازند
  .امري ناممكن است
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اي كه دموكراسي   است؛ لطيفه»گوسفند و دو گرگ«قديميِ ة اين مشكل مصداق همان لطيف
 بايد كدام يكخواهند تصميم بگيرند  كند كه مي گرگ تشبيه ميرا به يك گوسفند و دو 

توان سنجه و ميزاني  ها نمي طبعاً از نظرات به شدت متضاد آن. ديگري را براي شام بخورد
دانشوران . ها باشد گوسفند و اجتماع گرگ »رفاه اجتماعي«استخراج كرد كه معرف 

  زيرا،اند گرا در يك مخمصه گرفتار شده هتأكيد دارند كه اقتصاددانان رفا» موميانتخاب ع«
براي خود » افراد«. ها »گروه«هايي دارند نه   هستند كه انگيزهها»فرد«اند كه فقط  فراموش كرده

به جز منافع و باورها و » گروه« يك حالي كه در ،هايي دارند منافع و باورها و ارزش
نفسه هيچ منفعت و باور و ارزشي   تشكيل دهندة گروه فيتك افراد تكهاي مربوط به  ارزش

مثالً هنگامي  –كنند  ميانتخابهستند كه » افراد«به همين منوال، فقط . براي خودش ندارد
هيچ » گروه«دهند؛ يك  هيچ گزينشي انجام نمي» ها گروه«. دهند كه در انتخابات رأي مي

   .رود وقت به پاي صندوق رأي نمي

هايي هستند كه طي فرايندگذاري  گيري و قانون أي، ر»موميانتخاب ع«لذا مطابق با نظر 
 هيچ گونه ،در اين ميان. پردازند گيري منافعِ اغلب ناسازگار خود مي به پي» افراد «ها آن

گيري بخواهد آن را به نوعي   رأيفرايند مشترك و عيني وجود ندارد كه »منفعت عمومي«
هاي راهبرديِ بسيار  جاد گزينهگيري به اي هاي متفاوت تصميم به واقع نظام. كشف كند

  .د انجاميدنمتفاوتي خواه
مثالً  –به طور نمونه، در يك دموكراسي مستقيم با استفاده از سيستم سادة رأي اكثريت

تواند بر اقليت چيره  اكثريت مي –برگزاري رفراندم بر سر موضوع احداث يك جاده جديد
 جديد رأي بدهند، طبعاً اين جاده دهندگان به احداث جاده درصد از رأي 51اگر . گردد

دهندگان با آن مخالفت كرده باشند و فارغ  درصد از رأي 49 حتي اگر ،احداث خواهد شد
بود كه نحوة  در عوض اگر قرار مي.  شديد بوده باشدچه قدراز اين كه اين مخالفت 

نيز دهندة مخالف   باشد، آن گاه حتي يك رأيآراگيري بر مبناي اتفاق مطلق  تصميم
گيري بر اساس دو   قانون رأيچنانچهاز طرفي، . توانست طرح پيشنهادي مزبور را وتو كند مي

اي  هاي خود را به گونه شد طرح بود، احتماالً البيِ طرفدار احداث جاده ناچار مي  ميآراسوم 
به عبارت . دهندگان مخالف به نوعي سازش و توافق برسد تعديل كند كه بتواند با رأي
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هاي  آورد و هيچ يك از نتيجه مي به بار ها يك نتيجه متفاوت  هر كدام از اين سيستم،ديگر
 عيني و بي چون و چرا در نظر آورد و از »منفعت عمومي«توان در حكم آن  حاصله را نمي

هاي  دهندة كثرت ترجيحات مردم به شيوه هر سيستمي صرفاً بازتاب. آن جانبداري كرد
  .متفاوت است

كند كه يك جور منفعت  هدفش را معطوف آن نمي» موميانتخاب ع«ر، به همين خاط
خواهد با توضيح   بلكه صرفاً مي،زننده و ناشدني ارائه دهد گول عمومي يا رفاه اجتماعيِ

هاي گوناگون در نهادهاي متفاوت سياسي ظاهر  هاي متفاوت بين افرادي كه با انگيزه پويايي
آيند،  مي به بار  پيامدهاي متفاوتي كه در نتيجة اين روندشوند، و نيز با ترسيم خطوط كليِ مي

  .سازي گفتمان سياسي بپردازد به آگاهي

  گيري رأي منطق محاسبه
هنگام تحليل حاضر اين است كه حتي در بهترين مواقع نيز  هاي زود گيري يكي از نتيجه

 كه ان گونههم. دهندگان نباشد  نظرات حقيقي رأي دهندة گيري ممكن است بازتاب رأي
اند، مردم اغلب بيش از آن كه مطابق با عقايد و  اشاره كرده» انتخاب عمومي«دانشوران 

به طور مثال، مردم ممكن . دهند رأي مي نظرات حقيقي خود رأي بدهند به صورت تاكتيكي
شان بخت چنداني  است در محاسبات خود به اين نتيجه برسند كه گزينه يا نامزد مورد عالقه

دهند كه عميقاً از او ناخشنودند تا به اين ترتيب  پيروزي ندارد و لذا به كسي رأي ميبراي 
  .كانديداي ديگري كه واقعاً از او متنفرند برنده نشود

دهندگان در  رأي  ممكن است قدرت آرايگيري ديگر اين تحليل آن است كه  نتيجه
ها  تب بيشتر از تعداد كمي آنهاي كوچك كه منافع بسيار نيرومند شخصي دارند به مرا گروه
گردند انگيزه مستقيم و بسيار  مثالً كساني كه از احداث يك جاده جديد منتفع مي. باشد

نيرومندي دارند تا براي طرح مورد نظرشان پول جمع كنند و ستادهاي نيرومند تبليغاتي 
د، ممكن است دهن دهندگان كه جمعيت انبوهي را تشكيل مي در مقابل، ماليات. تشكيل دهند

ها سرشكن شود  آنة با خودشان حساب كنند كه هزينة احداث جاده جديد وقتي بين هم
رغم اين كه جمعيت مزبور اكثريتي به مراتب بيشتر   علي،مبلغي ناچيز خواهد بود و بنابراين
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بسيار اندكي براي تشكيل ستاد و تبليغ عليه طرح پيشنهادي و يا حتي شركت  دارند، انگيزة
نتخابات خواهند داشت، و بدين ترتيب مخالفتشان در مقياسي گسترده ثبت ناشده و در ا

  .ناشنيده باقي خواهد ماند

هايي تشكيل  هاي ديگر متحد شوند و ائتالف  ممكن است با گروهچنين همهاي ذينفع  گروه
هاي متفاوتي كه هر يك خواهان  به طور مثال، گروه. دن باشآرادهند كه دارندة اكثريت 

احداث جاده جديد در مناطق مربوط به خود هستند ممكن است به هم بپيوندند و ستاد 
اي در حمايت از احداث جاده برپا كنند كه در صورت موفقيت، طرح مزبور همة  گسترده

توانند با  به همين ترتيب، نامزدهاي انتخاباتي نيز مي. ها را به نوعي منتفع خواهد كرد  گروه آن
كه به واقع [ ايجاد كنند آرااكثريت  هاي قدرتمند و ذينفع براي خود گروهتوسل به حمايت 

هاي دموكراسي نمايندگي، مثالً در زمان  اين امر در سيستم. ]نفوذ است اكثريتي از اقليت ذي
گذاري مشخصاً قابل توجهي به  تأثيرگذار، قدرت  گيري براي نامزدهاي مجلس قانون رأي
هاي  هاي مستقيم چيرگي با اكثريت است و در دموكراسي اسيدموكردر . دهد ها مي اقليت

  . نمايندگي با اقليت

  آرااقدام براي كسب 
هاي احزاب سياسي، سياستمداران و مقامات حكومتي  در مورد انگيزه» انتخاب عمومي«

مثالً اين كه افراد و احزاب هر يك مقاصد و اهداف شخصي (گويد  نيز مطالبي به ما مي
، احتماالً »انتخاب عمومي«هاي  به نظر تئوريسين بنا). اي انتخاب شدن دارندنيرومندي بر

ست كه  هايي ا  اتخاذ سياست،بهترين شانس احزاب سياسي براي پيروزي در انتخابات
هاي انبوه مردم در جناح ميانه باشد زيرا با اتخاذ اين قبيل  مورد توجه و پسند توده

دهندگان  ند اميدوار باشند كه شايد برخي آراي رأيتوان رو احزاب مي هاي ميانه سياست
موجب » دهندة ميانه رأي«گيريِ  اما اين پي.  ميانه را نيز به دست بياورند در طرفين جناح

گردد كه در زمان انتخابات همه توجه و فعاليت احزاب در تجمع در جناح ميانه  مي
 كه به جناح ميانه تعلق  رادهندگاني متمركز شود و بدين ترتيب تعداد كثيري از رأي

  . ندارند نمايندگي نكنند
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موضوع ديگر آن است كه سياستمداران به محض پيروزي در انتخابات به سادگي ممكن 
هاي خودشان را از  متوسل شوند تا بتوانند سياست) يا همياري در رأي (آرااست به معامله 

ر مثال، سياستمداران با توافق در به طو. گذاري پيش برده و به تصويب برسانند طريق قانون
حمايت از برخي اقدامات كه شديداً مورد عالقه نمايندگان طرف مقابل در مجلس است، 

ة ترجمه اين معامل. كنند هاي خودشان را جلب مي حمايت آن نمايندگان در تصويب طرح
 شما رأي هاي هاي ما رأي بدهيد و ما هم در مقابل به طرح شما به طرح«ساده اين است كه 

؛ اما نتيجه اين معامله در نهايت به تصويب روزافزون قوانين و مقرراتي خواهد »دهيم مي
  . ها نياز ندارد انجاميد كه واقعاً كسي به آن

هاي دولتي تشويق و  نفع شخصي كاركنان دستگاهة  به واسطچنين همبخش دولتي ة رشد بدن
اند كه كارمندان دولتي طبيعتاً   اشاره كردهبارها» انتخاب عمومي«دانشوران . گردد ترويج مي

 كالن  به دنبال امنيت شغلي و شأن و موقعيت اشتغال در يك وزارتخانه بزرگ با بودجه
گذاران را به گسترش و افزايش قوانين و مقرراتي كه  هستند و به همين دليل نيز مدام قانون

 فرايند در طي اين آن چهباز هم . نندك ها را بر عهده دارند ترغيب مي  آن خود مسئوليت اداره
  رسد همان صداي عموم مردم است، مردمي كه ناچارند هزينه مغفول مانده و به گوش نمي

  . ها را تحمل كنند اين مقررات اضافي را بپردازند و عوارض ناشي از آن

  »انتخاب عمومي«قدرت 
منجر به » انتخاب عمومي«.  نيرومندي بر علم سياست داردتأثير» انتخاب عمومي«اقتصاد 

ها شده  ساالري ها، و ديوان گذاري هاي عمده در ماهيت انتخابات، قانون برخي بازانديشي
تواند مدعي باشد   سياسي اصوالً ميفرايندانديشي در اين مورد كه آيا  است؛ و نيز منجر به باز

 اين بازانديشي، به  موضوعات برخاسته از؟ بازار برتري داردفراينداي بر  كه در هيچ زمينه
انتخاب «پردازان  هاي ذينفع، نظريه  گروه ها توسط ائتالف كشي از اقليت انداز بهره ويژه چشم
 فرايندرا بر آن داشت تا به دفاع از اعمال قيود محكم قانون اساسي بر دولت و » عمومي

  . سياسي بپردازند



 

  
  

  بيوگرافي –»انتخاب عمومي« -2
  

  
شاه «روياي از زمان افالطون و . اند روشنفكران از ديرباز ايمان راسخي به دولت داشته

 روشنفكران صرفاً اين بوده كه چگونه افراد مناسب و ة او تا كنون، عمده دغدغ1»فيلسوفان
به انجام كارهاي درست درست را در مصدر قدرت بنشانند و چگونه توجه دولتمردان را 

هاي ابتدايي دنياي مدرن، وجود انصاف و  متفكرين اجتماعي در دوره. معطوف كنند
شان  كردند و لذا توجه گزاران دولتي را امري بديهي فرض مي گرايي در خدمت عينيت

 2»شهريار«در اين بين، كتاب . مستخدمين دولت متمركز بود» اخالقي«هاي  عمدتاً بر مسئوليت
اي   يك استثنا بود؛ اما در اين كتاب نيز عموماً چونان هجويه1532 در سال 3»كياوليما«

  . اعتنايي قرار گرفت آور از دولت واقعي نگريسته شد و مورد بي رسوايي

و منافع ضمنيِ افرادي كه (به تدريج اما متفكرين بيشتري با ترديد در پاكدامني نظام دولتي 
فيلسوف اسكاتلندي، . شروع به پرسشگري كردند) نشاند اين نظام در مصادر قدرت مي

، منافع شخصي مقامات دولتي را 1742اي در باب پارلمان به سال  ، در مقاله4»ديويد هيوم«
با مقامات دولتي به  بايست براي محافظت از خودمان محكوم كرد و اصرار نمود كه ما مي

 در 5»آدام اسميت«سپس . هستند» ازب حقير و دغل«اي رفتار كنيم كه گويي جماعتي  گونه
وكار  ، به شدت به انتقاد از رابطة گرم و دوستانه بين كسب1776 به سال 6»ثروت ملل«رسالة 

                                                            
1. philosopher kings 
2. The Prince 
3. Niccolo Machiavelli 
4. David Hume 
5. Adam Smith 
6. The Wealth of Nations 
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داران  منصبان حكومتي به درباريان و كارخانه اي كه طي آن صاحب و دولت پرداخت، رابطه
  .كردند نورچشمي خود امتيازات انحصاري اعطا مي

  مدرن» عمومي انتخاب«پيشروان 
 سياسي فرايندهاي مطرح شده توسط ديويد هيوم و آدام اسميت در مورد نحوه كاركرد  پرسش

و موضوعيت محوري  اند باقي مانده» انتخاب عمومي« تا همين امروز در كانون تئوري چنان هم
دان  ياضيهاي دو ر توان در انديشه مدرن را مي» انتخاب عمومي«ترِ  واسطه اما خاستگاه بي. دارند

  .گرفت گيري و انتخابات سراغ كرد و پي فرانسوي قرن هجدهم در باب مكانيسم رأي

. يا تسلسل در انتخابات اشاره كرد» دور« به مشكل 1785 در سال 1»ماركي دو كُندورسه«
ة دان، فرض كنيد كه يك جمعيتي با استفاده از قاعد اين رياضية تر ايد براي درك روشن

. ندند از بين سه گزينه راهبردي و يا سه نامزد انتخاباتي يكي را برگزيناهخو  ميآرااكثريت 
 »قيچي-كاغذ-سنگ«درست مانند بازي . بياييد اين سه گزينه را سنگ، كاغذ، و قيچي بناميم

كامالً محتمل است كه هنگام انتخاب بين سنگ و كاغذ، سنگ از كاغذ ببازد و به همين 
كدام با اين حساب . قيچي در مقابل سنگ بازنده خواهد بود بازد و منوال كاغذ از قيچي مي

توان برندة مشروع دانست؟ در اين بين هيچ گزينه مشخصي وجود   از اين سه را مييك
ها به رأي گذاشته شوند، ما دچار دور يا  ندارد كه بر بقيه غلبه كند و هر گاه يك زوج از آن

  . خواهيم شدتسلسل از يك برنده به برنده ديگر و الي آخر

 در ماهيت 1781 در سال 2»ژان شارل بردا«دان فرانسوي ديگر نيز به نام   يك رياضيپيشتر
دهندگان  به ويژه در باب اين مشكل كه حتي اگر برخي از رأي –انتخابات انديشيده بود

خيلي نيرومندي در مورد يك موضوع مشخص داشته باشند باز هم فقط ة احساس و انگيز
ي هستند، درست مانند همه كساني كه آن موضوع خاص به ميزان زيادي صاحب يك رأ

وي براي حل . ها نيز هر كدام صاحب همان يك رأي هستند  اما آن،اهميت است برايشان بي
گيري مرسوم، سيستمي ارائه شود كه در آن مردم  اين مشكل پيشنهاد داد كه به جاي رأي

                                                            
1. Marquis de Condorcet 
2. Jean-Charles de Borda 
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بندي كنند و سپس به آراي مردم با نظر به  يشان رتبهها ها يا نامزدها را مطابق اولويت گزينه
به طور مثال، در يك انتخابات . اند ترتيب اثر داده شود يك از نامزدها داده اي كه به هر  رتبه
اي، براي نامزدها دو امتياز براي هر الويت اول، يك امتياز براي هر اولويت دوم، و  گزينه-سه

نظر گرفته شود و نامزدي برنده انتخابات اعالم شود كه  رصفر امتياز براي هر اولويت سوم د
  .بيشترين امتياز را كسب كرده است

كه او را بيشتر  (1»چارلز داجسن«دان دانشگاه آكسفورد،  يك قرن گذشت تا باالخره رياضي
) شناسند  مي3»آليس در سرزمين عجايب«هاي   نويسنده داستان2»لوئيس كارول«با نام مستعار 

گيري  در باب روية رأي» داجسن«. دان فرانسوي را دوباره كشف كرد ن دو رياضيمتون اي
اي براي حل پارادوكس دور و تسلسل   سيستم پيچيده1876مطالب متعددي نوشت و در سال 

  .كُندورسه پيشنهاد كرد
 4»كنوت ويكسل«اي بود كه اقتصاددان سوئدي  يكي ديگر از متون كليدي در اين زمينه مقاله

 او به ميزان زيادي به  گرچه مقاله.  توزيع منصفانة ماليات منتشر كرددر بارة 1896ال در س
ساخت  ميرا مطرح » انتخاب عمومي« اما در عين حال اين معضل ،شد علم اقتصاد مربوط مي

تواند بار ماليات را به شكلي نامنصفانه بر   بخواهد ميچنانچه كه اكثريت صاحب قدرت
در پايان نتيجه گرفته بود كه فقط رسيدن به توافق در » ويكسل« .ددوش اقليت منتقل كن

اين ايده تا همين . كشي از اقليت جلوگيري كند تواند از بهره  است كه مي5»القول رأي متفق«
  . ريخته است را پي» انتخاب عمومي«ة اي از بنيان انديش امروز هم بخش عمده

  رندر دوران مد» انتخاب عمومي«متفكران نظريه 
 6»دانكن بلك«البته نيم قرن ديگر از اين مباحث گذشت تا اين كه اقتصاددان اسكاتلندي 

را بار ديگر كشف كرد و به نحوي ) كُندورسه و بردا(دانان فرانسوي  هاي رياضي ايده
 در باب 1948مقاالت دانكن بلك در سال . گسترده در دسترس دنياي انگليسي زبان قرار داد

                                                            
1. Charles Dodgson  
2. Lewis Carroll 
3. Alice in Wonderland 
4. Knut Wicksell 
5. unanimous vote 
6. Duncan Black 
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 وي ،گيري مطرح كرده بودند دان فرانسوي پيرامون سيستم رأي  دو رياضيمشكالتي كه اين
  .مدرن نشاند» انتخاب عمومي«گذار نظريه   در مقام بنيان مستدالًرا

بر اساس . بود» انتخاب عمومي«ين افاضة دانكن بلك در نظريه تر مهم 1»دهندة ميانه  رأي قاعده«
در مورد اين كه چه مقدار بايد براي يك جاده مثالً  –اين قاعده، در امور سرراست و مشخص

يابند، يعني به  احزاب سياسي به سمت ميانة نظرات و عقايد گرايش مي –جديد هزينه گردد
هر حزبي كه از اين مركز .  در آن متمركز شده استآراسمت مركز ثقلي كه بيشترين ميزان 

و از آن جا كه . ست خواهد دادثقل ميانه دور شود آراي بسياري را به سود طرف مقابل از د
ها در قسمت ميانة طيف  احزاب سياسي هدفشان كسب آراي بيشتر است، در نتيجه همه آن

  .گيرند دهندگان مي و لذا به ميزان زيادي امكان انتخابِ واقعي را از رأيكنند  سياسي تجمع مي
) زه نوبل اقتصادي شدكه بعدها برنده جاي (2»كنت اَرو« اقتصاددان آمريكايي 1951سال در 

 مطرح كرد كه افاضة ارزشمند ديگري بود در 3»ناپذيري قاعده امكان«مبحثي را با عنوان 
مسئله اصلي براي هر سيستم انتخاباتي اين است كه تصميمات . »انتخاب عمومي«نظريه 

دهندة ماهيت،  شده از درون آن سيستم به چه ميزان و با چه دقتي بازتاب گروهيِ پديدار
  .دهندة عموم جامعه است گستردگي، و نيروي ترجيحات نزد اعضاي رأي

كنت اَرو نشان داد كه به واقع هيچ سيستم دموكراتيكي وجود ندارد كه در عرصه عيني و 
پردازان بعدي نيز در اين استنتاج  برخي نظريه.  مطلوبي را تضمين كند عملي بروز چنين نتيجه

سهيم شدند و استدالل كردند كه، به طور مثال، هر گونه سيستم  با كنت اَرو  كننده نااميد
دهند دستكاري شود و يا  تواند توسط مردمي كه به صورت استراتژيك رأي مي انتخاباتي مي

كنند  ، يعني كساني كه تعيين مي»كنند دستور كار تعيين مي«دست كساني واقع شود كه ة بازيچ
   ).ها وجود دارد مشكلي كه به ويژه در كميته(گردند كه تصميمات به چه ترتيبي بايد اتخاذ 

» دهندة ميانه رأي «  نيز بر روي مسئله4»داونزآنتوني «يكي از شاگردان كنت اَرو به نام 
 است 1957مطالعات و كارهايي انجام داد، اما معروفيت وي بيشتر مديون تالش او در سال 

                                                            
1. median voter theorem 
2. Kennet Arrow 
3. impossibility theorem 
4. Anthony Downs 
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گزينه « .اركردهاي بازار سياسي اعمال كرد را در گسترة همه ك1» گزينه عقالنيقاعده«كه 
به معناي كنشي است كه عامدانه و به شكلي كارامد جهت نائل آمدن يك شخص » عقالني

 نه ،اهداف مورد نظر براي احزاب سياسي داونزبه عقيده آنتوني . شود به اهدافش طراحي مي
 بودن در مقام حكومتي بلكه درآمد، پرستيژ، و قدرتي است كه به واسطة ،هاي خاص سياست

ها را  هايشان را با آراي بيشتري كه بتواند آن به واقع اين احزاب سياست. شوند به آن نائل مي
 حزبي به طور منطقيدهندگان نيز به سهم خود  رأي. به حكومت برساند معاوضه خواهند كرد

  .  كه بيشترين مزايا را عايدشان كندبرخواهند گزيدرا 

 به اين داونز. دهندگان است  رأي2»ناآگاهي عقالني«ة  ايدداونزآنتوني ة ايدين تر معروفالبته 
دهندگان ناچار به صرف زمان و تالش هستند تا پي ببرند به اين كه  نكته اشاره داشت كه رأي

اما شانس اين كه رأي هر يك . كند هايي حمايت مي هر كدام از نامزدها دقيقاً از چه سياست
كنندة سرنوشت نتيجة انتخابات باشد بسيار ناچيز و ميكروسكوپي  هايي تعييننفر از اشخاص به تن

شان  دهندگان بايد صرف كنند به صرفه در واقع به لحاظ ميزان وقت و تالشي كه رأي. است
در نتيجه بسياري از مردم صرفاً بر اساس نام و . ها آگاهي بيابند نيست كه از همه سياست

، واقعيت فوق به اين متأسفانه. دهند دهند و يا اصالً رأي نمي ميها رأي  به آن برچسب احزاب
اعتنا هستند،  عالقه و بي دهندگان نسبت به مباحث سياسي بي معناست كه چون اكثر رأي

  .توانند به شكلي نامتناسب بر احزاب اعمال نفوذ كنند هاي ذينفع و بسيار مطلع مي گروه

  جيمز بيوكَنن و گوردون تاالك
منطق محاسبة «با انتشار كتاب » گوردون تاالك«و » جيمز بيوكَنن«دانان آمريكايي، اقتصاد

ها در اين  آن. شناخته شدند» انتخاب عمومي« به عنوان رهبران نظريه 1962 در سال 3»رضامندي
  هاي سادة رأي اكثريت به بررسي عميق پديده كتاب با تفحص در مشكالت ناشي از سيستم

ها به طور اخص اين بود كه  اما كار ارزشمند آن. پرداختند) مياري در رأييا ه (آرامعامله 
متعاقباً از آرايي كه ) شود گيري در متن آن تعيين مي كه قواعد رأي( را قانون اساسي  مرحله

                                                            
1. rational choice theorem 
2. rational ignorance 
3. The Calculus of Consent 
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بايست  اين دو اصرار داشتند كه قانون اساسي مي. شوند مجزا كردند تحت آن قوانين گرفته مي
را ايجاب نمايد زيرا در غير اين صورت اكثريت قادر است سيستمي » لقولا آراي متفق«توافق 

  .كشي قرار بگيرد هاي آتي مورد بهره گيري طراحي كند كه توسط آن اقليت در رأي
نگريستند كه به  ي ميفرايندبيوكَنن و تاالك به نظام سياسي و فرگشت قانون اساسي چونان 

ي كه در آن فرايندفظت از منافع خودشان بودند، و نه  خواستار محاها آدمواسطة آن فرد فرد 
رهيافت اين دو، . كنند تالش مي» منفعت عمومي« براي دستيابي به پنداري از ها آدم  همة

ديدگاه غالب در گفتمان سياسي را به چالش كشيد، ديدگاهي كه مدعي بود براي بهبود رفاه 
» هاي بازار ناكامي« همه امور به اصالح  گسترده در اجتماعي الزم است تا دولت با مداخله

مشكالتي . است» ناكامي دولت« اما بيوكَنن و تاالك تأكيد داشتند كه مشكل اصلي. بپردازد
هاي ديگران پديد  آوري كه از كنش يا عوارض جانبي زيان(ها  زايي از قبيل انحصارات، برون

 بسيار مشهودتر هستند تا در طرفه، در دولت ، و اطالعات محدود يا اطالعات يك)آيد مي
كند كه هر كس كه  بازارها، و نظر به اين كه ماهيت تصميمات حوزه عمومي ايجاب مي

برنده شود همه چيز به تمامي از آن او گردد، فرصت و امكان گريز يا اجتناب از مشكالتي 
  .آورد بسيار اندك خواهد بود كه دولت به بار مي

  مدارس و جوايز
 بنيان نهادند كه تمركزش بر 1»مكتب ويرجينيا «اي به نام مؤسسهك به اتفاق بيوكَنن و تاال

ات علمي ديگري مؤسس چنين هم. تئوري قانون اساسي و نهادهاي دولتي در دنياي عيني است
هاي آماري و رياضي را  كه تكنيك 2» مكتب روچستر«نيز در اين زمينه فعال هستند، از جمله 

كه  3»مكتب شيكاگو « ديگري به ناممؤسسهبندد، و   به كار مي»انتخاب عمومي«در موضوع 
  . گيري جمعي متمركز است  تصميمهايش بيشتر بر تئوري محض اقتصاديِ فعاليت
» انتخاب عمومي«هنگامي كه جايزه نوبل علوم اقتصادي به پاس كار در زمينه  1986 در سال

ان پيش آمده بود كه چرا اين جايزه ها اين پرسش برايش به جيمز بيوكَنن تعلق گرفت، خيلي
                                                            
1. Virginia School (of Public Choice) 
2. Rochester School (of Public Choice) 
3. Chicago School (of Public Choice) 
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داليل اين امر هر چه كه بوده باشند، . مشتركاً به او و گوردون تاالك اهدا نشده است
» انتخاب عمومي«كارهاي ارزشمندي كه گوردون تاالك شخصاً در پربار ساختن نظريه 

» جويي رانت« مورد به طور مثال، او افاضات بكر و مهمي در. اند انجام داده بسيار قابل مالحظه
هاي ذينفع براي كسب  كارانه است كه در آن گروه كه فعاليتي شايع اما اسراف –عرضه كرد

  .كنند  سياسي به نفع خويش استفاده ميفرايندانحصارات و امتيازات ويژه از 

  هاي ذينفع قدرت گروه
 تأثير 1965ال  در س2»منطق كنش جمعي« نيز در كتاب 1»منسر اُلسن«اقتصاددان آمريكايي 

هاي رايزني  اين كه گروه.  سياسي را مورد بررسي قرار دادفرايند خاص بر هاي ذينفعِ گروه
هايش  اما اُلسن در بررسي. اي كامالً واضح است به هر حال وجود دارند مسئله) گري يا البي(

گري   البيمؤثرنيز هستند كه برپاييِ ستادهاي   ذينفعهاي بزرگ ن داد كه بسياري از گروهنشا
  . دهندگان هستند كنندگان و ماليات هاي مهم مصرف از جملة اين گروه. برايشان مشكل است

سواري گرفتن  «ه مسئل،كند ها سخت مي  را براي اين گروهمؤثرگري  يكي از داليلي كه البي
كنندگان موفق شود سياستمداران را تحت   اگر البي مصرف به اين معنا كه؛ است3»مجاني

چه در  (استثناكنندگان بدون  مصرف» همة«امتيازاتي از ايشان بگيرد   قرار دهد وأثيرت
مند خواهند  از مزاياي آن امتيازات بهره) هاي آن البي شركت كرده يا نكرده باشند فعاليت

هاي آن البي  پس ديگر چه لزومي دارد كه اشخاص بخواهند سهم و نقشي در فعاليت. شد
د و به نمند شو ها بهره توانند از ثمره تالش ديگران در رايزني سادگي ميايفا كنند وقتي به 

هاي  حاصله آن است كه آن دسته از گروه دهندة اصطالح سواري مجاني بگيرند؟ نتيجة آزار
كه قادرند مزاياي حاصل از ) هاي كارگري اي يا اتحاديه هاي حرفه نظير مجموعه(مزبور 

موعة خودشان محدود كنند، در عرصة گفتمان عمومي رايزني را به نحوي به اعضاي مج
هاي  كه جمعيت يهاي ديگر در مقابل، گروه. شوند بيش از حد معمول مطرح و نمايندگي مي

نظير  (دشوارتر استها   آن دهي سازمان  و در عين حالشوند انبوهي را شامل مي
  .شوند  از حد معمول نمايندگي ميتر كم )دهندگان كنندگان و ماليات مصرف

                                                            
1. Mancur Olson 
2. The Logic of Collective Action 
3. free-rider (and free-riding) problem  
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شخصيت  –١»ويليام اچ ريكر« متفكر آمريكايي و دانشمند علوم سياسي، 1962در سال 
هاي  به مطالعه و بررسي اين موضوع پرداخت كه گروه –مكتب روچسترة پيشرو و برجست

ذينفع چگونه ممكن است با پيشنهاد حمايت از يكديگر براي كسب مزيت متقابل اقدام به 
چه تشكيل ائتالف و تداوم اتحاد مستلزم صرف وقت و تالش  گر. تشكيل ائتالف كنند

عمري كوتاه دارند و نتيجه » هاي بزرگ ائتالف«فراوان است، اما ويليام ريكر دريافت كه 
اتئالف حداقليِ پيروز «هاي ذينفع آن است كه يك  گرفت كه بهترين استراتژي براي گروه

 ، براي پيروزي در انتخابات كفايت كنداش صرفاً ائتالفي كه گستره – تشكيل دهند2»شونده
  .اما نه آن قدر بزرگ كه نگه داشتنش ناممكن گردد

سازي  مدل – بكار بردانتخاب عمومي را در رهيافت 3»نظرية بازي «چنين همويليام ريكر 
كه همواره بخشي از تصميمات فرد تابعي از ) مانند انتخابات(هايي  رياضي وضعيت

  .گيرند  ديگران ميتصميماتي خواهد بود كه

  ساالري و مقررات ديوان
 مردم منافع   دولت آن است كه مقامات دولتي نيز مانند همهآزار دهندةديگر خصيصة 

 در كتاب 4»نيسكانن. ويليام اي«اقتصاددان آمريكايي . شخصي خودشان را دارند
 مسئولين و  سعي داشت تا منافع و اهداف1971 به سال 5»ساالري و دولت نمايندگي ديوان«

نيسكانن در كتابش به اين موضوع اشاره . كاركنان ادارات دولتي را بررسي و شناسايي كند
 –سازيِ بودجه ادارات خود هستند ساالران دولتي طبعاً به دنبال بيشينه كرد كه ديوان مي

نا ب. آورد خود قدرت، منزلت، راحتي، امنيت، و مزاياي ديگر به همراه ميهمراه اي كه  بودجه
گذاران احاطه و  به عقيده نيسكانن، اين افراد در امور مربوط به مقررات بودجه نسبت به قانون

ناپذير با  اي اجتناب كه به گونه(گذاران  آگاهي بيشتري دارند چرا كه در مقايسه با قانون
. شناسند جزئيات نحوه كار و وظايف ادارات خود را بهتر مي) مقوالت كلي سر و كار دارند

                                                            
1. William H. Riker 
2. minimum winning coalition 
3. game theory 
4. William A. Niskanen 
5. Bureaucracy and Representative Government 
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ز طرفي، زماني كه سياستمداران طرح يا سياست خاصي را به صورت علني اعالم كرده و ا
  ساالران از اهرم فشار براي تأمين و تصويب بودجه سازند، ديوان خود را به انجامش متعهد مي

دانند كه هيچ سياستمداري دلش  زيرا به خوبي مي اجرايي آن سياست برخوردار خواهند شد،
اش نزد مردم سرافكنده  هاي از پيش اعالم شده ها و طرح اطر ترك سياستخواهد به خ نمي
 آنچهساالري پديد خواهد آمد كه از   يك دستگاه گستردة ديوان،اين روندة در نتيج. شود
  .تر و ناكارامدتر است اند عظيم دهندگان به واقع مد نظر داشته رأي

  ازگر مكتب شيكاگو شد و از زاويه آغ1971اي در سال   با انتشار مقاله1»جرج استيگلر«
هاي منسر اُلسن در باب  وي با بسط نظريه. ساالري پرداخت ديگري به انتقاد از ديوان

هاي ذينفع به اين نتيجه رسيد كه مقررات دولتي در نهايت بيش از آن كه در خدمت  گروه
هاي  تمركز گروهمنافع م. گيرند هاي خاص قرار مي عموم مردم باشند در خدمت منافع گروه

 داروسازي، به ايشان انگيزه نيرومندي براي هاي شركتاي، نظير جامعه پزشكان يا  حرفه
ها  دهد، و سياستمداران نيز در عوض براي تطميع آن  و رايزني با سياستمداران ميدهي سازمان

هاي   گروهمسئله اين نيست كه ادارات مزبور به تسخير. كنند اقدام به ايجاد ادارات تنظيمي مي
 مشكل اصلي اين است كه اين ادارات از همان ابتدا مشخصاً به ؛آيند داراي منافع خاص درمي

: كند نظر خود را اين گونه خالصه مي» استيگلر«. شوند مندي از آن منافع تأسيس مي منظور بهره
 از شوند، و اساساً كوشي تحصيل مي قاعده كلي، مقررات به واسطة جديت و سختيك بنا بر "

  ."كنند كوشي طراحي شده و عمل مي مندي از مزاياي آن سخت ابتدا به منظور بهره

  هاي اخير بازنگري
گذاشت جز آن كه  باقي نمي» انتخاب عمومي«اي براي دانشوران  گفته چاره هاي پيش ايده

از ديد اين دانشوران شناسايي يك سيستم . گيري عمومي بدبين باشند  تصميمفرايندنسبت به 
هاي جمعي  نمود، سيستمي كه بتواند به توليد گزينش كارامد و مثبت به نظر ناممكن مي

دهندة طيف ترجيحات فرد فرد جامعه  بيانجامد كه حقيقتاً و به شكلي مداوم و پايدار بازتاب
رساند كه  بندي كلي مي ها را به اين جمع آن» انتخاب عمومي«نتيجه مطالعات دانشوران . باشد

                                                            
1. George Stigler 
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هاي  دهند؛ گروه شان اغلب به صورت استراتژيك رأي مي اي بروز ترجيحات واقعيمردم به ج
هاي مردم  ذينفع از قدرت و نفوذي نامتناسب با كميت عددي آراي خود برخوردارند؛ توده

شركت در انتخابات هاي سياسي يا حتي براي  انگيزه اندكي براي تالش در درك پيچيدگي
كنند كه از  اي عمل مي كنند به گونه ه دستور كار تعيين ميها ك  دهندگان و آن دارند؛ خط

 به ،دهندگان چيرگيِ ترجيحاتشان مطمئن شوند؛ احزاب به جاي عرضة انتخابي واقعي به رأي
هاي رايزني در طلب دريافت  كنند؛ گروه گرايانه در طيف ميانة سياسي تجمع مي شكلي هم

ساالران در  كنند؛ و ديوان هاي كالن صرف مي لطف و امتياز از سياستمداران منابع و هزينه
  .پردازند سازند و به تحكيم موقعيت خود مي اين بين براي خودشان آشيانه مي

. اند تر به امور نگريسته بينانه قدري خوش» انتخاب عمومي«پردازان  با وجود اين، برخي نظريه
 مدعي شد كه 1»ترجوزف شومپي« اقتصاددان و دانشمند علوم سياسي 1940در طي دهه 

 رقابت در محيط بازار، به واقع 2»دست نامرئي«، در روندي شبيه به آرارقابت براي كسب 
اشموئل « و 3»پيتر كاگلين«و اخيراً نيز ديگراني مانند . اي مفيد گردد تواند منجر به نتيجه مي

توانند  ياند كه وقتي وسعت و تعدد موضوعات و مواضعي كه احزاب م  اشاره كرده4»نيتزن
بن بست « يابد، احتمال هاي حزبي خود اتخاذ كنند به ميزان زيادي گسترش مي براي فعاليت
ادوارد اچ «نظران نيز نظير  برخي از ديگر صاحب.  بسيار كاهش خواهد يافت5»دور يا تسلسل

ها  اند كه در آن هاي متفاوتي را بررسي كرده  شيوه7»تئودور گرووز« و 6»كالرك
شان تحريك شوند، و به جاي آن كه   ممكن است براي بروز ترجيحات واقعيدهندگان رأي

هاي   كه خواسته راهايي از روي خودخواهي يا به صورت استراتژيك رأي بدهند، هزينه
  .در نظر بگيرندنيز ند ايشان ممكن است بر ديگران تحميل ك

ل، برخي از دانشوران به طور مثا. بيني افزوده است هاي عملي بر ميزان خوش نتيجة آزمون
هاي ايشان خيلي بهتر از آن وضعيتي كه  ساالران و بودجه ديوان كنند كه اكنون استدالل مي

                                                            
1. Joseph A. Schumpeter 
2. invisible hand 
3. Peter Coughlin 
4. Shmuel Nitzan 
5. cycling deadlock 
6. Edward H. Clarke 
7. Theodore Groves 
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 نگرانش بود تحت كنترل و نظارت قرار دارند و احزاب سياسي نيز به جاي آن كه» نيسكانن«
 موارد مهم زمزمه كنند، در برخي) ها و براي خوشايند آن(دهندگان ميانه  مدام در گوش رأي

  .گيرند مدت از يكديگر فاصله مي نظير تورم و بيكاري به نحوي معنادار و دراز

  هاي تازه رهيافت
شان   توجهويا بريتانيايي بودند يا آمريكايي عموماً مدرن » انتخاب عمومي«پيشگامان نظريه 

انتخاب «ما ا.  متمركز بودآراهاي دو حزبي مبتني بر اكثريت سادة  صرفاً روي كاركرد نظام
المللي داشته است و اكنون نگاهش بيشتر معطوف  هاي اخير رشدي بين در طي سال» عمومي
گيري است كه عالوه بر بريتانيا و آمريكا در  هاي چند حزبي و قواعد متنوع رأي به نظام

در بين موضوعات كليدي كه امروزه مورد توجه . بسياري از ديگر مناطق دنيا نيز رواج دارند
هاي چند حزبي چگونه تشكيل  توان به اين موارد اشاره كرد كه مثالً ائتالف ند ميهست
شوند و تا چه اندازه با ثبات و پايدار هستند و به چه دليل بسياري از احزاب به جاي  مي

  .دهند كه دولت اقليت تشكيل دهند ائتالف با ديگر احزاب ترجيح مي
ضمن ) 2002 جايزه نوبل در علوم اقتصادي به سال برنده (1»ورنن اسميت«اقتصادداناني نظير 

هاي تجربي عملي  ها و شواهد موجود در دنياي واقعي سياست، به انجام آزمايش بررسي داده
تا دريابند كه به واقع مردم ) هاي درس خودشان معموالً روي شاگردان كالس(پردازند  نيز مي

اي كه در نتيجة  هاي تازه ي از بينشيك. كنند هايشان را انتخاب مي بر چه اساسي گزينه
 اين است كه اين احتمال هست كه بشود سيستمي  ها و مطالعات اخير پديد آمده آزمون

دهيِ  دهندگان متفاوت باشد و مانع از رأي گر مجموع نظرات رأي طراحي كرد كه نمايان
كه (انون اساسي در ق» القول رأي متفق«رسيدن به توافق  ال ايدهاستراتژيك شود، و اين كه 

بسياري از آزمايشات . ست  اپذير و شدني در عمل امكان) مورد نظر بيوكَنن و تاالك بود
گيرند   انتخابات سواري مجاني ميفرايندگر آنند كه اگر چه مردم در  تجربي ديگر نيز بيان

اً تصور  از آن ميزاني كه عمومتر كماما اين كار را به مراتب ) كه اُلسن معتقد بود چنان(
 كه با منفعت چهدر حقيقت، بسياري از مردم خيلي بيشتر از آن. دهند شود انجام مي مي

  .كنند پذير باشد براي امور سياسي وقت و انرژي صرف مي شان توجيه شخصيِ عقالني
                                                            
1. Vernon Smith 
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، نظرات راديكال جاي خود را بيشتر به پرداختن در »انتخاب عمومي«همگام با بلوغ علم 
هاي آينده كتاب خواهيم ديد،   كه در فصلهمان گونه. نتايج داده استجزئيات و آزمودنِ 
هاي اخير حتي تعدادي از  ها و آزمايشات صورت گرفته در سال برخي از تئوري

 و خواستار پااليش يا بازنگري  را به پرسش كشيده» انتخاب عمومي«هاي اولية  فرض پيش
  .ها هستند اساسي در آن

 استفاده روزافزون از علم رياضيات در مباحث مربوط به ،ريكي ديگر از گرايشات اخي
 اصرار دارند كه نبايد زياد چنان هماي از دانشوران   هر چند كه عده؛است» انتخاب عمومي«

بايست تمركز اصلي را روي توضيح  هاي پيچيده و انتزاعي پرداخت بلكه مي به پااليش مدل
بر علوم » انتخاب عمومي«گذاري  تأثير .ادسياست و دولت در عينيت دنياي واقعي قرار د

 علوم سياسي به شكلي فزاينده به  شود و فعالين حوزه تر مي تر و عميق سياسي مدام عميق
  . يابند  گرايش مي1» عقالنيكنشگر«استفاده از رهيافت 

ل  را بنيان نهادند تا مكاني براي تباد2»انتخاب عموميانجمن « بيوكَنن و تاالك 1965در سال 
ميزان رشد نظريه . مطالعاتي جديد باشدة ها ميان دانشوران فعال در اين رشت نظرات و ايده

هاي ساالنه انجمن مزبور  كنندگان در نشست توان در افزايش شركت را مي» انتخاب عمومي«
 عالوه بر اين، مراكز مشابهي نيز نظير اين انجمن .رسد سنجيد كه تعدادشان به صدها نفر مي

كه با مفاهيم لرزان و مردد آغاز شده » انتخاب عمومي«. اند ا و شرق دور تأسيس شدهدر اروپ
  . مطالعاتي با مباحث جدي و سرزنده شده است بود اينك تبديل به يك رشته

                                                            
1. rational actor 
2. Public Choice Society 
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آييم و لذا خيلي خوب است كه  ها برنمي  به تنهايي از عهده برخي كارها و طرحها آدمما 
با ما سهيم شوند تا  –و البته در مزايا –ها بتوانيم ديگران را به خدمت بگيريم تا در كار و هزينه

به طور مثال، اجاره و نگهداري . تلقي شودبدين ترتيب انجام آن كار براي همه ما ارزنده 
اي  ممكن است براي يك خانواده يك خانه وياليي جهت گذران تعطيالت در كنار ساحل

ها با چند  اگر آن خانواده در كار و هزينه اما. پذير نباشد كند امكان كه در شهر زندگي مي
ديگري اثاثيه  بر عهده بگيرد،مثالً يك خانواده نقاشي ساختمان را ( ديگر سهيم شود  خانواده

زني را تقبل كند، و خانواده ديگري   كند، يكي مرتب كردن باغ و چمنفراهمخانه را 
پذير شده و همه آن  در آن صورت طرح مزبور امكان) مايحتاج خوراكي را تأمين كند

  .توانند از تعطيالت در كنار ساحل لذت ببرند ها مي خانواده
يعني  –در ميان باشد 1»كاالهاي عمومي«شود كه پاي اموال يا  اما مشكل زماني آغاز مي

مند شوند حتي اگر سهمي در تالش  توانند از مزاياي چيزي بهره اي كه ديگران هم مي عرصه
زيرا وقتي امكان استفاده مجاني از ثمرة كوشش ديگران  –اش ايفا نكرده باشند براي تهيه

  .فاي سهم يا پرداخت هزينه نخواهد داشتاي براي اي  باشد ديگر كسي انگيزهفراهم
 به اليروبي بنادر و ساختن سپاه نظامي به عنوان دو نمونه 2»ديويد هيوم«فيلسوف اسكاتلندي 

 همة ،واضح است كه بعد از اليروبي بنادر يا تشكيل ارتش. كند از كاالهاي عمومي اشاره مي
مند خواهند شد، پس  ي كشور بهرهمردم از مزاياي رشد تجارت دريايي يا بهبود امنيت نظام

نام در  ديگر چه لزومي دارد كه كسي بخواهد براي پرداخت هزينه اليروبي بنادر يا براي ثبت
                                                            
1. public goods 
2. David Hume 
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ين نقشي در اين امور تر كوچكارتش داوطلب شود وقتي حتي بدون انجام كاري و ايفاي 
 ديگر، كه اين بار گردد؟ نمونه مند مي باز هم به يكسان از مزاياي آن كاالهاي عمومي بهره

 به آن استناد كرده بود، مه غليط حاصل از آلودگي در لندن بود كه زماني »گوردون تاالك«
نمود كه مشكل آلودگي شديد هواي لندن  بسيار واضح مي. وضعيتي افتضاح و رسوا داشت

هاي جايگزينِ بدون دود حل كرد؛ اما سوخت  شد با روي آوردن مردم به سوخت را مي
دانست كه اگر  در عين حال هر شهروندي مي. هاي معمول بود تر از سوخت ن گرانجايگزي

اش را تغيير دهد، سهمي كه مصرف او به  هم متحمل هزينه اضافي شود و سوخت مصرفي
كند بسيار ناچيز خواهد بود، و حتي اگر تعداد  تنهايي در بهبود وضعيت آلودگي هوا ايفا مي

اي  باز هم عده يافت، شد كه آلودگي هوا بهبود مي ر زياد ميافراد فداكار مانند او آن قد
اي  و بدون صرف هيچ هزينه(توانستد سواري مجاني بگيرند و به هزينة فداكاري ديگران  مي

حال با اين حساب چه كسي حاضر . از هواي پاك استفاده كنند) براي سوخت جايگزين
  ود استفاده كند؟شد اين اختالف قيمت را بپردازد و سوخت بدون د مي

 هاي بالقوه سودمند اين است كه طرح» كاالهاي عمومي«نتيجة مشكل ذكر شده در مورد 

يند آ  هرگز به فعل در نمي يا )نظير ارتقاي سطح امنيت يا بهبود وضعيت آلودگي هواي شهر(
برخي از كاالها كه به عنوان كاالهاي عمومي شناسايي و . شوند يا به صورت ناقص اجرا مي

به طور مثال،  .اند گردد كه وجه عمومي نداشته اند اغلب بعد از مدتي معلوم مي معرفي شده
هايي كه از تسهيالت آن بندر  توان با اخذ عوارض از كشتي اليروبي يك بندر را مية هزين

 با وجود اين،.  آن را بپردازند كنند تأمين كرد و لزومي ندارد كه عموم مردم هزينه استفاده مي
 مطرح بوده و چنان هم) در هر دو وجه نظري و عملي(رد بسياري از كاالهاي عمومي موا

مانند و ما مثل هميشه ممكن است نهادي به نام دولت را به خدمت بگيريم تا  باقي مي
آيد، يا  ها بر نمي كنيم بازار از پس آن و فكر مي( كه در نظرمان با اهميت هستند  راكارهايي

دهيم، در  ما در انتخابات شركت كرده و رأي مي. برايمان انجام دهد) آيد به شايستگي بر نمي
تبعات  كنيم كه در گيريم، و سپس عموم جامعه را وادار مي مورد كنش جمعي تصميم مي

كنيم يا براي  ها از سوخت دودزا را ممنوع مي آنة مثالً استفاد –تصميماتمان سهيم شوند
  .گيريم ها ماليات مي ر عمومي از آنهاي دفاعي و ديگر امو تأمين هزينه
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، نظير جيمز بيوكَنن و »انتخاب عمومي«درست به همين دليل است كه دانشوران نظريه 
موجودي كه به خودي خود رشد كند (» ارگانيك«گوردون تاالك، دولت را يك موجود 
وسيله گيرند، بلكه آن را صرفاً يك  در نظر نمي) و حيات و مقصود خودش را داشته باشد

پيوندند تا از طريق كنش  اش افراد عقالني و ذينفع به هم مي اي كه به واسطه  وسيله؛دانند مي
  .شان را به پيش ببرند جمعي منافع شخصي

  گيري هاي تصميم هزينه
قواعدي كه بر مبناي آن تصميمات جمعي : آيد اين است بنابراين، پرسشي كه به وجود مي

اشند؟ به طور مشخص، چه ميزان از اكثريت الزم است تا بايست ب شوند چه مي گرفته مي
  بتوان اجبار همة مردم به شركت در يك طرح جمعي را توجيه كرد؟

است، به » القول رأي متفق« همان ال ايدهممكن است اين گونه به نظر برسد كه تنها ميزانِ 
به منظور نفع متقابل طلبانه بپذيرند كه و نباشد و همگان داهيچ كسطوري كه نيازي به اجبار 

ها انسان بر سر   امروزي، به توافق رساندنِ ميليون اما در جوامع گسترده. در طرح سهيم شوند
به . طلبد و به احتمال زياد در عمل ناممكن خواهد بود يك موضوع خاص تالشي عظيم مي

تواند  مي باشد، حتي رأي يك نفر نيز آرا براي تصويب امري نياز به اتفاق چنانچهعالوه، 
و سپس، در صورتي كه ديگران به كار خود ادامه دهند و (طرح پيشنهادي را وتو كند 

توانند از ثمرة تالش  مورد نظر را تأمين كنند، آن يك نفر و امثال او مي» كاالي عمومي«
  ).ديگران سواري مجاني بگيرند

هاي   شود كاستيالقول راضي  از رأي متفقتر كم، هر الگوي ديگري كه به با وجود اين
هايي  دهد تا طرح سيستم رأي اكثريت به اكثريت اجازه مي. خاص خودش را خواهد داشت

 به پيش ببرد و سپس ديگران را وادار به قبول  را كه براي نفع شخصي اكثريت طراحي شده
يار ها در دنياي امروز بس كشي به واقع، اين گونه بهره. ها نمايد ها يا تأمين هزينة آن آن طرح

هاي دولتي   يارانهها و  ها و فعاليت هاي اجباري براي تأمين هزينة طرح ماليات. معمول هستند
ها  طرح شوند كه ممكن است رضايتي به پرداخت پول براي آن  هايي تحميل مي بر اقليت

ه پا را از اين نيز فراتر نهاد اكثريت اغلب. ها مخالف باشند نداشته باشند يا حتي به شدت با آن
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نظير  1»قرباني جرائم بي«كند، و اقليت را براي   ميهاي خود را بر اقليت تحميل و حتي ارزش
مجازات ) و قرباني مشخصي ندارد است كه به واقع نوعي طرز زندگي(مصرف مواد مخدر 

  . سازد هاي ابتداييِ اقليت را محدود مي كند و يا به انحاي مختلف آزادي مي

 البته ريسك و ،ايم تر كرده ريت را باال ببريم حصول توافق را سختما هر چه ميزان كمي اكث
هاي  هزينه«يا به تعبير بيوكَنن و تاالك، هر چه  –ايم كشي از اقليت را نيز كاهش داده بهره

بر همين منوال، هر چه .  كاهش خواهد يافت3»هاي جانبي هزينه« باالتر برود 2»گيري تصميم
كشي  تر خواهد شد ولي ريسك بهره ين كنيم حصول توافق آسان تعيتر كمميزان اكثريت را 
  .باالتر خواهد رفت

  يافتن تعادل
هاي   ما يك قاعدة اكثريت خواهيم يافت كه در آن جمع كل هزينهال ايدهدر حالت 

اكثريتي كه براي حصول توافق به قدر  –رسد هاي جانبي به حداقل مي گيري و هزينه تصميم
  .كشي را مشكل سازد  به اندازه كافي بزرگ هست كه بهره اما،كفايت كوچك است

و در بسياري از (كنيم  گيري مشخصي كه ما به طور معمول بر آن تكيه مي البته قاعدة تصميم
اي كه بر   قاعده؛ اكثريت است گيري ساده همان رأي) هاي سياسي دنيا نيز چيرگي دارد نظام

 از نيمي از عموم به آن رأي داده باشند گرفته اساس آن تصميمات مطابق با هر طرحي كه بيش
گيري از اهميتي  معتقدند كه انتخاب قاعدة رأي» انتخاب عمومي«اما دانشوران نظريه . شوند مي

   قهريه ساز برخوردار است، دقيقاً به اين خاطر كه اتكاي تصميمات دولتي بر قوه سرنوشت
يمي از جمعيت كشور باشد، به ناچار وادار  از نتر كمتواند فقط اندكي  اقليت، كه مي: است
كه اكثريت تمايل به انجامش دارد بپردازد، و هر اندازه و با هر را  آن چهشود هزينة هر  مي

شدتي هم كه مخالف خواستة اكثريت باشد، در نهايت مجبور است كه عوارض ناشي از 
مواجهيم، بايد در قبال چيزي ما با نوعي داد و ستد بنابراين، . تصميمات اكثريت را تحمل كند

گيري  خواهيم تصميم كه ما مي است بديهي: آوريم چيزي را از دست بدهيم كه به دست مي
                                                            
1. victimless crimes 
2. decision making costs 
3. external costs 
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جمعي امري آسان باشد، اما در عين حال بايد خواهان به حداقل رساندنِ استفاده از زور در برابر 
  .  نصيبشان نشودهاي مورد حمايت اكثريت هيچ منفعتي مخالفيني باشيم كه شايد از طرح

هاي سياسي دنيا رواج و چيرگي  كه در بسياري از نظام( اكثريت هشايد قاعدة سادبنابراين، 
اي كامالً مرسوم است اما،  رأي اكثريت گرچه شيوه. گيري نباشد بهترين قاعده براي رأي) دارد

. يوه وجود ندارداي در اين ش العاده مطابق با نظر بيوكَنن و تاالك، هيچ چيز جادويي و خارق
كه (كنند كه بسياري از ديگر ترتيبات نيز وجود دارند  اين دو دانشمند علوم اقتصادي اشاره مي
  . آراهاي مشروط نظير قاعده دو سوم   از جمله اكثريت،)شايد بهتر از قاعدة سادة اكثريت باشند

هاي متنوعي از  گونهشود ما به خوبي قادريم  در واقع بسته به موضوعي كه به رأي گذاشته مي
كشي كردن از ديگران  به طور مثال، هر گاه ريسك بهره. بنديمبه كار بگيري را  قواعد رأي

 سادة اكثريت به توافق برسند؛ اما در مواقعي كه  پايين باشد، مردم ممكن است بر سر قاعده
تر از كشي باالست مردم احتماالً به قواعدي كه متضمن اكثريتي بسيار بيش ريسك بهره

هاي  به عبارت ديگر، هر چه هزينه. اكثريت نصف به عالوه يك باشد اصرار خواهند ورزيد
  . باشد1»تر دربرگيرنده«بايست  گيري مي  رأي جانبي باالتر باشد، قاعده

 در موضوعاتي نظير 2»كنوت ويكسل«دقيقاً به همين دليل است كه اقتصاددان سوئدي 
داد؛ و نيز به همين دليل است  هاي ديگر ترجيح مي را بر شيوه» القول متفق«ماليات، تصميمات 

كنند كه قوانين اساسي، كه تعيين كنندة تمام قواعد  كه بيوكَنن و تاالك استدالل مي
  . اتخاذ شوندآرابايست به اتفاق  گيري در آينده هستند، حتماً مي رأي

  ناكامي دولت
قتصاددانان بر اين بود كه كنش دولتي فرض اكثر ا» انتخاب عمومي«پيش از ظهور نظريه 

مثالً در زمينه عرضة (» ناكامي بازار«در جهت اصالح مشكالت حاصل از ) بايد و (تواند  مي
با طرح » انتخاب عمومي«اما دانشوران . مورد استفاده قرار بگيرد) ناكافي كاالهاي عمومي

 نشان دادند كه وجود ترديدهاي جدي، حكمت و درستي اين فرضيه را به چالش كشيدند و
                                                            
1. the more inclusive 
2. Knut Wicksell 
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نقصان يا ناكامي در بازار الزاماً به اين معنا نيست كه كنش دولتي بر بازار برتري دارد و از آن 
  . نيز واقعيتي مشهود است»ناكامي دولت«شود كه  به ما يادآور مي» انتخاب عمومي«. بهتر است

دهندة مجموع نظرات همة  ببه طور مثال، هيچ سيستم انتخاباتي وجود ندارد كه حقيقتاً بازتا
ها هيچ امكاني وجود ندارد كه از  براي دولت. افراد شركت كننده در انتخابات باشد

آن توانند ادعا كنند كه از  گران خود مطلع باشند و لذا به سختي مي ترجيحات همة گزينش
هاي متفاوتي پيش  هاي مختلف انتخاباتي راه حل نظام. است آگاهي دارند» نفع عموم« به چه
هاي مبتني بر رأي اكثريت در بسياري موارد اقليت را در معرض  در عين حال، نظام. آورند مي
از » جويي رانت«كارانة  دهند و خود در معرض كنش اسراف آور قرار مي هاي زيان كشي بهره

  .فع خاص هستندهاي ذين سوي گروه

هاي  كه مشكالت و گرفتاري(  اما كنش دولتي، برخي امور برنيايند بازارها شايد از عهده
داري و به   براي عهدهال ايدهتواند جايگزيني  لزوماً نمي نيز) اند اش كرده گفته احاطه پيش

 كند ايجاد ميبه واقع مشكالتي كه مداخلة دولتي . انجام رساندنِ آن امور محسوب گردد
  .بارتر از مشكالتي باشد كه دولت قرار است به اصالحشان بپردازد تواند به مراتب زيان مي

قبول دارند كه به هر حال ممكن است در مواقعي كنش » انتخاب عمومي«دانشوران بنابراين، 
بين   كاركرد دولت واقع دولتي مورد نياز باشد اما در ضمن اصرار دارند كه بايد نسبت به نحوه

گيري را بررسي كنيم و در نظر بگيريم كه تا چه ميزان حاضريم  بايست قواعد رأي ما مي. ودب
. وادار سازيم ايم مردم را به زور به پذيرش و انطباق با كارهايي كه تصميم به انجامشان گرفته

حقيقتاً تنها راه ) هايش با همه كاستي(بايست بسنجيم كه آيا كنش دولتي  در ضمن، مي
صرفاً . آيد اش برنمي ست كه بازار به شايستگي از عهده اي انجام آن امور مهمي ادرست بر

نتيجه  شود آيد نمي ها برنمي  آن به اين دليل كه برخي چيزهاي مفيد هستند كه بازار از عهده
  .حل مناسب در مداخالت بيشتر دولت است گرفت كه راه

  ناپذيري كاالهاي عمومي تقسيم
ر مورد اليروبي بنادر اشاره شد، مشكل ديگر اين است كه كاالهاي  كه قبالً دهمان طور

آيا ما بايد بنادر را اليروبي كنيم؟ آيا بايد به فكر تأسيس .  دارند»همه يا هيچ«عمومي ماهيتي 
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ها  هاي دودزا را ممنوع كنيم؟ پاسخ به تمام اين پرسش سپاه نظامي باشيم؟ آيا بايد سوخت
ها كه در اقليت  اي وجود ندارد، و آن هيچ راه و پاسخ ميانه: خيربايست يا آري باشد يا  مي

در مقابل، كاالهاي . شوند كه تصميم جمعيِ آري يا خير را بپذيرند هستند به زور وادار مي
اي، يا قرمز دوست دارند همگي   كساني كه كفش سياه، آبي، قهوه.بازار ماهيتي متنوع دارند

 بدون آن ،را با هر طرح و كيفيتي كه مايلند انتخاب كنندكفش دلخواهشان  زمان همقادرند 
ها پيروي داشته  كه همة ديگر اعضاي جامعه را وادار سازند كه از سليقه و ترجيحات آن

اي براي تأمين برخي از انواع مشخص كاالهاي عمومي از طريق  اگر ما بتوانيم شيوه. باشند
 كه قدري به آن نوع از تنوع كه در بازار  اين احتمال هست،كنش جمعيِ داوطلبانه بيابيم

  . كاالهاي خصوصي وجود دارد نزديك شويم

اش ترجيح و  اي كه ما به واسطه يعني آن شيوه(عالوه بر اين، بايد در نظر داشت كه انتخابات 
بايست  هاي جمعي مي كنيم كه كدام يك از كنش دهيم و اعالم مي خواسته خود را بروز مي

اين . دهد كه هر چند سال يك بار رخ مي است اتفاقي) چيرگي داشته باشدها  بر ديگر كنش
 – بازار استفرايندتأخير طوالني در رخداد انتخابات به شكلي بسيار ناخوشايند در تعارض با 

 روزمان را هر  هايمان هستيم و ترجيحات شخصي جايي كه ما دائماً در حال گزينشِ خواسته
  .دهيم يا خدمات مورد نيازمان بروز مي با خريد كاالها ساعتو هر 

توانيم هر محصول مشخصي را از ميان طيفي   ديگر آن كه در محيط بازار ما مي نكته
توانيم  ما مي. نظر كنيم بسيار گسترده و متنوع انتخاب كرده و بخريم يا از خريدش صرف

يا ماهي شويم  به زور مجبور به خريد گوشت زمان هم آن كههلو يا زردآلو بخريم بدون 
كه اتفاقاً اگر شما گياهخوار باشيد اين آزادي در گزينش برايتان جلوة بيشتري خواهد (

گزينيم بلكه يكجا و   ما محصول مشخص و منفردي را برنمي،اما در انتخابات). يافت
دهيم، زنبيلي كه شامل  درهم، به زنبيلي پر از محصوالت سوپرماركت سياسي رأي مي

موضوعات مختلف نظير مهاجرت، مدارس، بهداشت و درمان، رفاه، انواع و اقسام 
ما ممكن است برخي كاالهاي اين .  و غيره است،ها هاي عمومي، ماليات، زندان هزينه

 راهي براي سوا كردن و متأسفانهزنبيل را دوست داشته و از برخي ديگر متنفر باشيم؛ اما 
  . انتخاب نداريم
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  فشار براي گسترش دولت
 و دائماً از هر طرف فشارها براي گسترش فعاليت چنان همها باز هم  ود تمام اين كاستيبا وج

هايي كه منافع صريح  به طور مثال، در حوزة گفتمان عمومي، صداي گروه. دولتي ادامه دارد
هاي  صداي انبوه توده –هاي كارگري كاران نظامي يا اتحاديه نظير پيمان –و متمركز دارند

هاي  گروه. كند خفه مي) ي برخوردار استتر كم از تشخص و تمركز شانمنافعكه (مردم را 
 دارند و نيز براي تأمين منابع مالي دهي سازمانهاي بسيار نيرومندي براي  ذينفعِ متمركز انگيزه

در مقابل، . هايي كه مشخصاً به سودشان باشد و تشكيل ستادهاي تبليغاتي به نفع سياست
انگيزه بسيار اندكي دارند كه بخواهند تالش چنداني در )  بسيار پراكندهبا منافع (عموم مردم 

  .گذاري در گفتمان عمومي به خرج دهند تأثيرجهت 

تواند   اين است كه اكثريت مياليل گرايش فعاليت دولتي به گسترده شدنيكي ديگر از د
. اند نيز انتقال دهد  نشدههايي كه هنوز متولد  بلكه به نسل،هزينه تصميماتش را نه تنها به اقليت

شود بلكه از طريق  هاي دولتي صرفاً از طريق اخذ ماليات تأمين نمي هزينه بسياري از فعاليت
 مردم ،بنابراين. هاي آينده به ارث خواهند برد قرضي كه نسل –شود قرض دولتي تأمين مي

هاي بهتر براي  دهتوانند به مزايايي براي خودشان، نظير حقوق بازنشستگي بيشتر يا جا مي
دهندگانِ فردا   جاييِ زمان پرداخت، هزينه اين مزايا را به ماليات امروز، رأي دهند، اما با جابه

هيچ جاي تعجبي نيست كه چرا » جاييِ زماني جابه«با در نظر گرفتن اين فرصت . انتقال دهند
   1.اكثر مردم سخت مشتاقند كه خدمات عمومي گسترش بيابد

 د؛ياب همياري در رأي شدت مي ار در جهت گسترش دولت به واسطة پديدة، فشچنين هم

هاي من رأي بده و من نيز به  تو به طرح« گويد  كه مياي كه بر اين اصل استوار است پديده
به طور . هاي دموكراتيك نيز همخواني بسيار دارد  و ظاهراً با نظام»دهم هاي تو رأي مي طرح

                                                            

. گذاري كند ها، سرمايه ههاي بازدهنده در آينده، نظير جاد كند تا در دارايي ممكن است برخي اقتصاددانان اشاره كنند كه دولت قرض مي. 1
اما اين .  دقيقاً دربرگيرندة همين اصل بود2010 تا 1997هاي  دولت حزب كارگر در انگلستان در طي سال» قواعد طاليي«به واقع، يكي از 

.  شده استگذاري چيست و از چه تشكيل هيچ توافق كلي وجود ندارد كه به ما بگويد سرمايه. زاست برانگيز و مشكل يك استدالل پرسش
هاي ذينفع تعريف و تعيين شوند و هيچ بازده دراز مدتي هم در بر نداشته باشند؛ و ديگر  توانند توسط گروه گذاري نيز مي هاي سرمايه پروژه

 قواعد طاليي دولت حزب كارگر در نهايت دچار. شوند اين كه به طور كلي، هزينه و درآمدهاي دولتي به اين شيوه به رهن گذاشته نمي
توانند برأي تأمين مالي  هاي ذينفع به آساني مي كند كه گروه تر استدالل مي در سطحي كلي» انتخاب عمومي«اقتصاد . بدنامي شدند

  . هاي جاري به تشويق استقراض بپردازند هزينه
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برنامة «كردم از اين در شگفت بودم كه چرا   آمريكا كار مي گرهمثال، زماني كه من براي كن
 گنجانده شده 2» كشاورزي يارانه  اليحه«در بند آخر ) ست كه يك تدبير رفاهي (1»كاال برگ

لوحي من تعجب كردند و برايم  بود، و وقتي شگفتي خود را ابراز كردم همكارانم از ساده
هاي كشاورزي رأي دادند و  يارانهشهري به طرح خواهانِ غير  توضيح دادند كه جمهوري

زيرا هر دوي اين موازينِ ناهمگون در يك طرح واحد (هاي شهري به تدابير رفاهي  دموكرات
   .البته همه به استثناي ماليات دهندگان – در نتيجه همه به نوعي منتفع شدند.)گنجانده شده بودند

  فقدان رابطه مستقيم بين گزينش و نتيجه
رأي «كند، يعني به  در عين حال به ناكامي ديگري در نظام سياسي اشاره مي» خاب عموميانت«

دهيد و در  در معامالت بازار، شما گزينش خود را انجام مي. 4»رأي تاكتيكي« يا 3»استراتژيك
در حوزه سياسي، شما گرچه . كنيد كه خواهانش هستيد مقابل كاال يا خدماتي را دريافت مي

 اما كامالً اين امكان هست كه در ،داريد  انتخابات ابراز ميفرايندا از طريق گزينش خود ر
  .نهايت چيزي نصيبتان شود كه از آن بيزاريد

دهند و اغلب به  شان را در انتخابات بروز نمي به همين دليل، بسياري از مردم ترجيحات واقعي
مورد نظرشان رأي مردم ممكن است به حزب يا گزينة . دهند صورت تاكتيكي رأي مي

 بيشتري در انتخابات   ديگري رأي بدهند كه شانس پيروزي ندهند بلكه به حزب يا گزينه
به طور مثال، اگر احتمال پيروزي نامزد حزب كارگر در انتخابات پارلماني در يك . دارد
 انتخاباتي اندك به نظر برسد، طرفداران حزب كارگر ممكن است به نامزد ليبرال  حوزه
كه رقيب اصلي (كار  كرات رأي بدهند تا بدين وسيله از پيروزي نامزد حزب محافظهدمو

  .جلوگيري كنند) حزب كارگر است
كننده در مورد خواستة واقعي  دهي يك پيام خطا يا گمراه اين رفتار تاكتيكي در رأي

 كلي بندي رسيدن به يك جمع. كند دهندگان به سياستمداران و مقامات دولتي ارسال مي رأي
نسبت به حال و هواي عمومي از طريق انتخابات كار بسيار دشواري است، آن هم در 
                                                            
1. Food Stamp programme  
2. Farm Bill 
3. strategic voting 
4. tactical voting 
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دهنده نيز، هر اندازه  دهندگان اغلب با هم تضاد دارند و هر فرد رأي انتخاباتي كه نظرات رأي
و در . هم كه با حرارت و قدرت از يك موضوع حمايت كند، فقط يك رأي بيشتر ندارد

رسيدن به  دهند،  كه اعتقاد دارند رأي نميآن چهاز مردم حتي به مواقعي كه بسياري 
اي كامالً  دهندگان، به شيوه و وقتي رأي. شود تر مي گيري باز هم سخت بندي و نتيجه جمع

ها به قدري ناچيز است كه تحقيق و بررسي  رسند كه تك رأي آن عقالني، به اين نتيجه مي
و حتي به خود زحمت  – اتالف وقت استهاي احزاب فقط يك جور در مورد سياست

هاي به اصطالح دموكراتيك  در آن صورت، گزينش –دهند شركت در انتخابات را نيز نمي
  .ي برخوردارندتر كمما باز هم به نظر از مشروعيت 

 استراتژيك، ادغام  دهندگان، رأي دادن به شيوه ، ناآگاهي رأيآراهاي ذينفع، معاملة  گروه
ها به  هاي مختلف و ناهمگن در يك زنبيل، حوالة زمان پرداخت هزينه ها و سياست طرح

كامالً واضح است كه نظام دولتي ... كشي آينده، وجود اجبار و قوه قهريه، انحصارات، بهره
به قول بيوكَنن و تاالك، دولت چيزي . هاي خاص خودش را دارد ها و ناكامي نيز كاستي

  . به آن داشته باشيمنيست كه ما بخواهيم نگاهي رمانتيك



 

 
 

  چگونگي پيروز شدن در انتخابات-4
 

 

ها نگاه  دوست داريد هرگز نبايد به طرز ساختن آنرا اند كه اگر قوانين يا سوسيس  گفته
گيري  مقصود از رأي. است» انتخاب عمومي«اين كنايه تلخيصي از نظر يك دانشور . كنيد

اما تصميمي كه از . عيبراي ترجمة نظرات افراد پرشمار به يك تصميم جم است كوششي
گردد به ميزان زيادي بستگي به اين دارد كه چه نوع نظام انتخاباتي  اين طريق پديدار مي
هاي   هر سيستم انتخاباتي خصلت، به عالوه .گيري برگزيده شده است مشخصي براي رأي

، گردد  خودش را دارد كه صرفاً به طرز كار شكلي و مكانيكي آن سيستم محدود نمي ويژه
دهندگان و نامزدها نيز خصلت  ش در شيوة رفتار رأيتأثيرچگونگي  بلكه هر سيستمي در
 سياسي چيز خيلي دلپسند و قشنگي نيست فرايندكامالً واضح است كه . خاص خود را دارد

شود ممكن است بازتابي بسيار مخدوش و   پديدار ميفرايندو آن تصميم نهايي كه از دل اين 
  . دهندگان به واقع خواهانش هستند  رأي چهآننادرست باشد از 

  گيري در عمل هاي رأي پارادوكس
 هرتوانند  ها تقريباً مي  اشاره كرده بود، برخي سيستم1»كُندورسه« كه همان گونهدر حقيقت، 

سنگ ممكن است به كاغذ ببازد و كاغذ به قيچي، اما قيچي به هر حال . آورند به بار اي نتيجه
. نتيجه به اين بستگي دارد كه انتخابات چگونه مديريت شود. د خورداز سنگ شكست خواه

مثالً رؤساي (گيري را تعيين كنند  اگر كسي يا كساني باشند كه بتوانند ترتيب و سامان رأي
خاص را تعيين ة گيري يك گزين هاي مختلف رأي بايست از بين گزينه يك كميته كه مي

قادرند براي مطمئن شدن از غلبة ترجيحات » دستور كار نويسان«همين عده از ) كنند
  .گيري را دستكاري كنند نظم و ترتيب رأي) و بدون توجه به خواستة ديگران(خودشان 

                                                            
1. Marquis de Condorcet 
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هاي اخير درستي محاسبات  و تجزيه تحليل – محاسبه كرده بود1»دانكن بلك« كه همان طور
 بيشتر باشد و هر چه تعداد هاي ارائه شده در يك انتخابات هر چه گزينه –كنند او را تأييد مي

هندگان بيشتر باشد، اين پارادوكس دور و تسلسل شديدتر خواهد بود، و همين موضوع  رأي
هاي گسترده و پيچيدة سياسي  اي در نظام پارادوكس مزبور از اهميت ويژه گردد كه باعث مي

  .امروز برخوردار باشد
اي  كه تعداد نامزدها به واسطة سلسله(به طور مثال، در انتخابات رياست جمهوري در آمريكا 

اين پارادوكس از اهميتي واقعي برخوردار ) يابد هاي اوليه به دو يا سه نفر تقليل مي از گزينش
توان ديد كه در آن  همين وضعيت را در انتخابات رياست جمهوري فرانسه نيز مي. است

يابند؛ در نتيجه در  هايي راه ميگيري به دور دوم و رقابت ن نامزدهاي پيشتاز از دور اول رأي
 از ميان شانزده نامزد رياست جمهوري به مقام 2»ژان ماري لوپن« رهبر جبهه ملي، 2002سال 

 شكست خورد، در حالي 3»ژاك شيراك« نسبي دوم رسيد و در دور نهايي با اختالف زياد از
 اسمش ،شده بودكه نامزد حزب سوسياليست كه در دور اول با اختالف بسيار اندكي سوم 

 سيستم انتخاباتي چنانچهدر اين مورد . هاي آرا در دور دوم قيد نشده بود اصالً روي برگه
 كامالً متفاوتي از انتخابات حاصل  ديگري در فرانسه اتخاذ شده بود امكان داشت نتيجه

 آن وقت نامزد ،بود  ميتر كم اگر نامزدهاي جناح چپ تعدادشان ،به طور مثال. گردد
. يافت داد و به دور دوم راه مي نامزد ناسيونال سوسياليست را شكست مي ياليست احتماالًسوس

 ، از دور رقابت حذف شده بودشانكه نامزد مورد حمايت ،در آن صورت طرفداران جبهه ملي
توانستند به جاي رأي دادن به ژاك شيراك به نامزد حزب سوسياليست رأي بدهند و  مي

  .رسيد ب سوسياليست به رياست جمهوري فرانسه ميبدين ترتيب نامزد حز
 در چنانچهبه عنوان مثال، . گيري شكايت دارند احزاب سوم اغلب از پارادوكس رأي

شد به احتمال زياد حزب ليبرال  بريتانيا انتخابات به صورت دو حزبي برگزار مي
ي ليبرال  زيرا طرفداران حزب كارگر نامزدها،كرد  را كسب ميآرادموكرات اكثريت 

ها را به  كاران نيز آن دادند و طرفداران محافظه كاران ترجيح مي دموكرات را به محافظه
                                                            
1. Duncan Black 
2. Jean-Marie Le Pen 
3. Jacques Chirac 
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اما وقتي هر سه حزب در انتخابات شركت . دادند نامزدهاي حزب كارگر ترجيح مي
حزب ليبرال دموكرات عموماً در مقام سوم ) مرسوم نيز همين استة كه روي(كنند  مي

  .رسد نميدرت گيرد و به ق قرار مي

  هاي انتخاباتي ديگر سيستم
هاي انتخاباتي  بر سيستم» انتخاب عمومي«اي از كارها و مطالعات اوليه در نظريه  بخش عمده

 كه در آن هر كس 1»هاي تك عضوي سيستم«غالب در بريتانيا و آمريكا متمركز بود، يعني 
هاي  ها كشور به حوزه مدر اين سيست. شد كرد برنده اعالم مي  را كسب ميآرااكثريت 

ها با هم رقابت   نامزد در هر يك از اين حوزهچند .گردد انتخابية جغرافيايي تقسيم مي
 مجلس  كنند و نامزدي كه بيشترين تعداد رأي را به خود اختصاص دهد به عنوان نماينده مي

اي برنده البته پيروزي در چنين سيستمي به اين معنا نيست كه نامزده. برگزيده خواهد شد
 در بين تعداد زيادي از نامزدها تقسيم آرامعموالً . اند اكثريت آراي اخذ شده را كسب كرده

  . شود شود و نامزد پيروز فقط با اقليت اندكي از كل آراي اخذ شده انتخاب مي مي

 از جمله در اروپاي ،اند كه در بسياري از ديگر كشورها ها موجب شده اين نگراني
ها  در اكثر اين سيستم.  در انتخابات اتخاذ شوند2»نمايندگي تناسبي«هاي  مركزي، سيستم

كنند و مردم به احزاب رأي  احزاب سياسي فهرستي از نامزدهاي مورد نظر خود تهيه مي
هاي مجلس بين احزاب و بر مبناي تعداد  سپس اختصاص كرسي.  نه به فرد،دهند مي

تواند  چنين روشي گرچه مي. ردگي آراي به دست آمده براي هر حزب صورت مي
گذاري  تر در روند قانون  آورد تا نامزدهاي حزب اقليت به شكلي منصفانهفراهمشرايطي 

در مجلس حضور داشته باشند، اما در عين حال به سران احزاب، كه تعيين كنندگان 
هاي تك  كند و نسبت به سيستم اي اعطا مي فهرست نامزدها هستند، قدرت قابل مالحظه

اهرم نفوذ و فشار ) دهنگان خود وفادارتر هستند ها نمايندگان به رأي كه در آن(عضوي 
  .دهد بيشتري در اختيار سران احزاب قرار مي

                                                            
1. single-member systems 
2. proportional representation systems 
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هاي اقليت  به دفعات به ايجاد دولت» نمايندگي تناسبي«هاي  موضوع ديگر اين است كه سيستم
و در نتيجه به  –ف استشوند كه مستلزم سازش بين احزاب مختل يا ائتالفي منجر مي

 خواهانش هيچ كسانجامد كه به واقع  هاي ناهمگون سياسي مي اي از برنامه گيري ملغمه شكل
 نيز وارد است كه در 1»رأي آلترناتيو«هاي  همين انتقاد به سيستم. نبوده و به آن رأي نداده است

 ترجيح دهندگان به نسبت ي اما رأ،شود ها فقط يك نماينده از هر حوزة انتخابيه برگزيده مي آن
شوند  اند حذف مي ين رتبه را آوردهتر كمنامزدهايي كه . دهند و تمايل خود به نامزدها رتبه مي

يابد تا اين كه سرانجام نامزدي كه  مانده تخصيص مي و ترجيح ثانوية ايشان به نامزدهاي باقي
ين وضعيتي، نامزد پيروز ممكن در چن. شود  و باالترين رتبه است برگزيده ميآراحائز اكثريت 

دهندگان نبوده بلكه فقط در نظر اندكي  است كسي باشد كه الزاماً مورد حمايت پرشور رأي
 و در مقابل، نامزدي ؛ين حالت تهاجمي را داشته استتر كمدهندگان   درصد رأي50بيش از 

 بوده بازنده دهندگان  درصد رأي50 از تر كمكه با شور و حرارت مورد حمايت جدي اندكي 
هاي رأي تك عضوي و رأي آلترناتيو هر كدام نتايج متفاوتي به بار  سيستم. انتخابات باشد

  .توان ادعا كرد كه يكي بدون هيچ ابهامي از ديگري بهتر است  اما نمي،آورند مي

  ناآگاهي عقالني
 كنندگان در انتخابات است رأي دادن مستلزم صرف قدري زمان و تالش از سوي شركت

گيري و پر كردن برگه رأي محدود   رأي كه صرفاً به زمان و تالش جهت رفتن به حوزه
 انتخابات بايد صرف شناخت نامزدها و فرايندقسمت عمدة وقت و تالش در . شود نمي

  .ها شود تا فرد بتواند آگاهانه تصميم بگيرد مطالعة سياست

ت نامزدها و آگاهي نسبت به با در نظر گرفتن اهميت خطيري كه انتخابات دارد، شناخ
به هر حال، . دهندگان خواهد بود  رأي  بالقوه بزرگي بر عهده  هايشان وظيفه ها و برنامه سياست
 كنند كه قرار است بيش از نيمي از اقتصاد كل انتخابخواهند دولتي را  دهندگان مي رأي

 5ي قرار است انحصار اين موضوع كه چه كس.  سال آينده اداره كند5 يا 4كشور را به مدت 
از كل توليدات دفاعي گرفته تا آموزش و پرورش، (سالة همه چيز را در اختيار داشته باشد 

                                                            
1. alternative vote systems 
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 انحصار تصويب مقررات در صنايع چنين همرفاه، نيروي انتظامي، بهداشت و درمان، و 
موضوعي بسيار مهم ) ايمني عمومي و بسياري امور ديگر كشور، امور مالي، حمل و نقل،

  . دهندگان را دارد ست و ارزش صرف وقت و مطالعه و بررسي از سوي رأيا

 كلي   چنداني در نتيجهتأثيردهنده  با وجود اين، بسيار بعيد است كه گزينش هر فرد رأي
ي قائل باشيم باز هم اين امكان وجود تأثيرحتي اگر براي آن تك رأي . انتخابات داشته باشد

 صادقانه  به عنوان مثال، يك رأي –خواهشان را در بر نداشته باشد دل دارد كه رأي افراد نتيجه
به نامزد حزب كارگر ممكن است نامزد ليبرال دموكرات را از يك تك رأي محروم كند، 

كار را  داد تا رقيب محافظه يعني همان يك رأيي كه شايد به نامزد ليبرال دموكرات امكان مي
  .مغلوب سازد) او متنفر استكه رأي دهندة طرفدار حزب كارگر از (

در محيط بازار ممكن است . دهندگان با ترديد ديگري نيز مواجهند عالوه بر اين، رأي
اما به طور . هميشه شفاف نباشند و كيفيت كاالها نيز هميشه معلوم و مشخص نيستها  قيمت

ار بايد دانيد كه چه مقد  اگر شما يك فنجان قهوه بخريد از پيش مي كهتوان گفت كلي مي
ايد دريافت  دانيد كه چه چيزي در مقابل وجهي كه پرداخته هزينه كنيد و تقريباً به روشني مي

. كنيد پردازيد و كل نفع مورد نظر را دريافت مي به واقع، شما كل هزينه را مي. خواهيد كرد
 به اگر شما. شود ها و منافع در بين بسياري از مردم پخش مي اما در امور سياسي، هزينه

دانيد كه در نهايت براي شخص شما چه  اي مانند بيمه درماني رأي دهيد الزاماً نمي برنامه
 .مقدار هزينه در بر خواهد داشت يا اين كه دقيقاً چه ميزان منفعت عايد شما خواهد شد

 هر ماه مبلغ ،تان تغيير كند و نسبت به قبل ممكن است شغل بهتري پيدا كنيد و ردة مالياتي
 يا حتي امكان دارد خيلي به ندرت بيمار شويد و در ؛ي براي بيمه درماني پرداخت كنيدبيشتر

  . نتيجه از خدمات درماني استفاده نكنيد

بيني رأي   واقعي و قابل پيشتأثيرها و منافع، و نيز شانس بسيار ناچيزِ  ترديد در مورد هزينه
ناآگاهي « آن را 1»داونزنتوني آ«شما در نتيجة انتخابات، به ظهور مفهومي انجاميد كه 

ها ناخوشايند و  اي ممكن است براي دموكرات چنين انديشه.  توصيف كرده است2»عقالني
                                                            
1. Anthony Downs 
2. rantional ignorance 
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دهندگان است، زيرا حقيقتاً براي   باشد اما منطقاً بايد پذيرفت كه حق با رأيآزاردهنده
ها  نامزدها و آگاهي گسترده از برنامه شناخت دقيق به منظوردهندگان به صرفه نيست كه  رأي

  .وقت و تالش زيادي صرف كنندها   آنيها و سياست

   رأيهانگيز
 شايد اين كار .در حقيقت چندان روشن نيست كه افراد عقالني چرا اصالً بايد رأي بدهند

ش تأثيررغم ناچيز بودنِ   كاري كه علي؛مان باشد شبيه تشويق كردن تيم فوتبال مورد عالقه
 امر اين است كه مردم به هر حال رأي يتاما واقع. كنيم كه بايد انجام دهيم حساس ميا

كنند كه اميد دارند  هايي اين كار را مي ، به شيوه»انتخاب عمومي«و، بنا بر نظرية  دهند مي
  . منافع خودشان باشدپيشبردباعث 

بنا به نظر . ن هستندگير منافع خودشا در همين حال، مسئولين ادارة احزاب سياسي نيز پي
، هدف سران احزاب سياسي جمع كردن داونزنظير بلك يا » انتخاب عمومي«دانشوران اولية 

كه برايش  است رأي و به پيروزي رساندن حزبشان است و اين منبعِ همان قدرت و منزلتي
 به: دهد ها را شكل مي گيري سياسي آن كه موضع است اين انگيزة رأي چيزي. ارزش قائلند

ها باعث پيروزي  كنند كه آن سياست گزينند چون فكر مي هايي را برمي واقع احزاب سياست
  .پندارند ها را بحق يا درست مي  و نه الزاماً به اين خاطر كه آن سياست،شود حزب متبوعشان مي

ايم كه احزاب  همه ما بارها شاهد بوده. بدون شك در اين نظر نكات فراواني نهفته است
كنند يا كنار  هايي را اتخاذ مي ها سياست ونه صرفاً با استناد به نظرسنجيسياسي چگ

اند كه  اخيراً استدالل كرده» انتخاب عمومي«با اين حال، برخي از دانشوران . گذارند مي
ها و آزادانه از يك سياست به سياستي ديگر روي  احزاب سياسي در واقع به اين سادگي

كنند  هايي را اتخاذ مي فراگيري دارند و سياست  ايدئولوژياين احزاب معموالً. آورند نمي
 بيشتر ي اگر احزاب به طمع كسب آرا،در حقيقت. بيني همخواني داشته باشد كه با آن جهان

. هاي خود را ترك كنند اعتبار خود را از دست خواهند داد به طور ناگهاني اصول و سياست
اي براي جذب رأي  تواند وسيله ك خودش ميبه عالوه، داشتن يك موضع محكم ايدئولوژي

دهندگان واقعاً مشمول قاعدة ناآگاهي عقالني باشند احزاب   رأيچنانچهمحسوب شود، زيرا 
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ترين  كه حتي ناآگاه(قادر خواهند بود با اصرار بر يك برچسب عام يا رهيافت كلي 
راي مردم را به آ) دهندگان هم آن را به سادگي تشخيص دهند و از آن حمايت كنند رأي

  . سوي خود جلب نمايند

  رانش به سمت ميانه
معروف » قاعدة رأي ميانه«و به  – مطرح گرديد»دانكن بلك« ديگري كه اصالتاً توسط  نكته
  .دارند) يا جناح ميانه(جو تمايل به گرفتن زمين وسط  اين بود كه احزابِ رأي –است

بايست صرف امور   اين كه ما چه مقدار مي مثالً؛اي را در نظر بگيريم بياييد موضوع ساده
  موضوعاتاً اصطالحرا موضوعات قبيلاين » انتخاب عمومي«دانشوران . دفاعي كنيم

هاي مردم در اين امور در يك ترازو يا ميزان واحد قرار  ، زيرا گزينشنامند مي 1»بعدي تك«
  .ستدارد، ميزاني كه درجاتش از هيچ تا مقادير بسيار زياد در نوسان ا

اي صرف امور دفاعي كنيم خيلي كم  تعداد كساني كه معتقدند ما اصالً نبايد هيچ هزينه
اي بيشتر از هزينة فعلي هستند نيز خيلي   هايي كه معتقد به صرف هزينه است و تعداد آن

اما اكثر مردم احتمال دارد، مانند آويز يك ناقوس، در جايي در قسمت وسط . كم است
تك «كه ترجيحات مردم  گويند ان تخصصي اين رشته اصطالحاً ميدر زب. تجمع كنند

 يك چنانچه بلكه ،دهندگان در قسمت ميانه بيشتر است نه تنها تعداد رأي.  هستند2»اوجي
دهندگان تنظيم كند باز هم  تر به قسمت تجمع رأي حزب موج سياست خود را نزديك

. ار دارند به خود اختصاص دهداحتمال دارد آرايي را كه در يكي از طرفين افراط قر
ژي عقالني رأي جمع كردن اين است كه به ت براي يك حزب افراطي، استرا،بنابراين

اش،  سمت قسمت ميانه حركت كند با اين اميد كه ضمن حفظ آراي طرفداران افراطي
ه چدر واقع، هر . رو را نيز به دست آورد هاي ميانه تواند تعدادي از آراي توده  ميزمان هم
 در نقطة  كه كه يك حزب به سمت قسمت ميانه ميل كند نسبت به ديگر احزابيقدر

  .دورتري از ميانه هستند برتري بيشتري خواهد داشت
                                                            
1. one-dimensional issues 
2. single-peaked preferences 
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شود كه احزاب سياسي در مركز نظرات به همگرايي  به گفتة دانكن بلك نتيجه اين مي
در اين گفتة دانكن .  كنندنزديك» دهندة ميانه رأي«كنند مواضع خود را به  رسند و سعي مي مي

دهندگان در كشورهايي نظير بريتانيا و آمريكا اغلب شكايت  رأي: بلك حقيقتي نهفته است
اما به هر جهت، اين ايدة ساده در دوران اخير، و .  وجود نداردهيچ تفاوتيدارند كه بين احزاب 

  . ار گذاشته شده استبه داليل گوناگون، به چالش كشيده شده و به واقع به ميزان زيادي كن

اوجي صدق  بعدي، و تك  زا، تكنخست آن كه اين ايده شايد در مورد يك موضوع مج
و در جايي كه نظرات مردم بين (تنيده   موضوعات پرشمار، پيچيده، و درهم  اما در موردكند

در ضمن، فرض ايدة مزبور بر آن است كه . كند صدق نمي) پرشمار تقسيم شده» نقاط اوج«
گذرد آگاهي دارند و با نرمي و ماليمت مواضع  دهندگان مي  در ذهن رأيآن چهاب از احز

دهندگان نيز آن قدر اطالعات و  دهند، و اين كه رأي خود را براي جلب آراي مردم تغيير مي
 رأي بدهند و به اين موضوع اعتماد دارند كه ،آگاهي دارند تا بر اساس آن تغيير موضع

  . اند متعهد هستند لي كردن سياست جديدي كه اتخاذ كردهاحزاب واقعاً به عم

مثالً هنگامي كه دو  –شوند تر مي اما وقتي امور به واقعيت زندگي سياسي و اجتماعي نزديك
هندسة تغيير  –ها با هم بحث و جدل دارند موضوع مهم مطرح است و سه حزب بر سر آن

 حزبي كه اندكي از قسمت ميانه فاصله در چنين شرايطي،. گردد تر مي مواضع بسيار پيچيده
گرفته احتماالً خواهد توانست كه آراي قابل توجهي از طرفداران دو حزب ديگر را به سوي 

هاي بارزتر و بيشتري را  بايست تفاوت حزبي مي- در يك نظام سه،بنابراين. خود جلب كند
  .در بين احزاب انتظار داشته باشيم

در عالم واقعيت، احزاب سياسي . سازيِ بيش از حد امور است هاما همين مالحظة فوق نيز ساد
كنند و منافع   هستند كه با يكديگر رقابت مي گران متعدد سياسي خود تركيب و ائتالفي از كنش

لذا احتمال بسيار زيادي وجود دارد كه بستة سياسي ارائه شده از . شخصي خودشان را دارند
ب و تدابير نامحبوب باشد و به همين دليل موجب  شامل تدابير محبوزمان همسوي حزب 

در برخي موارد درست است و » قاعدة رأي ميانه«گرچه . دهندگان گردد شكاف بين رأي
  .هاست تر از اين حرف  اما ظاهراً صحنة واقعي سياست خيلي پيچيده،اي از حقيقت دارد بهره
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  دهندة عقالني افسانة رأي
انتخاب «ر دانكن بلك و ديگر دانشوران اولية برخالف نظ(حتي اگر احزاب سياسي 

 به  از خردمندي طلباني نباشند كه فقط به دنبال كسب رأي هستند، باز هم فرصت) »عمومي
اقتصاددان  ،2007در سال . بين باشيم  سياسي خوشفراينداندازه به  دور است كه بخواهيم بي

دهندگان  شيد كه معتقد بود رأي ديدگاه مرسومي را به چالش ك1»برايان كَپلن«آمريكايي 
اما .  در انتخابات اعتماد كردشانتوان به مسئوالنه رأي دادن مردماني عاقل هستند كه مي

داشت كه برخالف اين ديدگاه مرسوم، مردم گرفتار برخي تعصبات  اظهار مي» برايان كپلن«
دانند كه   زيرا مي،دتوانند در اين تعصبات تا حد افراط هم پيش برون غيرعقالني هستند و مي

 بلكه به شكلي گسترده در بين ، در نهايت بر گردن خودشان نخواهد بودشان تصميمات هزينه
  . كل جمعيت كشور پخش و تقسيم خواهد شد

 است  برايان كپلن، در وهله نخست بايد در نظر گرفت كه از بين رفتن مشاغل چيزي به عقيده
هاي كشاورزي و ديگر صنايع رأي  يارانه طبيعتاً به ،ابراينبن. دهندگان از آن نفرت دارند رأي كه
هاي تكنولوژيك و مولّد در اصل به اين معناست كه  كنند كه پيشرفت دهند و فراموش مي مي

توان در جاي ديگري بهتر به خدمت  همان نيروي مشغول به كار در مزارع يا صنايع را مي
ي نيستند و بنابراين قادر به تشخيص پيامدهاي دهندگان الزاماً اقتصاددانان خوب رأي. گرفت

دهندگان نسبت به بيگانگان  دوم آن كه رأي. هاي اقتصادي خوب و بد هم نيستند ثانويِ سياست
نگاهي متعصبانه دارند و به جاي آن كه از مزاياي تجارت آزاد استقبال كنند، نيروي كار 

 است كه مردم سومين مسئله اين. ارندپند خارجي را به مثابه تهديدي عليه مشاغل داخلي مي
دهند و متوجه نيستند كه در دراز  اندازه بزرگ جلوه مي مشكالت موجود در اقتصاد را بي

و چهارم آن كه مردم مزاياي مكانيسم . مدت همة امور به طور كلي در حال بهتر شدن است
  .كنند ميشمرند و در مورد كاراييِ ابتكارات سياسي اغراق  بازار را ناچيز مي

و ( را در كنار ناكامي دولتي قرار دهيم »ناكامي دموكراتيك«  شايد الزم باشد كه،بنابراين
 كه در ادامه خواهيم ديد، هيچ ترديدي گونه همان). اين دو را هم عرض يكديگر بدانيم

توان داشت كه تصميمات دولتي ممكن است به واسطه يا به داليل مختلفي تحريف  نمي
                                                            
1. Bryan Caplan 
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گيري، يا به واسطة منافع شخصي سياستمداران و   به واسطة سيستم رأيمثالً: شوند
شدة ذينفع عرصة گفتمان عمومي را   دهي سازمانهاي  ساالران، يا به اين دليل كه گروه ديوان

دهندة  گيري به شكلي كارامد بازتاب اما حتي اگر سيستم رأي. اند در تسلط خود گرفته
هاي عموم را  ساالران خواسته ر سياستمداران و ديواننظرات عموم مردم باشد، و حتي اگ

صادقانه به پيش ببرند، باز هم ممكن است كنشِ عموميِ پديد آمده كنشي غيرعقالني 
هاي مختلفي در اين  نظريه. دهندگان غيرعقالني هستند باشد، صرفاً به اين خاطر كه رأي

اين كه دولت الزاماً براي  –دشون ها به يك مسير منتهي مي  اما همة آن،باب وجود دارد
نهاد چندان مناسبي  ناميم مي» هاي بازار ناكامي« ما اغلب آن چهسر و سامان دادن به 

سياستمداران و مقامات دولتي ممكن است به خوبي بدانند كه چه چيزي . نيست
هاي  كاركسب و مثالً ممكن است بدانند كه ( راهگشاست و چه كاري بايد انجام شود

اما باز  ) بلكه بايد اجازه داد تا ورشكسته شوند و از بين بروند، را نبايد نجات دادده زيان
دهندگان شوند و اقدام  هم اين امكان هست كه ناخواسته تسليم تعصبات غيرعقالني رأي

 كارهايي نظير ؛به كارهايي كنند كه خود به ناكارامدي و ضدتوليدي بودنشان واقفند
 اشاره شد، ساختن قوانين نيز درست پيشتر كه همان طور. ده يان دادن به صنايع ز يارانه

  .مانند ساختن سوسيس يك كار ناخوشايند و بدمنظر است
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هر دو طرف معامله در صورت ناراضي بودن از شرايط : طلبانه دارندوقراردادهاي بازار ماهيتي دا
قهري  بايست كه  ميناچاربه اما سياست . توانند از شركت در معامله خودداري كنند قرارداد مي

حتي اگر از  از آن پيروي كنند، تصميم جمعي گرفته شد همگان مجبورند به محض آن كه: باشد
مثالً با امتناع از پرداخت  (و اگر سعي كنند كه از توافق جمعي طفره بروند. آن ناخشنود باشند

  .كند ميها به پيروي از جمع استفاده  حكومت از اقتدار خود براي وادار ساختن آن )ماليات
اما . خوشايند وخواستني نيستند هرگز )حتي براي هدفي عادالنه (زوراعمال زور و تهديد به 
تواند از  اكثريت مي حكومت اكثريت وجود اين احتمال است كه ترِ كننده خصيصة نگران
هاي  ماليات ؛هايي كامالً ناعادالنه متوسل شود  اقليت به شيوهزورگويي بهقدرتش براي 
ها را  عدالتي  بيشان را نابود كند، و همة اين هاي فردي ها تحميل كند و آزادي سنگين بر آن

  .نيز با پشتيباني اقتدار حكومتي انجام دهد
تحت . تر است هآزار دهندبسي فراتر و » يك گوسفند و دو گرگ«البته ماجرا از اين مشكلِ 

 بلكه حتي اين ،كشي كند تواند از اقليت بهره حاكميت رأيِ اكثريت نه تنها اكثريت مي
شده دست به دست هم دهند و  دهي سازمان و  كوچكهاي اقليتامكان نيز وجود دارد كه 

و اين موضوع به طور اخص . نيافته تحميل كنند خواسته خود را بر اكثريت گسترده و سازمان
  .كند گذاري صدق مي در مورد انتخاب نمايندگان مجلس قانون

  منافع متمركز و منافع پراكنده
گيري منافع خود با شدت  هاي ذينفعِ خاص در پي ها پيش آشكار شده كه گروه از مدت

 توانستند عمق اين »ويليام اچ ريكر« و »منسر اُلسن«اما . كنند و انگيزه فعاليت و تبليغ مي
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مورد مطالعه بسيار » انتخاب عمومي«پديده را با به كار بستن آن در اصول اقتصاد 
  .تري قرار دهند دقيق

 هاي مزبور آن است كه گروه» انتخاب عمومي«بار ديگر بايد يادآور شد كه فرض نظرية 
در پي محافظت و پيشبرد  )هاي اُپرا فرنگي كاران يا صاحبان سالن مثالً صنف گوجه(

 كه منسر اُلسن اشاره كرده بود، اين همان گونهبه واقع، . منافع مشترك خود هستند
ت، در وهله نخس.  سياسي خود دارنددهي سازمان بسيار نيرومندي براي  ها انگيزه گروه

ها باشد،  اين گروه) يا به ضرر( تصميمات جمعي به نفع چنانچه بايد در نظر داشت كه
و از آن . خواهند داشت) يا از دست دادن(ها خيلي چيزها براي به دست آوردن  آن

نسبتاً آساني كار ها   آندهي سازمانسنخ هستند  ها كوچك و هم جهت كه اين گروه
  .است

دهندگان،  كنندگان و ماليات هاي بزرگ، نظير مصرف هعكس اين موضوع در مورد گرو
هاي پرجمعيت انگيزة بسيار اندكي براي صرف وقت و انرژي  اين گروه. كند صدق مي

 تصميمات جمعي در تأثيرجهت تشكيل ستاد و تبليغات دارند و چون خيلي پرشمار هستند، 
از . ماند ي اندك باقي ميثيرتأشود و لذا همواره در حد  بين گسترة وسيعي از افراد پخش مي

شان كار آساني نيست و  ها به واسطة وسعت و گوناگوني  كردن اين گروهدهي سازمانطرفي، 
هاي  به فعاليتها   آن بسياري از مردم ممكن است با خود حساب كنند كه پيوستن يا نپيوستن
  .ستادي و تشكيالت رايزني در هر صورت تفاوت چنداني نخواهد داشت

منافع هاي پرجمعيت با  در مقايسه با گروه(منافع متمركز هاي كوچك با  جه، گروهدر نتي
تر،  كنندگاني به مراتب فعال گيري جمعي شركت  تصميمفرايندممكن است در ) پراكنده

فرنگي  به طور مثال، گرچه اعمال ممنوعيت بر گوجه. پر سر و صدا تر و مؤثرتر باشند
فرنگي كاران است اما براي صنف  ف گوجهصنة وارداتي به شدت مورد عالق

كنندگان صرفاً به معناي يك محدويت خيلي ناچيز در قدرت انتخاب محسوب  مصرف
 به يك سالن اُپرا ممكن است درآمد  به همين منوال، اعطاي يك كمك هزينه. شود مي

  صاحب سالن را دو برابر كند در صورتي كه فقط چند پِني به قبض ماليات مردم شركت
  .كند اضافه مي
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در حالي كه تعداد بسيار زيادي از . شوند هاي ناچيز رفته رفته كالن مي اما همين خرده پول
هاي ذينفع هر يك براي كسب مزاياي بيشتر، و البته به هزينة اكثريت گستردة مردم،  اقليت

رات بيشتر، كنند، ديگر جاي تعجبي نيست كه چرا ما مدام با مقر فعاليت ستادي و تبليغاتي مي
 هر يك از ما واقعاً آن چهتر از  تر، و دولتي بزرگ هاي سنگين هاي بيشتر، ماليات يارانه

 سياسي فرايندرسد كه براي بدبين بودن به  باز هم به نظر مي. شويم خواهانش بوده، مواجه مي
  .اي وجود دارد دليل شايسته

  سياست گروهاي ذينفع
دهنده عمومي، يا  ع خاص ايشان ممكن است براي رأيدانند كه مناف هاي رايزني مي گروه

كنند، كشش چنداني نداشته باشد   عمومي را نمايندگي مي دهنده براي سياستمداراني كه رأي
مثالً . كنند بزك مي» منافع عمومي« خود را اغلب با زبان  هاي  و به همين دليل نيز خواسته

دالل كنند كه ممنوعيت واردات  استشانكاران ممكن است در تبليغات فرنگي گوجه
دهد و به  زاي خارجي نجات مي كيفيت و بيماري فرنگي بي فرنگي ما را از شر گوجه گوجه

هاي اُپرا  صاحبان سالن. انجامد اشتغال بيشتر در مزارع وطني و ارتقاي سطح رفاه داخلي مي
ما كمك كرده و نيز ممكن است استدالل كنند كه شكوفايي فرهنگ اُپرا به تعالي فرهنگي 

  .كند ها تبديل مي تر براي توريست كشورمان را به مقصدي جذاب

 با خردمندي به ما اندرز داده 1»آدام اسميت«، 1776نزديك به دو و نيم قرن پيش، در سال 
به دقت و طوالني مدت بررسي شوند، و نه تنها با "ها بايد  بود كه اين قبيل استدالل

 اين واقعيت كه در عرصة اما. "ترين توجه و مراقبت دگمانترين بلكه با ب گيرانه سخت
تناسب بلندتر از بقيه به گوش  هاي كوچك رايزني به طرزي بي گفتمان عمومي صداي گروه

و احتماالً نسبت به اكثر مردم عادي به مراتب اطالع و آگاهي بيشتري به موضوعات ( رسد مي
 شان هوش و حواس يز به شكلي نامتناسب همهبه اين معناست كه سياستمداران ن )خاص دارند

 حتي ،ها تن بدهند هاي آن تر است كه به خواسته  آسانشانشود و براي ها مي متوجه اين گروه
به . هاي خود بي سر و صدا تر هستند اگر اين كار به ضرر اكثريتي باشد كه در بيان خواسته

                                                            
1. Adam Smith 
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آوري پول براي   براي رايزني و جمعهاي ذينفع انگيزه نيرومندي  نظر به اين كه گروه،واقع
شود تا   گشوده ميشانكنندة ديگري نيز در مقابل انداز وسوسه فعاليت و تبليغات دارند، چشم

هاي مالي  كنند ستادهاي اهداي كمك ها حمايت مي به طرفداري از سياستمداراني كه از آن
شود، سياستمداران   ميبه ما يادآور» انتخاب عمومي« كه رهيافت همان گونه. تشكيل دهند

منافع خاص خودشان را دارند و اين يكي از داليلي است كه نشان ) افرادة مانند هم(نيز 
هاي ذينفعِ بسيار كوچك به اين سادگي، و   شدة گروهدهي سازمانهاي  دهد چرا فعاليت مي

   .هاي نمايندگي نفوذ و غلبه دارند تا اين اندازه فراگير و مرسوم، در تمام سيستم

هاي اصلي  رغم همة سر و صداهاي ايجاد شده در ستادهاي تبليغاتي عمومي، رايزني البته علي
 كه منسر اُلسن اشاره همان گونه. گيرد معموالً در سكوت و در پشت درهاي بسته صورت مي

 هم به نفع رايزنان است و هم به نفع سياستمداران كه فرايندكرده بود، ماهيت غير شفاف اين 
توانند پنهاني به معاملة حمايت متقابل بپردازند؛ و احتماالً در اين بين آن دسته از  مي

دار هستند و نيز سياستمداراني كه مستقر در قدرت  هاي رايزني كه قديمي و ريشه گروه
 مزبور بر عليه منافع اكثريت عظيم فراينداما . هستند، بيشترين منفعت را خواهند برد

اي در اين مذاكرات  دهندگاني عمل خواهد كرد كه هيچ نماينده اتكنندگان و مالي مصرف
  . خصوصي ندارند

  مشكالت سازماني
ها منافعي بسيار شبيه به هم  هاي ذينفعي كه خيلي كوچك هستند و اعضاي آن گروه

اما چون تعداد اعضاي اين . تر است  از همه آسانشان كردندهي سازماندارند احتمال 
آوري پول كافي براي خريد حمايت   است امكان دارد در جمعها بسيار اندك گروه

دولتي و به خدمت گرفتن متخصصين روابط عمومي جهت رايزني مؤثرتر و شنيده شدن 
  . به زحمت بيافتندشانصداي

 فراهمتوانند پول بيشتري  ها مي تر اعضاي بيشتري دارند كه از طريق آن هاي بزرگ گروه
تر شدن تشكيالت،   با بزرگزمان همه خدمت بگيرند، اما اي را ب كرده و فعالين حرفه

ها ممكن است  اعضاي اين گروه. يابد نيز افزايش مي» سواري گرفتن مجاني«مشكالت 
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هاي حزبي براي جذب منابع مالي و انجام كارها را به ديگران بسپرند چون به خوبي  فعاليت
مزاياي حاصله نصيب آنان نيز خواهد هاي رايزني گروه به ثمر بنشيند  آگاهند كه اگر تالش

به عبارت . كند كه سهمي در اين موفقيت ايفا كرده باشند يا نكرده باشند شد و تفاوتي نمي
  . با مشكل سواري گرفتن مجاني مواجهند) مانند جوامع پرجمعيت(هاي بزرگ  ديگر، گروه

 اعضاي خود بتوانند  بهشانهاي هاي ذينفع ممكن است با محدود ساختن مزاياي رايزني گروه
هاي  اي، اتحاديه هاي حرفه انجمن. از اين مشكل سواري گرفتن مجاني اجتناب كنندبه نوعي 

ها ممكن است سياستمداران را وادار كنند تا اعضاي   و نظاير آن،كارگري، مجامع توليدي
ي ويژه به به شكل) ها هستند ها و اتحاديه  اين انجمن كننده هزينه كه پرداخت( را شانمتبوع

ها خواهد شد   سياسي نصيب آنفرايندبدين ترتيب، مزايايي كه در آينده از . رسميت بشناسند
 رسميت شناخته شده محدود   بهتواند به گروه مي) مثالً انحصارات ويژه يا امتيازات مالياتي(

اي  به طور مثال، پزشكان و وكال همگي از مزيت شروط مربوط به مجوز فعاليت حرفه. گردد
دهد تا تعداد افراد  برند زيرا قيدهاي اعمال شده در اين مجوزها به ايشان امكان مي  ميبهره

فاقد «رود رقيبان ها محدود بماند، دستمزدهايشان باال برود و از و شاغل در اين حرفه
  . ها جلوگيري شود به اين حرفه» صالحيت

  سازي ائتالف
) براي حفظ ظاهر هم كه شده(تر باشد باز  هاي كوچك آسان گروه دهي سازمانحتي اگر 

هاي  اما در دموكراسي. بهتر است يك تودة انتقادي هم در گفتمان سياسي حضور داشته باشد
 و »بيوكَنن«طبق محاسبات : ن منظور الزم نيستنمايندگي چندان تودة عظيمي براي اي

دهندگان را به انگيزش  ، گروهي كه قادر باشد قدري بيش از يك چهارم رأي»تاالك«
به طور مثال، كشوري را با . اعتنا غلبه كند نيافته و بي  سازمانتواند بر اكثريت عظيمِ وادارد مي

دهنده وجود  ها ده هزار رأي  از حوزه انتخابيه در نظر بگيريد كه در هر يك صد حوزه يك
يك حزب يا گروه ذينفع براي به دست آوردن اكثريت حاكم در مجلس . دارد
يعني تعداد (هاي اكثريتي ساده در مجلس   انتخابيه و كسب كرسي گذاري در هر حوزه قانون

 5001يعني تعداد (فقط نياز به كسب اكثريتي ساده از كل آراي آن حوزه دارد  ) كرسي51
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دهندگان در انتخابات مجلس يك ميليون نفر است،  گرچه تعداد كل رأيبنابراين، ). رأي
  .كند  رأي براي پيروز شدن در انتخابات كفايت مي255,051تنها تعداد 

توانند شروط الزمة  با اين دقت نيز نمي هاي ذينفع اين تعداد عضو ندارند و البته اكثر گروه
دهندگان خود را به زحمت رأي دادن نياندازند و در  اگر اكثر رأياما . رأي را محاسبه كنند

حتي  گاه  ها به تساوي بين نامزدها تقسيم شود، آن انتخابات شركت نكنند و يا اگر آراي آن
  .گيري را به اين سو يا آن سو متمايل كنند رأية توانند نتيج  نيز ميتر كوچكهاي  اقليت

و در نتيجه غلبة خود را در (توانند قدرت آراي خود را  ها مي هايي كه اقليت يكي از راه
يا با آن  – كنندائتالفهاي ديگر  افزايش دهند اين است كه با اقليت) هاي نمايندگي سيستم
ها كه حاضرند به تالفيِ حمايت از اهداف و   يا با آن وها كه مواضعي بسيط دارند اقليت
  .ها حمايت كنند ن، در آينده از اهداف مورد نظر آشانهاي طرح

كند بستگي به نوع سيستم انتخاباتي  سازي دقيقاً به چه نحوي كار مي اين كه اين ائتالف
. يابد گيري در آن نمود مي كه اهميت نهادهاي تصميم است و اين خود مورد ديگري –دارد

كه هر كس زودتر به حد نصاب نصف به عالوه يك (هاي مبتني بر اكثريت ساده  سيستم
ها افراد يا  كنند كه در آن ايجاد مي» انتخاباتي پيش«هاي  عموماً ائتالف) شود پيروز ميبرسد 
پيوندند، يا احزاب   را كنار گذاشته و به يكي از احزاب غالب ميشانهاي ذينفع اختالفات گروه

كنند و اتحادهايي را به وجود  پوشي مي اقليت به طور مقطعي از اختالف نظراتشان چشم
. كه بالقوه به قدري بزرگ هست كه احزاب مستقر در قدرت را به چالش بكشدآورند  مي

يكي ديگر از شگردهاي احزاب كوچك اين است كه صرفاً نوعي پيمان انتخاباتي با هم 
مثالً از معرفي نامزد در  –برداري كنند هاي رأي تاكتيكي بهره بندند با بتوانند از فرصت مي

  .كنند پيمان بيشتر است خودداري مي  هممناطقي كه شانس پيروزيِ شركاي

هاي  حزبي و سيستم-هاي سياسي چند هاي تقنيني كه نظام اما در اروپاي مركزي و ديگر نظام
انتخابات و در درون مجلس » پس از«ها معموالً  ائتالف ها رواج دارد، تناسبي در آن

تخابات و مشخص شدن در اين كشورها پس از اعالم نتايج ان. گيرند گذاري شكل مي قانون
دانند كه چه تعداد كرسي  اند، رهبران احزاب مي آرايي كه هر يك از احزاب كسب كرده
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توانند با اطالع و آگاهي تصميم بگيرند كه  براي تشكيل اكثريت در مجلس نياز دارند و مي
  .اتحاد با كدام يك از شركا ممكن است بهترين نتيجه را برايشان در بر داشته باشد

مورد بررسي قرار داد و بسياري از   بسياري از اين موضوعات را1»ليام اچ ريكروي«
» هاي بزرگ ائتالف«ها را تشريح كرد و به طور مثال نشان داد كه چرا  هاي ائتالف ويژگي

هاي ذينفع هستند اغلب عمر  كه دربرگيرندة طيف وسيع و متفاوتي از احزاب يا گروه
نظرية «تري از  شكال متعدد و پيچيدهستن اَبه كار بز متعاقباً با اقتصاددانان ني. كوتاهي دارند

  . ها، به نتايج جالب توجهي رسيدند در اين قبيل پرسش» بازي

   ها رفتار ائتالف
كدام احزاب بيشتر مستعد تشكيل ائتالف هستند و يك : ها هستند هاي كليدي اين البته پرسش

گيري ويليام ريكر اين بود كه به جاي  جه نتي؟ائتالف چه مدت ممكن است دوام بياورد
هاي مختلف ذينفع ممكن است درست در لحظاتي  كه گروه(هاي گسترده  تشكيل ائتالف

ائتالف حداقليِ «بايست تشكيل  ژي ميتترين استرا مطلوب) نابهنگام از آن خارج شوند
يا در (تور كار  وسعت دارد كه در دساي  به اندازهصرفاً باشد، ائتالفي كه 2»شونده پيروز

 ولي آن قدر فراگير و ،رسد ميبه برتري و چيرگي ) موضوع سياسي يا طرح مورد بحث
  .بزرگ نيست كه دچار ناپايداري شود و از هم بپاشد

 ،رسد هاي مطرح شده در اين زمينه پذيرفتني به نظر مي  بقية تئوري گرچه اين تئوري به اندازه
كند  هايي صدق مي  از نيمي از دولتتر كمط در مورد  فق اين تئورياما واقعيت آن است كه

به عالوه، . حزبي اروپايي بر سر كار آمدند-كه پس از جنگ جهاني دوم در كشورهاي چند
كه اغلب در اروپا و ديگر (هاي اقليت  تئوري مزبور توضيحي در مورد موجوديت دولت

ها احتماالً دانشمند هلندي  براي اين گونه دولت. كند ارائه نمي) شوند كشورها تشكيل مي
از نظر .  توضيح بهتري دارد3»پيتر ون روزندال«علوم اجتماعي و متخصص در مبحث ائتالف 

تر است كه به جاي ائتالف با ديگر احزاب كوچكي كه در   آسانتر كوچكاو براي احزاب 
                                                            
1. William H. Riker 
2. minimum winning coalition 
3. Peter van Roozendaal 
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يك ، يببه اين ترت . با احزاب جناح ميانه ائتالف كنند،دو سوي طيف سياسي قرار دارند
چنين حزبي، با توجه به . حزب ميانة بزرگ موقعيتي محوري در هر ائتالف خواهد داشت

كند، ممكن است ترجيح دهد كه به تنهايي وارد عمل شده و دولت اقليت  اي كه پيدا مي غلبه
 اصوالً نيازي به حمايت ديگر احزاب پيدا كند، به اتحادهاي متغير و چنانچهتشكيل دهد و 

  .احزابي كه در دو سوي طيف سياسي قرار دارند متكي خواهد بودموسمي با 

دليل اين امر نيز شايد . هاي اقليت معموالً ديرپا نيستند و عمري كوتاه دارند البته دولت
اوجي  - بعدي و تك - اين باشد كه سياست در عالم واقعيت فقط در موضوعات تك

 مشخص انباشته شده   نقطهيعني جايي كه نظرات عمومي در ميزاني واحد روي يك(
و  اوجي هستند - بعدي و چند - موضوعات سياسي اغلب چند. شود خالصه نمي) باشند

هاي   كه نظرات عمومي به شيوهگيرند را در برميي متغيرمقوالت پيچيده، پرشمار، و 
 شود كه حفظ يك ائتالف پايدار همين امر باعث مي. اند ها تقسيم شده گوناگون در آن

  .كل گرددبسيار مش

  از ائتالف تا تجارت رأي
ها  هاي جالب توجه ديگري نيز در باب موضوع ائتالف و نظرية بازي بينش» انتخاب عمومي«

پردازد و اشاره  اند، از جمله بينشي كه به رابطة پويايي اجتماعي و ائتالف مي مطرح كرده
 شانها و دائمي بودن تالفكند كه هر گاه ميزان پويايي اجتماعي باال باشد از پايداري ائ مي

توان ائتالف را بر  اگر شكاف و چند دستگيِ اجتماعي هميشگي باشد مي. شود كاسته مي
 اما در عين حال وقتي ،ها سامان داد و حفظ كرد مبناي وسعت و كثرت اين چند دستگي

اري ها از پايد هاي اجتماعي در حركت و دگرگوني باشند، طبعاً بنيان بنا شده بر آن شن شن
  . ي برخوردار خواهد بودتر كم

دهندگان، تشكيل و نگهداري  دهد كه با افزايش تعداد رأي به عالوه، تئوري نشان مي
دهند در جايي كه تركيب  گردد و تئوري و مشاهده هر دو نشان مي تر مي سخت ها ائتالف

بر اساس .  بودتر خواهد هاي پايدار به مراتب آسان تر باشد تشكيل ائتالف پارچه جمعيتي يك
 و به لحاظ اجتماعي  توان توضيح داد كه چرا كشورهاي كوچك ها احتماالً مي اين بينش
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عموماً نسبت به كشورهاي بزرگ،  )نظير كشورهاي اسكانديناوي( سنخ كار و هم محافظه
  .هاي سياسي پايدارتري برخوردارند هاي متنوع، از نظام پويا، و با قوميت

هاي نمايندگي تا  ها در سيستم ثريت خاموش در مواجهه با استبداد اقليتاما بايد پرسيد كه اك
كي به سكوت خود ادامه خواهد داد؟ به هر حال اين اكثريت خاموش در معرض و تحت 

توانند در شكل مقررات و  يافته مي هاي سازمان  كه ائتالفاستفشار بارهاي بالقوه سنگيني 
كه اين  است هايي و اين تازه جداي از هزينه –دل كننيها تحم هاي گزاف بر آن ماليات
وقفة   واقعياتي نظير رشد بيمتأسفانه. كند ها بر گُردة اقتصاد در كليتش تحميل مي رايزني
در كنار اين  هاي فشار فعال سياسي، و توسعة صنعت رايزني، هاي دولتي، تكثير گروه برنامه

درت چونان يك نيروي اثرگذار سياسي دهندگان به ن كنندگان و ماليات واقعيت كه مصرف
شوند، همگي داللت بر اين دارند كه سكوت اكثريت خاموش احتماالً تا   ميدهي سازمان
  .هاي مديد ادامه خواهد داشت مدت



  
   يك مقدمه- يانتخاب عموم

66  

  



 

 
 

)تجارت رأييا (همياري در رأي دادن : آرا بازاري براي -6
 

 

هاي يكباره براي كسب اكثريت در يك  هاي ذينفع فقط به تشكيل ائتالف سياست گروه
 پيوسته و هميشگي است كه در طول زمان يفرايندسياست . شود موضوع واحد خالصه نمي

كه براي  است  وضعيتي سياست يكبه واقع –گردد موضوعات متنوعي در آن مطرح مي
آورد تا از مبادلة حمايت بين همديگر   ميفراهماي گسترده  ها مجال و محدوده افراد و گروه
  .منفعت ببرند

شود، گروهي كه نسبت به   مزبور با يك گروه آغاز ميفرايند كه پيشتر اشاره شد، همان طور
به شدت داراي انگيزه ) شان  محلههاي بهتر در مثالً نياز به احداث جاده(موضوعي خاص 

زني  چنين گروهي براي ورود به معامله با يك گروه مشابه خود فقط نياز به يك چانه. هستند
اي  هاي ما رأي بدهيد، ما هم در آينده شما امروز به طرح بهبود جاده: يا مذاكرة ساده دارد

  .دهيم هاي شما رأي مي نزديك به طرح بهبود جاده

 1»همياري در رأي دادن«اي اصطالحاً  حده آمريكا به يك چنين معاملهدر اياالت مت
گردد كه  به يك رسم قديمي در آمريكا برمي اين اصطالح احتماالًة تاريخچ. گويند مي

اي نو داشت، در كار  ها قصد ساختن خانه همسايگان در مواقعي كه يكي از آن
يي خيلي سخت بوده، به او كمك ، كه انجامش به تنها3»الوارهاي سنگين« 2»غلطاندن«

 به او ي قصد ساختن خانه داشتا كردند، و او نيز در مقابل هر وقت كه همسايه مي
  .كرد كمك مي

                                                            
1. logrolling 
2. rolling 
3. logs 
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  همياري ضمني و همياري آشكار در رأي دادن
هاي  مثالً در مورد احداث جاده(گذاري جداگانه   در موازين قانونآرا  توافق بر سر مبادله

هاي دموكراتيك  اين نوع همياري، در مجموعه. شود ناميده مي 1»همياري آشكار« )جديد
شوند، امري كامالً   به سادگي معامله ميآرا ها گذاري كه در آن ها و مجالس قانون نظير كميته

مرسوم است و نظر به اين كه طرفين توافق بايد آشكارا بدانند و ببينند كه طرف مقابل دارد به 
اما . شود اصول معامله را رعايت كرد كند، به سادگي مي يتعهد خود در معامله عمل م

هاي بزرگ كه   يا در بين گروه،شود در مواقعي كه رأي مخفي گرفته مي همياري آشكار
  .كند ها نيستند، خوب عمل نمي  آنانضباطقادر به نظارت بر اعضا و حفظ 

گويند، در مواقعي  ي م2»همياري ضمني«مكانيسم ديگري از همياري در رأي دادن كه به آن 
گيري در  هاي گوناگون خود را پيش از آغاز رأي هاي مختلف طرح دهد كه گروه روي مي

و گاه حتي (هاي متفاوت  كاسه كردنِ طرح يك. گنجانند قالب يك بستة پيشنهادي مي
گذاراني كه نسبت  دهندگان يا قانون شود كه رأي در درون يك بستة واحد سبب مي) متضاد

 زمان همدهند،  ز موازين مطرح شده در بستة فوق عالقة شديد دارند و به آن رأي ميبه يكي ا
اي  حتي اگر به آن موازين عالقه(دهند ببه ديگر موازين گنجانده شده در بسته نيز رأي 

هاي انتخاباتي احزاب يا پيشنهادات   در مواقعي كه بيانيهآرااين نوع تجارت ). نداشته باشند
ة به طور مثال، در ده. اري با هم و در هم ارائه شده باشند امري مرسوم استگذ مختلف قانون

هاي  شاهراههاي خود مربوط به  ، طرح3»دوايت آيزنهاور« جمهور وقت آمريكا، رييس، 1950
ها در آن گنجانده شده  بندي كرده بود كه نفع اكثريتي از ايالت اي بسته بين ايالتي را به گونه

هاي بهتر در  مند به احداث جاده ن دسته از اعضاي كنگره كه صرفاً عالقه در نتيجه، آ.باشد
 جمهور به واقع به طرحي رأي رييسايالت متبوع خود بودند با رأي مثبت به بستة پيشنهادي 

  .گرفت سازي را در بر مي راهة دادند كه سرتاسر شبك مي

نمايندگان در مجالس . داردگذاران  همياري ضمني در رأي دادن مزاياي بسياري براي قانون
بستة واحد كه  با گنجاندن موازيني كه برايشان منافع خاص دارد در يك توانند گذاري مي قانون

                                                            
1. explicit logrolling 
2. implicit logrolling 
3. Dwight Eisenhower 
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هاي خود  تري را نسبت به طرح حاوي منافع خاص طرف مقابل نيز هست، حمايت گسترده
به سادگي توضيح توانند  ها مي آن.  بدون آن كه مسئوليت كل بسته را پذيرفته باشند،جلب كنند
اند و وانمود كنند كه مثالً براي بهبود وضعيت  به سازش تن داده) بنا به مصلحت(بدهند كه 

هاي  ها و موازين طرف اند كه با طرح  مجبور شده خود ة انتخابي ها در مناطق مربوط به حوزه جاده
كه ( در آمريكا 2»اورزي كش يارانهاليحه « و 1»برنامة كاال برگ«ادغام . مقابل نيز همراهي كنند

  .يك نمونة تمام عيار از اين نوع همياري ضمني در رأي دادن است) پيشتر اشاره شد

.  دموكراتيك استفرايندجاي هيچ تعجبي نيست كه همياري در رأي بخش مهمي از بنابراين، 
ماالً  ساز و كار بستة پيشنهاديِ به رأي گذاشته شده احت در آنكه(اما برخالف همياري ضمني 

 تجارت رأي در همياري آشكار الاقل به )گردد در پشت درهاي بسته تعيين ميطي توافقاتي 
  . شوند  چگونه معامله ميآراتوانند ببيينند كه  همه مي: گيرد صورت شفاف صورت مي

در رأي دادن به واقع آن قدر هم » آشكار«هاي  اما حتي با وجود اين شفافيت، برخي تجارت
كه در روند (وقتي موضوعات متعددي مطرح باشند . آشكار نيسترسد  كه به نظر مي

مسئلة تجارت رأي و حمايت متقابل احزاب و ) گذاري همواره اين وضعيت وجود دارد قانون
و كسي صراحتاً (ها از يكديگر در بيشتر موارد فقط در حد يك انگاشت ناگفته است  گروه

هاي همكاران  داشت به طرح  اميد و با اين چشمگذاران به اين قانون). زند از آن حرف نمي
دهند كه همكاران اين لطف را به خاطر داشته باشند و در مواقع مقتضي به  خود رأي مي

 به قدري ظريف است كه فرايند اين ،در حقيقت. هاي مورد نظرشان رأي دهند طرح
در اين . دهند ام مياي انج شوند كه دارند چنين معامله نمايندگان اغلب خودشان متوجه نمي

كند كه يكي از اعضاي پارلمان بريتانيا از شنيدن  زمينه گوردون تاالك به موردي اشاره مي
گردد و رخداد چنين امري را  زده مي شوند بهت  در پارلمان معامله ميآرااين موضوع كه 

 را تحت دهد كه خود او چگونه ديگر اعضاي پارلمان ادامه توضيح مي كند، اما در انكار مي
ها نيز در  فشار قرار داده تا از موازين مورد نظرش حمايت كنند و كامالً انتظار داشته كه آن

  .ها بپردازد ها و موازين مورد عالقة آن آينده او را تحت فشار قرار دهند تا به حمايت از طرح
                                                            
1. Food Stamps 
2. Farm Bill 



  
   يك مقدمه- انتخاب عمومي

70  

  استيالي همياري در رأي
اين مورد به . ي بسيار رايج است، همياري آشكار در رأي امرهاي سياسي نمايندگي در نظام

سيستم فدرال در . پذيرد طور اخص در اياالت متحده آمريكا به شكل علني صورت مي
ة تا براي منافع ايالت يا محدو» رود انتظار مي«كه از اعضاي كنگره  است اي آمريكا به گونه

چه  گر. ارداش در مرحلة دوم اهميت قرار د خود مبارزه كنند و سياست حزبي در وجه ملي
  حزب ملي نيرومندتري دارند به اندازهانضباط  اين نوع همياري در كشورهاي اروپايي كه

ها بايد بين كشورهاي مختلف  زني آمريكا مشهود نيست، اما در سطح اتحاديه اروپا كه چانه
  .صورت پذيرد از اهميت بسزايي برخوردار است
ي پس از ديگري به كشورهاي اروپايي به طور مثال، نهادهاي جديد اتحاديه اروپا يك

بانك سرمايه گذاري در لوكزامبورگ، بانك مركزي در (اند  اختصاص داده شده
و رياست عالي نهادها نيز به صورت ) فرانكفورت، پارلمان در بروكسل و استراسبورگ

   .چرخد اي در ميان كشورهاي عضو دست به دست مي دوره
القول در  اي وجود شرط رأي متفق در يك دوره  نيزدر تصميمات روزمرة اتحاديه اروپا

برخي موضوعات سياسي خاص به اين معنا بود كه هر كدام از كشورها به سادگي 
گيري با شيوة  مشكل تصميم. شدتوانست تهديد كند كه مانع از حصول توافق خواهد  مي

د زيادي و براي اكثر گيري را تا ح القول باعث شد كه اتحاديه اروپا اين شيوه رأي رأي متفق
هر چند همين شيوه نيز (رأي اكثريت مشروط روي بياورد  بگذارد و به شيوة موضوعات كنار

  ).آورد  ميفراهماي براي همياري در رأي   امكان گستردهچنان هم
القول در اتحاديه اروپا مرسوم بود، توانايي هر يك از اعضا  در دوراني كه قاعدة رأي متفق

داد منافع حياتي  ر طرح پيشنهادي، عامل بازدارندة مفيدي بود كه اجازه نميدر وتو كردن ه
هاي  اما تهديد وتو خود فرصت. يك كشور توسط ديگر اعضاي اتحاديه پايمال گردد

 ؛گذاشت  در اختيار هر يك از اعضاي اتحاديه اروپا ميآراعظيمي براي تجارت 
 . پر هزينه از اكثريت استفاده گرددتوانست در جهت گرفتن امتيازات هايي كه مي فرصت

هاي   منجر به تصويب سياستدر نهايتاشتياق تقريباً تمام اعضا براي گرفتن چنين امتيازاتي 
در مجموع، .  اروپا گرديد بسيار نامتعادل و يكجانبه و تحميل فشار دائم بر بودجة اتحاديه
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انتخاب «شوران مدرن نظرية گيري در اتحاديه اروپا به واقع براي دان هاي تصميمفرايند
  . آورده استفراهممنبعي بسيار سرشار از مواد و مصالح مطالعاتي » عمومي

گيري احزاب و  ، به ويژه در سطح شكلرواج داردهمياري ضمني در سطوح بسياري 
هايي از منافع مختلف هستند كه توافق  احزاب ماهيتاً انجمن. ها  انتخاباتي آن هاي برنامه
اي معتبر، از يكديگر حمايت   فعال با توانايي و اندازهيك گروه براي تشكيل كنند تا مي
برند خود گواهي   اين واقعيت كه احزاب اغلب از اختالفات داخلي و انشعابات رنج مي.كنند

شان  هاي انتخاباتي ست و هنگامي كه احزاب به تدوين برنامه ا بر همين شراكت تجاري
هاي سياستيِ   بستهها آن. شوند دهندگان مي  با رأيآراد تجارت پردازند نيز به واقع وار مي

هاي قدرتمند در انتخابات  دهند كه از گروه اي طراحي كرده و شكل مي خود را به گونه
د، نهايي كه عميقاً هوادارش هستند نزد عموم محبوبيت نداشته باش اگر سياست. ندندلبري ك

حتي (دهندگان خوش بيايد  كنند تا به مذاق رأي هاي محبوب تعديل مي ها را با سياست آن
 چنانچه در نتيجه،). ها چندان به وجد نيايند اگر اعضاي احزاب خودشان از آن سياست

هاي نامحبوب را نيز  هاي محبوب باشند مجبورند كه سياست دهندگان خواهان سياست رأي
  .ها و به مثابه بخشي از بستة ارائه شده بپذيرند در كنار آن

دهد كه نوعي رفراندم محلي هستند   نيز رخ مي1»هاي ابتكاري گيري رأي«ين موضوع در هم
نظير تهيه وام ( خود را سياستيِتوانند ابتكارات  دهنده در آمريكا مي هاي رأي كه طي آن گروه
در اين جور . مطرح كرده و به پيش ببرند) ها براي ساخت جاده يا مدرسه يا باال بردن ماليات

هاي مختلفي  ها به رأي دادن به كل بستة پيشنهادي، سياست عموالً با هدف ترغيب اقليتمواقع م
 آن موارد خاص كه در طرح گنجانده ،به اين ترتيب. شوند در يك طرح ابتكاري گنجانده مي

د و نآور  همراه با بقيه موارد موجود در طرح رأي مياند شده و شديداً مورد عالقة طراحان بوده
  . اعتنا باشند  موارد سرد و بي د، حتي اگر طراحان نسبت به خيلي از آن بقيهنرس ميبه تصويب 

  گذاري قانونحوزه  همياري در رأي در
موازين آن دسته از گيري در مورد  پس از كسب قدرت، رهبران سياسي نيز به هنگام تصميم

وزيران . پردازند گذاري برود، به همياري در رأي مي  كه قرار است به مجلس قانونسياستي
                                                            
1. ballot initiatives  



  
   يك مقدمه- انتخاب عمومي

72  

هاي پيشنهاديِ تقنيني كه به نفع يكي از  كابينه ممكن است به توافق برسند كه از طرح
اين . ها نداشته باشند اي به آن طرح  حتي اگر خودشان عالقه، باشد حمايت كنندشانهمكاران

گيرد مبني بر اين كه آن همكار  صورت مي) معموالً ناگفته(فرض  نوع همياري با يك پيش
ها حمايت خواهد   از آنبرسد و خودش به وزارت كند شرايط تغيير چنانچهنيز در آينده 

رود احتمال  گذاري مي تقريباً هر يك از موازيني كه در قالب طرح به مجلس قانون. كرد
كنندگان آن  زيرا طراحان و ترويجدارد كه خودش موضوعي براي همياري ضمني شود 

 تن به شانطرح براي جلب حمايت ديگران و اطمينان از تصويب راحت و بي دردسر طرح
  .افزايند دهند و جزئيات نامربوطي به آن مي تسليم و سازش مي

هايش را  اي به خود بگيرد كه يكي از نمونه تواند ابعاد مضحك و احمقانه  گاه ميفراينداين 
 شاهد 2008دار در سال  اي مشكله بانكفوريتي كمك مالي براي نجات در اليحة 

اما . اين اليحه در ابتدا وقتي به كنگره ارائه شد شامل چند صفحه بيشتر نبود. بوديم
دانستند كه نظر به بحراني بودن اوضاع و اهميت  گذاران در كنگره به خوبي مي قانون

د گذشت و همين آگاهي به ايشان امكان موضوع، اليحة مزبور ناگزير از تصويب خواه
هاي نامربوط خود را نيز در اليحه  ، انواع و اقسام خواستهشانداد تا در ازاي حمايت مي

پس از چندين نوبت مذاكره بر سر معامله رأي، سر انجام حجم اليحة مزبور به . بگنجانند
تباطي با موضوع  صفحه رسيد و شامل انبوهي از امتيازات گوناگون شد كه هيچ ار451

از جمله . گرفتند ميهاي ذينفعِ پرشماري را در بر   اما منافع گروه،اصلي اليحه نداشتند
هاي  هاي مالياتي براي مجتمع تخفيف: توان به موارد ذيل اشاره كرد اين امتيازات مي
 سال 20كه ماهيگراني راني و براي آن دسته از  راني و موتورسيكلت مسابقات اتومبيل

 شده بودند؛ متحمل خسارت 1»اگزون والدز«بر اثر نشت خط لوله نفت شركت پيش 
 مالياتي مساعدترفتند؛  ها با دوچرخه سر كار مي  به افرادي كه صبح يارانهپرداخت 

 ميليون دالر معافيت 192 ميليون دالر براي توليدكنندگان مصنوعات پشمي؛ 148ل دمعا
 ميليون دالر مزاياي مالياتي براي سازندگان تير 2 و  نيشكر؛صارهمالياتي به صنايع توليد ع

  .هاي چوبي براي كودكان و كمان
                                                            
1. Exxon Valdez 
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 روز از تصويب 3ا ظرف ه بانك فوريتي براي نجات  در بريتانيا، برخالف اين روش، اليحه
كه بر نحوة فعاليت  (1»مبصر يا ناظر پارلماني«دليل اين امر وجود سيستم . پارلمان گذشت
 مستحكم پارلماني است و اين كه نخست وزير و انضباطو ) كند نظارت مياعضاي پارلمان 

كند  نظام پارلماني بريتانيا ايجاب مي. شوند وزراي كابينه از ميان اعضاي پارلمان انتخاب مي
 قوانين از   باشد و در تصويب كليهشانحزب متبوعط خكه آراي اعضاي پارلمان مطابق با 

تر  همياري در رأي در بريتانيا مشكلبنابراين، . كنند حمايت شانخط مشي سياسي حزب
  .ولي البته ناممكن نيست –است

  ات همياري در رأيتأثير
انتخاب «آيد اما بنا به اظهار دانشوران  گرچه همياري در رأي به نظر فعاليتي ناخوشايند مي

يت در اين كارامدي اين فعال. تواند هم مفيد باشد هم كارامد اين فعاليت گاه مي» عمومي
كاري  (سازد هاي متفاوت احساس نسبت به يك موضوع خاص را آشكار مي است كه شدت

هاي اقليت كه  گروه. )كه از سيستم سادة رفراندم مبتني بر هر نفر يك رأي، ساخته نيست
يا حتي ( آراتوانند از طريق معاملة  نسبت به موضوعي خاص شور و حرارت فراوان دارند مي

اطمينان حاصل كنند كه احساسات نيرومندشان در مورد  ) رأي در مقابل پولبا خريد آشكار
  .شود آن موضوع به درستي ديده و شناخته مي

خواهند با  اتاقي را تصور كنيد كه مي در يك مثال ساده و روزمره، سه دانشجوي هم
. د به تنهايي قدرت خريد آن را ندارهيچ كدامبخرند كه  مشاركت هم يك تلويزيوني را

 اما دو نفر ديگر هر كدام به ميزان ،يكي از دانشجويان به شدت مشتاق خريد تلويزيون است
گيري ميان آنان انجام شود طرح خريد تلويزيون  اگر رأي. بسيار اندكي با اين خريد مخالفند

دهندة شدت احساسات افراد اين گروه نسبت به  رد خواهد شد؛ اما مردود شدن طرح بازتاب
اگر دانشجويي كه خواهان خريد تلويزيون است براي جلب .  تلويزيون نيستطرح خريد

هايش مبلغي پول به او بدهد، يا وعده حمايت از خواستة او در يك  اتاقي حمايت يكي از هم
 هگيري ديگر در آينده را بدهد، شدت احساسات در ميان اين سه نفر به درستي نمود يافت رأي

  . شدو تلويزيون خريداري خواهد 
                                                            
1. whipping system 
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 ممكن است در مواردي وجه مثبت داشته باشد، مثالً در مواردي چنين همهمياري در رأي 
تر باشد   فزوني آنها از هزينه) مانند احداث جاده جديد(ايِ يك طرح   منطقههاي مزيتكه 

و يا در مواردي كه از ) كه همياري در رأي موجب تصويب و اجراي طرح خواهد شد(
دهندگان تمايلي ندارند كه براي چيزي كه  شود چون بقيه رأي مياجراي طرحي جلوگيري 
چه تصويب و اجراي چنين  گر. كنند ماليات بيشتري بپردازند هرگز از آن استفاده نمي

توان در يك   اما بدون همياري در رأي نمي،هايي ممكن است ارزشمند و مفيد باشد طرح
  .و عملي كردهايي را به پيش برد  سيستم دموكراتيك چنين طرح

 نفر 9كند كه در آن  براي روشن شدن موضوع، گوردون تاالك از مثالي استفاده مي
مالياتي در بر خواهد ة  پوند هزين1دهنده با طرحي مواجه هستند كه براي هر كدامشان  رأي

طبعاً با هشت بازنده و يك .  پوند منفعت خواهد داشت15ها   اما براي يك نفر از آن،داشت
 پوندي بيشتر است، اكثريت قاطع به 9ة  پوندي از كل هزين15رغم اين كه نفع  و عليبرنده، 

 هر يك از افراد اين جمع امكان چنانچهاما . كنند طرح رأي منفي خواهند داد و آن را رد مي
 هاي مشابه را داشته باشد، در آن صورت منطقي رسيدن به چنين منفعتي در ابتكارات و طرح

  .ها منتفع خواهند شد آنة  همديگر حمايت كنند و در نهايت همكه افراد ازاست 

 7فرض كنيد در مثال فوق مقدار منفعت . ات منفي نيز به بار بياوردتأثيرتواند  اما همياري مي
در اين حالت، هر يك از .  پوند براي هر نفر است1 چنان هم در حالي كه هزينه ،پوند باشد

 طرح مشابه اكثريتي تشكيل 4ه همياري در رأي، براي دهندگان ممكن است با توسل ب رأي
دهنده   پوند براي هر رأي5اي معادل   پوندي هزينه7دهد و بدين ترتيب براي منفعت شخصيِ 

 9در كل هزينة هر كدامشان  اين كه رغم ها علي  يكايك طرح،در اين صورت. ايجاد كند
   .شوند رسند و اجرا مي ميبه تصويب   پوند منفعت داشته،7پوند بوده است و فقط 

  ديگر مشكالت همياري در رأي
همياري در ، در يك نظام دموكراسي بزرگ :گفته در عمل بسيار رايج است  منفي پيشتأثير
دهد كه صرف   قرار ميآرادهندگان را در معرض تعداد كثيري از معامالت   مالياترأي

  .هاي مالي آن داشته باشند زينه بدون آن كه توجيهي براي ه،شوند خريد حمايت سياسي مي
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سياست «ها وجود دارد كه به آن   در آمريكا حتي اصطالح خاصي براي اين نوع همياري
مورد  كننده تلف هاي بيهوده و شديداً گويند، سياستي كه طي آن طرح مي 1»خوكة بشك

اهو را هاي پر هي همين امر كه نمايندگان سخت مشتاقند كه اقليت. گيرند موافقت قرار مي
همياري در  .دهد ها و اتالف را افزايش مي بخرند يا مانع از شنيدن صدايشان شوند خود هزينه

اي  رأي از يك طرف شدت احساسات يك اقليت نسبت به يك موضوع خاص را به گونه
اما از طرف ديگر، همين موضوع . پذير نيست گيري ساده امكان دهد كه در رأي بازتاب مي

 از شان و استفاده مؤثر از حمايتدهي سازمانهاي بيشتري براي  ها فرصت خود براي اقليت
 ،هايي كه گرچه ممكن است متضمن منافع براي خودشان باشد  طرح؛آورد  ميفراهمها  طرح

  .كند اي بر جامعه تحميل مي هاي گسترده اما در عين حال هزينه

شوند، پيشنهادات تقنيني هاي پرشماري باشند كه بايد خريداري يا راضي  هر گاه اقليت
 همان طور كهتوانند تا سر حد ملغمة حجيمي از موازين مختلف و نامربوط رشد كنند،  مي

به واقع اين .  چنين شد2008اي ورشكسته در سال ه بانكاليحة مربوط به كمك مالي به 
 ها را نيز گذاران حتي وقت روخواني آن توانند حجيم شوند كه قانون لوايح به حدي مي

اي با اين  و هر وقت كه اليحه. ها را بفهمند مفاد آن اين كه  چه رسد به،نداشته باشند
كند كه به  هاي جديدي ايجاد مي رسد به خودي خود طرح خصوصيات به تصويب مي

  .دنزن دولت دامن مي) ةگسترش بيش از اندازبه يا به واقع (گسترش 

اركتي، مشاورتي، و دموكراتيك  مشفرايندهمياري، در بهترين حالت، بخشي از يك 
اما همياري . دهد هاي دموكراسي مي ها امكان ابراز وجود در نظام است كه به اقليت
با ماهيتي مبهم و غيرشفاف كه منافع سياسي بر آن  است يفراينداغلب اوقات نيز 

در بدترين حالت، همياري . چيرگي دارند و مستعد تحميل هزينه بر عموم مردم است
 به ازاي دريافت وجه نقد يا آراند تا حد فساد آشكار به انحطاط بگرايد، جايي كه توا مي

توان دانست كه حد فاصل بين  گاه به سختي مي. شوند الطاف ويژه خريد و فروش مي
  .اين دو حالت كدام است

                                                            
1. pork barrel politics 
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  محدودسازي همياري در رأي
زاري رفراندم در برگ. شود آن را محدود كرد  اما مي،همياري گر چه بسيار رواج دارد

از آن جهت كه به جاي آراي سريالي فقط يك رأي واحد به موضوع (موضوعات واحد 
به ويژه در حالتي (نظام دو پارلماني نيز . كند همياري در رأي را نسبتاً مشكل مي) شود داده مي

تا حدي از امكان بروز ) كه مبناي انتخاب نمايندگان هر يك از مجالس متفاوت باشد
 و در دهد مي را افزايش آراكاهد زيرا چنين نظامي دشواري تجارت  ي در رأي ميهميار

 رييسحق وتوي . سازد بيني نتايج حاصل از همياري را با ترديد مواجه مي همان حال پيش
  .افزايد جمهور نيز بر شدت اين دشواري و ترديد مي

متحده انديشيده و گنجانده  اين تمهيدات در قانون اساسي اياالت  همه اين كه رغم اما علي
اين مسئله به . اي از سياست در آمريكا است اند، همياري در رأي كماكان بخش عمده شده

 سال يك بار با 2 مجلسي كه اعضاي آن هر ؛ويژه در مجلس نمايندگان شدت بيشتري دارد
عث همين موضوع با. كنند هاي نسبتاً كوچكي را نمايندگي مي انتخابات مواجهند و حوزه

دهندگان باشند و لذا تجارت رأي و تشكيل  گردد كه نمايندگان دائماً تحت فشار رأي مي
 سال يك 4 نيز كه هر ؤساي جمهورر. يابد ائتالف براي انتخاب مجددشان اهميتي حياتي مي

 به صورت مؤثر به همياري در آن كهاي ندارند جز  بار با چالش انتخابات مواجه هستند چاره
شوند، و   سال يك بار انتخاب مي6اما در مجلس سنا كه نمايندگانش هر . وندرأي متوسل ش

  .افتد  اتفاق ميتر كم است، همياري در رأي تر كمها  دهندگان روي آن در نتيجه فشار رأي

ست كه  اها اي از محدوديت  تعيين مجموعه،احتماالً تنها پادزهر بادوام براي مشكل همياري
  . نتيجه منافع بالقوة همياري در رأي را كاهش دهداز حجم دولت بكاهد و در
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انتخاب «هاي مطرح در نظرية  جويي نيز، مانند بسياري از ديگر بينش رئوس كلي ايدة رانت
1»گوردون تاالك«، نخستين بار توسط »عمومي

كه چند  هر ؛طرح گرديدم) 1967در سال ( 
  . ابداع شد2»وگرآن كر« چند سال بعد توسط اقتصاددان آمريكايي »جويي رانت«اصطالح 

كه  است مبلغي)  است»اجاره« كه معناي اصلي آن (3»رانت«تصور بسياري از مردم از واژه 
بدون آن كه مالك ؛ انه، زمين يا ديگر منابع پرداخت گرددبايد به صورت اجاره به مالك خ

عريفي اقتصاددانان ت. مزبور براي اخذ اين اجاره الزاماً مجبور به كار و تالش چنداني باشد
 را چونان بازده مازاد بر سطوح عادي »رانت اقتصادي«تر از اين واژه دارند كه  تخصصي

كند؛ اما همان تصور معمولي و روزمره از اين واژه نيز به نوعي يك  رقابتي تعريف مي
  .دهد جويي به دست مي تعريف خالصه شده از ذات رانت

ة مواد يا كاال كه با هيچ رقابتي مواجه كنند ، يك عرضههاي حاكم بر محيط بازار در وضعيت
كنندة ديگري كه  نسبت به عرضه ) فروشي موجود در يك روستاخواربارمثالً تنها ( نيست

هاي بيشتري از مشتريان طلب  تواند ضمن ارائه خدمات بدتر قيمت چندين رقيب دارد، مي
 جلب خواهد كرد كه  فروشان بالقوة ديگري راخوارباراما اين سودهاي باالتر توجه . كند

ة نتيج. دار اولي به رقابت بپردازند توانند براي خودشان مغازه باز كنند و با مغازه آزادانه مي
انحصاري براي تداوم كسب و كارش ناچار به كاهش ة شود كه آن مغاز چنين رقابتي اين مي

  .گردد ها و بهبود خدمات مي قيمت
                                                            
1. Gordon Tullock 
2. Anne Krueger 
3. rent  
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هاي  فرصت. مور به كلي متفاوت از بازار هستند اهاي حاكم بر محيط سياسي، اما در وضعيت
 ؛ها را خلق كنند آيند كه مقامات سياسي آن كسب سودهاي مازاد فقط در صورتي پديد مي

. به اين ترتيب كه ورود افراد جديد به بازار براي رقابت را دشوار يا به كلي ناممكن سازند
ني شهر نيويورك است كه به هيچ را يك مثال خوب در اين زمينه، مقررات مربوط به تاكسي

رقمي كه حتي  – تجاوز كند13000هاي نيويورك از  دهد تعداد تاكسي عنوان اجازه نمي
هاي دهه   طي سال1»ركود بزرگ«كه در دوران  است هايي  از نصف تعداد تاكسيتر كم

 ،شدهو چون رقابت در اين حرفه به كلي غيرقانوني اعالم . كردند  در اين شهر كار مي1930
پردازند  هاي باالتري مي آورند و اهالي شهر نيويورك كرايه داران پول بيشتري در مي تاكسي

اخيراً يك جواز تاكسي در نيويورك به . شوند تري معطل تاكسي مي و مدت زمان طوالني
مبلغ يك ميليون دالر خريد و فروش شده است كه خود به روشني نمايانگر حجم منافع و 

  .كنند هاي ذينفع در اين حرفه از آن حراست مي  كه گروههايي است رانت

ها عموماً انحصار عرضة خدماتي نظير آموزش و پرورش و سيستم پستي را به  دولت
هاي سلطنتي نيز به شكلي آشكار   خانواده،هاي گذشته در زمان. كنند  اعطا ميخودشان

به ) نوشابه تا كاغذ و از نمك و صابون و شمع و نشاسته گرفته(كاالها را  انحصارات
گونه امور با ظرافت بيشتري  امروزه اين. كردند دوستان خودشان يا به درباريان اعطا مي

مانند (هاي گوناگون   اما نقش دولت در صدور پروانة كار براي حرفه،پذيرند صورت مي
 ها و به همراه سهميه) ها پزشكان و حتي آرايشگران و مانيكوريست حسابداران، دندان

كشي در مورد استفاده از زمين و غيره   و نقشههاي كاالهاي وارداتي و قواعد طراحي تعرفه
را نصيب  )ا همان رانتي (گردد و سودهاي انحصاري موجب كاهش و خفه كردن رقابت مي

  . كند هاي نورچشمي مي انواع گروه

  جويي  وسوسة رانت
گونه  كنند تا اين يق ميها را تشو هاي خاص است كه دولت جويي تالش گروه رانت

هاي  جوييِ گروه  رانتچنانچه. ها اعطا كنند انحصارات ارزشمند يا امتيازات قانوني را به آن
                                                            
1. Great Depression 
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جويي ممكن است تا حد انتقال بخش   باشد، مزاياي حاصل از رانتآميز موفقيتمزبور 
هاي  قيمتدر نتيجة . هاي صاحب امتياز افزايش بيابد انبوهي از ثروت عمومي به جيب گروه

 اما جداي از .دهندگان به لحاظ مالي بازنده خواهند بود كنندگان و ماليات انحصاري، مصرف
 و به اين دليل كه ناچارند كيفيت شانضرر مالي، اين اقشار به جهت محدود شدن حق انتخاب

  .تر كاال و خدمات را تحمل كنند نيز بازنده خواهند بود پايين

آميز به واقع به  جويي موفقيت مزاياي بالقوة حاصل از رانتگوردون تاالك نشان داد كه 
ها كامالً منطقي و به صرفه است كه براي كسب  قدري چشمگير و زياد است كه براي گروه

سازان داخلي  به طور مثال، براي اتومبيل. ها وقت و تالش بسيار و پول كالن صرف كنند آن
هاي گمركي بر  ذاران را به تحميل سهميه و تعرفهگ ارزد كه به نحوي قانون ميلياردها دالر مي
اصالً نبايد جاي تعجبي داشته باشد كه بنابراين، . هاي خارجي ترغيب كنند واردات اتومبيل

ها دالر خرج رايزني كنند تا دقيقاً به كسب  سازي حاضرند ميليون صاحبان صنايع اتومبيل
  .اي نائل شوند چنين نتيجه

د بوده و ن تاالك اشاره داشت، اين فعاليت رايزني سراسر نامولّ كه گوردوهمان گونهاما 
وقت و تالش و پول و مهارت و تكاپوي . براي اقتصاد كشور زيانِ محض است

جويي  رانت. رود كارآفرينانة بسياري از افراد با استعداد بر سر اين فعاليت به هدر مي
تنها كاري كه . كند ميكه هيچ چيز با ارزشي براي جامعه توليد ن است فعاليتي
 از امتيازات انحصاري به كدام يكدهد اين است كه تعيين كند  جويي انجام مي رانت

  . هاي ذينفع اعطا خواهد شد  از گروهكدام يك

جو در تالش براي متمايل كردن  هاي رانت مالحظة گوردون تاالك مبني بر اين كه گروه
يا از نظر اجتماع در  (كنند يمي را صرف ميمنابع عظ گذاري به نفع خودشان  قانونفرايند

 1»گرا اقتصاد رفاه«هاي  انگاره اي بود به دهنده ضربة تكان )كنند كليتش، اين منابع را تلف مي
 جمعي به اصالح هاي انتخابگرايان معتقد بودند كه  رفاه. در حرفة مرسوم و غالب اقتصاد

هاي فرايندها به مكانيسم   اما آنناكامي بازار و گسترش رفاه عمومي خواهد انجاميد؛
                                                            
1. welfare economics 
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 بر اين بود كه امور شانگيري جمعي در دنياي واقعي توجه چنداني نداشتند و فرض تصميم
اي عقالني و در جهت تأمين  انديش به شيوه  روشنها توسط مقامات دولتيِ گذاري سياست

 سياست ندفراياما بينش گوردون تاالك مشخص ساخت كه . پذيرند منافع عموم انجام مي
جويي تصميمات   بازار برتري ندارد، بلكه رانتفرايندعمومي نه فقط به هيچ عنوان بر 

شود و رقابت را  ها ميركند و در نتيجه موجب تحريف بازا عمومي را به شدت تحريف مي
 اما به جامعه در كليتش ،هاي خاص باشد دهد كه به نفع برخي گروه اي كاهش مي به گونه
  .ي وارد سازدهاي اساس آسيب

  ها ها و تحريف هزينه
به طور مثال، فرض . كند پرشمارند جويي بر ديگران تحميل هزينه مي هايي كه رانت شيوه

كنيد يك گروه صنايع تكنولوژي پيشرفته با موفقيت براي برخورداري از امتيازات مالياتي در 
را به عنوان راهي براي خود ة اين گروه ممكن است ايد. كند امر تحقيق و توسعه رايزني مي

حفظ موقعيت علمي كشور در خط مقدم تكنولوژي و ايجاد انگيزش براي توسعة 
محصوالت پيشرفتة تكنولوژيكي معرفي كند كه مردم در كشورهاي ديگر خواهان 

ات مثبت را هم تأثيرالبته احتمال دارد كه ايدة مزبور واقعاً برخي از اين . خريدشان هستند
  .داشته باشد

از    آنبرخورداريو كه رايزني اين گروه وجود دارد  اين امكان هم ا در عين حالام
كه اين گروه خواهي (امتيازات مالياتي صرفاً موجب شود كه كار تحقيق و توسعه 

به عالوه، امتياز ماليالتي به واسطة . تر تمام شود برايشان ارزان) دادند نخواهي انجامش مي
ها از اين منابع، باعث   توسعه و محروم كردن ديگر زمينهجذب منابع به سمت تحقيق و

هايي كه ممكن بود آن منابع را به شكلي پربارتر به  زمينه –گردد تحريف نظام مالياتي مي
 ممكن است چنين همتر  هاي پايين انگيز ماليات انداز وسوسه چشم. مصرف برساند

هاي  ها را ترغيب كند تا صرفاً به طمع برخورداري از مزاياي مالياتي، فعاليت شركت
» تحقيق و توسعه«مختلفي را كه هيچ ربطي به تحقيق و توسعه ندارند در ذيل مقولة 

  .بندي كنند تعريف و طبقه
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 به دست ها داري كشور هيچ درآمدي از اين گونه فعاليت در ضمن، اين واقعيت كه خزانه
هايش به تأمين منابع مالي از جاي  شود كه دولت براي ابقاي سطح هزينه آورد سبب مي نمي

هايي كه عدة ديگري از مردم  براي جبران اين كمبود، مالياتبنابراين، . ديگر روي بياورد
ه  بلك،دهندگان است پردازند به ناچار بايد افزايش بيابند، كه اين نه تنها به ضرر ماليات مي

هاي قانوني از  كند تا يا به روش هاي مالياتي، تعداد بيشتري از مردم را ترغيب مي افزايش نرخ
هاي گريز غيرقانوني از پرداخت ماليات  پرداخت ماليات خودداري كنند و يا به دنبال راه

هاي مالياتي باالتر باشند تعداد بيشتري از مردم ترغيب خواهند شد كه  و هرچه نرخ. باشند
هاي ستادي و تبليغاتي روي  ها و امتيازات ويژه به فعاليت اي برخورداري از گريزگاهبر

ها  گونه تالش موفقيت در اين. هاي فزاينده بكاهند بياورند تا به اين ترتيب از فشار ماليات
زند و منابع را از حوزه خدمات مشتري بيرون  خود به تحريف بيشتر فعاليت اقتصادي دامن مي

دهد و در نتيجه باعث  هاي اجتناب از ماليات سوق مي فعاليتة به سمت حوزكشد و  مي
  .گردد تكرار و تشديد همان چرخه معيوب مي

هاي  مثالً كمك هزينه( نيز  يارانهها براي برخورداري از  موفقيت در فعاليت ستادي گروه
انجامد، زيرا  به ايجاد مشكالتي مشابه امتيازات مالياتي مي) هاي زيستي دولتي به سوخت

هاي اقتصادي را به ميزاني فزاينده به سمت توليد   نيز فعاليت يارانهتالش براي برخورداري از 
هاي گياهي كه براي توليد  تقاضاي بيشتر براي آن دسته از دانه. دهد سوخت زيستي سوق مي

يمت گردد، در نتيجه ق ها مي شوند موجب افزايش قيمت آن دانه سوخت زيستي استفاده مي
افزايد كه طبعاً اين گراني فقيرترين بخش  رود و بر هزينة زندگي مي مواد غذايي باال مي

در اين جا نيز درست مانند امتيازات مالياتي، . جامعه را به شديدترين وجه متأثر خواهد كرد
شود در  هاي مردم پخش مي  به شكلي گسترده و مبهم بين توده يارانههاي مترتب بر  هزينه
هاي مشخصِ ذينفع   به صورتي فشرده و متمركز نصيب گروه يارانه منافع حاصل از  كهحالي

  .گردد با منافع مشخص و تعريف شده مي

ها ممكن است از طريق سيستم رفاه دولتي در پيِ كسب  يا در مورد مشابهي، برخي گروه
مزاياي نقدي  در يك سيستم رفاه دولتي چنانچهبه طور مثال، . منافع براي خودشان باشند
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آن دسته از افرادي كه ميزان  هاي كم درآمد در نظر گرفته شده باشد، براي خانواده
هاي  توانند با توسل به فعاليت درآمدشان قدري باالتر از سطح حداقل درآمد قرار گرفته مي

حداقل درآمد، خودشان را نيز در ة ستادي و تبليغاتي در جهت افزايش سطح تعيين شد
ديگران نيز ممكن است . كنند هايي قرار دهند كه كمك هزينه دريافت مي دهشمول خانوا

يا وانمود كنند كه درآمدشان پايين (تر بيايد  ترتيبي اتخاذ كنند كه درآمدشان قدري پايين
  .هاي دولتي شوند تا در نتيجه مشمول كمك هزينه) است

  برآورد هزينه
، اشاره كرده بود، ساختن يك 1»يلتون فريدمنم« كه اقتصاددان برنده جايزه نوبل، همان گونه

 اما خريدن پالك و جواز يك تاكسي نيويوركي ،افزايد كارخانه بالقوه بر ثروت عمومي مي
تر باشد يا  بزرگ) دولتي(بخش عمومي ة و هرچه بدن. افزايد چيزي به ثروت عمومي نمي

تر خواهند شد  ي نيز گستردهجوي هاي رانت تر باشد، فرصت ساختار مقرراتي و مالياتي پيچيده
  .شود تر مي و در نتيجه اين ضرر بالقوه نيز بزرگ

ها، به احتمال زياد اين آمادگي را دارند كه، در صورت موفقيت،  ها، افراد و گروه  شركت
برند دوباره در فعاليت   مي نصيب» رانت«برخورداري از ة  را كه به واسطآن چههمة  تقريباً
 بدين ترتيب كه منابع را از ديگر ؛اي دارد جويي هزينه رانت. ذاري كنندگ جويي سرمايه رانت
اين منابع اغلب شامل افراد بسيار سخنور،  .كند هاي اقتصاد به سمت خود جذب مي بخش

 در نتيجة ضرر رفاه اقتصادي از چنين همدر نتيجة اين هزينه و . كرده، و مولّد است تحصيل
تواند به حدي رشد كند كه تبديل به  كل اين فعاليت ميآميز، هزينة  جويي موفقيت رانت
 ميزان پول صرف شده توسط 2000اي در اوايل دهة  مطالعه. اي بسيار عظيم شود هزينه
موضوع . جويي در آمريكا را صدها ميليون دالر تخمين زده بود هاي ذينفع براي رانت گروه

جويي  شود اين است كه رانت ميحساب كالن  ديگري كه باعث باالتر رفتن رقم اين صورت
جويان نيز مانند بسياري از  يك قمار است كه معلوم نيست به ثمر برسد يا نرسد؛ و رانت

                                                            
1. Milton Friedman 
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 هزينه شان را كه بر سر فعاليتآن چهبه واقع در نهايت، حتي اگر موفق هم شوند،  بازان قماران
  .آورند تر از چيزي است كه به دست مي كنند بيش مي

 فرساينده ديگر نيز تأثيركند يك  جويي بر بقيه مردم تحميل مي  كه رانتهاي مالي هزينه
اي كه با كار و زحمت  ، و سرمايهشاناندازهاي ، پسشاناگر مردم دريابند كه دسترنج. دارد

هاي  ها و قيمت در قالب ماليات(جويان   توسط رانتممكن استاند  فراوان كسب كرده
انداز نخواهند  كوشي و پس  شور و اشتياقي به سختاز آنان گرفته شود، ديگر) انحصاري

هاي اقتصادي از  كنند، بنگاه گذاري مي  سرمايهتر كمدر روند ايجاد ثروت بنابراين، داشت؛ 
  . شوند تر مي دست يابد، و عموم مردم باز هم تهي شوند، بازده كاهش مي سرمايه مالي تهي مي

  هاي سياسي هزينه
انگيز كسب مزاياي كالن از  انداز وسوسه چشم. كند  نيز فاسد مي سياسي رافرايندجويي  رانت

 و آرابه تجارت  كند تا براي محقق كردن اين مزايا ها را ترغيب مي جويي، گروه طريق رانت
  .حمايت از يكديگر بپردازند

 كه يوقتانرژي و برند، و ميزان  جويان از امتيازات واگذارشده مي منافع كالني كه رانت
گر آن است كه چرا رايزني  گذاري كنند، توضيح براي گرفتن اين امتيازات سرمايهحاضرند 

همة سياستمداران در نهايت به اعطاي  به يك چنين صنعت عظيمي مبدل شده است و چرا
پردازند، و چرا اين امتيازات ويژه و انحصاري  انحصارات و امتيازات و تصويب مقررات مي

و نياز ( به روشني مشخص شده شاناكارامدي و نامناسب بودنها پس از آن كه ن حتي تا مدت
  .شوند اعمال مي  برقرارند وچنان هم) ها محرز است به بازنگري در آن

جويي بيشتر خواهد بود و  ها براي رانت تر باشد تعداد فرصت هر اندازه قدرت دولت گسترده
ها رايزني  طاف ويژه با آنهاي ذينفع براي گرفتن ال در نتيجه قدرت دولتمرداني كه گروه

كه به آنان امكان (سياستمداران فقط از موقعيت و مقام خود . كنند نيز بيشتر خواهد شد مي
 بلكه از توانايي خود در تهديد به تصويب ،برند نفع نمي) دهد جويان مي اعطاي امتياز به رانت

، اين توانايي ممكن است در برخي موارد. شوند قوانين نامطلوب به ضرر ديگران نيز منتفع مي
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منجر به فساد محض گردد، يعني در جايي كه سياستمداران، در ازاي دريافت پول نقد و 
كنند و موانع قانوني در سر راه  هاي خاصي اعطا مي امتيازات ويژه را به گروه الطاف شخصي،
  .كنند دهند كه از آنان حمايت نمي كساني قرار مي

جويان و هم براي سياستمداران در بر  جويي هم براي رانت انتاي كه ر سودهاي كالن بالقوه
ممكن  برانِ اقليت و ناتواني اكثريت عمومي، دارد، و وجود عدم توازن بين منافع متمركز نفع
گير و بومي در  جويي به يك بيماري همه است شخص را به تعجب وادارد كه چرا رانت

 شواهد موجود حاكي از آن است كه نهمتأسفا. هاي دموكراتيك تبديل نشده است نظام
  .احتماالً چنين اتفاقي رخ داده است



 

 
 

  موعد پرداخت براي سياستمداران-8
 

 

گذاري كه  به تمام آن نمايندگان و مجالس قانون ؛گذاران داريم اصالً ما چه نيازي به قانون
: عموماً مشتاق نفرت ورزيدن به ايشان هستيم؟ دليل اصلي اين نياز خيلي سرراست است

م در كشورهاي پيشرفته هر روز كثرت تصميمات جمعي كه مرد. گذاري كارامديِ نهاد قانون
شود اگر  فرسا مي اندازه سخت و طاقت ها مواجه هستند به حدي زياد است كه بي با آن

بخواهيم از همة افراد جامعه انتظار داشته باشيم تا براي تعيين تكليف تك تك موضوعات به 
اش را  و نه عالقهو عموم مردم نيز نه وقت آن را دارند . پاي صندوق رأي بروند و نظر بدهند

  . دهي نظرات بپردازند مون تمام موضوعات به تحقيق و شكلكه بخواهند پيرا
گيري در مورد  به همين دليل ما وظيفة بررسي و فهم اين موضوعات و قضاوت و تصميم

گذاران  كنيم، يعني قانون پذيرتر واگذار مي  و مديريتتر كوچكها را به گروهي  آن
گذاران به آنان وكالت  كوشي و قضاوت اين قانون د و تكيه بر سختما با اعتما. اي حرفه
و اين به معناي آن است .  ما را نمايندگي كنند و به جاي ما تصميم بگيرند دهيم تا نظرات مي

  .ي اتخاذ شوندتر كمتوانند با صرف وقت و تالش و پول  كه تصميمات مي

  گذاران و ما قانون
كنند؟ اقتصاددانان آكادميك ممكن  نظرات ما را نمايندگي ميگذاران كامالً  ولي آيا قانون

) و از جمله خود سياستمداران(است كه چنين پنداشتي داشته باشند، اما اكثر مردم عادي 
 كه دانشوران نظرية گونه هماندر واقع، .  از اقتصاددانان استتر كمشان خيلي  لوحي ساده

ها نيز براي خود  يچ فرقي با بقية ما ندارند؛ آنگذاران ه گويند، قانون مي» انتخاب عمومي«
  . گذارند  ميتأثيرهايشان  گيري عقايد و منافعي دارند كه ناگزير بر تصميم
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كنند  گذاري نيز به همان اندازه صدق مي در مورد قانون» انتخاب عمومي « نظريةاصول
ي، ممكن است حزب هاي چند هاي مختلف، به ويژه در نظام حزب. كه در مورد انتخابات

هاي ذينفع از  گروه. هاي مختلف در مجلس شوند زني و تشكيل ائتالف ناچار به چانه
مستقيماً نمايندگان مجلس را تحت فشار ) هاي مالي حياتي و گاه با كمك(طريق رايزني 

گذاري دنيا يك فاكتور  و همياري در رأي تقريباً در تمام مجالس قانون. دهند قرار مي
  .شود يبزرگ محسوب م

به هيچ عنوان نبايد انتظار داشته باشيم كه منافع نمايندگان مجالس كامالً با  مابنابراين، 
ترينِ افراد براي  به واقع مشتاق. اند همسو و منطبق باشد ها رأي داده منافع كساني كه به آن

موم ورود به قدرت معموالً كساني هستند كه بيش از آن كه در فكر پيشبرد بيشتر منافع ع
هاي  خواهند از قدرت در جهت منافع خودشان، يا منافع دوستان و گروه مردم باشند، مي

  . خودي، بهره ببرند
 منتخب خود در دور وانند با رأي منفي به سياستمدارانِت البته درست است كه مردم مي

بسيار  اما اين ابزار نظارتي به داليل گونان ابزاري ،ها را مهار كنند بعدي انتخابات آن
شوند و مردم به   از جمله اين كه انتخابات خيلي دير به دير برگزار مي،ضعيف است

ها كه قادرند موضوعات كليدي در  دهند، و آن هاي مختلف رأي مي اي از سياست بسته
 بر نيرومندي تأثيرانتخابات را ديكته كنند يا تاريخ برگزاري انتخابات را تعيين كنند 

كنند  در عين حال، مردمي كه نمايندگان را انتخاب مي. ند داشتنتيجة انتخابات خواه
 چنداني در سرنوشت انتخابات ندارد، و تأثيرها  خود به خوبي آگاهند كه تك رأي آن

هاي دولتي را به شدت دست كم  هاي فعاليت دهند كه مردم هزينه ها نشان مي بررسي
گيرند و همين امر باعث  كم ميها را نيز دست  گرفته و در نتيجه اهميت اين فعاليت

اين موضوع . شود كه در اغلب اوقات ميزان مشاركت مردم در انتخابات پايين باشد مي
به ويژه اعضاي (» انتخاب عمومي«يكي از داليلي است كه بسياري از دانشوران نظرية 

ها را  توان دولت پردازند كه چگونه مي تا اين اندازه به اين پرسش مي) 1»مكتب ويرجينيا«
  .توسط اصالحات ساختاري و قوانين اساسي مهار كرد

                                                            
1. Virginia School 
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  درآمد سياسيِ سياستمداران
اش به  كه پيشينه(» انتخاب عمومي«هاي كليدي   كه مشاهده كرديم، يكي از بينشهمان گونه

اين است كه در موضوعات سياسي، ) رسد  مي2»زداونآنتوني « و 1»دانكن بلك«دوران 
.  در اتخاذ مواضع توسط سياستمداران و احزاب سياسي داردنقشي اساسي» انگيزة رأي«

 اما اپوزيسيون ، در رويدادها داشته باشندتأثيرسياستمداران اپوزيسيون ممكن است مقداري 
ها براي به قدرت  البته آن. گذاري واقعي و مؤثر ابتدا بايد در قدرت قرار بگيردتأثيربراي 

مانند دولت (ه عبارت ديگر، جناح اپوزيسيون نيز ب. رسيدن نياز دارند كه برگزيده شوند
ممكن است اپوزيسيون نه به خاطر پول و رشوه .  داردآرامنافعي حياتي در كسب ) مستقر

 اما حتي در آن صورت نيز باز هم ،رساني به بشريت در پي كسب قدرت باشد بلكه براي نفع
  .آوري رأي باشد بايست جمع ها مي هدف اصلي آن
، 3»مكتب شيكاگو«ردن رأي، سياستمداران ناگزيرند كه، به تعبير دانشوران براي جمع ك

به طور مثال، داللي بين  –عمل كنند» دالالن«همچون  كننده در بين منافع رقابت
دهندگان و  كنند و ماليات هاي رايزني كه دائماً مقررات قانوني جديد طلب مي گروه

اجرتي كه بابت داللي نصيب . ا بپردازندكنندگاني كه بايد هزينة آن مقررات ر مصرف
 در اين داللي موفق باشند از انواع  ايشان اما اگر، مردم استيگردد آرا سياستمداران مي

هاي  مثالً دريافت كمك: مند خواهند شد ديگر نيز بهره» درآمدهاي سياسي«
رد عزت و  مو، مقام و مزاياي شغل دولتي،سخاوتمندانه مالي براي تشكيل ستاد تبليغاتي

 جلب توجه همگاني به هنگام ،احترام واقع شدن از سوي كاركنان دولتي و عموم مردم
هاي مصرفي و   و برخورداري از قدرت هدايت بودجه،حمايت از موضوعات پرطرفدار

  .هاي استخدامي به سمت حوزه انتخابية خودشان فرصت
انداز  وقعيت سياسي چشممقام و م. درآمدهاي سياسي ممكن است شامل پول نقد هم باشد

حتي اين . مشاغل پرمنفعت پس از خاتمة دوران مسئوليت سياسي را نيز با خود به همراه دارد
كنند به صورت وجوه نقدي يا  كاراني كه با دولت كار مي احتمال هست كه رايزنان يا پيمان

                                                            
1. Duncan Black 
2. Anthony Downs 
3. Chicago School 



  
   يك مقدمه- انتخاب عمومي

88  

مل دارد كه  اما اين نكته خود جاي بحث و تأ،الطاف ويژه به سياستمداران دستخوش بدهند
اي فاسد چه تفاوتي دارد با، يا چه اندازه  فروختن يك سياست در ازاي پول نقد در معامله

  . در يك وضعيت همياري در رأيآراتر است از، فروختن آن سياست در ازاي  نكوهيده

   رأيةخطرات انگيز
ة سود  رأي سياستمداران تفاوت چنداني با انگيزهافراد ممكن است فكر كنند كه انگيز

يكي هدفش اين است كه با ارائه كاال و خدماتي كه مردم . كارآفرينان در بازار ندارد
اما بايد به خاطر . خواهانش هستند پول جمع كند، و ديگري هدفش جمع كردن رأي است

 سياسي هاي انتخاب در حالي كه ، ما در بازار ماهيتي داوطلبانه دارندهاي انتخابداشت كه 
 هستند ممكن شانبه عالوه، آرايي كه سياستمداران در پي كسب. ر و اجبارندمستلزم عنصر زو

  .دهندة نظرات و ترجيحات گسترة عموم مردم نباشد است بازتاب

شود تا حدودي  كه به سياستمداران پرداخت مي» دستمزدهايي«به طور مثال، ميزان 
گيرند و مدت  ي كه ميها، دوامِ تصميمات آن» مشتريان«بستگي به اين دارد كه، از نظر 
اما در بازار سياست، مشترياني كه . مانند تا چه اندازه است زماني كه در قدرت باقي مي

تر است و حاضرند بيشترين دستمزد را به سياستمداران پرداخت كنند،  از همه بهشانوضع
هاي پراكنده و ناآگاه  هاي كوچكي هستند كه منافعي متمركز دارند و نه توده گروه
يافته و  هاي ذينفعِ سازمان شان بر مطالبات گروه به همين دليل، سياستمداران توجه. مردم

شايد با اين  –دهند  تن ميهاي آنان ه خواستهشود و اغلب اوقات ب پر هياهو مطعوف مي
اعتنا و ناآگاه را به همراهي با  هاي بي توانند توده هاي ذينفع مي برآورد كه گروه

  .ترغيب كنندها   آنتصميمات

صرف مثالً سياستمداران براي حمايت از . آورد مي به بار  رأي مشكالت ديگري نيزهانگيز
يه خودشان انگيزة نيرومندي دارند، حتي اگر بدانند كه هاي انتخاب بودجة دولتي در حوزه

همياري در رأي، . گر ارزشي بد براي كل كشور است اين بودجه در آن مناطق نمايانصرف 
 شانهاي مشابه و نامطلوب در مناطق مربوط به همكاران كه در آن سياستمداران از طرح

و . و بد وسعتي بيشتر ببخشدآن ارزش ضعيف  كنند، ممكن است حتي به گسترة حمايت مي



  
    موعد پرداخت براي سياستمداران-8

89  

هاي متفاوت طراحي  اي نيز، كه به منظور درو كردن آراي بسياري از گروه گذاري فلّه قانون
  .كننده را داشته باشد  تلفتأثيرشود، ممكن است همين  مي

دهد و در طي   است كه پيش از انتخابات رخ مي1»رشوة انتخاباتي «،يكي ديگر از مشكالت
به منظور جلب آراي عمومي به حمايت از اهداف گوناگون و پرطرفدار آن سياستمداران 

 .بدون آن كه الزاماً توضيح دهند هزينة اين اهداف از كجا قرار است تأمين شود –پردازند مي
ها بايد  شود كه ماليات تنها پس از برگزاري انتخابات است كه به مردم توضيح داده مي

 احزاب سياسي، در تالش براي كسب آراي مردمي كه در رسد كه به نظر مي. افزايش بيابند
روتر شده و بدين ترتيب امكان  اند، در هنگام انتخابات قدري ميانه جناح ميانه مجتمع شده

  . دهند ي به مردم ميتر كم واقعيِ انتخاب

به نسبت صرف اين (هاي خاص  هاي عمومي براي گروه متمركز كردن و صرف هزينه
تري است كه به نوبه خود جلب آراي اين  كار ساده) هاي مردم هها براي تود هزينه
تر  كند و هر گاه كه دولت بزرگ تر مي هاي خاص در هنگام انتخابات را نيز ساده گروه

هاي خاص  بوده و قدرت و پول بيشتري در اختيار داشته باشد لطف و توجه به اين گروه
شود  تر مي تر و وسيع ن شبكة الطاف بزرگاما هر قدر كه اي. تر خواهد شد نيز بسيار آسان

 خواهد بود و هر اندازه كه تر كمدهندة منافع عموم مردم باشد  احتمال اين كه بازتاب
ها  گرفتن دستخوشها و  خواري شود دامنة رشوه تر و قدرتمندتر مي تر، پيچيده دولت حجيم

  .تر خواهد شد نيز وسيع

  مهار كردن رهبران
ست كه به واسطة آن مردم  ا به جاي خود پابرجاچنان همد انتخابات البته در اين بين قي

ها و جرايد  رسانه.  كشورشان را كنترل كنند توانند، الاقل به شكلي ضعيف، سياستمداران مي
  به عالوه، ترس از دست دادن جايگاه. توانند فساد مسلّم را افشا ساخته و رسوا كنند نيز مي

خياليِ محض نسبت به قدرت و پولي كه در اختيار دارند باز  ها را از بي حكومتي، دولت
                                                            
1. electoral bribery 
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 اپوزيسيون به پيروزي چنانچهدانند كه  به هر حال دولتمردان مستقر به خوبي مي .دارد مي
  .تواند عليه خودشان استفاده شود برسد همين قدرت و پول مي

، به ويژه »ميانتخاب عمو«ها ضعيف هستند و بسياري از دانشوران  اما اين بازدارندگي
گذاران   قواعد قانون اساسي را بهترين راه براي مهار قانونچنان همدانشوران مكتب ويرجينيا، 

اي باشند كه از دولت مستقر جانبداري كنند،  به طور مثال، اگر قواعد نهادي به گونه. دانند مي
 حالي كه در ،شود استفادة سياستمداران از قدرتي كه در اختيار دارند بيشتر مي احتمال سوء

 اگر دولتمردان نتوانند به ماندن در حكومت به مدت طوالني اميدوار باشند احتمال سوء
 1»هاي مقدماتيِ باز انتخابات«يت دورة حكومت و دمحدو. استفاده نيز كاهش خواهد يافت

گذاري، ممكن است قدرت و قيمومت احزاب سياسي  براي انتخاب نامزدهاي مجالس قانون
نظام تفكيك قوا در اياالت متحده آمريكا همياري در رأي را و نيز احتمال .  دهدرا كاهش

كند زيرا شاخة   ميتر كمتر و  هاي ذينفع خاص را قدري سخت دوامِ معامالت با گروه
اما به همان ميزان . ها و معامالت را برهم بزند ديگري از حكومت ممكن است اين همياري

شان در برهم زدن اين  رغم توانايي ذاري در آمريكا، بهگ هاي قانون نيز، نقش كميته
  .كند ها، در جهت عكس عمل مي همياري

.  پيشنهادات كنگرهي جمهور قدرت قابل توجهي دارد، از جمله قدرت وتورييسدر آمريكا 
ها و ديگر تدابير مربوط به منافع  سازيِ همياري اين موضوع هم به نوبة خود احتمال خنثي

قتي طرح دوباره به كنگره و جمهور، رييسزيرا پس از وتوي ؛ دهد ايش ميويژه را افز
شود، تصويب آن نسبت به بار اول، نياز به اكثريت بيشتري دارد كه در نتيجه  ارجاع مي

ريسك رايزني . سازد هاي كوچك دشوارتر مي  را براي اقليت اي  منافع بخشي و منطقهپيشبرد
 جمهور به رييسبه عالوه، حق وتوي . شود  ميتر كماش  اييدر چنين شرايطي باال رفته و كار

كنندگان و  دهد تا در مقابلِ قوانيني كه ممكن است به جاي دفاع از مصرف وي اجازه مي
) مثالً مردم يك منطقة جغرافيايي خاص(هاي كوچك  دهندگان عمومي از اقليت ماليات

                                                            

كه در آن عموم مردم به نمايندگان انتخاباتي است يا انتخابات مقدماتي همگاني، ) open primaries (هاي مقدماتي باز تانتخابااز منظور . 1
» انتخاب مقدماتي بسته يا درون حزبي «،نقطة مقابل اين شيوه. دهندگان ملزم به طرفداري از هيچ حزبي نيستند دهند و رأي احزاب رأي مي

)closed primaries (مترجم-است(  
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 البته به همان اندازه نيز اين امكان .تري تأكيد كند  بر منافع ملي گسترده،جانبداري كنند
وجود دارد كه رؤساي جمهورِ فعال و قدرتمند از مهارت و قدرت خويش براي شكستن 

ها استفاده كنند و ابتكاراتي خاص خودشان براي همياري در  قيود قانون اساسي و عبور از آن
  .رأي بنا نهند

 را مهار كند و مانع از عمل ايشان در  نيز به شكلي مشابه ممكن است سياستمدارانقضاييهقوه 
 يا به واقع مانع از عمل ايشان در خارج از قواعد عموماً پذيرفته، خارج از حوزة قانون گردد

تر  شدة عدالت گردد، حتي اگر قانونِ به تصويب رسيده در مجلس ناقض آن مفاهيم عميق 
توانند  ، هر يك ميها انتخاب آنهاي غير سياسيِ  العمر قضات و شيوه هاي مادام انتصاب. باشد

 استقالل بيشتري از قوه مقننه ببخشند و گرايش قضات به نقض قوانين مجلس را قضاييهبه قوه 
اما . بيشتر كنند، كه همين امر به نوبة خود از قدرت داللي سياستمداران دولتي خواهد كاست

پذيرد، احتمال سياسي   سياسي صورت ميفراينددر جايي كه انتصابات قضايي در درون يك 
كنند كه مستقل  كه تظاهر مي(» آب زير كاه«شود و يا آن نامزدهاي  بودن قضات بيشتر مي

، و يا آن نامزدهاي جناح ميانه كه حمايت هر دو طرف را )هستند در حالي كه چنين نيستند
 به هاي سياسي هستند  به جاي افراد اصالتاً مستقلي كه بيرون جناح بازي،كنند جلب مي

  .شوند مشاغل قضايي منصوب مي

كاركرد . هايي وجود دارد در هر صورت، براي فسخ قوانين كشور توسط قضات محدوديت
و همين . و وظيفة اصلي قضات اين است كه قوانين كشور را تقويت كنند و پابرجا نگه دارند

 معامالت ها و زني وظيفه ممكن است آنان را در شرايطي قرار دهد كه صرفاً مجري چانه
سياستمداراني كه  ؛هاي سياستمداران جوش خورده است تقنيني باشند كه به واسطة داللي

  .دهندة منافع عموم مردم نباشد شان شايد بازتاب منافع شخصي
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 ساالران  برانگيختن ديوان-9
 

 

مستخدمين كشوري و  –ست ا 1»ساالري ديوان« سياسي فرايندهاي مهم  يكي ديگر از بخش
هاي عمومي و تشكيالت محلي  ها، ادارات، و مجموعه ديگر مقامات دولتي كه در وزارتخانه

ست كه تصميمات ساالران براي اين منظور ا وجود همة اين ديوان. كنند دولتي كار مي
هاي كلي و گسترده را به شكلي  گذاران را به اقدامات عملي واگردانند و سياست قانون

آيد كه ما تا  اما باز هم اين پرسش پيش مي. مناسب در موارد واحد و مشخص اعمال كنند
 طرفانة اين افراد بوده و اميدوار باشيم كه منافع توانيم متكي به عملكرد بي چه اندازه مي

   دخالت ندهند؟شانشخصي خودشان را در كارهاي

طرفي  توانيم چندان اتكايي به بي ما نمي» انتخاب عمومي«بنا به نظر بسياري از دانشوران 
، كه خود زماني از كاركنان سابق وزارت امور 2»گوردون تاالك«. ساالران داشته باشيم ديوان

مطالب اين . ساالري نوشت ستگاه ديواناي در مورد تجربياتش در د خارجه بود، بعدها مقاله
اي تدوين كرد مبني   قرار داد كه بر اساس آن نظريهتأثير را تحت 3»جيمز بيوكَنن«مقاله چنان 

ساالران دولتي براي گسترده كردن حجم و قلمرو بخش دولتي منافع بسيار  بر اين كه ديوان
، با 4»نيسكانن. ويليام اي «يكي ديگر از نويسندگان مكتب ويرجينيا،. نيرومندي دارند

اي داشت به اين كه يك محرك بزرگ براي مستخدمين  برگرفتنِ همين مضمون، اشاره
هاي آنان است، زيرا بودجه به همراه خود بسياري منافع شخصي ديگر  كشوري ميزان بودجه

  .نيز خواهد داشت
                                                            
1. bureaucracy 
2. Gordon Tullock 
3. James Buchanan 
4. William A. Niskanen 
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ست كه در آن فرض بر  ا1»اقتصاددانان سنتي رفاه«اين نظرگاه در مغايرت صريح با رهيافت 
اي مردمي دارند و به  گرا هستند و روحيه اين است كه مقامات دولتي صرفاً افرادي عينيت

بر ها   اداره و اجراي آنگيرِ منظور و مفاد قوانيني هستند كه مسئوليت طرفانه پي اي بي شيوه
ني در مورد  عقالانتخاب، »انتخاب عمومي«اما از ديد نظرية .  نهاده شده استايشانعهدة 
ها نيز در محدودة اختيارات و  كند؛ آن ساالران نيز به اندازة هر آدم ديگري صدق مي ديوان

اين امكان هست كه .  دارند هاي شخصي طلبي سازيِ جاه شان سعي در بيشينه ساختار نهادي
ا  ام،كوشانه به عموم خدمت كنند ساالران وظيفة خود را به خوبي انجام دهند و سخت ديوان
به دنبال درآمد، ثروت، راحتي، تصدي، ارشديت، تفريح، و آسايش  ها نيز مانند بقية ما، آن

 خودسرانه و اقتدارساالران، شايد كه به دنبال  هستند؛ و البته با توجه به مورد خاص ديوان
  .طلبِ احترام از ديگران نيز باشند

ري دارد و دليل اين امر تا ساال كنشِ خدمت به خويشتن حوزه و امكانِ وسيعي در ديوان
شود آن را در  گردد كه به سختي مي اي به ماهيت بازدة كار مقامات دولتي برمي اندازه

توان در مقياس  برخالف توليد بازار، كه موفقيت در آن را مي. چارچوب معيني تعريف كرد
ان رصد كرد تو گيري كرد، كاراييِ مقامات دولتي را به سختي مي سود يا زيان مالي اندازه

مثالً هدفي مانند ( زيرا كار اين افراد بر بنيان اهدافي بنا شده كه اغلب گنگ و مبهم هستند
جاي تعجبي نيست اگر بنابراين، . )كه به درستي تعريف نشده است» منفعت عمومي«

به واقع، در كسب . ساالران از فرصت استفاده كرده و در پي اهداف خودشان نيز باشند ديوان
 وجود دارد كه بر سر آن بسيار 2»عامل-كارفرما«رهاي بخش خصوصي موضوعي به نام و كا

يعني (اما در بخش خصوصي نهايتاً مكانيسمي وجود دارد كه كارفرمايان . شود بحث مي
پذير  ها را مسئوليت حساب پس بكشند و آن) يعني مديران و مجريان(از عامالن ) سهامداران

ن سهام، خريدن سهام و به عهده گرفتن تصدي شركت، بركناري مثالً از طريق فروخت –كنند
هاي جديدي در نحوة ادارة  هيئت مديره پيشين و انتصاب هيئت مديره جديد، ايجاد شكل

تر بر  هاي بهتر و موفق ناخواه از طرف شركت ، و نيز از طريق رقابت در بازار كه خواه شركت
                                                            
1. traditional welfare economists 
2. principal-agent 
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ها هميشه هم  اين مكانيسم.  خواهد شددهد تحميل شركتي كه كارش را خوب انجام نمي
هاي سياسي است كه  شان بسيار بيشتر از مكانيسم  اما كارايي،كنند در حد كمال عمل نمي

) اند اند و دولت را انتخاب كرده يعني مردمي كه رأي داده(در آن قرار است كارفرمايان 
هاي  از طريق كنشگيرد و   سال يك بار صورت مي5از طريق برگزاري انتخاباتي كه هر 

ها را وادار  حساب پس بكشند و آن) ساالران يعني ديوان(نمايندگان سياسي، از عامالن 
  .يي كنندگو جواببه 

  ها مقامات و بودجه
كنند،  ساالران واقعاً چه اهدافي را دنبال مي كه ديوان بنا به اشارة نيسكانن، براي سنجش اين

اين .  در نظر گرفت وان يك ميزان و معيار منصفانهرا به عن 1»سازي بودجه بيشينه« شود مي
اين ميزان . توان معادل تقريبيِ هدف كسب سود در محيط بازار محسوب كرد ميزان را مي

دهد براي همة آن مزايايي كه يك  اي به دست مي  سادهگيري و  معيار قابل اندازهچنين هم
انداز ترقي، افزايش  منيت شغلي، چشمنظير ا – همراه دارد بهبودجة كالن و رشدكننده با خود

  .دستمزد و غيره
 سياسي فرايندگيريِ اين مزايا به اندازة هر گروه ذينفع ديگري در  ساالران در پي ديوان
ها، مشكل سواري گرفتن مجاني را نيز  آفرين هستند و در ضمن، برخالف ديگر گروه نقش

توانند تمام   است كه به سادگي ميشده  ها به قدري معين و تعريف ندارند زيرا گروه آن
  .مزاياي حاصل از رايزني را براي خودشان نگه دارند و بين خود تقسيم كنند

اما . هاي خود متكي به حمايت سياستمداران هستند ساالران براي تأمين بودجه البته ديوان
ران ساال به گفتة نيسكانن، بودجه به هر صورتي كه تعيين و تخصيص شود باز هم ديوان

اگر شرايط بودجه . قادرند منافع خودشان را در درون آن بودجه به حداكثر برسانند
هاي جديدي براي خود  توانند وظايف و طرح ها به راحتي مي گيرانه باشد، آن سهل

 جديد پول بيشتري طلب  افزودة اين وظايفداد برونتعريف كنند و به بهانة پرداختن به 
 كارشان را داد برونتوانند  گيرانه داشته باشد، مي يطي سخت بودجه شراچنانچهكنند؛ و 

                                                            
1. budget maximisation 
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ها،  محدود كرده و بدين ترتيب اطمينان حاصل كنند كه به جاي صرف بودجه در طرح
  .پول نزد خودشان باقي خواهد ماند

ساالران اندازه و محدودة خود را به  به گفتة نيسكانن، در هر يك از اين دو حالت، ديوان
. دهنده يا سياستمدار ميانه نبوده است دهند كه هرگز مورد نظر رأي قدري گسترش مي

اي براي  و هيچ انگيزه(برند  جويي در بودجه نمي ساالران هيچ نفع شخصي از صرفه ديوان
هاي اشتغالي و  اي از جريان ولي در عوض براي ابداع ملغمه) جويي ندارند صرفه
دانند كه براي   و در ضمن خوب مي.هاي اجتماعي هزار جور انگيزه دارند برنامه

اند كار بسيار سختي است،   آن متعهد كردهسياستمداران عدول از سياستي كه خود را به
ها  ساالري آن سياست به مراتب از تخمين و انتظارات اولية آن هاي ديوان حتي اگر هزينه
اي در امور  حظهزني قابل مال ساالران قدرت چانه همين موضوع به ديوان. فراتر رفته باشد
  .دهد گذاري مي مربوط به قانون

 خدمات مهمي كه در خط مقدم نياز عمومي« قادرند با تهديد به قطع چنين همساالران  ديوان
  اقدام گوردون تاالك در اين مورد به.در برابر كاهش بودجه مقاومت كنند، 1»هستند

، فعاليت طرح كاهش بودجه استناد كرده بود كه در واكنش به 2»خدمات گمركات فدرال«
ها و مبادي ورودي كشور را در سرتاسر آمريكا به  در فرودگاهتمامي بازرسين گمركات 
هاي   بدون آن كه حتي يك نفر از كاركنان در ديگر بخش،حالت تعليق درآوردند

  . كمرگات از كار دست بكشد

  ساالران منابع قدرت ديوان
ماً حالتي مبهم دارند و همين امر به گذاري عمو قوانين مصوب در مجالس قانون

» انتخاب عمومي«برخي دانشوران . بخشد اي مي  قابل مالحظهقدرت صالحديدساالران  ديوان
پسندند كه قوانين با ابهام همراه باشند و  طور مي  كنند كه سياستمداران خودشان اين اشاره مي
دهد تا   امكان ميشان مخالفانكه به(دهند به جاي تصويب قوانين مشروح و دقيق  ترجيح مي

                                                            

است خدمات اساسي و درجه اول نظير آموزش، بهداشت، امنيت و غيره ، يك سري )front-line services (خدماتنوع منظور از اين  .1
 . مترجم-شوند يكه مستقيماً از طرف دولت به مردم ارائه م

2. Federal Customs Service 
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ابتدا قوانين مبهمي را از تصويب ) ها را ملغي كنند در صورت كسب قدرت به سادگي آن
. را بر ادارة آن قوانين بگمارند 1»اي نگهدارنده خود« ها و عامالنِ گذرانده و سپس سازمان

ساالران فضا و  اندليل اين امر هر چه كه باشد، همين گسترة وسيع ترديد در قوانين به ديو
 كارشان را هر طور كه مايلند تعريف كنند و سپس براي داد بروندهد تا  مجال بسياري مي

  . بودجة بيشتري طلب كنندداد، برونتطبيق با آن 

در معرض بررسيِ موشكافانة دائماً بنا به نظر نيسكانن، كسب و كارها در محيط بازار 
اين . ساالران چنين چيزي وجود ندارد گران و مشتريان آگاه هستند اما در مورد ديوان تحليل

ساالران در مورد حوزة تخصصي خود آگاهي و اطالعي به مراتب بيشتر از  واقعيت كه ديوان
ترل و نظارت سياستمداران متوسط دارند به اين معناست كه سياستمداران قادر نيستند كن

همين انحصار اطالعات و دانش داخلي نسبت به . ساالران داشته باشند مؤثري بر ديوان
يك كاسه «سازد تا با استفاده از استراتژي  ساالران را قادر مي  ديوانهاوظايف و كاركرد

: از امپراطوري خود حراست كنند) و در هم آميختن موضوعات متفاوت(» كردن
 قابل شانرهيز از شفافيت، به طوري كه نشود فهميد كدام بخش از وظايفبا پ ساالران ديوان

كنند  كاستن و كدام بخش قابل حذف كردن است، بستة واحدي را به سياستمداران ارائه مي
 از آن به كليسازند كه يا كل بسته را با همة محتوياتش بپذيرند يا  ها را ناگزير مي و آن
  .نظر كنند صرف

هاي پيچيدة   مستعد طراحي، ترويج، و حمايت از ابتكارات و طرحچنين مهساالران  ديوان
و هم اين كه سازد  ميتر   را فراخقدرت صالحديد خودشانسياسي هستند كه هم گسترة 

كند، و بدين ترتيب بر  شان كمك مي ها در پنهان كردنِ چگونگيِ صرف بودجه آن به
ها نظارت و كنترل داشته باشند   آنسردرگميِ سياستمداراني كه قرار است بر فعاليت

   .افزايند مي

ساالران حتي از حربة اين تهديد ناگفته   با سياستمداران، ديوانشاننظر به رابطة كاريِ تنگاتنگ
نيز برخوردارند كه با بروز دادن اطالعاتي كه ممكن است وجهه سياستمداران را خراب كند 
                                                            
1. self-preserving 
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دهد تا در برابر  ها امكان مي تهديدي كه به آن ؛داربابان سياستمدار خود را به تمكين وادارن
هر . گيرد باز هم بيشتر مقاومت كنند هر تالشي كه در جهت كاهش بودجة آنان صورت مي

شود، و هر اندازه كه سياستمداران ناگزير به اخذ تصميمات بيشتري  تر مي چه دولت بزرگ
 ؛شود از سوي آنان نيز بيشتر ميگردند، احتمال اشتباه كردن و گرفتن تصميمات نادرست  مي

ساالران براي سرافكنده  اي در دست ديوان تصميمات نادرستي كه ممكن است بعدها بهانه
  .كردن سياستمداران گردد

هاي ذينفعي هستند كه به نوبة خود   متكي به حمايت سياسي گروهچنين همساالران  ديوان
ند كه مديريت و اختيارشان در دست هايي دار ها و برنامه ها و وام چشم به كمك هزينه

هاي ذينفع مايلند بودجة  ساالران است؛ و تقريباً هيچ ترديدي نيست كه اين گروه ديوان
ساالران متكي به حمايت آن  به عالوه، ديوان. ها افزايش بيابد ها و برنامه مربوط به آن وام
هاي تحت  ها و برنامه حاند كه كاال و خدمات مورد نياز طر هاي بازرگاني دسته از شركت

ساالران قدرت رأي  يكي ديگر از منابع بالقوة قدرت ديوان. كنند شان را عرضه مي تصدي
كما (كنندة يك چهارم يا يك سوم از نيروي كار باشد  اگر دولت استخدام. خودشان است

 انشمستخدمين دولتي و وابستگان) گونه است اين كه اكنون در بسياري از كشورها نيز همين
ها به احتمال زياد طرفدار  دهند كه همة آن خود يك بلوك عظيم رأي را تشكيل مي

  . تر هستند ساالريِ كالن هاي ديوان دولتي بيشتر و بودجه ساالريِ ديوان

  ساالري  مهار كردن ديوان
ساالران با منافع مردم، يا حتي منافع  چه شگردهايي ممكن است كمك كنند تا منافع ديوان

ها و  اران همسو گردد؟ يك راهكار شايد برقرار كردن ميزاني از رقابت بين سازمانسياستمد
به اين ترتيب ممكن است اين ادارات وادار شوند تا در مقابله با بخش . ادارات مختلف باشد

كه در وظايفي است شگردي  اين همان.  پيشنهاد بدهندشانخصوصي براي عرضة خدمات
توان يك سازمان  يا مي. ها معمول است  و نگهداري شاهراهمترميآوري زباله و  نظير جمع

هاي  دهد تا قابليت  روشي كه امكان مي؛اي تقسيم كرد هاي منطقه دولتي بزرگ را به سازمان
  . با هم مقايسه كرد) دهد در تقسيم كار نيروي پليس رخ ميند آن چه همان(ها را  اجرايي آن
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كه معموالً به (ي پرداخت كلي يك بودجة ثابت هاي دولتي به جا شايد بشود به سازمان
كنند پرداخت  هايي كه كسب ميدستاوردبر اساس ) كنند دلخواه خودشان مصرفش مي

هم  تعريف كردنشان  حتيكه است هاييداد بروناما اين به معناي قيمت گذاشتن بر . نمود
هاي دولتي به رقابت  انحتي ايدة واداشتنِ سازم. ها  آن چه برسد به اندازه گرفتن،دشوار است

كنندگان كاال و خدمات در بخش خصوصي يك ايدة دردسرآفرين است زيرا  با عرضه
بازبيني و قضاوت قرار  هاي دولتي ديگري است كه قراردادها را مورد مستلزم ايجاد سازمان

 هاي دولتي براي گويد كه سازمان  و تجربه به ما مي؛ را انتخاب كنندها  آنداده و بهترين
  .انجام چنين اموري چندان مناسب نيستند

  هاي اخير پرسش
هاي جديد از جمله  ساالري با تكنيك كنندة نيسكانن در مورد ديوان البته ديدگاه مأيوس

1»نظرية بازي«
  .هايي در مورد آن مطرح شده است مورد بررسي قرار گرفته و اخيراً پرسش 

كنند كه سياستمداران به واقع از توان   مياستدالل» انتخاب عمومي«برخي از دانشوران مدرن 
ها را از طريق كم كردن بودجه و  توانند آن ساالران برخوردارند و مي  براي مهار ديوانزيادي
ها را به ستوه بياورند؛  هاي پي در پي آن اي تنبيه كنند يا با تحقيق و بررسي هاي حرفه تحريم

ها را به  فايتي و ناشايستگي مشاهده شود، آنك توانند تهديد كنند كه اگر در كارشان بي مي
تعداد كمي  است در واقع فقط كافي: شان خواهند كرد مردم معرفي نموده و رسوا و سرافكنده

سياستمداران قادرند تهديد كنند كه براي .  بيايدشانها را تنبيه كنند تا بقيه حساب كار دست از آن
. طي كنند قوانيني به تصويب خواهند رساندهايي كه از حوزة مشروع خود تخ مهار سازمان

توانند با هدف باال بردن سطح استانداردها و عملكردها و به منظور جلوگيري   ميچنين همها  آن
  .هايي را در شكل قوانين جديد به تصويب برسانند ساالران، مشوق هاي ديوان روي از زياده

هاي مشروح و مطول  ي نياز به نظارتساالر شايد كنترل و مديريت دستگاه ديوانبنابراين، 
هايي، باز هم سياستمداران ممكن است   اما حتي در صورت نياز به چنين نظارت.نداشته باشد

ساالران بهتر از آن عمل كنند كه نيسكانن و ديگران در ابتدا فكر  در اعمال كنترل بر ديوان
                                                            
1. game theory 
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 ،گذاري  كل دستگاه قانونهاي دولتي اغلب نه توسط مقررات مربوط به سازمان. كردند مي
گذاراني كه  قانون. گردند هاي تخصصي در قوة مقننه بررسي و تصويب مي بلكه توسط كميته

هاي تخصصي حضور دارند و بر كاركردهاي دولتي نظارت و مديريت  در اين كميته
هده ها را برع ساالراني كه تصدي آن كنند احتماالً در مورد آن كاركردها به اندازة ديوان مي

همين خبرگي و آگاهي خود ممكن است بتواند براي اعمال . دارند خبره و آگاه هستند
  .كنترل مناسب و دقيق كفايت كند

ساالريِ در حال رشد نتايج  هاي عملي براي افسار زدن به ديوان با وجود اين، تالش
هاي جديد  مانتر است كه ساز براي سياستمداران بسيار ساده. آورده است به بار ناخوشايندي

سازي  به عالوه، در گسترده. ها را برچينند يا محدود سازند ايجاد كنند تا اين كه بخواهند آن
گونه استدالل كند كه  ممكن است كسي اين. سازي  سياسيِ بيشتري هست تا در محدودنفع

تر  اي بيمارگونه است كه نشان از نادرستيِ بنيادين ساالري صرفاً عارضه رشد و نمو ديوان
دانشوران .  كاركردش وجود دارند  ما و در نحوة اموري دارد كه در ذات نظام دموكراتيك

هاي  ها نياز داريم بازرسي  ما براي درمان اين بيماريآن چهاصرار دارند كه » انتخاب عمومي«
  .بسيار بهتر از طريق قوانين اساسي است



 

 
 

  نقش قوانين اساسي-10
 

 

بنا ندارد كه ما را محكوم سرنوشتي محتوم بداند كه در آن  »انتخاب عمومي«منطق نظرية 
ساالري  گذاران، و دستگاه ديوان هاي ذينفع، قانون هاي گروه كشي راه گريزي از بهره

انتخاب «هاي  ، كه يكي از شاخه1»مكتب ويرجينيا«رهيافت .  متصور نباشدمانبراي
اش مردم  نهد كه به واسطه اي بر نقش قوانين اساسي مي است، تأكيد ويژه» عمومي

مكتب ويرجينيا . ها محافظت كنند استفاده سوءقبيل توانند از خود در مقابل اين  مي
پردازد كه افراد عقالني با   به كنكاش و بررسيِ آن نوعي از قانون اساسي ميچنين هم

ها  كشي براي محافظت از خويش در مقابل بهره) ي عاديها آدميعني همة (منافع شخصي 
  .ايجاد خواهند كرد

 بحث را با توضيح 4»محاسبة رضامندي« در كتاب 3»گوردون تاالك« و 2»جيمز بيوكَنن«
به گفتة . كنند كه در وهلة نخست ما اصوالً چرا به دولت نياز داريم اين مطلب آغاز مي

افراد ضعيف در چنين وضعيتي . تني و خوشايند نيستاين دو، آنارشي وضعيتي خواس
ترها نيز صلح و ثبات پربار را بر  گيرند اما حتي قوي ترها قرار مي استفاده قوي مورد سوء

ها،  گونه وضعيت در اين. دهند تهديد دائم و ويرانگرِ دشمني از سوي ديگران ترجيح مي
و مرج بين خود توافقات و در همان حال كه مردم در تالش براي رهايي از هرج 

گيرد و  آورند، نهاد دولت نيز رفته رفته شكل مي يك به وجود مي به قراردادهاي يك
  . كند رشد مي
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توانند از ميزان قرار گرفتن در معرض شكار و  داريِ دوجانبه، افراد مي با توافق بر سر خويشتن
 در اين حفاظت متقابل به نوبة چپاول از سوي ديگران بكاهند؛ با توافق بر سر اين كه هر كس

توانند در بخشي از هزينة سنگين محافظت از خويشتن  خود سهم و نقشي ايفا كند افراد مي
هاي سازندة  جويي كنند؛ و با توافق بر سر كنش جمعي، افراد امكان پرداختن به طرح صرفه

  .آمد ها برنمي بسيار عظيمي را خواهند يافت كه انجامشان از عهدة فرد فرد آن

اما شكل دادن و ساختن يك چنين نظامي از توافق، مستلزم تشكيل يك انجمن فيزيكي از همة 
يكي ميان -به-شمار توافقات يك بيوكَنن و تاالك اين نظام را چونان پيامدي از بي. افراد نيست
شكل نشده را   شود و نظامي طراحي شبكة توافقات رفته رفته گسترده مي. نگرند افراد مي

هاي مدني رفته رفته نظامي از  هاي دادگاه شمار داوري  كه بيهمان گونهدرست  ؛دهد يم
شمار معامالت دوجانبه سرانجام نهاد بازار را  دهند، يا بي قوانين عام كشوري را شكل مي

گيري مزبور به واسطة يك  در ابتدا ممكن است چنين به نظر بيايد كه شكل. دهند شكل مي
اي طبيعي و از  ورت پذيرفته است، اما به واقع اين نظم اجتماعي به گونهطرح كلي آگاهانه ص

يي هستند ها آدمها  كند كه همگي آن شود و رشد مي هاي افرادي پديدار مي بطنِ كنش
  .عقالني و داراي منافع شخصي

  گيري  هاي تصميم هزينه
از نظر . كنند فقات نمي را به زور وادار به ورود به اين شبكة تواهيچ كسبايد توجه داشت كه 

مردم . طلبانه استاوبيوكَنن و تاالك، پذيرش و موافقت مردم براي ورود به اين شبكه تماماً د
بخشي از اين توافق يا قرارداد عام اجتماعي باشند و از مزاياي آن سهمي ببرند  اين كه براي

ها  ها اين محدوديت ا آنها در رفتار خودشان را بپذيرند، ام بايست برخي محدوديت ناگزير مي
القول  توافق مزبور كامالً متفقبنابراين، . دهند را به بودن در وضعيت هرج و مرج ترجيح مي

 كه همان گونهشود،   به زور مجبور به ورود به توافقي كه به ضررش باشد نميهيچ كس: است
  .اي نامطلوب كرد هتوان به زور وادار به پذيرش معامل  را نميهيچ كسدر يك بازار آزاد نيز 

رسد، تصميم در مورد اين كه   تصميم فرا ميشوند كه زمانِ الت از جايي آغاز مياما مشك
ها به واقع  گونه كنش گرچه اين. هاي جمعي را قرار است بر عهده بگيريم دقيقاً كدام كنش
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 اما در عين حال امكان دارد جهت ،ممكن است موجب ارتقاي حفاظت متقابل گردند
 گرفته شوند آرااگر تصميمات جمعي بر اساس اتفاق . ها نيز استفاده شوند كشي از اقليت بهره

 زيرا هر كس احساس كند ،ها متصور نخواهد بود كشي بهره گونه هيچ امكاني براي بروز اين
شود به سادگي  كه طرح يا سياست به رأي گذاشته شده تهديدي عليه او محسوب مي

 اگر . است»گيري هاي تصميم هزينه« به معنايِ باال بودن آرااما اتفاق . تواند آن را وتو كند مي
دهندگان قادر به جلوگيري از تصويب هر پيشنهادي باشد،  قرار باشد هر يك نفر از رأي
در . توان به توافق رسيد شود و تقريباً بر سر هيچ موضوعي نمي حصول اجماع بسيار دشوار مي
كشيِ بالقوه اجتناب گردد، اما قاعدة   بهره»هاي جانبيِ ينههز« چنين وضعيتي، ممكن است از

هاي بالقوة كنش دستاوردتواند به معناي از كف رفتنِ بسياري از   در عين حال ميآرااتفاق 
برعكس، . گاه براي انجام هيچ كنشي به توافق نخواهيم رسيد جمعي نيز باشد زيرا ما هيچ

تر   باشد شايد كه گرفتن تصميمات را سادهآرااتفاق  از تر كماي كه مستلزم حد نصابي  قاعده
  .كشي واقع شوند سازد كه مورد بهره اي را با اين خطر مواجه مي  اما به هر حال عده،كند

 دو فرايندرفت از اين معماي بغرنج اين است كه يك  بنا به عقيدة بيوكَنن و تاالك، راه برون
كه در آن مردم بر سر  است  قانون اساسيمرحلة نخست، مرحلة. اي داشته باشيم مرحله
 قواعدي را چنين همرسند و  گيري جمعي هستند به توافق مي هايي كه نيازمند تصميم حوزه

تنها پس از اخذ تصميم و . كنند كه تصميمات آينده بايد بر مبناي آن گرفته شوند تعيين مي
توانيم به مرحلة دوم  يكه م است گيري حصول توافق در مورد دستور كار و قواعد تصميم

خواهيم  عزيمت كنيم، يعني مرحلة گرفتن تصميم جمعي در مورد اين كه واقعاً چه كاري مي
 بايد به تصميم درآيد و چيز چهمرحلة قانون اساسي ناظر بر اين است كه . انجام دهيم

گري در عينيت و عمل معطوف  ؛ و پس از اين مرحله است كه توجه ما به گزينشچگونه
به طور مثال، بنا به اظهار بيوكَنن و تاالك، حفاران نفتي در وهلة نخست ممكن . گردد مي

بايست جمعي باشد و اين كه تصميمات در  است توافق كنند كه مديريت يك حوزة نفتي مي
مورد حقوق حفاري چگونه بايد اتخاذ شوند؛ اما در مرحلة دوم، و وقتي آن تصميمات در 

احتمال دارد بر سر مقدار سهمية مشخصي كه به هر يك تخصيص  شوند، عينيت گرفته مي
  .شود با هم موافق نباشند داده مي
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هيچ شخص : آرابه اتفاق  است به گفتة بيوكَنن و تاالك، توافق قانون اساسي الزاماً توافقي
اي از قواعد  شود مجموعه اش را دوست داشته باشد هرگز حاضر نمي عاقلي كه منافع شخصي

كند در آينده ممكن است تصميماتي پديد بياورد كه  گيري را بپذيرد كه فكر مي تصميم
 شايد به نظر كاري آرارسيدن به چنين حدي از اتفاق . كشي از او خواهند شد موجب بهره

مندي از حفاظت جامعه و گريز از هرج و مرج به طور   اما مردم براي بهره،بسيار دشوار بيايد
داند كه   به درستي نميهيچ كسوافق خواهند بود؛ و از آن جا كه كلي مشتاق رسيدن به ت

 خواهند گذاشت، احتماالً همة تأثيراش  تصميمات آينده دقيقاً به چه نحوي بر او و زندگي
  .ها تأكيد و اصرار خواهند داشت ها و حفاظت افراد كما بيش بر انواع مشابهي از نظارت

  محتواي يك قانون اساسي
بايست از همان ابتدا تكليفش را مشخص نمايد ميزان  ك قانون اساسي مي را كه يآن چه
  . كه قرار است در گرفتن تصميمات جمعيِ آتي معيار و حد نصاب باشد است اكثريتي

هاي  گرايشي طبيعي در بين مردم هست كه اكثريت ساده را قاعدة درستي در گزينش
كه ما در اغلب  است  همان چيزيبه هر حال تمكين به رأي اكثريت. گروهي فرض كنند
اما قواعد ممكن . كنيم  مطابق آن عمل مي مان در جمع دوستان و همكاران تصميمات روزانه

اي  گيري وجود دارند و قاعدة اكثريت ساده هيچ چيز ممتاز و ويژه و پرشماري براي رأي
اش را  نامهخواهد اساس در واقع، يك شركت، زماني كه مي. نسبت به ديگر قواعد ندارد

. گيرد گيري مختلفي در نظر مي تدوين كند، براي انواع تصميمات مختلف قواعد رأي
 درصدي از 51رسد كه يك گروه  به نظر نمي. اعضاي يك كلوپ هم همين رويه را دارند

 درصدي داشته باشد؛ با 49يك جمعيت چندان اختيار مشروع بيشتري نسبت به يك گروه 
  . يابد ي اكثريت، گروه نخست بر گروه دوم چيرگي ميوجود اين، در سيستم رأ

تر باشد كه بر  ها شايد معقول گيري كنند كه براي برخي از رأي بيوكَنن و تاالك اشاره مي
كشي از  تأكيد شود، به ويژه در جايي كه خطر بهره» مشروط«تر يا  هاي بزرگ اكثريت
به . كشي خيلي شديد است  اين بهرههاي اقليت باالست، و در جايي كه ميزان بالقوة گروه

گونه تدابير حفاظتي قانون اساسي   واقع اين دو معتقدند كه افراد عقالني طبعاً خواهان اين
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عدم «در مرحلة قانون اساسي، افراد با موضوع . ورزند ها اصرار مي هستند و بر برقراري آن
1»اطمينان

چه پيشنهادات راهبرديي مطرح دانند كه در آينده  ها نمي  آن؛در آينده مواجهند 
در طرف ) شانو در صورت تصويب(خواهد شد و اين كه آيا آنان بعد از طرح آن پيشنهادات 

افراد مايلند از خودشان در مقابل احتمال بنابراين، .  بازندگان در طرفبرندگان خواهند بود يا
افراد . محافظت كنندهاي كالني كه ممكن است به دست اكثريت بر آنان تحميل گردد  زيان

اندازه دشوار و ماية زحمت  ها بي گيري  رأيه در همآراممكن است بپذيرند كه الزام اتفاق 
توانند تبعات بسيار  هايي كه بالقوه مي به ويژه آن( اما براي تعدادي از تصميمات ،خواهد بود

، مثالً قاعدة دو هاي مشروط شايد پذيرش برخي از اكثريت) باري به دنبال داشته باشند زيان
  .  و مناسبي به نظر بيايد راه حل معقول ،آراسوم 

مند به منافع شخصي تدوينش كرده باشند براي اختيار اعطا  آن قانون اساسي كه افراد عالقه
تر است كه  هر چند معقول. هايي در نظر خواهد گرفت گذاران نيز محدويت شده به قانون

اني را تعيين كنند و به مجلس بفرستند تا اين كه خودشان نمايندگ مردم براي اخذ تصميمات،
رأساً درگير جزئيات هر طرح و پيشنهادي شوند و براي فهم مفاد آن تقال كنند، اما در عين 

گيري به مقامات و نمايندگان نيز امري بسيار خطرناك خواهد  حال اعطاي اختيار كامل تصميم
ها ممكن است در  نها به اين معناست كه افراد و اقليتاعطاي چنين اختيار نامحدودي نه ت. بود

ايم كه  هاي جدي شوند، بلكه ما به تجربه دريافته گذاران متحمل آسيب نتيجة تصميمات قانون
توان به نمايندگاني كه قدرت بي حد و حصر در اختيار دارند  آورد و نمي مي به بار قدرت فساد
ساالران، مجاز  البته ديوانگذاران، و   را كه قانونآن چهيد قانون اساسي بابنابراين، . اعتماد كرد
  .گيري در موردش هستند محدود نمايد به تصميم

   بيوكَنن جيمزقانون اساسيِ مالياتيِ
اي  هاي دقيق و ويژه كه نظارت است اي بنا به نظر جيمز بيوكَنن، خط مشي مالياتي حوزه

هاي اقليت  توانند براي گروه ت اكثريت ميطلبد، زيرا در همين حوزه است كه تصميما مي
بايست از همان ابتدا به  بنابراين، قواعد مالياتي مي. بياورند به بار هاي مشخصاً شديدي آسيب

                                                            
1. uncertainty 
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و درج (و افراد عقالني طبعاً نسبت به تعريف دقيق اين قواعد  –روشني تعريف و بيان شوند
شود تصور كرد كه  به طور مثال، مي. اطمينان حاصل خواهند كرد) ن اساسيآن در قواني

رأي خواهند داد كه بار سنگين  قواعد مالياتي ها كه فقيرترند به احتمال زياد به آن دسته از آن
توانند يك بام و دو هوا  دهد؛ اما قوانين اساسي نمي ماليات را بر دوش ثروتمندان قرار مي

اندازه  كاري بينيز ها  بازبيني مداوم آن از طرفي. ها پايدار بمانند تا مدتباشند و قرار است 
 به درستي هيچ كسو با در نظر گرفتن ميزان معقولي از تحرك اجتماعي،  ؛فرساست طاقت
شما شايد امروز در گروه . داند كه در طي چند سال آينده در چه وضعيتي خواهد بود نمي

، اما وضعيت شما لزوماً )هاي سنگين از اقليت ثروتمند الياتو طرفدار اخذ م(اكثريت باشيد 
گزينش ). و شايد فردا خودتان جزو اقليت ثروتمند باشيد(به همين صورت باقي نخواهد ماند 

عقالني، براي فقير و ثروتمند به يكسان، آن است كه از يك نظام مالياتي حمايت شود كه با 
  .كند ها به مساوات رفتار مي همة گروه

بيوكنن معتقد است كه در مرحلة قانون اساسي . ها نيز صادق است همين مسئله در مورد هزينه
وقتي معلوم . گيرد  مورد موافقت قرار ميآرافقط هزينه براي نفع عموم است كه به اتفاق 

هاي اجتماعي خواهيد بود طبعاً  نيست كه شما طي چند سال آينده جزو كدام يك از گروه
اي كه به نفع گروه امروزين شما باشد تالشي بيهوده و  اندن قواعد به گونهتالش براي پيچ

اي  كند كه وضعيت كنوني ما هيچ شباهتي به تحليل عاقالنه بيوكنن تصديق مي. معناست بي
هاي ذينفع و  هاي دولتي از پيش توسط گروه كه گفتيم ندارد چرا كه حجم انبوهي از هزينه

عزيمت از اين وضعيت كنوني به سمت آن نوع . ده استدر جهت منافع خودشان قبضه ش
آميزي كه، به اعتقاد او، افراد عقالني خواهانش هستند كاري بس  قانون اساسيِ غيرتبعيض

آميز  احتماالً ما پيش از آن كه بتوانيم احكام يك قانون اساسي غيرتبعيض. دشوار خواهد بود
مثالً (ها را  ي رضايت برخي از اين گروهرا مستقر نماييم، ناچار خواهيم بود كه به نوع

  .جلب كنيم) مندانِ مزاياي رفاهي را بهره
قواعد مالياتي پايدار و منطقيِ مبتني بر قانون اساسي، مجموع بار مالياتي را  به اعتقاد بيوكنن،

شود در  اي كه ماليات بر مبناي آن وصول مي كنندة آن است كه پايه محدود كرده و تضمين
به واقع در مرحلة قانون اساسي، قواعدي الزم است . ن منافع خاص دستكاري نشودجهت تأمي
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توان در بين  هاي دولتي را تا چه حد مي تا تعيين نمايد كه بار مالياتي و مزاياي هزينه
 نياز مبرمي به يك بودجة متوازن است تا اكثريت به چنين هم. جا كرد هاي مختلف جابه گروه

 انجام دهند، يعني نتوانند با قدرت رأي خود امروز 1»جاييِ زماني جابه«سادگي قادر نباشند 
انتقال  هاي فردا اش را به نسل مزايايي را به نفع خودشان خريداري كنند و پرداخت هزينه

دار و معلوم باشد تا در آينده مشخص گردد  ها به اهداف بايد نشان تخصيص ماليات. دهند
قواعد  بايست  ميچنين هم.  منظور و هدفي وصول شده بودكه هر مالياتي دقيقاً براي چه

استواري در باب مالكيت اموال وجود داشته باشد و مشخص باشد كه دولت تا كجا مجاز به 
يا چاپ (و توليد پول . اندازي به اموال خصوصي و فرسايش حق مالكيت است دست

ه سادگي از ارزش پول ملي توسط دولت نيز نيازمند قواعدي روشن است تا نتوان ب) اسكناس
كه بر  است كاست، زيرا چاپ اسكناس خود به نوعي يك جور ماليات پنهان و دزدكي

) اندازكنندگان مانند پس(ها  نوعي ماليات كه براي برخي گروه ؛شود عموم مردم تحميل مي
  .دارد) مانند بدهكاران(زياني به مراتب بيشتر از برخي ديگر 

 هستند، همواره آراكه بدون قواعدي از اين دست كه مستلزم اتفاق كند  بيوكنن استدالل مي
هاي خاص جانبداري كند، بار  تر شود، از برخي گروه اين خطر هست كه دولت مدام بزرگ

  .ها را تضعيف كند مشكالت را بر دوش ديگران بگذارد، و به طور كلي انگيزه

  فدراليسم
ت، و مكتب ويرجينيا بسيار مشتاق راه ديگر محدودسازي قدرت، تقسيم كردن آن اس

يا (اي  هاي مركزي و منطقه گيري در تصميم.  است2»گرايي و فدراليسم منطقه«گونه  اين
براي به دست آوردن چيزي (ها و منافع نوعي حالت بده بستان وجود دارد  بين هزينه) محلي

هاي  يسه با گروههاي كوچك، در مقا رسيدن به تصميم در گروه). بايد چيزي را از دست داد
تر است كه تصميمات تا حد امكان به صورت محلي   عاقالنه،تر است و بنابراين بزرگ، آسان
 اما حجم و گستردگيِ ،هاي ملي ممكن است خيلي با ابهت به نظر برسند دولت. گرفته شوند

  .كند تر مي دهندگان رسيدن به توافق را سخت رأي
                                                            
1. time-shift (and time-shifting) 
2. localism and federalism 
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رسيدن به توافق در ميان . 1»تجانس جمعيتي«: تدر اين ميان عامل ديگري نيز دخيل اس
هاي مشتركي با هم داشته باشند  ها و رهيافت دهندگانش اهداف و ارزش جمعيتي كه رأي

  . كه افرادش تنوع بيشتري در نظرات و عقايد دارند است تر از جمعيتي بسيار آسان

 تصميمات جمعي در اگر جمعيتي به شدت بزرگ و به شدت نامتجانس باشد چه بسا رسيدن به
در چنين مواردي، بهترين حالت آن است كه . پذير نباشد بسياري از امور به هيچ عنوان امكان

و احتماالً نيز همين وضعيت پيش  –ها به كنشِ خصوصي محول شوند تا كنشِ عمومي گزينش
 .اشداي از يك چنين جامعة بزرگ و متنوعي ب اياالت متحده آمريكا شايد نمونه. خواهد آمد

شود انتظار  پذيرند و مي تر صورت مي اما اگر جمعيتي كوچك و متجانس باشد توافقات ساده
 كه به طور مثال اين همان گونه ؛داشت كه تصميمات بيشتري به شكل جمعي اتخاذ شوند

  .كند موضوع عموماً در مورد جوامع كوچك و متجانس در كشورهاي اسكانديناوي صدق مي

مثالً سياست  ؛ي نيز هستند كه فقط بايد در سطح ملي اتخاذ شوندبدون ترديد تصميمات
هايي هم هستند كه   سياستچنين هم. اقتصادي ملي، يا تمهيدات مربوط به شبكة دفاع ملي
 به اي ديگر مشكالتي  اما براي منطقه،ممكن است براي يك منطقة جغرافيايي سودمند باشند

جديد صنعتي باعث آلودگي آب در مسير مانند زماني كه يك مجتمع  ؛بياورندبار 
  . شود دست رودخانه در شهرهاي ديگر مي پايين

به . هاي سياسي بهتر است تا سر حد امكان به صورت محلي اتخاذ شوند به طور كلي، گزينش
ي تأثير )مثالً تصميم در مورد دادنِ جواز به يك كلوپ شبانه (هر حال، برخي تصميمات

ها در سطح ملي بيهوده و  الش براي رسيدن به توافق عام بر سر آنكامالً محلي دارند و ت
دهد تا ساختارها، خدمات، قوانين و مقررات   امكان ميچنين همنظام فدرال . ست ا غيرمنطقي

  .دولتي متناسب با نيازهاي مشخص هر منطقه طراحي شده و شكل بگيرند

آورد تا بتوانيد در   ميفراهمه گريزي گرايي اين است كه براي شما را از ديگر امتيازات منطقه
اگر .  مورد تصميم قرار گرفته از آن منطقه يا ايالت خارج شويدآن چهصورت نارضايتي از 

توانيد  كشي از شما محسوب شود، به سادگي مي گروه اكثريت در منطقه تهديدي براي بهره
                                                            
1. the homogeneity of the population 



  
   نقش قوانين اساسي -10

109  

ها هم آسان و خوشايند درآن قالبته اين نقل مكان شايد . اي ديگر نقل مكان كنيد به منطقه
هاي عميقي  ها و وابستگي تان ريشه نباشد، خصوصاً اگر شما در زادگاه يا شهر محل زندگي

هست خود به نوعي تواناييِ ) و ديگران(داشته باشيد؛ اما همين كه امكانِ رفتن براي شما 
  .سازد ها را محدود و مقيد مي كشي از اقليت مقامات محلي در بهره

  مبانيمشكالت و 
بسياري از منتقدين . كند نظرگاه قانون اساسيِ مكتب ويرجينيا همة افراد را متقاعد نمي

كشند  ها را به تصوير مي گونه هم كه بيوكنن و تاالك آن كنند كه مردم آن استدالل مي
گريز نيستند و اين كه شايد از نظر مردم مزاياي بالقوه عظيمِ تصميمات جمعي واقعاً  ريسك
  . هاي سنگين باشند ن را دارد كه به خاطرش مجبور به پرداخت مالياتارزش آ

 و با آراو نكتة ديگر آن كه ما به واقع قوانين اساسي و معاهداتي داريم كه به اتفاق 
مردم امروزه خود را در بند و مقيد به احكام . اند رضايت مطلق همگاني انتخاب نشده

ها خود هيچ نقش و  اند و آن  تدوين كردهشانانيابند كه نياك قوانين اساسيِ قديمي مي
بسياري از قوانين اساسي دنيا توسط اكثريتي . اند نظري در وضع آن قوانين نداشته

اند و يا  هاي ذينفع به گروگان گرفته شده اند و يا توسط گروه حداقلي تدوين شده
 . هستندنظر جديدگذاري قابل تغيير و ت بندهاي آن توسط اكثريتي ساده در مجالس قانون

به طور مثال، تصميمات اكثريت در پارلمان بريتانيا تركيب اعضا و دامنة اختيارات 
 را به نهادهاي اتحاديه  آناند و بسياري از وظايف  آن كشور را تغيير داده1»مجلس اعيان«

ه چ( بدون آن كه در هيچ يك از اين موارد از عموم مردم بريتانيا ،اند اروپا واگذار كرده
درضمن، حاكميت در . اجازه گرفته باشند) هاي ديگر  و چه به روشآرابه صورت اتفاق 

 محدويت قانون اساسي بر اختيارات پارلمان در وصول هيچ گونه: بريتانيا با پارلمان است
 اين واقعيت كه اكثر مردم بريتانيا در كشورشان اما. ماليات يا مصادرة اموال وجود ندارد

» قانون اساسي«تواند شاهدي باشد بر اين كه با  اند نمي هاجرت را برنگزيدهاند و م مانده
  .بريتانيا تلويحاً موافقت دارند

                                                            
1. The House of Lords 
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اي در تئوري  كننده با وجود اين، تئوري قانون اساسيِ مكتب ويرجينيا دگرگوني تعيين
دانند چگونه  كردند كه مي اقتصاددانان زماني تصور مي. اقتصادي و سياسي پديد آورد

اما مكتب . اي طراحي كنند كه سطح كلي رفاه جامعه را باال ببرد ابتكارات راهبرديِ شجاعانه
توانند ببينند كه در ذهن و قلب افراد چه  ويرجينيا روشن ساخت كه اقتصاددانان نمي

تنها راه براي آگاهي يافتن از . كنند گذرد و آن تغييرات راهبردي را چگونه ارزيابي مي مي
 بهتر شده است يا شانكنند وضع آن است كه از ايشان پرسيده شود آيا حس ميضمير مردم 

. توانيم ضرر يك فرد را با سود فرد ديگري مقايسه كنيم نه؛ اما حتي در آن صورت نيز ما نمي
توانيم با اطمينان اظهار كنيم كه راهبرد جديد به واقع راهبردي  ما فقط در يك صورت مي

كه در بين همة افراد موافقت كامل وجود داشته  است هم زمانيسودمند بوده است، و آن 
قانوني كه قرار است تعيين (خواهيم يك قانون اساسي پايدار تدوين كنيم   و وقتي مي؛باشد

 اين موافقت كامل بين همة افراد موضوعي) هاي آينده باشد گيري كنندة چگونگيِ تصميم
  .برخوردار استكه درست بنيان نهادنش از اهميتي ويژه است 
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 سياسي، و حتي ي واقتصاددانشمندان علوم  در طرز نگاه  بزرگيتحول» انتخاب عمومي«نظرية 
هاي سياسي ما، و نهاد.  سياسي به وجود آوردفرايند نسبت به چگونگيِ كاركردهاي ،عامة مردم

شوند،  ميد كه به نام مردم گرفته دهندة تصميماتي هستن ، شكلها آن دخيل در منافع شخصي افراد
پرسش اين . كند چگونگيِ اين روند و مكانيسم آن را توضيح مي» انتخاب عمومي«و نظرية 

هاي اين رهيافت تا كجا با دنياي واقعي تطبيق دارند، به ويژه وقتي  جاست كه برخي از بخش
اين امر خود حاكي از آن اما شايد . هاي مختلف سياسي در جهان تا اين اندازه فراوانند نظام
  .يك رشتة علميِ نوپاست با امكانات بالقوة فراواني در پيش رو» انتخاب عمومي« كه باشد

  هادستاوردبرخي 
بدون ترديد در به چالش كشيدنِ اين فرض نسنجيده و فكرناشدة » انتخاب عمومي«نظرية 

پندارند موفق بوده  مي» زارناكامي با«اقتصاددانان كه مداخلة دولتي را بهترين راه حل براي 
انكارناپذير، و  است نيز واقعيتي» ناكامي دولتي«گردد كه  اين نظريه به ما يادآور مي. است

ها   مخرب برخي كنشتأثيراز جمله انحصارات، اطالعات ناقص، و (ها  اين كه برخي كاستي
گيري دولتي در  ميم تصفرايند .ترند تا در بازارها در امور سياسي شايع) طرف بر ناظران بي

 ؛ ناقص است چرا كه عوامل متعددي در تحريف آن دخيل هستندفرايندذات خود يك 
هاي ذينفع، رأيِ  گيري، قدرت ائتالفات گروه هاي رأي ها و غرايبِ نظام عواملي نظيرآشفتگي

شايد در بسياري موارد براي . گذاران و مقامات حكومتي تاكتيكي، و منافع شخصي قانون
ا سودمندتر باشد كه صرفاً پذيراي واقعيات بازار باشيم و به هيچ عنوان از ابزار همة م

  . حكومتي براي مداخله در امور استفاده نكنيم
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هاي اقتصاددانان را نيز متزلزل كرده  پيش فرضهاي يكي ديگر از  پايه» انتخاب عمومي«
خبگان قادرند پندارد كه ن را امر مشخصي مي» منفعت عمومي«ي كه پيش فرض؛ است

برخالف اين . شود از طريق يك سياست آگاهانه به آن نائل گرديد اش كنند و مي شناسايي
وجود » منفعت عمومي« در دنيا عقيده و نظر در مورد ها آدمتك  پندار نادرست، به تعداد تك
هاي اين فردهاي انساني نظراتي شخصي و مربوط به خودشان  دارد، و اين نظرات و ارزش

ها را با هم جمع و تفريق كرده يا از  هاي حساب رياضي آن توان از طريق فرمول د و نميهستن
  .ها ميانگين گرفت آن

 متمركز كردنِ توجهات به نحوة كاركردهاي ،»انتخاب عمومي«هاي دستاورديكي ديگر از 
گري از خودمان نسبت به اين كه نهادهاي  دولت بوده است و نيز واداشتن ما به پرسش

انتخاب «نظرية . كنند سيِ فعلي تا چه ميزان در خدمت به ما خوب و درست عمل ميسيا
كند كه  هايي را توضيح مي ات سياسيِ پيرامونيِ پديدهتأثيرها، و  ماهيت، خاستگاه» عمومي
ها، همياري در  هاي ذينفع، ائتالف هايي نظير گروه اند؛ پديده  سياسيفراينددهندة   تشكيل

تمركز اين . دهندگان رشد دولت، رأي تاكتيكي، و ناآگاهيِ عقالنيِ رأيجويي،  رأي، رانت
كند تا  گذاران، و مقامات دولتي به ما كمك مي دهندگان، قانون نظريه بر منافع شخصي رأي

اين نظريه . نسبت به سياست بدگمان هستند بهتر دريابيم كه چرا عموم مردم تا اين اندازه
اي  كننده  تعيينه ماهيت نهادهاي سياسيِ حاكم بر ما تا چه حددهد ك  به ما نشان ميچنين هم
 و تصميمات جمعي در يك جامعه ها انتخابكند در اين كه كدام   و تفاوت ايجاد ميتأثير

دهد كه چرا و چگونه نهادهاي دولتي به  نشان مي» انتخاب عمومي«نظرية . گرفته شوند
 سياسي شقوق ديگري نيز وجود فرايندود كه در ش مانند؛ و به ما يادآور مي دفعات ناكام مي
گيري بر  شقوقي نظير رأي اكثريت مشروط و رأي –ساز باشند توانند چاره دارند كه مي
و نيز بهسازيِ  پذير، هاي رأي انتقال يا سيستم) رأي ترجيحي(دهي به نامزدها  اساس امتياز

  .ولتي كمك كنندتوانند در كاهش ميزان ناكامي د قانون اساسي، كه همگي مي

  موضوع نفع شخصي
برانگيز   بحثچنان هم» انتخاب عمومي«هايي از رهيافت  ها، بخشدستاوردبا وجود تمام اين 

كه اين نظريه بر بنيان (پرسند كه آيا فردگراييِ عقالني  اي مي به طور مثال، عده. ماند باقي مي
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دهد؟ به هر حال ما  دست ميواقعاً تعريف مناسبي از شخصيت انساني به ) آن قرار گرفته
دهندة افكار و اعمال ما  اجتماعي هستيم و زمينة حيواني و اجتماعي ما شكلحيواناتي همگي 
 عنصر ژنتيك است كه شايد كنترل عقالني تأثيرشخصيت ما به ميزان زيادي تحت . هستند

ت، بسياري قدر حقي .كنيم ما اصوالً به صورت گروهي كار مي. چنداني بر آن نداشته باشيم
گذاري انتقاد  آن در پيروي از گرايشات سرمايه» اي ذهنيت گله«از افراد به بخش مالي و 

بيش از آن ) ها و شايد قسمت عمدة آن(دهيم  هايي كه ما انجام مي خيلي از گزينش. دارند
ها فشار  كه محصول محاسبات عقلي ما باشند غريزي هستند و يا نتيجة طبيعيِ سال

پندارند عقالني و  مي» انتخاب عمومي«آيا ما واقعاً به همان اندازه كه دانشوران . اند اجتماعي
  فردگرا هستيم؟

 افراد عقالني است كه با هدف در بارةآيا اصالً دنياي سياست : يا بهتر است بپرسيم
كنند؟ يا اين كه سياست در اصل معطوف به  منفعت رساندن به خودشان با هم مبادله مي

كوشند تا ديگران را مجبور به  هاي مختلف مي ه در آن افراد و گروهقدرت است ك
گويند كه سياست  مي» انتخاب عمومي«هاي خودشان بكنند؟ دانشوران  پيروي از خواسته

اما با تحقيق و تفحص در  )يا حداقل مورد دوم پيامد اولي است (آن مورد اول است
شان را به  مركز دارند، بيشتر توجههايي كه منافع مت هاي اكثريت و گروه قدرت گروه

  .كنند مورد دوم معطوف مي
ماند و آن اين كه افراد به   به قوت خود باقي ميچنان همالبته پرسش بجايي در اين ميان 

اصطالح عقالني اصالً چرا بايد به خود زحمت شركت در انتخابات بدهند چون بسيار بعيد 
و حتي در صورت  ؛ انتخابات داشته باشدي در سرنوشتتأثيراست كه تك رأي يك فرد 

. اندازه نامشخص خواهند بود دهنده بي گذاري، پيامدهاي آن تك رأي براي فرد رأيتأثير
كند نيازمند باشيم، مثالً   اين رهيافت اقتصادي ارائه ميآن چهتر از  نكند ما به توضيحي عميق
  شناسي اجتماعي؟ توضيحي مبتني بر روان

كنند كه اهميتي ندارد كه  استدالل مي» انتخاب عمومي«هات، دانشوران در پاسخ به اين شب
 ها آدمموضوع مهم اين است كه ما . گيرند هاي مردم دقيقاً چگونه و از كجا نشأت مي انگيزه

ها  ها و خواسته هايي هستيم و فارغ از اين كه اين انگيزه ها، و خواسته ها، ارزش داراي انگيزه
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ما ممكن است بخواهيم جزئي از يك جمع . ها هستيم سازي آن يِ بيشينهچه باشند، مدام در پ
شمار   را داشته باشيم، با شرافت زندگي كنيم، يا بيمانباشيم، سوداي كمك به همنوعان

هاي  گيريِ اين اهداف ما در واقع داريم به خواسته با پي. هاي ديگر داشته باشيم بلندهمتي
شايد ما بر اثر سخاوتمندي و بخشش . كنيم خدمت مي) انو در اصل به منافع خودم(خودمان 

 چنان هم اما حتي در آن صورت نيز ،پول به نيازمندان باعث فقيرتر شدن خودمان شويم
انتخاب «دانشوران  .كنيم خودمان را به واسطة آن سخاوتمندي تواناتر و داراتر محسوب مي

م احتياط عقلي فرض را بر اين كنند كه بهتر است به حك  استدالل ميچنين هم» عمومي
 اين كه نه ،بگذاريم كه منفعت شخصي يك عامل برانگيزاننده در نظام سياسي خواهد بود

  . را هميشه و در تمام شرايط برخواهد انگيختها آدمهمة 

  مشكالت مربوط به قانون اساسي
دهندگان  و به نوعي رأي(اگر سياستمداران .  مطرح هستندچنان همهاي ديگري نيز  پرسش

اي از قواعد قانون اساسي  واقعاً به دنبال منافع شخصي خود باشند، آيا هيچ مجموعه) نيز
جيمز «ها را با منافع عموم مردم همسو گرداند؟  ها را مهار كرده و منافع آن خواهد توانست آن

ز ا –هاي فراوان است كند كه قانون اساسي آمريكا دربردارندة درستي استدالل مي »بيوكنن
 جمهور و يك قوة قضاييه، رييسگذاري، يك  جمله مؤلفة تفكيك قوا بين دو مجلس قانون

هاي   جمهور، و متممرييسگذار در مقابل قدرت وتوي  رأي اكثريت مشروط قواي قانون
ها، حوزة سياست در آمريكا باز هم مشحون از همياري در  رغم تمام اين اما به. قانون اساسي
 چنان همگذاران و مقامات دولتي  ت، و گسترش نقش و قدرت قانونجويي اس رأي و رانت
اي از يك دولت محدود باشد  اين موضوع، به تعبير بيوكنن، بيش از آن كه جلوه. ادامه دارد

  . است1»آنارشي مبتني بر قانون اساسي«نمادي از يك 

 بر قانون اساسي »مكتب ويرجينيا« تأكيد و تمركز در بارةتري  هاي كلي برخي منتقدان نگراني
 آراحتي قانون اساسي آمريكا نيز موضوعي نيست كه بر سر آن موافقتي به اتفاق . دارند

توانيم اظهار كنيم كه مردمي كه هرگز به اين قانون اساسي  آيا ما واقعاً مي. وجود داشته باشد
                                                            
1. constitutional anarchy 



  
   دستاوردها و مشكالت -11

115  

 اين حقيقتي متأسفانه اي خاموش و تلويحاً از آن رضايت دارند؟ اند به گونه رأي نداده
انگيز انواع  ها گاه براي مدتي بس طوالني و شگفت انگيز است كه جمعيت غم
فشار اجتماعي براي همرنگي . آورند كنند و دم برنمي هاي سياسي را تحمل مي عدالتي بي

با جماعت، و احتماالً زور قدرت مافوق، از جمله عوامل نيرومندي هستند كه به اين 
شايد براي رهايي از آنارشي مبتني بر قانون اساسي به يك . زنند امن ميسكوت و رضا د
اي به پيشبرد چنين انقالبي ندارند؛ و   اما نخبگان فعلي قطعاً هيچ عالقه،انقالب نياز باشد

منافع پراكندة عموم مردم احتماالً به اين معناست كه براي اصالحات نيز هيچ جرقه و 
  .ودنقطة آغازي در كار نخواهد ب

پردازان قانون اساسي در مكتب  گونه كه نظريه آن(كه مردم  شود تصور كرد و آيا مي
در تالش براي گريز از وضعيت هرج و مرج، واقعاً نگرانيِ چنداني  )كنند ويرجينيا اشاره مي

شود گفت كه مردم  قدرت و اختيار بدهند؟ آيا نمي ها به خود راه دهند از اين كه به دولت
خرند تا شايد   شكلي خودخواسته ريسك استثمار شدن در آينده را به جان ميدر واقع به

  بدين وسيله خود را از مزاياي كالن و آشكارِ كنش جمعي برخوردار كنند؟
كند   هم اكنون دارد به ما كمك مي1»اقتصاد تجربي«هايي هستند كه  اين ها از جمله پرسش

 نظرية معروفي دارد كه 2»جان رالز« مثال، به طور. هايي درخور برايشان بيابيم تا پاسخ
 از پيش آن كه شدند بي گويد اگر مردم ناچار به گزينش يكي از ترتيبات اجتماعي مي مي

 ، به جاي ريسك كردن و پذيرفتن خطرِخبر داشته باشند ها نسبت به جايگاهشان در آن
د حداقلي در آن باال گزيدند كه درآم زندگي در فقري فرومايه، آن نظم و ترتيبي را برمي

 در 1987 و ديگران در سال 3»نورمن فروليش«اما آزمايشات تجربي كه دكتر . باشد
هاي درسي خود انجام دادند نشان داد كه دانشجويان هرگز چنين ترتيبي را  كالس
دهند كه در آن ميانگين درآمد به  اي را ترجيح مي گزينند و به احتمال بسيار زياد جامعه برنمي
به عبارت ديگر، .  اما كفي بسيار پايين،هر چند با ميزاني از كف درآمد ؛رسد كثر ميحدا
پذير هستند و مايلند كه  ها حتي وقتي پاي آيندة خودشان در ميان باشد باز هم ريسك آن

                                                            
1. experimental economics 
2. John Rawls 
3. Norman Frohlich 
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پس آيا، برخالف نظر ). و به درآمد حداقلي بسنده نكنند(الاقل ميزاني از خطر را بپذيرند 
، اين امكان وجود ندارد كه مردم در مورد توافقات مربوط به قانون اساسي بيوكنن و تاالك

  نيز مايل به پذيرفتن خطرات باشند؟

   هم منفعت شخصي خودش را دارد؟ »انتخاب عمومي«آيا نظرية 
شود اين است كه  وارد مي» انتخاب عمومي«يكي ديگر از انتقاداتي كه به طرفداران نظرية 

بسياري از . كنند ودشان را در اين نظريه و رشتة علمي ملحوظ ميها نيز نفع شخصي خ آن
، نظير جيمز بيوكنن، ويليام نيسكانن، و گوردون تاالك از مكتب »انتخاب عمومي«دانشوران 

 از مكتب شيكاگو و ديگران، خودشان را ليبرال 2»جرج استيگلر«، و 1»گري بكر«ويرجينيا، و 
با اين حساب آيا . كنند محسوب مي) اش ر معناي آمريكايي آن تا د بيشتر در معناي اروپايي(

كنند صرفاً عالمتي  هايي كه اين دانشمندان براي دولت پيشنهاد مي شود گفت محدوديت مي
  ست؟  انشانگر بيزاري ايشان از قدرت دولتي

به خوبي آگاهند كه بازارها در حد » انتخاب عمومي«دانشوران . پاسخ اين افراد ساده است
سازد كه كنش دولتي نيز از  در عين حال آشكار مي» انتخاب عمومي« اما نظرية ،ل نيستندكما

 نهايي رأي اكثريت، و تأثيرتوان نشان داد كه  بسيار ساده مي. برد هاي بنيادين رنج مي كاستي
هايي كه پيشتر اشاره شد، همگي منجر  جويي و ديگر عارضه هاي ذينفع، رانت حضور گروه
اين يك . به طرزي ناكارامد عريض و طويل است شوند كه  بخش دولتي ميبه ايجاد يك

دانشوران . مبتني بر واقعيات عملي و اقتصادي است ادعا و بيانية سياسي نيست بلكه موضوعي
گويند كه هدفشان صرفاً اين است كه معضل فوق را توضيح كنند و در  مي» انتخاب عمومي«

يشنهاد كنند كه ممكن است بتواند در حل و اصالح اين برخي موارد نيز تغييراتي نهادي پ
  .معضل راهگشا باشد

اين مكتب . مكتب شيكاگو، به طور اخص، بيشتر بر جنبة محض اقتصاديِ دولت تمركز دارد
و  كند تحليل مي 3»اقتصاد خُرد محض«را از جنبة تئوري » انتخاب عمومي«موضوعات 

                                                            
1. Gary S. Becker 
2. George J. Stigler 
3. pure microeconomic theory 
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، و گزينش عقالني را در اين 1»آناليز تعادل«ك،  مانند تئوري قيمت نئوكالسيهايي ابزاري
هاي فرايندهاي ارزشي پيرامون ماهيت  اين مكتب از قضاوت. بندد تحليل به كار مي

» بازار سياسي«كند، و در عوض به دولت چونان يك  گيري عمومي اجتناب مي تصميم
منافع خود و خواهانِ جو، عقالني، و اقتصادي در پي  نگرد، بازاري كه در آن عامالنِ نفع مي

به طور مثال، مكتب شيكاگو در حوزة سياسي به . بازتوزيع ثروت در گسترة جامعه هستند
 قوانين و مقررات دولتي با »عرضة«نگرد كه ميان  مي» نرخي«تصميمات راهبردي چونان 

پرسش مكتب . كند  تعادل برقرار مي،موجود براي اين قوانين از سوي عموم» تقاضاي«
كنند و به لحاظ فني تا چه   خوب كار ميچه قدر آن است كه اين بازارهاي سياسي شيكاگو

 اگر مردم خواهان حفاظت و حمايت از مشاغل كشاورزي ،به طور مثال. اندازه كارامد هستند
شان محسوب  هاي كشاورزي روشي كارامد براي رسيدن به خواسته يارانهباشند، آيا 

 اندازه در هدايت منابع اجتماعي به سمت خودشان با هاي ذينفع تا چه د؟ گروهنشو مي
  موفقيت عمل خواهند كرد؟

، دانشوران »انتخاب عمومي«بستنِ اقتصاد خُرد محض در موضوعات  كاره همين شيوة ب
را بر آن داشت تا آناليزهاي مشابه را در موضوعات » گري بِكر«مكتب شيكاگو، از جمله 

به ) دوستي يم، آموزش و پرورش، خانواده، مهاجرت و نوعنظير اقتصاد جرا(راهبردي مرتبط 
  .انگيزي نيز برسند رده و به نتايج جالب و گاه شگفتكار ب

هاي  گيري هاي مكتب شيكاگو معموالً چندان متفاوت از نتيجه گيري به طور كلي، نتيجه
ران جوييِ شخصي به رهب مكتب ويرجينيا نيست، هر چند كه شايد نسبت دادنِ اتهام نفع

كه به كلي از ايدئولوژي مبرا هستند و رهيافتي سرد و كامالً علمي به امور (مكتب شيكاگو 
 اگر انتقادي هم به مكتب شيكاگو وارد باشد اين با وجود اين،. كاري دشوارتر باشد) دارند

مفروضاتي نظير اين كه تشكيل ائتالف بسيار (است كه بسياري از مفروضات اين مكتب 
هاي ذينفع به  شود مهار كرد، يا گروه ا اين كه سواري مجاني گرفتن را ميساده است، ي

به صورتي  (اين مفروضات.  هستنديافته اندازه رقيق و پااليش بي) كنند شكلي مؤثر كار مي
                                                            
1. equilibrium analysis 
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دانيم  همة ما مي:  در علم اقتصاد هستند1»رقابت بي عيب و نقص«شبيه مفروضات  )عامدانه
تواند وجود داشته باشد، اما به هر   هرگز در عالم واقعيت نميكه اين دنياي بي عيب و نقص

. هاي جالب و مفيدي به ما ارائه خواهد كرد حال سر در آوردن از اصول و مباني آن بينش
به طور . گيرند شود كه مردم تئوري انتزاعي را با واقعيت اشتباه مي مشكل از آن جا آغاز مي

 علوم اقتصادي ممكن است بين خريد رأي در حوزة مثال، در حالي كه از نظر دانشمندان
سياسي و خريدن يا تطميع مردم در محيط بازار تفاوت چنداني نباشد و حتي به لحاظ 

 خريد رأي نيز مانند خريد و فروش كاال در بازار كار مؤثري محسوب گردد، اما از ،اقتصادي
دهنده و  مري عميقاً تكانرشوة علني براي كسب رأي ا نگاه عموم مردم اشاره به موضوع

  .هولناك است

                                                            
1. perfect competition  



  

 
 

 هاي كنوني و آينده  افق-12
 

 

دانكن بلك، آنتوني «» نسل اولي«هاي  ايده» انتخاب عمومي«دانشوران نظرية » نسل دوم«
را مورد بررسي عميق و  »گوردون تاالك، و ويليام ريكر ز، منسر اُلسن جيمز بيوكنن،داون

هاي سياسي  ات و نظامتري از مفروض ها را با طيف گسترده موشكافانه قرار داده و آن
ها اين بود كه با دقت بيشتري به بررسي اين  يك رشته از تحقيقات نسل دومي. آزمودند

توان به بهترين وجه در   را چگونه ميدهندگان  رأي فرديِموضوع بپردازند كه نظرات
  .دهندة نظرات افراد باشد ب كه حقيقتاً بازتااي از تصميم جمعي متراكم كرد گونه

يا  (1»پاد استراتژي«ي فرايندتوان  ققين به طور اخص مطعوف به اين بود كه چگونه ميتوجه مح
هاي  توان گروه به عبارت ديگر، چگونه مي؛ به وجود آورد) مصون از نفوذ استراتژي

 ترجيحات در بارةاز طريق دروغ گفتن (گيري  دهنده را از دستكاري كردنِ نتيجة رأي رأي
اين مسئله هم براي . بازداشت) اكتيكي به جاي رأي صادقانهشان و دادنِ رأي ت واقعي

 شانهاي ذينفع براي هايي توسط گروه كه حتي تصور چنين دستكاري(ها اهميت دارد  دموكرات
و هم براي سياستمداران و دانشمندان علوم سياسي، كه از هيچ راهي ) ناخوشايند است

دهندگان  دهندة نظرات رأي ع بازتابتوانند بفهمند كه آيا يك گزينش جمعي به واق نمي
  . دهندگان واقعاً نظرات خود را صادقانه بروز دهند هست يا خير، مگر آن كه رأي

در قضية منطقيِ  3»مارك ساترويت« به همراه اقتصاددان 2»آلن گيبارد«اما فيلسوف آمريكايي 
راتژيك قرار معروف خود اشاره كردند كه انتخابات دموكراتيك هميشه در معرض رأي است

                                                            
1. strategy-proof 
2. Allan Gibbard 
3. Mark Satterthwaite 
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هر يك «هاي مبتني بر  كه سيستم است  به قوت خود باقيچنان همو البته اين مشكل نيز . دندار
گاه آشكاركنندة شدت  هيچ) درست مانند مورد دو گرگ و يك گوسفند(» نفر يك رأي

توجه گيري،  هاي موجود رأي لذا به جاي تمركز بر سيستم. دهنده نيستند احساسات فرد رأي
دان به اين معطوف شد كه چه نوع سيستمي ممكن است ترجيحات واقعي مردم را دانشمن

  .كنند  ياد مي1»مكاشفة تقاضا«از آن به » انتخاب عمومي«چيزي كه دانشوران  ؛آشكار سازد

، يك راه براي فاش ساختن شدت 3»تئودور گروز« و 2»ادوارد اچ كالرك«بنا به استدالل 
 گرفته شود كه 4»ماليات انگيزشي«ها نوعي  ت كه از آنهاي مردم اين اس واقعي خواسته

چنين . كند ها بر ديگران تحميل مي هايي باشد كه تصميمات آن مقدار آن برابر با هزينه
از .  تصميمات خود بر گوسفند را در نظر بگيرندتأثيركند تا  ها را مجبور مي مالياتي گرگ

رجيحات واقعي مردم يك روية سه  نيز براي آشكارسازيِ ت5»دنيس سي مولر«طرفي، 
 ؛اند انواع ديگري از پيشنهادات رياضي و عملي نيز ارائه و آزمايش شده. اي ابداع كرد مرحله

اي كه در انتخابات رياست  از جمله پيشنهاد انتخابات با چندين مرحله گزينش نظير شيوه
هاي جالب توجه  رسشتحقيقات مزبور ما را با پ. جمهوري در آمريكا و فرانسه مرسوم است

عقالني هستند؟ آيا مردم حد دهندگان تا چه  مثالً اين كه رأي: كنند ديگري نيز مواجه مي
) گيرند و از تجارب پيشين عبرت مي(دهند  هاي قبلي وفق مي گيري خودشان را با تجربة رأي

  نظر هستند؟ يا اين كه اكثرشان به واقع ناآگاه و كوته
 اشاره داشت 1980در طي دهة » انتخاب عمومي«يقاتي دانشوران از سوي ديگر، كارهاي تحق

كه دانشوران نسل اولي بر آن (شده در نظام دو حزبي  به اين كه تصميمات جمعيِ توليد
دهندة ترجيحات  شد بازتاب  تصور ميپيشتر آن چهبه واقع بهتر از ) تمركز داشتند

بين احزاب، مانند رقابت در محيط دليل اين امر آن است كه رقابت . دهندگان هستند رأي
هاي حزبي و خط  گردد كه احزاب مواضع خود را تعديل كرده و مرامنامه بازار، موجب مي

  .هاي بزرگي از عموم مردم جذاب هستند هايي ارائه دهند كه واقعاً براي بخش مشي
                                                            
1. demand revelation 
2. Edward H. Clarke 
3. Theodore Groves 
4. incentive tax 
5. Dennis C. Mueller  
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يل دولت هاي چند حزبي هستند كه تشك هاي سياسي دنيا نظام  بسياري از نظامبا وجود اين،
 توجه دانشوران نسل بنابراين،. ها مستلزم تشكيل ائتالفي از احزاب مختلف است در آن

، معطوف به اين گرديد كه احزاب چگونه تشكيل 1»مكتب روچستر«دومي، به رهبري 
اين موضوع به . ها تا چه مدت ممكن است دوام داشته باشند دهند و اين ائتالف ائتالف مي
 از سوي ويليام اچ ريكر و متعاقباً به طرح اين قضية منطقي 2»رندة حداقليائتالف ب«طرح ايدة 

توانند با اتكا به  انجاميد كه احزاب بزرگ مركزي، كه الزمة ضروريِ هر ائتالفي هستند، مي
هاي  هاي رسمي، دولت به جاي ورود به مشاركت گيري، معاهدات مورد به مورد در رأي

  ).كنند ز چنين ميكه اغلب ني(اقليت تشكيل دهند 

، در 4»دانشگاه جرج ميسون«، استاد اقتصاد 3»راجر كانگلتن«ها  و در اخيرترين اين بررسي
 كشور مهم را دنبال 6 گذاري در  تاريخچة قانون5»به كمال رساندنِ پارلمان«كتابي به نام 

، هاي اجتماعي، مذهب، وضعيت موجود نهادها كرده و به توضيح اهميت نفع شخصي، ايده
كننده هستند  گذاري تعيين گيري و قانون حكومت، و روابطي كه در توسعة قواعد رأي

توان ديد كه اكثر كشورها از آن نوع ترتيبات عقالنيِ  در اين بررسي به وضوح مي. پردازد مي
  . كامالً دور هستند) اند كه بيوكنن و تاالك مطرح كرده(مبتني بر قانون اساسي 

  قديميهاي  بازنگري در ايده
هاي چند حزبي،  هاي جديدي نظير نظام به حوزه» انتخاب عمومي«گذشته از بسط نظرية 

اند به آزمودن درستي برخي از مفاهيم بنيادين اين نظريه، و  دانشوران نسل دومي شروع كرده
  .اند گاه حتي تا مرز ابطال اين مفاهيم هم پيش رفته

 به 6»دهنده ميانه رأي« مورد درستي اصل به طور مثال، تحقيقات كاربردي ترديدهايي در
رسد كه احزاب، درست پيش از برگزاري انتخابات،  چه به نظر مي گر. وجود آورده است

                                                            
1. Rochester School 
2. minimum winning coalition 
3. Roger Congleton 
4. George Mason University 
5. Perfecting Parliament 
6. median voter principle 
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روتر شدن در مواضع خود دارند، اما چندان با عجله هم به پيشواز حمايت از  ميل به ميانه
. روند ب باشد نميرو جذا دهندگان ميانه  كه به نظرشان ممكن است براي رأيآن چههر 

كه موظف به حفظ (شدة راهبردي  به هر حال هر حزبي، جداي از يك مجموعة تثبيت
گرانِ  كنش.  دارد اي از فعاليت سياسي ، در پشت سرش ايدئولوژي و تاريخچه)آن است

فعال در هر حزبي، كه خود در ايجاد آن مجموعة راهبردي و دستوركار سياسي زحمت 
رنگ شدنِ مباني ايدئولوژيك حزب   هر گونه مصالحه و كماند، در مقابل كشيده

دهندگان نيز ممكن است چرخش ناگهانيِ مواضع  در ضمن، رأي. مقاومت خواهند كرد
مزاجي   اصولي و دمدمي طلبي ناشي از بي حزب به سمت جناح ميانه را نوعي فرصت

  .تلقي كنند و آن را نپذيرند

هاي ديگر   بخشي از ارزش و اعتبارش را در زمينهدهندة ميانه  تئوري سادة رايچنين هم
 نظير نظام سياسي چند حزبي، موضوعات پيچيده و يهاي مثالً زمينه: دهد نيز از دست مي

دهندة بسيار  هاي رأي گذاري، و جمعيت هاي داراي دو مجلس قانون هم مرتبط، نظامه ب
تري  اش را در گستره وسيع مباني» انتخاب عمومي«به ميزاني كه رهيافت . بزرگ و متنوع

بندد، از ربط موضوعي و محوري اين تئوري ساده باز هم  هاي سياسي به كار مي از نظام
  .شود بيشتر كاسته مي

 است كه براي توجيه 1»سواري گرفتن مجاني« ايدة ،ايدة ديگري كه مورد بازبيني قرار گرفته
» انتخاب عمومي« اخير در نظرية تحقيقات. رود تدارك اجباريِ كاالهاي عمومي به كار مي

 اما مردم ممكن است بسيار ،اشاره دارند كه گرچه سواري گرفتن مجاني يك واقعيت است
ها احتماالً موجوداتي  انسان. شد به اين كار مبادرت ورزند  قبالً تصور ميآن چه از تر كم

ها   كه ما به آنچهآن تر و داراي روحية عمومي و همكاريِ بيشتر از  هستند بسيار اجتماعي
تواند چالش ديگري براي  اما چنين نگرشي به انسان به همان ميزان هم مي. دهيم نسبت مي

را » انتخاب عمومي«جوييِ شخصي باشد، كه بنيان تفكر نظرية  ايدة فردگراييِ اكيد و منفعت
  .اند تشكيل داده

                                                            
1. free-riding  
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  مباحث نسل دومي
ي است نظير ويليام نيسكانن و جرج هاي شامل چهره» انتخاب عمومي«نسل دوم متفكران 

يكي ديگر از متفكران دنيس سي مولر است كه در مورد سياستمداران و مقامات . استيگلر
كار و توسيع  چگونگيِ استفادة اين افراد از اطالعات داخلي براي پيشبرد دستور رتبه و عالي
و نشان داد كه مديران وري خودشان به هزينة عموم مردم، به تحقيق و بررسي پرداخت طامپرا

 شركت، عمل  داران هاي بزرگ نيز كمابيش به همين شيوه، و البته به هزينة سهام شركت
ها توسط برخي ديگر از   اشتراك نگاه بدبينانة اين متفكران با نسل اوليبا وجود اين،. كنند مي

  .به پرسش كشيده شده است» انتخاب عمومي«دانشوران جديد 
گذاران بر  ناپذيريِ كنترل و نظارت قانون نيسكانن مبني بر امكانبه طور مثال، نظر 

هاي تخصصي در مجالس  كميته: ساالران مورد سوال قرار گرفته است ديوان
اند كه نسبت به امور جاري در ادارات دولتي به خوبي مطلع  گذاري گاه ثابت كرده قانون

هاي گسترده  ساالران، نظارت وانو آگاه هستند، و لذا اين احتمال هست كه براي مهار دي
  .از كارامدي كافي برخوردار باشند

هاي  فقط به تسخير گروهادارات تنظيم مقررات كه معقتد است ( نظر بدبينانة استيگلر نيز
ها   بلكه اصوالً به منظور نفع رساندن به اين گروه،آيند يافته درنمي ذينفعِ ويژه و سازمان

گري «به طور مثال، . اخير مورد انتقاد شديد قرار گرفته استهاي  در سال )گردند تأسيس مي
كند  كه يكي از همكارانِ نسل سوميِ استيگلر در مكتب شيكاگو است، استدالل مي» اس بكر

و شايد ( استيگلر آن چههاي پراكنده به مراتب بيشتر است از  كه در واقع قدرت رأي گروه
جيمز «آموختة مكتب شيكاگو،   قتصادان دانشدر همين حال، ا. پنداشت مي) اُلسن منسر
هاي پراكنده  به نظر او تركيب مزاياي متمركز و هزينه. اشاره به مورد ديگري دارد 1»ويلسون

اي آمادة چيدن و صيد توسط سياستمداران و  كه نهادهاي نظارتي را همچون ميوة رسيده
 تركيبات متعدد ديگري ار واقع فقط يك مورد خاص است زيركند، د هاي ذينفع مي گروه

 ،چه ديدگاه ويلسون از نظر تئوريك صحيح است  گرالبته. پذيرند نيز به لحاظ نظري امكان
  .دهد  بيشتر از هر چيز ديگري افراد دموكرات را آزار ميچنان هماما صيد نهادهاي نظارتي 

                                                            
1. James Q. Wilson 



  
   يك مقدمه- انتخاب عمومي

124  

رفت از  ، به دنبال يافتن راهي براي برون1»وينسنت اُستروم«يكي ديگر از متفكران نسل دومي، 
 موضوع را از اين ديد بررسي كرد كه چگونه ،»انتخاب عمومي«بدبيني غالب در نظرية 

. گيري بين مراكز متفاوت بهبود بخشيد  تصميمفرايندگيري جمعي را با تقسيم  شود تصميم مي
شود   كه عموماً فرض ميرقابتي ؛اين رهيافت در ذات خود مشابه رقابت در بخش بازار است

گيريِ  تصميم«بنا به استداللِ وينسنت اُستروم، . آورد مي به بار ينسبت به انحصار، نتايج بهتر
بخشد و با تنوعِ ذاتي  هاي جمعي را بهبود مي  كيفيت و پايداريِ گزينش2»چند مركزي

  .جمعيت سازواري بهتري دارد

  مرزهاي نسل سوم
اند تا در تئوري محض اقتصاد  مكتب شيكاگو تالش كردهو همكارانش در » گري اس بكر«

نگرند كه در  مي» بازار«ها سياست را چونان يك  آن. تر بيانديشند سياست پيشتر رفته و ژرف
 كه تقاضاها براي كاالها همان گونهرسند، درست  آن تقاضاهاي مختلف سياسي به تعادل مي
  .رسند و خدمات در بازارهاي تجاري به تعادل مي

كه به خاطر كارهايش در  (3»چارلز كي راولي«اما برخي از دانشوران مكتب ويرجينيا نظير 
نگرشِ گري بكر و ) اي برخوردار است  دولت محدود از مقام برجسته اهميتزمينة

د كه از بسياري از نهادها دانن ده و آن را نگرشي انتزاعي ميهمكارانش را مورد انتقاد قرار دا
به عنوان نهادهايي ) و موانع طوالني مدت تجاري در آمريكا 4»جرم-قانون شبه« از جمله نهاد(
كند در حالي كه اين نهادها به واقع از نظر سياسي غير  دفاع مي» به لحاظ اقتصادي كارامد«

  . قابل دفاع هستند

كنند كه زندگي سياسي را   استدالل مي5»فري. برونو اس«نظران نظير  برخي ديگر از صاحب
هاي غير مالي مانند عزت  توان به عوامل محض اقتصادي محدود كرد و اين كه انگيزه ينم

بري «در واقع، دانشوراني نظير . كننده در زندگي سياسي برخورداند نفس از اهميتي تعيين
                                                            
1. Vincent Ostrom 
2. polycentric decision-making 
3. Charles K. Rowley 
4. US Tort Law 
5. Bruno S. Frey 
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 اقتصاد تأثيراند و به جاي بررسي   رهيافت مكتب شيكاگو را تقريباً معكوس كرده1»وينگَست
 سياسيال تحقيق و تفحص در اين زمينه هستند كه چگونه مالحظات در سياست، در ح

  .دهند  را شكل ميتجاريماهيت بازارهاي 

را به مسيرهاي » انتخاب عمومي«در همين حال، برخي ديگر از دانشوران نسل سومي نظرية 
ر  نشان داده است كه چگونه ظهو2»رابرت دي تاليسون«به طور مثال، . اند تازة جالبي كشانده

پارلمان در اواخر دورة قرون وسطا موجب زوال انحصارات گرديد، زيرا ايجاد انحصارات 
از آن پس مستلزم تصويب ) گرفت برخالف گذشته كه صرفاً با رضايت پادشاه صورت مي(

هايي براي نهادهاي  و در اين نكته شايد كه درس. گذاري بود اكثريت در مجلس قانون
   .امروزين ما نهفته باشد

   بازيظريةن
يكي از ) معروف شده 3»نظرية بازيِ فرگشتي« به آن چه اخص به طورو (نظرية بازي 

نظرية بازي به  .مدرن است» انتخاب عمومي«هاي عملي و ثمربخش در رهيافت  جنبه
 به شدت شانهاي كند كه مردم وقتي گزينش پرداخته و بررسي مي ها آدم  كاوش در كنش
معماي «نمونة كالسيك در اين زمينه . كنند  است چه ميهاي ديگران وابسته به كنش

 است كه در آن دو زنداني از ترس اين كه در صورت سكوت كردن شايد 4»زنداني
 )و بدين ترتيب مجازات شديدتري در انتظارش باشد(ديگري بر عليه او چيزي بگويد 

  .كنند هر دو به جرم اعتراف مي

هايي  كند، به ويژه در وضعيت گيري ربط پيدا مي ي رأيها  بسيار به وضعيت اين نوع استدالل
كه مردم ممكن است سعي كنند حدس بزنند كه ديگران چگونه رأي خواهند داد و سپس 
خودشان به صورت استراتژيك رأي بدهند تا بدين ترتيب بخت پيروزي نامزدها يا نتايج 

از طريق محاسبه . نتخابات بازدارنديا ديگران را از موفقيت در ا مورد عالقة خود را باال ببرند
                                                            
1. Barry Weingast 
2. Robert D. Tollison 
3. evolutionary game theory 
4. prisoner’s dilemma 
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كنند، ما  مي» بازي«هاي پيشِ روي خود چگونه  در آوردن از اين كه مردم با گزينش و سر
سازند  هايي باشيم كه ترجيحات واقعي مردم را آشكار مي ممكن است قادر به طراحي سيستم

 ؛نگي بيشتري داشته باشدها و آرزوهاي واقعي مردم هماه اي توليد كنيم كه با خواسته و نتيجه
يافته قادر نباشند آن را به آساني در جهت منويات خود  هاي ذينفعِ سازمان اي كه گروه نتيجه

  .دستكاري كنند

 ،1»كواُردرشپيتر «. انگيز ديگري نيز براي اين نظرية بازي وجود دارد  استفادة شگفتچنين هم
محاسبة «چ ريكر، نويسندة كتاب  و به همراه ويليام ا،يافتة مكتب روچستر كه تربيت

هاي نوپا در بلوك اتحاد جماهير شوروي  با تمركز ويژه بر دموكراسي ،است» گيري رأي
  .كند سابق، از نظرية بازي براي شناسايي تقلب انتخاباتي استفاده مي

هاي انتخاباتي، نظرية بازي را در انجام  اقتصاددانان، با دور شدن از تئوري محضِ بازي
اند، به ويژه آزمايشات تجربي بر روي  شات تجربيِ عملي ابزاري مفيد و ثمربخش يافتهآزماي

 در انتخابات و آن چههايي نظير  اين موضوع كه مردم واقعي به هنگام مواجهه با گزينش
به طور مثال، برندة نوبل . كنند ها روبرو هستند در عمل چگونه رفتار مي سياست با آن

 مردم چگونه  ، آزمايشاتي انجام داد تا ببيند ترجيحات واقعي2»ورنن اسميت«اقتصادي، 
  تكرارهاي گزينش« بلكه با 3»انتخابات تك موردي«د وقتي كه نه با نممكن است بروز نماي

شونده  هاي تكرار شوند، زيرا برخالف انتخابات تك موردي، در گزينش  مواجه مي4»شونده
ديگران در هنگام راي دادن چه رفتاري از خود نشان مردم اين امكان را دارند تا ببينند كه 

در اين آزمايشات، ورنن اسميت متوجه شد كه دانشجويان داوطلب عموماً گرايش . دادند
 وضع آن كه بدون ،كرد هايي برسند كه وضع همه را بهتر مي داشتند كه با ديگران به سازش

 كه همة اقتصاددانان و 5»ينة پارِتوبه« مطلوب يا ال ايدهيعني همان  ؛تر كند برخي را خراب
دهد كه احتماالً  اين موضوع نشان مي. پرورانند دانشمندان علوم سياسي رؤيايش را در سر مي

شونده هستند فضيلتي  هاي تكرار گيري هاي انتخاباتي كه متكي بر رأي در آن دسته از نظام
                                                            
1. Peter Ordershook 
2. Vernon Smith 
3. one-off elections 
4. iterated choices 
5. Pareto optimality  
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القول  رسيدن به رأي متفق نشانگر اين نكته است كه چنين همآزمايشات ورنن اسميت . هست
هاي  بايست براي تئوريسين اي كه مي يافته ؛پذير است هايي به واقع امكان در چنين وضعيت

  .قانون اساسي در مكتب ويرجينيا موجب اميدواري و قوت قلب باشد

  پتاسيل آينده
ت اي بخشيده اس اهميت تازه» انتخاب عمومي«هاي نوپا به نظرية  پيدايش و رشد دموكراسي

آموزند كه  هاي فراواني گرفته و مي   درسهاي اين نظريه د با رجوع به يافتههاي جدي زيرا ملت
نظرية .  خودشان را چگونه بايد بنا كنندگذاري و انتخاباتيِ  قانونهاي نظام اساسي و قانون

 حزبيِ هاي سنتيِ رأي اكثريت دو در روند تحول خود ناگزير بوده تا از مدل» انتخاب عمومي«
به طيف فراتر برود و  ) اند هايي آشنا بوده گذاران اين نظريه مدل كه براي بنيان(آمريكا و بريتانيا 

  .هاي مختلف بپردازد تري از نظام بسيار وسيع

اينك . اند هايي آموخته درس» انتخاب عمومي«هاي ديرپا و قديمي نيز از نظرية  دموكراسي
ساالران  گذاران و ديوان ل منافع خصوصي قانون مشك،»انتخاب عمومي«هاي  به يمن آموزه

هاي   سياست، اين نظريهتأثيرتحت .  است شدهبيشتر به رسميت شناخته) و نياز به مهار آنان(
پذيري، عمر ادارات و  قوانيني كه با لحاظ شرط پايان: يابند رواج بيشتري مي به تدريجذيل 
سازي ماليات؛  زدايي؛ ساده  و مقرراتسازي كنند؛ خصوصي هاي دولتي را محدود مي برنامه

؛ 1»آزمايي براي تدارك دولتي  بازار«بين ادارات دولتي و در درونِ اين ادارات؛ مارقابت 
  . قانون اساسي براي قرض دولتي؛ و موازين ديگر در تعيين سقف

ا هاي سنتيِ آمريكا و بريتاني هايي وراي نظام در همان حال كه توجهات رفته رفته به حوزه
تر  در كاركرد برخي موضوعات بسيار عميق» انتخاب عمومي«گردد، دانشوران  معطوف مي

تعدد  هاي  و سيستمهايي نظير نمايندگي تناسبي اند، به ويژه در كاركرد مكانيسم شده
 در زمينة چنين هم. براي يك حوزه انتخابيه نمايندگيهاي  كرسيهاي حزبي و  فهرست

                                                            

واگذاريِ  شمالي بخش دولتي براي تهيه و تدارك خدمات عمومي موظف است تا پيش از يموكراسي در اروپا و آمريكاهاي ليبرال د امروزه در اكثر نظام. 2
ارائة اين خدمات به مستخدمين دولت ابتدا بازار را بيازمايد و از نرخ ارائة آن خدمات توسط بخش خصوصي مطلع گردد و در صورت لزوم ارائة خدمات 

 )  مترجم-گويند  مي)market testing for public provision(بازار آزمايي براي تدارك دولتي  كار  اينبه.  كندرا به بخش خصوصي واگذار
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گذاري، قواعد مختلف پارلماني، نقش حزب يا رهبري  قانونات ساختارهاي متفاوت تأثير
هاي بيشتري  هاي ديگر، تحقيقات و بررسي كار، و در بسياري زمينه ملي در تعيين دستور
گيري عام كه طراحي نهادهاي سياسي اهميتي  اثبات قطعي اين نتيجه. صورت گرفته است

 به قوت خود چنان هماي دارند  هكننده در تصميمات جمعيِ گرفته شده در هر جامع تعيين
   .شمول آن اينك بر ما روشن شده است ست؛ اما حداقل درستيِ جهان باقي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
  

 فرهنگ واژگان و اصطالحات

 

settergenda a 

 رييسمثالً (گيرنده  شخص تصميم كند؛  كسي كه قاعدة بازي را تعيين مي:كنندة دستور كار تعيين
كند  برداري از تسلسلِ پارادوكس سنگ، كاغذ، قيچي تعيين مي كه با بهره) هيئت مديرة يك كميته

  .گيري به چه ترتيبي برگزار شود كه رأي

Chicago School 

كه جرج استيگلر و گري بكر از پيشگامان آن » انتخاب عمومي«اي از نظرية   شاخه:مكتب شيكاگو
  .سياسي است» محيط بازار«هستند و تمركزش بر كاربرد تئوري اقتصادي محض در 

yclingc  

 كُندورسه دان قرن هيجدهم فرانسه، ماري دو اي كه توسط فيلسوف و رياضي  پديده:دور يا تسلسل
هيچ برندة مشخصي وجود ندارد ) مانند بازي سنگ، كاغذ، قيچي(مورد توجه قرار گرفت و در آن 

  .كه قادر باشد ديگران را شكست دهد

revelation problememand d  

اشارة اين موضوع به اين مشكل است كه اكثر  ):يا آشكارسازيِ تقاضا(مشكل مكاشفة تقاضا 
هاي   گزينهدر بارةدهندگان  يسمي براي سنجش ميزان شدت احساسات رأيگيري مكان هاي رأي نظام

دهندگان ممكن است به جاي رأي صادقانه به  به رأي گذاشته شده را ندارند و اين كه برخي از رأي
گيري   رأيفرايندلذا همواره اين احتمال هست كه نتيجة نهايي . صورت تاكتيكي رأي بدهند

 .دهندگان نباشد جيحات واقعي رأيدهندة باورها و تر بازتاب

rider problem-reef 

مند شدن از  توان مردم را از دايرة بهره  وضعيتي كه در آن نمي:مشكل سواري گرفتنِ مجاني
 عده به همين خاطربيرون نگه داشت، و ) ها يا دفاع ملي نظير پارك(» عمومي«مزاياي كاالهاي 
اين مشكل ممكن . كنند ها مشاركت نمي تأمين هزينة آن در ،مندي از اين مزايا بسياري ضمن بهره

  .است به كاستي در تدارك يا حتي عدم تدارك چنين كاالهايي بيانجامد
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theoryame g 

هاي ديگران   فرد متكي بر كنشهاي انتخابهايي كه  سازي رياضي از وضعيت  مدل:نظرية بازي
  .كنند ترين نتايج استفاده مي يِ محتملبين هاي رياضي براي پيش سازي محققين از اين مدل. است

failureovernment g  

ممكن است ) در مقايسه با عدم مداخلة دولتي( وضعيتي كه در آن مداخلة دولتي :ناكامي دولتي
  .منجر به تخصيص ناكارامدترِ منابع گردد

theoremmpossibility i  

اددان آمريكايي و برندة نوبل گيري اقتص  نتيجه):يا قاعدة محال بودن(ناپذيري  قضية امكان
دهندگان بيش از دو گزينه براي انتخاب  ، مبني بر اين كه هر گاه رأي»اَرو. كنت جي«اقتصادي، 

 توليد كند كه اي  جمعيهاي انتخابتواند  گيري دموكراتيكي نمي هيچ سيستم رأي داشته باشند،
  .دهنده باشند رأيدهندة ماهيت، برتري، و شدت ترجيحات فرد  حقيقتاً بازتاب

ogrollingl  

مانند  (»همياري آشكار«:  به قصد نفع متقابل كه بر دو گونه استآرا معامله :همياري در رأي
و ) »دهم تو به موازين پيشنهادي من رأي بده و من نيز به موازين پيشنهادي تو رأي مي«: اين كه

 مواجهند كه از پيش به قصد صيد اي از موازين دهندگان با بسته  كه در آن رأي»همياري ضمني«
هاي گوناگون  هاي مختلف طراحي شده است و شامل ملغمة نامربوطي از طرح آراي گروه

  .است

voter theoremedian m 

مبني بر اين كه در موضوعات ساده، احزاب » دانكن بلك« فرضية :دهندة ميانه قضية رأي
يعني (كنند  ح ميانة نظرات تنظيم ميسياسي عقربة پيشنهادات راهبردي خود را به سمت جنا

و بدين ترتيب براي )  در آن متمركز شده استآراجايي كه احتماالً بيشترين تعداد 
 تأثيرالبته تحقيقات اخير قدرت . گذارند دهندگان امكان گزينشِ واقعيِ چنداني باقي نمي رأي

  .اين قضيه را زير سؤال برده است

winning coalitioninimum m  

هاي  كه معتقد است نظر به اين كه حفظ ائتالف» ويليام اچ ريكر« ايدة :ف برندة حداقليائتال
هاي ذينفع در پي آن هستند كه ائتالفي تشكيل دهند كه فقط  بزرگ كاري دشوار خواهد بود، گروه

  .  كفايت كندشانتا آن اندازه بزرگ و فراگير باشد كه براي تحصيل اهداف مشترك
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madilemrisoners’ p  

در صورتي .  يكي از موارد فرضيِ نظرية بازي كه در آن دو زنداني وجود دارند: زندانيانمعماي
كه هر دو زنداني هم به جرم خود اعتراف كرده و هم ديگري را شريك در جرم بدانند مجازاتي 

 ،شان اعتراف نكند و ديگري او را به عنوان متهم معرفي كند  يكيچنانچهتر خواهند داشت و  سبك
توانند با  چه در اين وضعيت هر دو زنداني مي گر. تر خواهد بود شدت مجازات مجرم سنگين

ترين نتيجه اين   اما محتمل،سكوت خود و اعتراف نكردن به هيچ جرمي از مجازات رهايي يابند
  . بدانندكنند و هم ديگري را شريك جرم  خود اعتراف ها هم به جرم  است كه هر دوي آن

goodublic p  

توانند يكسره از مزاياي   كااليي نظير پارك ملي يا دفاع ملي كه بسياري از افراد مي:كاالي عمومي
 مشكل سواري اين قبيل كاالها به دليل. ها دشوار است  و مستثني كردن مردم از آنشوندمند  آن بهره

كه طبيعتاً بخش  –كنندة كاال يعني ارائه(مكن است دچار كاستي در تدارك شوند  مگرفتن مجاني
  ).در تهيه و عرضة كاال با مشكل مواجه خواهد بود –دولتي است

ignoranceational r  

 رأي يك نفر در سرنوشت تأثير، نظر به اين كه احتمال »زداونآنتوني «بنا به عقيدة  :ناآگاهي عقالني
ات تأثيراندك است، و حتي به فرض مؤثر بودن آن تك رأي، معلوم نيست كه انتخابات بسيار 

دهندگان مقرون به صرفه  سياست يا راهبرد پيروز و اتخاذ شده در انتخابات چه خواهد بود، براي رأي
 را جهت مطالعه و آگاهي يافتن از مواضع احزاب و  خودنيست كه بخواهند وقت و تالش

  .ندها صرف كن هاي آن سياست

maximizingational r  

 يكي از فرضيات كانوني در علم اقتصاد مبني بر اين كه افراد عموماً سعي در :سازي عقالني بيشينه
سازي به شكلي هدفمند عمل  سازيِ رضايت شخصي خود دارند و در جهت نيل به اين بيشينه بيشينه
؛ بخشي از رضايت شخصي افراد اين فرض داللت بر خودمحور يا حريص بودن مردم ندارد. كنند مي

مثالً دوستان، خانواده يا عموم (ها در جهت بهبود وضع زندگي ديگران  ممكن است از تالش آن
  .نشأت بگيرد) مردم

seekingent r 

تواند چنان   مبني بر اين كه تصميمات جانبدارانة دولت مي»گوردون تاالك« ايدة :جويي رانت
هاي ذينفع مقرون به  ها در بر داشته باشد كه براي گروه رخي گروهها و مزاياي كالني براي ب پاداش

  .صرفه است كه پول و وقت و تالش عظيمي صرف رايزني و جلب نظر دولت كنند
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Rochester School 

مكتب . »ويليام اچ ريكر«به پيشگاميِ » انتخاب عمومي«اي از نظرية   شاخه:مكتب روچستر
ظرية بازي، و اقتصاد تجربي را وارد عرصة مطالعه هاي تحليل آماري، ن روچستر تكنيك

  .گيري سياسي كرد تصميم

votingtrategic s  

اي  دهندگان به قصد جلوگيري از بروز نتيجه اي كه در آن رأي  پديده:دهيِ استراتژيك رأي
  .ها نيست دهند كه معرف ترجيحات واقعي آن اي رأي مي تر، به نامزد يا گزينه نامطلوب

ingshiftime t 

هاي دولتيِ  نظير مستمري(شويم  مند مي  رأي دادن به مزايايي كه امروز از آن بهره:جايي زماني جابه
  .پردازند دهندگان آينده مي اش را ماليات اما هزينه) باالتر يا ساخت جاده با استقراض دولتي

SchoolVirginia  

گوردون « و »بيوكنن. جيمز ام«ي به پيشگام» انتخاب عمومي«اي از نظرية   شاخه:مكتب ويرجينيا
ي رده و بر مبنابه كار ب، كه تئوري سياسي را در تحليل نهادهاي سياسي در دنياي عيني »تاالك
يكي از مضامين قدرتمند اين مكتب اهميت ترتيبات قانون . كند  ميهايي ارائه هاي خود توصيه يافته

  .ست اها كشي از اقليت اساسي براي ايجاد مانع در مقابل بهره

motiveote v 

اي است  در بازار تجاري، و برگرفته از عنوان مقاله» انگيزة سود« اين عبارت در قياس با :انگيزة رأي
انگيزة رأي معرف نيروي . نوشته بود» ة امور اقتصاديمؤسس«براي  1976كه گوردون تاالك در سال 

  .برانگيزاننده و محرك در بازار سياسي است



   
 
  

 »انتخاب عمومي«جدول زماني 
 

 

1781  
، كاراييِ رأي اكثريت ساده را به پرسش 1»نت شارل بورداكُ«زادة فرانسوي،  نجيب
ها  بندي نامزدها يا گزينه كند كه در آن مردم با رتبه كشد و سيستمي پيشنهاد مي مي

  .ددهن ها امتياز مي به آن

1785  

، پيشنهاد شارل بوردا را 2»ركي دو كندورسهما«دان فرانسوي،  فيلسوف و رياضي
. دهد هاي ذينفع، مورد انتقاد قرار مي پذيري آن از ناحية گروه به دليل آسيب

پردازد كه در آن رأي اكثريت  ماركي در انتقاد خود به توضيح پارادوكسي مي
يِ  نيز به توضيح داناي3»قضية ژوري«او در . بياورد به بار تواند نتايج نامنسجم مي
  .پردازد ها مي توده

1876  

لوئيس «كه مردم او را بيشتر به نام  (4»چارلز داجسون«دان انگليسي،  رياضي
هاي  ايده) شناسند  مي»آليس در سرزمين عجايب«هاي   خالق داستان5»كارول

 »ماركي دو كندورسه«كند و براي حل پارادوكس  فيلسوفان فرانسوي را كشف مي
م و ترجيحي  كه به شكلي منسجكند اي طرح مي گيري پيچيده سيستم رأي

  .برندگاني داشته باشد

1896  
 ضمن تصديقِ 7»قاعدة جديد ماليات عادالنه« با عنوان 6»كنوت ويكسل«مقالة 

توان نسبت به توزيع  القول مي كند كه فقط با رأي متفق كنش جمعي، استدالل مي
  . نمود ها اجتناب ليتكشي اق عادالنة ماليات اطمينان حاصل كرد و از بهره

1948  
ها را  كند، آن هاي بوردا و كندورسه را مجدداً كشف مي  ايده8»دانكن بلك«

قضية «او خطوط كلي . دهد توسعه داده و به طور گسترده در اختيار عموم قرار مي
احزاب   كهقضيه مزبور داللت بر اين دارد.كندرا طرح مي»دهندة ميانهرأي

                                                            
1. Count Charles de Borda   5. Lewis Carroll 
2. Marquis de Condorcet   6. Knut Wicksell 
3. jury theorem    7. A new principle for just taxation 
4. Charles Dodgson    8. Duncan Black 
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 ميانة سياسي امكان پيروزي بيشتري در  جناحِدهندگانِ رأيسياسي با جلب نظر 
انتخاب اقتصاد مدرن «گذار  دانكن بلك را به عنوان بنيان. انتخابات دارند

  .شناسند  مي1»عمومي

1950  
گيري قادر به غلبه بر  دهد كه هيچ روية عملي و مطلوبِ رأي  نشان مي2»كنت اَرو«

  .پارادوكس كندورسه نخواهد بود

1957  

بندد؛ نظر دانكن  كار ميه گيري ب هاي اقتصادي را در رأي  ايده3»آنتوني داونز«
كند كه احزاب سياسي به سمت ميانه همگرايي دارند؛ قدرت و  بلك را تأييد مي

سازد؛  هاي ذينفع هستند برجسته مي هاي گروه مزايايي را كه در دسترس ائتالف
عاقالنه « به موضوعات سياسي دهندگان نسبت دهد كه چرا رأي و نشان مي

  .مانند  مي4»جاهل

1962  

 ايدة نفع 5»محاسبة رضامندي« در كتاب »گوردون تاالك« و »جيمز بيوكنن«
اين دو نشان . بندند شخصي را در سراسر گسترة علوم سياسي به كار مي

دهند كه چگونه دشواريِ حصول موافقت به شيوة اتفاق آرا، به استفاده  مي
انجامد و چگونه اين  مي) نظير قاعدة اكثريت(اي ديگري ه از سيستم

به منظور . كشي كنند دهند تا از اقليت بهره ها به اكثريت امكان مي سيستم
اي، بيوكنن و تاالك چارة كار را در توافق  اجتناب از چنين نقيصه

بر تمام ديگر كه دانند، قواعدي  القول بر سر قواعد قانون اساسي مي متفق
 به بررسي پديدة همياري در چنين همها  آن. دنگيري حاكم باش  رأيترتيبات
گر يهاي ذينفع به موازين پيشنهادي يكد پردازند كه در آن گروه رأي مي
  .شوند دهند و در نتيجه باعث بزرگ شدن بدنة دولت مي رأي مي

1962  
كه چرا دهد  ها در انتخابات توضيح مي  با تشريح اهميت ائتالف6»ويليام اچ ريكر«

ز مطالعات ويليام اچ ريكر ا .كنند تر عمل مي ها از برخي ديگر موفق برخي ائتالف
  .هاي سياسي استفراينددر تحليل »  بازينظرية«هاي كاربرد  نخستين نمونه

1965  
بندد و  ميبه كار  گزينة عقالنيِ اقتصاددانان را در امور سياسي قاعده 7»منسر اُلسن«

هاي نسبتاً كوچك قادرند انتخابات را به نفع خويش  ه گروهدهد كه چگون نشان مي
                                                                                                                                           

1. modern Public Choice economics  5. The Calculus of Consent 
2. Kenneth Arrow    6. William H. Riker 
3. Anthony Downs    7. Mancur Olson 
4. rationally ignorant 
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گونه  تر معموالً اين هاي بزرگ  در حالي كه گروه، قرار دهندتأثيرتحت 
  .يابند گذاري را دشوار ميتأثير

1965  

انتخاب جيمز بيوكنن و گوردون تاالك براي ترويج مباحث مربوط به نظرية 
رفته رفته اين انجمن شكوفا . كنند د ميرا ايجا» انتخاب عموميانجمن  «عمومي

، 1»ورنن اسميت«جيمز بيوكنن، (سه تن از رؤساي اين انجمن . كند شده و رشد مي
  .كنند جوايز نوبل علوم اقتصادي را از آن خود مي) 2»الينور اُستروم«

1966  
انتخاب گذارد كه بعدها تبديل به ژورنال  اي را بنيان مي گوردون تاالك نشريه

  .گردد  مييعموم

1967  

كند كه ارزش بالقوة انحصارات ناشي از زد و  گوردون تاالك استدالل مي
دست آوردنِ ه هاي ذينفع را براي ب بندهاي سياسي به قدري زياد است كه گروه

رفتاري كه متعاقباً  ؛دارد هاي ستادي و تبليغاتي وامي آن انحصارات به فعاليت
  .شود  ناميده مي»جويي رانت« 3»آن آزبورن كروگر«توسط اقتصاددان آمريكايي 

1971  
سازي  ساالران در جهت بيشينه كند كه ديوان  استدالل مي4»ويليام نيسكانن«

وي سپس به بررسي تبعات اين موضوع در . كنند  تالش ميشانهاي بودجه
  .پردازد ت ميگيري و حجم دول هاي تصميم زمينه

73-1971  

ضمن تحقيق و بررسيِ ) 1973 (6»تئودور گروز«و ) 1971 (5»كالرك. ادوارد اچ«
اين ايده كه مردم براي برخورداري از مزاياي عمومي كه ديگران مجبور به 

دهند، نشان دادند كه چگونه  هايش هستند صادقانه رأي نمي پرداخت هزينه
اي كه تصميمات   به تقبل هزينه ايشانواداشتناز طريق (دهندگان را  شود رأي مي
. شان ترغيب كرد به آشكارسازي ترجيحات واقعي) كند ها بر اقليت تحميل مي آن

» مكاشفة تقاضا«هاي  هاي اين دو اقتصاددان، انواع ديگري از سيستم به دنبال بررسي
  .مطرح شدند

1979  
پذيريِ قاعدة رأي  نگيري و امكا هاي رأي ورنن اسميت آزمايشاتي روي نظام

اش در   به پاس كارهاي مطالعاتي2002وي در سال . دهد القول انجام مي متفق
  .شود اقتصاد تجربي، برندة جايزه نوبل در علوم اقتصادي مي

                                                            
1. Vernon Smith    4. William A. Niskanen 
2. Elinor Ostrom    5. Edward H. Clarke 
3. Anne Osborn Krueger   6. Theodore Groves 
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  1980 دهة
كه در امور سياسي » دست نامرئي«مقاالت گوناگون اقتصادي با مشاهدة نوعي 

 دو حزبي در بازتاب دادنِ ترجيحات هاي كنند كه نظام دخيل است، اشاره مي
  كنند پنداشتند عمل مي  برخي ميآن چه بهتر از  عمومي

1986  
گيري اقتصادي و سياسي از منظر  جيمز بيوكنن براي كار در زمينة مباني تصميم

  .شود قانون اساسي، برندة جايزة نوبل مي

1987  

 ضمن بررسي اين كه 3»يشريل ال ايو«، و 2»اوپنهايمر. جو اي«، 1»نورمن فروليش«
شوند كه  چه نوع قانون اساسي ممكن است به موافقت عام بيانجامد، متوجه مي

كرد مردم درآمد حداقلي باال را ترجيح   كه تصور مي4»جان رالز«برخالف نظر (
دهند كه ضمن تعيين  گونه قواعد قانون اساسي رأي مي دانشجويان به آن) دهند مي

  .سازد پذير مي سازي درآمد متوسط را امكان نهيك حداقل اجتماعي، بيشي

1990  
تواند با  دهد كه يك حزب جناح ميانه چگونه مي  توضيح مي5»پيتر ون روزندال«

  .هاي چپ و راست، يك دولت اقليت تشكيل دهد تكيه بر ديگران در جناح

  2000 دهة
 سياسي؛ هاي انتخابهاي رياضيِ بيشتر روي  سازي انجام آزمايشات تجربي و مدل

  . به بسياري از كشورهاانتخاب عموميهاي نظرية  گسترش و راهيابيِ ايده

2002  
از جمله (اش  ورنن اسميت جايزه نوبل علوم اقتصادي را به خاطر كارهاي تجربي

  .كند دريافت مي)  جمعيهاي  انتخابدر زمينة 

2007  

كند كه  ل مي استدال7»دهندة عقالني افسانة رأي« در كتاب 6»برايان كَپلَن«
-هاي كار نظير برنامه(دهند  دهندگان تعصباتي غيرعقالني از خود بروز مي رأي

هاي جدي در  كه ناكامي) هاي زايد، بيگانه ستيزي، بدبيني، بازار ستيزي تراشي
  .كنند هاي دموكراتيك توليد ميفرايند

2009  
اش دريافت  لميجايزه نوبل علوم اقتصادي را به پاس كارهاي ع» الينور اُستروم«

ها چگونه بر سر   اين كه گروهدر بارةاز جمله به خاطر تحقيق و مطالعه  ؛كند مي
       5.گيرند منابع محدود تصميمات جمعي مي

                                                            
1. Norman Frohlich    5. Peter van Roozendaal 
2. Joe A. Oppenheimer   6. Bryan Caplan 
3. Cheryl L. Eavey    7. The Myth of the Rational Voter 
4. John Rawls 
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