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تصمیمگیریجمعی
جستوجوبرایترجیحاتجامعه

چكیده
رسانه ها به عنوان یکی از ارکان جهان مدرن در پویایی و شکوفایی دموکراسی 
از مهم ترین  دادن  رأی  و  انتخابات  در  دارد. مشارکت  به عهده  فزاینده ای  نقش 
مؤلفه های رفتار سیاسی شهروندان محسوب می شود. در مقاله حاضر خالصه ای از 
مهم ترین دیدگاه های مربوط به توکویل، رابرت دال، و آنتونی داونز رفتار رأی دهی، 

و عوامل مؤثر بر نتیجه انتخابات ارائه می شود. 
رویکرد  عمده،  رویکرد  سه  در  انتخاباتی  رفتار  درباره  مختلف  نظری  الگوهای 
جامعه شناختی، رویکرد روانی-سیاسی و رویکرد انتخاب عقالیی-اقتصادی خالصه 

می شود. 
این مقاله در تالش است تا با مروری بر نظریه های مشارکت انتخاباتی، به بررسی 

عوامل مؤثر بر رفتار رأی دهندگان، و عوامل مؤثر بر نتیجه انتخابات بپردازد.

كلمات▪كلیدی:
رفتار رأی دهندگان، مشارکت سیاسی، انتخاب عقالیی.

نازیال▪شفیعیان▪▪
دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه تهران
nazeela.shafian@gmail.com

مقدمه:
ع��ص��رام����روزراب��هدل��ی��لم��اه��ی��تاط��الع��ات��یو
خبررسانیآن،بهعصراطالعاتموسومکردهاند.
در بیشتری اقتدار و توانایی از که کشورهایی
برخوردار اطالعرسانی میزان و اطالعات تبادل
برای بیشتری تواناییهای و ظرفیت از است؛
برخوردار نیز ملی منافع تأمین و هدف کسب
است.رسانهدرموسعترینتعبیربهمعنی:»هر
آنچهوسیلهارتباطیوانتقالاطالعاتاست«

گفتهمیشود.
ن��ک��ت��هم��ه��مدی��گ��ردرم����وردرس���ان���هه���ا،نقش
و ه��م��گ��ان��ی م��ش��ارک��ت در آن ت��ع��ی��ی��نک��ن��ن��ده
جهتدهیافکارعمومیبهسمتصندوقهای
کهانتخاباتملهماز انتخاباتیاست.میدانیم
نظامهایدموکراتیکاستودموکراسیبدون
میتوان ازمحتوااست.اصواًل انتخاباتخالی

انتخابات ب���دون ک��هدم��وک��راس��ی م��دع��یش��د
پدید ن��م��یت��وان��د نیز ص���ورت و شکل در حتی
برای مردم مشارکت مکانیزم همین برای آید.
پای در آنان وحضور تعیینسرنوشتخویش
صندوقهایرأیامریحیاتیوحتمیدریک

نظامدموکراتیکاست.
رسانههابهعنوانیکیازارکانجهانمدرندر
پویاییوشکوفاییدموکراسینقشفزایندهای
گ��ردم��وک��راس��یرام��ش��ارک��تو ا ب��هع��ه��دهدارد.
رقابتتعریفنماییم،نقشرسانههادرافزایش
بیبدیل عمومی افکار جهتدهی و مشارکت

است.
رأیده��یدرواقعیکنوعمکانیسماجتماعی
گ��زی��ن��هه��او ب�����رایج����م����عآوریوت��ش��خ��ی��ص
اساسیترین اس��ت. اجتماعی ارجحیتهای
عملکردمشارکترأیده��ی،دادنفرصتبرای
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در مسئولیتها و پستها انتقال و جانشینی
مطالعه نکات، ای��ن به توجه با اس��ت. جامعه
عوامل بررسی و رأیدهندگان، رفتار تحلیل و
در مهم مباحث از انتخابات، نتیجه ب��ر مؤثر

جامعهشناسیسیاسیاست.
بسیاری در انتخابات در شهروندان مشارکت
نظام مقبولیت و مشروعیت معیار ج��وام��ع از
دموکراتی نظام تحقق  اص���واًل اس��ت. سیاسی

بدونمشارکتشهروندانمفهومیندارد.
ک��هشهروندان ک��هدرج��ام��ع��های ب��اای��نت��ص��ور
کافیدرامورسیاسیندارند،احساس مشارکت
تعهدودلبستگیچندانینیزبهنظامسیاسی
م��وج��ودن��داش��ت��هوب��هع��ن��وانن��ی��رویح��ام��یو
بحرانی شرایط در نظام این مشروعیتبخش

عملنخواهندکرد.
1. تاریخچه مطالعات رفتار رأی دهی

دان���ش���م���ن���دان ب��ی��س��ت��م ق�����رن دوم ن��ی��م��ه از
کوشیدهاند،عللوانگیزههایمشارکتسیاسی
وخصوصًامشارکتانتخاباتیراموردبررسیقرار
گونیارائه گونا دهندودراینزمینهنظریههای
شدهاست.اینبحثریشهدرتجاربطوالنی
ابتدا در دارد. غربی کشورهای در انتخابات
گروههایمختلف که بودند ب��اور این بر برخی
اجتماعیرفتاریمشابهازخوددرانتخابهای

متفاوتنشانمیدهند.
کنانیکمنطقهجغرافیایی بهعنوانمثال،سا
خاصبرایسالهایطوالنیجناحیخاصرا
برگزیدندودرانتخاباتبهآنهارأیمیدادند.
ای��نام��رپ��ژوه��ش��گ��رانراب���رآنداش���تت��اعنصر
توضیح در مستقل متغیر عنوان به را جغرافیا
مطالعات آورن���د. شمار به رأیده��ن��دگ��ان رفتار
رفتار داد، ن��ش��ان دوم جهانی جنگ از پ��س
ازمنطقهجغرافیاییاست، رأیدهندگانفراتر
عنوان به را رأیده��ن��دگ��ان رفتار که ب��هط��وری
پدیدهایبامتغیرهایمختلففردی،اجتماعی

وحتیجغرافیاییمیتوانموردتوجهقرارداد.
درباره مختلف نظری الگوهای دیدگاه یک در
خالصه عمده روی��ک��رد س��ه در انتخاباتی رف��ت��ار

میشود:
رویکردجامعهشناختی،	
رویکردروانی–سیاسی،	

رویکردانتخابعقالیی-اقتصادی.	
ک���هازس���وی»پ��ل روی���ک���ردج��ام��ع��هش��ن��اس��ان��ه
کلمبیا دانشگاه تحقیقاتی گ��روه و الزارسفلد«
کهبامطالعهشرایط )1940(ارائهشد،نشانداد
اجتماعیواقتصادیوفرهنگیافرادرأیدهنده
نتیجه در و س��ی��اس��ی ج��ه��تگ��ی��ری م���یت���وان
کرد.)عبدالمطلب، رأیدهیآنانراپیشبینی

1392،ص2-1(
ب��هع��ب��ارتدی��گ��ر،م��ی��انش��رای��طاج��ت��م��اع��یو
اقتصادیوفرهنگیافرادورأیدهیآنانرابطه
میگیرد نتیجه الزارسفلد دارد. مستقیموجود
کهازنظر »فردازنظرسیاسیآنگونهمیاندیشد
اجتماعیدرآنبهسرمیبرد.عواملاجتماعی

گرایشهایسیاسیافراداست«. تعیینکننده
رأیدهیمبتنیبرگروهاجتماعی،باارائهالگوی
را رأیدهندگان رفتار مطالعه جامعهشناختی
ب��هج��ایاینکه آس��انمیکند.رأیده��ن��دگ��ان
تبلیغات در که موضوعاتی همه از کنند سعی
گاهشوند؛برحزبیا انتخاباتیمطرحمیشود،آ
گروه کهبهطورتاریخیاز احزابیتمرکزمیکنند

کردهاست. اجتماعیآنهاحمایت
گروهاجتماعی کهمتعلقبهیک رأیدهندهای
خاصاست،میتواندبرمبنایاصولکلی،نظیر
اتحادیههای نظر، م��ورد اح��زاب یا تأییدحزب
گروههایمذهبی کارگری،انجمنهایتجاری،
ونظایراینهادستبهانتخاببزند.ایناصول
عقالنی انتخاب ب��رای میانبر راه یک راهنما،

رأیدهندگاناست.)همان(
ک��هحمایت ک��ارگ��رب��هح��زب��ی ب���رایم��ث��ال،ی��ک
میدهد؛ رأی میکند، کارگران از زی��ادی بسیار
کثرموارد کهدرا درواقعانتخابیانجاممیدهد
میکند. نمایندگی را صنفیاش منافع منطقًا
این به گروهیهرحزب پایگاه ایندیدگاه، در
گرایشهای از رأیده��ن��دگ��ان که ب��ود نیز معنا
مختلف انتخابات در و ب��وده ب��رخ��وردار حزبی
گرایشهایپایدارباقیمیماندوفرایندتصمیم

رابرایرأیدهندهتسهیلمیکند.
بهنظرمیرسیددراروپانمونهجامعهشناسانه،
تأثیرقویتریبرانتخاباتمختلفداشتهاست
جامعهشناسانه نمونه ارزش م��وض��وع ای��ن و
که میرسید نظر ب��ه م��یک��رد. تقویت بیشتر را
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گرمردمدرارزشیابی ا
خودمتوجهشوندپاداشی

کهازمشارکتسیاسیو
اجتماعیبهدستمیآید
ازپاداشدیگرفعالیتها

ناچیزتراست،یقینًاخودرا
درایناموردرگیرنخواهند

ساخت.

انتخ�اب بر قاعدهمندی تأثیر اجتماع�ی طبق�ه
که ب��هط��وری م��یک��رد، اعم��ال رأیده��ن��دگ��ان
ازاحزاب ازطبقهمتوسط زیادی بخشبسیار
بسیار بخش و میکردند حمایت محافظهکار

کارگرنیزازاحزابچپ. زیادیازطبقه
درملتهایدارایفرقههایمذهبیمختلفیا
کهمذهبدر کلیسا،ثابتشد ضدیتقویبا
مقایسهباطبقهاجتماعیحتیتأثیرقویتری
برانتخابرأیدهندگاندارد.منطقه،قومیت
بالقوه عوامل روستادیگر و تفاوتهایشهر و
تأثیرگذاربررفتاررأیدهیبودند.بهطورخالص
انگیزههای به جامعهشناسانه تحلیلهای در
تا ت��الشمیشود و توجهمیشود کمتر ف��ردی
مناطق سیاسی گرایشهای ثبات و استمرار
مختلفبااستفادهازعواملیفراترازفردتوضیح

دادهشود.

قبل دادن، رأی روان��ی-س��ی��اس��ی، روی��ک��رد در
تلقی تابع باشد، اجتماعی پ��دی��دهای آنک��ه از
جامعه در سیاسی مهم م��وض��وع��ات از اف���راد
)1948( میشیگان دانشگاه پژوهشگران است.
ریاستجمهوری انتخاباتمختلف بامطالعه
تصمیم ک��ه رسیدند نتیجه ای��ن ب��ه آمریکا در

رأیدهندگانبیشترتابععواملروانیاست.
ن��وعرأی ب��هدن��ب��الآن و اح���زاب ب��ه وابستگی
عالقه و پیوند نوعی م��وارد، بسیاری در دادن،
ازسوی اغ��ل��ب ک��ه اس��ت اح��س��اس��ی و عاطفی
خانواده،ومحیطبهفردالقامیشود.لذارأی
ت��اح��دزی��ادی گ��اهو دادنپ��دی��دهاین��اخ��ودآ

موروثیاست.)همان(
کیدرابرمحرکهای اینگونهتبیینهابیشترتأ

روان������یوان��گ��ی��زش��یم��ع��ط��وفداش���ت���هان���دو
کهفرددرمشارکت،بیشترتحتتأثیر معتقدند
انگیزههاییمانندمطلوبیتخواهی،اثربخشی،
انجاموظیفهوانگیزههایاقتصادیقراردارد.
دی��دگ��اه ب��ه م��رب��وط متغیرهای ب��خ��واه��ی��م گ���ر ا
روانشناسیرادریکمدلببینیم،بهترینمدل
کتاب»انسانسیاسی« نمونه»رابرتدال«در

است.
روانشناسی رویکرد بر راب��رتدال،مبتنی مدل
شرکت اف��زای��ش احتمال او اس��ت. رفتارگرایانه
درسیاستراموردتوجهقرارمیدهدومعتقد
ک��هاح��ت��م��الاف���زای���شش��رک��تاف����راددر اس���ت
مزایای ی��ا پ���اداش مانند عواملی ب��ه سیاست
که»هومنز«درقضیهموفقیتبر حاصلهازآن،
ایننظریه کردهاست،بستگیدارد. کید تأ آن
کهباروانشناسی درسطحخردجامعهشناسی
قرابتدارد،مطرحاست.)عبدالمطلب،1392،

ص4-2(
زیر ب��هص��ورت م��یت��وان را راب���رتدال ن��ظ��رات

کرد: خالصه
گرمردمدرارزشیابیخودمتوجهشوندپاداشی ا
بهدست اجتماعی و سیاسی مشارکت از ک��ه
میآیدازپاداشدیگرفعالیتهاناچیزتراست،
یقینًاخودرادرایناموردرگیرنخواهندساخت.
خویش روی پیش شقوق بین شخصی هرگاه
تفاوتهایبارزاحساسنکندوبهآنهااهمیت
و بهمشارکتدرسیاست کمتر  احتمااًل ندهد

اموراجتماعیخواهدپرداخت.
صحنه در او فعالیت که کند تصور ف��رد هرگاه
تغییر نمیتواندمنشأ و بیتأثیراست سیاست

باشد،هرگزدرآنواردنمیشود.
هرگاهمردممعتقدباشندکهبدونمداخلهآنان
تأمین را آن��ان رضایت سیاسی اقدامات نتایج
سیاست در آنه��ا مشارکت احتمال میکند،

کمترخواهدشد.
و گاهی آ بهعلتمحدودیت را فردخود هرگاه
کاراییسیاسیجهتدخالت دانشالزمفاقد
کمتردر کند،ترجیحمیدهد درسیاستتصور

آنمشارکتداشتهباشد.
ب��هعالم م��ش��ک��التورود اف���زای���ش م�����وازات ب��ه
سیاست،احتمالمشارکتدرآنکاهشخواهد
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یافت.)همانمنبع(
2. آیا انسان ها در مورد سیاست عاقالنه فکر 

می کنند
کهانسانهادرموردسیاستعاقالنه اینفرض
قرار زیرسؤال نظریات برخی در میکنند، تفکر

گرفتهاست.
بیشتر را رأیدهندگان رفتار واالس«، »گراهام
و تبلیغات از م��ت��أث��ر و متعصبانه و ع��اط��ف��ی

جاذبههاینمادینمیداند.
عمومی، اف��ک��ار ک��ت��اب در ن��ی��ز لیپمن« »وال���ت���ر
ک��ردن ف��رض��ی��هه��ایم��رب��وطب��هع��ق��الن��یع��م��ل
رأیدهندگانراردمیکندومعتقداستبیشتر
ک��رداریا گفتار، م��ردمرواب��طعمومیرابهشکل
پندارقالبیتصورمیکنند.افکارلیپمناز1922
کتابافکارعمومی بهبعدمتحولشدودردو
کهدموکراسیتنها کرد وجامعهخوباستدالل
ودرجوامع اس��ت مفید کوچک ج��وام��ع ب��رای
گاهیمردمبرایادارهامور مدرنوپیچیدهامروزآ
کافینیست.دردموکراسیهایامروزفرودمقهور
خصلتی جمعی گاهی آ و میشود مردمفریبان
 عماًل دموکراسی بنابراین میکند. پیدا تصنعی

کمیتبیاثرمردمنیست. چیزیجزحا
کمیت حا تحت که نیست آن مطلوب جامعه
کهنقش مردمبیکفایتباشد.پسهمانبهتر
مردمدردموکراسیبهابزارحمایتورضایتاز
باشد محدود آنه��ا با مخالفت یا سیاستها
گ��ی��رد. ق���رار شایستگان دس���ت در ح��ک��وم��ت و
به فکری اش��رف ازحکومت لیپمن بدینسان
افالطونیدفاعمیکرد.حکومتبایددر شیوه
گاهازآرمانهایبزرگ گروهیبرگزیدهوآ دست

بشریباشد.)دادگران،1382،ص50-25(
3. انتخاب عقالیی رأی دادن

انتخاب دیدگاه چارچوب در دیگر رویکرد دو
کهمیکوشندبهاینسؤال عاقالنهوجوددارند،
کهچرامردمرأیمیدهندیاازرأی پاسخدهند
دادنخودداریمیکنندوچراافرادیکحزب
ترجیح کاندیدایدیگر یا برحزب را کاندیدا یا

میدهند.
رویکرد انتخاب عامه به رأی دادن

رویکردنئوکالسیک،انتخابعامهاست.دراین
رویکردفرضمیشودکهانگیزهافرادبرایشرکت

درانتخاباتورأیدادن،اساسًابرپایهمنافع
اق��ت��ص��ادیآنه��اشکلم��یگ��ی��رد.آنه��اانتظار
کهازسیاستهایدولتمنتفعشوندو دارند
درمجموعکاندیداهایااحزابیرابرمیگزینندکه
منافعمطلوبمشخصیرابرایشانتأمینکنند.

)مهرگان،1385،ص5-1(
رأیده��ی رفتار درب��اره رویکرد این فرضیههای

چنینهستند:
1.تبیینپدیدههایاجتماعیبرپایهتصمیمو

رفتارفردی)موضعفردگراییروششناختی(
2.عقالنیتافراددرتصمیمگیریهایسیاسی.

3.تمایلرأیدهندگانبهاینکهفایدهخودرا
کهمنافعشاناز کثربرسانند،بهگونهای بهحدا

هزینههاییکهمیپردازند،بیشترباشد.
داونز آنتونی رویکرد، این سخنگوی مهمترین
اقتصادی نظریه کتاب نویسنده داون��ز اس��ت.
توسعه در ع��م��دهای نقش )1957( دموکراسی
ن��ظ��ری��هپ��ردازیدرب���ابدم��وک��راس��یوب��هوی��ژه

»نظریهانتخابعمومی«داشتهاست.
بهنظرداون��ز،سیاستمدارانواح��زابسیاسی
انتخاب ف��ک��ر ب��ه ب��هط��ورع��م��ده ان��ت��خ��اب��ات در
شدنهستندودرنتیجهسیاستهاییعرضه
توقعات و خ��واس��ت ب��ا منطبق ک��ه م���یدارن���د
الگوی کتابخود باشد.ویدر رأیدهندگان
س����ادهایدرب����ارهرق��اب��تاح����زابس��ی��اس��تبه
دس��تم��یده��د.ب��هموجبای��نال��گ��و،اح��زاب
رقیببرخالفنظریاتوتصوراتپیشین،انگیزه
نیرومندیبرایعرضهسیاستهاووعدههای

یکسانومشابهیدارند.
داون����زب��دی��نس��انرف��ت��ارب��ازی��گ��رانس��ی��اس��یرا
ب��رح��س��بم��ف��ه��وم»گ��زی��ن��شع��ق��الن��ی«توضیح
میدهد.الگویرقابتسیاسی–حزبیدرنظریه

اوبرچندینفرضاساسیاستواراست:
همهاحزابسیاسیونامزدهایحزبیدرفکر

منافعشخصییعنیپیروزیهستند.
ه��ررأیده����ن����دهایب��هح���زبی��ان��ام��زدیرأی
میدهدکهانتظارمیرودسیاستهایمطلوب

کند. ویرااجرا
به نامزدحزبیصرفًا یا هرحزب سیاستهای
تنظیم انتخابات در پ��ی��روزی تسهیل منظور

میشوند.
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براساسچنینفرضیاتی،داونزنتیجهمیگیرد
کهدرنظامهایدوحزبی،سیاستهایاحزاب
ب��هس��ویخ��واس��ته��اوترجیحات ن��ام��زده��ا و
در میگردد. متمایل میانه« حد »رأیده��ن��ده
انتخابات، در پیروز کاندیدای یا نتیجه،حزب
میکند. غلبه خ��ود رقبای بر جزئی اختالف با
الگوی از نمیتوان که آنند بر داون��ز منتقدین
گفت، عقالنیواح��دیدررقابتاح��زابسخن
یافت. الگوهایعقالنیمختلفیمیتوان بلکه

)همان(

رویکرد ساختارگرا
رویکردنظریدیگردرچارچوبدیدگاهانتخاب
رأیده��یشهروندان رفتار تبیین برای عاقالنه
مفاهیم برخی از ک��ه اس��ت ساختارگرا روی��ک��رد
و ه��ن��ج��اره��ا، ارزشه�����ا، مثل جامعهشناختی
نهایت در که گزینشی تبیین ب��رای ساختارها
استفاده میگیرد، ص��ورت کنشگران س��وی از

میکنند.
اینرویکردرادرتحلیلهایجرجهومنز،مایل
هتر،ودانیللیتلمییابیموبراینفرضاستوار
استکهارزشهاوهنجارهایموجوددرمحیط
اجتماعیفردوساختارهایاجتماعی-سیاسی

برمقاصدرأیدهیتأثیرمیگذارند.
اف����رادب��هج���ایآنک���هص��رف��ًاب��هدن��ب��المنافع
کلیتر شخصییاخصوصیخودباشند،مسائل
نظر در نیز را دیگر گ��روهه��ای یا اف���راد منافع و

میگیرند.
گرچهدرنهایتبهطورفردی تصمیمهایآنهاا
ات��خ��اذم��یش��ود،ام��اآنه���ام��الح��ظ��اتدیگری
سوایمنافعشخصیخودرانیزبهطورعقالیی

مدنظرقرارمیدهند.

ل��ذاب��اوج��ودآنک��هاف���راددرپ���ردازشاطالعات
نقشی ش��ده ک ادرا شقوق ارزی��اب��ی و سیاسی
نمیتوان را آنها تصمیمهای اما دارن��د، فعال
مستقلازشرایطمحیطیآنهادانست.)همان(

4. چرا مردم رأی می دهند؟
داونز)1957(فرضیهرأیدهندهعقالییرامطرح
رأیدهنده میشود، فرض فرضیه این در کرد.
اس��اس ب��ر را دادن رأی تصمیمات ع��ق��الی��ی
در اس��ت ممکن ک��ه خ��ود انتظاری مطلوبیت
نتیجهشرکتدرفرایندسیاسیبهدستآوردرا

اتخاذکند.
E)U(=P[U)x(]-CC
دره��رح���المشکلای���نره��ی��اف��تای���ناس��ت
یک فعالیت ک��ه اس���ت بعید ب��س��ی��ار چ���ون ک��ه
تعیینکننده انتخابات در ف��ردی رأیده��ن��ده
ک��س��یدر ب���اش���د،ب��ن��اب��رای��ناح��ت��م��الای���نک���ه
نخواهدداش��ت. کند،وج��ود رأیگ��ی��ریشرکت

)کیوسیتو،1380،ص5-1(
را  انتخابات  نتیجه  می تواند  فرد  هر  رأی  آیا   .5

تعیین کند؟
پیامدرأیگیری برایاینکهرأیفردبتواندعماًل

که: راتغییردهند،الزماست
الف(توزیعآرایسایررأیدهندگانبرابرباشد.

ب(بایکرأینتیجهموردنظرشکستبخورد.
احتمال ک��ه م��یدارن��د اظ��ه��ار اف���راد از بسیاری
رأی اخ���ذ م��ح��ل ب��ه ک��ه اتومبیلی ب��ا ت��ص��ادف
با اس��ت برابر برمیگردند، آنج��ا از یا م��یرون��د،
انتخابات نتیجه بر آنه��ا رأی اینکه احتمال

مؤثرباشد.
گرتصادفبدترازشکستنامزدموردنظرفرد ا
به دادن رأی بالقوه هزینههای آنگ��اه باشد،
تنهاییازمنافعبالقوهآنپیشیبگیرد،هیچفرد
عقالییوعالقهمندبهمنافعشخصیهرگزرأی

نخواهدداد.)مولر،1987،ص79(
6. چرا افراد تصمیم به رأی دادن می گیرند؟

بنابهدالی��لذی��لتصمیمبهرأیدادن اف��راد
میگیرند:

رأی دهنده اخالق گرای 
کس  رأی دادن و استراتژی قطعی مینیما

کسب م��ط��ل��وب��ی��ت دادن رأی ع��م��ل از اف�����راد
میکنند.

باوجودآنکهافراددرپردازش
اطالعاتسیاسیوارزیابی
کشدهنقشی شقوقادرا

فعالدارند،اماتصمیمهای
آنهارانمیتوانمستقلاز

شرایطمحیطیآنهادانست.
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6-1. رأی دهنده اخالق گرا
به هدفی تابع ،i مثل اخالقگرایی رأیدهنده

کثرمیکند: شکلزیرراحدا
Oi=Ui+Ɵ∑Uj
گرفردخودخواهباشدآنگاهƟ=0خواهدبود ا
وفرددرموقعیترأیدهندهعقالییداونزقرار
رابه گرƟ=1باشد،میتوانفرد ا اما میگیرد.
کرد؛مطلوبیتسایر عنوانفردنوعدوستتلقی

افراداجتماعنیزبرایویاهمیتدارد.
فرددررأیگیریشرکتمیکند؛نهصرفًابهاین
بهدلیل بلکه رفاهخوداست، نگران که دلیل
میدهد. اهمیت نیز سایرین رف��اه ب��ه ای��نک��ه

)عزتی،1385،ص7-3(
مطلوبیتحاصلازرأیدادن بنابرایناحتمااًل
دراینحالتبیشتراستوشرکتدررأیگیری،
کهبهتأثیررأیخودرویجامعهبا کسانی برای
کنش دیدوسیعتریمینگرند،بهعنوانیکوا
به فرد باشد، Ɵ≥0گر ا میشود. تلقی عقالیی
هررأیگیریبهچیزیفراترازصرفًاسهمخوداز

رأیدادن)Ui(توجهمیکند.)همان(
کس رأی دادن و استراتژی قطعی مینیما

درپاسخبهاینسؤالکهچراافرادرأیمیدهند،
یکرویکردبدیلبهعکسالعملهایمتفاوت

افراددرقبالمسألهعدماطمینانمیپردازد.
رأیده��ن��دگ��انه��ن��گ��امم��واج��هش���دنب��اع��دم
کار به را پشیمانی« »حداقل راهبرد اطمینان

میبرند.)همان(
کسب  مطلوبیت  دادن  رأی  ع��م��ل  از  اف����راد 

می کنند
ممکناستمردمبهعملرأیدادنبهعنوان
یکوظیفهویکحقشهروندیبنگرند.ممکن
استافرادبااستفادهازاینحق،احساسبهبود
وضعیتکنند.بافرضاینکهبرخیمنافعروانی
باDبیانمیشود(از کهبرحسبمطلوبیت (
رأیدادنوجودداشتهباشد،آنگاهمطلوبیت

موردانتظارازرأیدادنبهاینصورتاست:
E)U(=P[U)X(]– C+D

ک����اریراص��رف��ًابه گ���راف����راده��ر ب��اای���نح���ال،ا
ک��ه»دوس���تدارن���د«ان��ج��امدهند، ای��ندلیل
داونز اساسی نظریه که میرسد نظر به آنگ��اه
به بیشتر و میدهد ازدست را اثربخشیخود

واض��ح��ات( )توضیح »همانگویی« نظریه ی��ک
زیرا رأیمیدهند اف��راد یعنی تبدیلمیشود؛
جنبه نتیجه در دارن���د. دوس���ت را دادن رأی

پیشبینیکنندهاینتحلیل،تقلیلمییابد.
کهدرآنهانقش امکانداردبتوانمقوالتیرا
ازنقش»نفعشخصی کمتر یا »وظیفه«بیشتر
اقتصادی«تعیینکنندهاست،ازیکدیگرتفکیک

کرد.)همان(
کاندورست 7. پارادوکس رأی گیری 

ک��ردن ن��ظ��ری��هان��ت��خ��اباج��ت��م��اع��یازف��رم��ول��ه
گردید،وبا کاندورستآغاز پارادوکسرأیگیری

نظریه»ارو«بهشکلامروزیآندرآمد.
xفرضکنیدسهرأیدهندهوسهانتخابداریم
y،z،وترجیحاتاینسهرأیدهندهعبارتنداز:

x>y>zترجیحاتفرداول
y>z>xترجیحاتفرددوم

z>x>yترجیحاتفردسوم
)»<«جهتترجیحاتفردرانشانمیدهد(.

کثریتمیگوید نتیجهرأیگیریبرمبنایرأیا
ترجیحدادهشود yبر بایدبهطورجمعی xکه
دارد. ترجیح xبر y فرد۲، ب��رای ولیمیبینیم
بهطورمشابهyبایدبهطورجمعیبهzترجیح
ترجیح z ب��ه را y رأیده���ن���ده ۲( ش���ود داده
دادهاند(،ولیبرایفردسومzبرyترجیحدارد
وzنیزبایدبهطورجمعیبرxترجیحدادهشود

ولیبرایفرداولاینگونهنیست.
رأیگ���ی���ری ای���ن نتیجه ک���ه آنج���ای���ی از پ���س
ترجیحاتهمهافرادراتأمیننمیکندبهتناقض
ترجیحات باید رأیگیری نتیجه زیرا میرسیم،
که دی��دی��م و ده��د نشان را اف���رادجامعه همه

چنیننشد.)مهرگان،1385،ص5-1(
8. انتخاب اجتماعی و تئوری امکان ناپذیری آرو
وق��ت��یراج���عب��هدم��وک��راس��یصحبت م��ع��م��واًل
م���یش���ود،ذه���نه���اف�����ورًام��ت��م��ای��لب���هجنبه
فنی جنبههای و ش���ده مسأله ه��ن��ج��ارگ��رای��ی

کمترموردتوجهقرارمیگیرد. مسأله
که مفاهیمی از استفاده با اجتماعی1 انتخاب
اقتصاد ح��وزهه��ای بقیه و تصمیم ت��ئ��وری در
به مثبته2 رویکردی اس��ت، دادهشده توسعه
مقولهتصمیمگیریجمعیرادرپیشمیگیرد،و
خأهایمهمیرادراینفرایندنشانمیدهد.
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)مهرگان،1385،ص5-1(
بااینمقدمهشروعمیکند انتخاباجتماعی
بین از بهیکتصمیمجمعی برایرسیدن که
گزینهیکروشاستانداردوجودندارد. چندین
در ک��ه کثریتی ا رأیگ��ی��ری روش ب��ا  معمواًل م��ا
س��ی��س��ت��مه��ایان��ت��خ��اب��اتس��ی��اس��یاس��ت��ف��اده
میشود،آشناهستیمولیدرواقعاینفقطیک
ان��واعواقسامروشه��ایدیگررا روشاستو
شمارهدادنبهگزینهها میتوانتصورکرد-مثاًل
برحسباولویتوجمعشمارههایامقایسهدو
تصمیم همان در ممکن ک��ه گزینهها- دو ب��ه

متفاوتیشود. کاماًل خاصمنجربهنتایج
انتخاب در مهمی ق��ض��ای��ای ب��ع��دی ق���دم در
شرط چند گ��ر ا ک��ه میدهند نشان اجتماعی
رأیگیری ارزیابیروشهایمختلف برای پایه
گروهی رأیگ��ی��ری روش »ه��ی��چ« ش��وی��م، قائل
قادرنیستهمهاینشروطرابهطورهمزمان

برآوردهسازد.
و قدیمیترین از یکی آرو امکانناپذیری تئوری 
مهمتریناینقضایااست.نظریهکنتارودرتئوری
انتخاباجتماعی،تئوریعدمامکانیاپارادوکس
رأیده��ن��دگ��انسه وقتی که میکند، بیان را ارو
ی��اب��ی��شازس��هان��ت��خ��ابدارن�����د،ه��ی��چسیستم
بایک را اف��راد ترجیحات نمیتواند رأیگیریای
مجموعهمعیارهایمشخصبهرتبهبندیجامعه

منتقلکند.)راستگو،1390،ص28(
که کنتارویکیازاقتصاددانانمشهوریاست
ایننظریهرابهشکلجدیدآنمدونساخت.

که وینشاندادهاست
درحالحاضرقاعدهاساسیدردستنیست

کند. کهبتواندیکپیامدسازگارایجاد
Positive.2SocialChoice

کثریتسادهدرآزمونارورد )قاعدهرأیگیریا
که میشود،وبرندهنهاییبستگیبهآندارد

کدامرأیاخذشدهاست(. نخست

در بتواند اینکه ب��رای سازوکار یک ارو، نظر از
باید افرادسازگارباشد، جمعبستنترجیحات

پنجشرطرابرآوردهسازد:
ک��هاز ع��ق��الن��ی��تج��م��ع��ی:ردهب���ن���دین��ت��ای��ج��ی
انتخاباتجمعیحاصلمیشود،بایدالزامات
کند. ردهبندیترجیحاتهرفردعقالییراارضا

منطقیاس��ت، ک��ام��اًل اص���لپ��ارت��و:ای���نش���رط
گ��رتمامیاعضای ا که ای��ناس��ت زی��رامستلزم
جامعه،AرابهBترجیحدهند،آنگاهانتخاب
جمعیدرنتیجهقاعدهاساسینیزبایدنشان

کهAبرBمرجحاست. دهد
گزینههاینامرتبط:اینشرطبیان استقاللاز
BوAگزینه گرقراراستازمیاندو کها میکند
یکیانتخابشود،اینانتخابنبایدتحتتأثیر
Cگزینههایدیگریمثل مرتبهAوBنسبتبه

گیرد. وDقرار
هستند، نامرتبط D و C یعنی اخیر گزینه دو
ما نظر م��ورد گزینههای ج��زو که دلیل ای��ن به
دوگزینهای انتخاب ی��ک م��ا تصمیم نیستند.
گ��رفرد ا ب��رایمثال، س��ادهمیانAوBاس��ت.
CوAرتبهبندیشخصیترجیحاتخودرابرای
تغییرداد،اینتغییرنبایدانتخابجمعیمیان

AوBراتغییردهد.
وج��ود نباید ف���ردی هیچ ن��ب��ودن: دیکتاتوری
را خ��ود ترجیحاتشخصی ک��ه ب��اش��د داش��ت��ه
بهصورتخودکامه،بهعنوانترجیحاتجامعه

بیانکند.
گر کها دامنهنامحدود:اینشرطبیانمیکند
ترجیحات از متعددی رتبهبندی دارای اف��راد
تعیین ازمشارکتدر نباید فردی باشند،هیچ
انتخاباتجمعیمستثنیشده،واورابهخاطر
)ع��زت��ی، ن��م��ود. م��ح��روم رأی ح��ق از انتخابش

1385،ص7-3(
9. ترجیحات تک قله ای و چندقله ای

امکانناپذیری اینکهمسأله برای راهحل یک
ک��هترجیحاتبه ب��رط��رفش��ود،ای��ناس��ت آرو

ترجیحاتتکقلهایمحدودشود.
یکقلهدرترجیحاتیکفرد،نقطهایاستکه
کناریخودترجیحداشته نسبتبههمهنقاط
هر به نقطه آن از ف��رد مطلوبیت یعنی باشد؛
کاهشیابد.ترجیحات کنیم کهحرکت سمتی
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چ��ن��دق��ل��های،ی��ع��ن��یم��ط��ل��وب��ی��تف���ردنخست
گر کاهشودوبارهافزایشیابد.ا افزایش،سپس
ترجیحاتبهصورتتکقلهایباشد،رأیگیری

کثریتیدارایپیامدسازگارخواهدبود. ا
ک���هت��رج��ی��ح��اتت���کق���ل���هایاس���ت، ه��ن��گ��ام��ی
ترجیحات س��ازگ��ار ب��هط��ور کثریتی ا رأیگ��ی��ری
عقیده کند. سرجمع را ف��ردی رأیده��ن��دگ��ان
ترجیحات اینکه بر مبنی )1948( بلک دانکن
اس���ت، زی������ادی اه��م��ی��ت دارای ت���کق���ل���های
دستخوشجرحوتعدیلهاییقرارگرفتهاست.
اجتناب جهت تکقلهای ترجیحات اینکه با
ام��ا دارد، اه��م��ی��ت چ��رخ��ش��ی پ��ی��ام��ده��ای از
در ک��ه کند م��ی پیدا معنا زم��ان��ی اهمیت ای��ن
تمرکز واح��د مقوله ی��ک ب��ر فقط تصمیمگیری
G(و کاالیعمومی داشتهباشیم)مثلسطح
شرایط در ترجیحات، ب��ودن تکقلهای ویژگی
وجودبیشازیکمقولهتصمیمگیری،اهمیت

خودراازدستمیدهد.
پیامد اس��ت، ترجیحاتتکقلهای چ��ه گ��ر ا ل��ذا
نرفتهاست. ازمیان کثریتی ا چرخشیرأیگیری
کهمقوالتم��وردنظربهجاییکبعد هنگامی
ترجیحات، ب��ودن تکقلهای اس��ت، چندبعدی
پیامدهایچرخشی وق��وع ع��دم ب��رای تضمینی
محسوبنمیشود.)دادگران،1382،ص26-25(

کثریتی 10. رأی گیری ا
ام��ورجوامع گروهیبهنامدول��ت،اداره  اص��واًل
اساسی بحث یک دارن���د. عهده به را مختلف
درای���نراب���ط���هخ��ص��وص��ی��اتدول����تم����ردانو

کاردولتیاست. انگیزههایآنهاازپذیرش
ک��ارک��ردحکومت از م��ردم رض��ای��ت دیگر مسأله
اس��ت.ام��اانتخابش��دندول��تم��ردانبهسه

شکلقابلتصوراست؛
کثریتی3. 1.دموکراسیکامل2.دموکراسیرأیا

دیکتاتوری.
ک��ام��لن��هام��ک��انپ��ذی��رب����وده،ونه دم��وک��راس��ی
دف��اع قابل ه��م دیکتاتوری اس���ت، اق��ت��ص��ادی
شیوه ناچارترین کثریتی ا رأی بنابراین نبوده،

قابلعملاست.
را اقتصاددانهادولت از گروهی ازسویدیگر
خیرخواهملتمیدانند،ولذاهرجابازارناتوان
دیگر گروهی میشود. عمل وارد دول��ت باشد،

ک��هدول��ته��اه��مدن��ب��المنافع عقیدهدارن���د
دستهجمعی انتخاب هستند. خ��ود شخصی

وظیفهتحلیلموضوعفوقرابرعهدهدارد.
انتخابدستهجمعیرامیتواندردوزیربخش

مطالعهکرد:
1.انتخابعمومی2.انتخاباجتماعی.

از انتخابدستهجمعییکی برایداشتنیک
کثریت گیردرنظامهایدموکراسیرأیا قواعدفرا
کامل است.ازآنجاکهامکانتحققدموکراسی
کنونیوجودندارد،ازروش ومستقیمدرشرایط
رأی اس��اس بر نمایندگی بر مبتنی دموکراسی

کثریتبهکارمیرود.)همان( ا
کثریتیمیتواندباعثبهبودپارتو آیارأیگیریا

شود؟
کنیم،ممکن کهتصور هیچدلیلیوجودندارد
کثریتیمنجربهتوزیعمجدداز استرأیگیریا
یکبخشجامعهبهبخشدیگرنشود.خواست
برای هزینههایی اس��ت ممکن م��ردم کثریت ا

کند.)توکویل،ص533-517( اقلیتایجاد
پارتو بهبود موجب نمیتواند کثریتی ا قاعده
وح��دتآرا یا اتفاقنظر قاعده تنها بلکه گ��ردد،

کند. میتواندبهبودپارتوراتضمین
به کنون هما کثریت ا رأی بر مبتنی انتخابات
عنوانشیوهغالبرأیدهیشناختهمیشودو
کبرندهوبازندهرقابتهای براساساینمال
که سؤالی ح��ال م��یش��ود. مشخص انتخاباتی
کهبراساس بالفاصلهمطرحمیشودآناست
کسانیمیتوانندبرندهشوند؟ اینمکانیزمچه
ای��نس��ؤال ب��ه پ��اس��خه��ایدادهش��ده از یکی
کهاصطالحًاتحتعنوانقضیه دیدگاهیاست

رأیدهندهمیانیشناختهمیشود.)همان(
11. قضیه رأی دهنده میانی

قضیهرأیدهندهمیانی،بیانمیکندرأیگیری
کثریتیبهپیامدیخواهدرسیدکهرأیدهنده ا
کهترجیحاتتکقلهای میانیترجیحمیدهد
باشد.مطالعاتآنتونیداونزوهارولدهاتلینگ

که: نشانمیدهد
کثرآراراداشته دروضعیتیکهسیاستمدارانحدا
تعیین در میانی رأیده��ن��ده ترجیحات باشند،
کثریت،نقشحیاتیراایفامیکند. نتیجهرأیا
رأیدهندهمیانی،رأیدهندهایاستکهسالیق
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اودروسطسایررأیدهندگانقراردارد.درنتیجه،
تعدادیمساویازسایررأیدهندگانیابیشتراز
اومقدارکاالیعمومیراترجیحمیدهندیاکمتر

ازاو.)ابوذر،1390،ص6-1(
دارای موضوعیصرفًا گر ا قضیه این اساس بر
تکاوجی1 اف��راد ارجحیت و باشد، جنبه یک
باشد،دراینصورترأیدهندهمیانیقطعًادر
کثریتبازندهنخواهدشد.فرض مکانیزمرأیا
اف��رادبهای��ندلیل ب��ودنارجحیت ت��کاوج��ی
قراردادهشدتاامکانتکرارپارادوکسرأیدهی
برای ش��ود. منتفی رأیگیری نتیجه وچرخش
این ب��ه ب���ودن ت��کاوج��ی مفهوم بهتر تشریح
کنیدسهنفربهاسامی کنید.فرض مثالتوجه
علی،حسنوحسینارجحیتخودرادرمورد
کهدرجدول هزینههاییکسازمانبهشرحی

کردهاند: باالآمده،اعالم
کنیم، ترسیم ن��م��ودار در را اولویتها ای��ن گ��ر ا
مشخص فرد هر اولویتهای اوج نقاط تعداد
گراولویتهایحسنوحسیندارای میشود.ا
یکنقطهاوجباشند،امااولویتعلیدارایدو
اولویتهای بودن اوجی اوج،همیندو نقطه

علیموجببروزپارادکسرأیدهیمیشود.
مقصودازتکجنبهبودنیکموضوعایناست
کهبتواندیدگاههایموجوددراینزمینهرابر
روییکخطمنعکسنمودوتنوعدیدگاههارا
گرافرادجامعه دراینمحورنمایشداد.حالا
برحسبعالقهنسبتبهموضوعموردنظردر
برندهخواهد دیدگاهی ردیفشوند، اینخط
ب��ادی��دگ��اهرأیده��ن��دهمیانی ک��همنطبق ش��د
برحسب اف��راد گرهمه ا عبارتدیگر به باشد.
کنندوبراساس ارائه یکموضوعپیشنهادی
فرد پیشنهاد رتبهبندیشوند، موضوع شدت

کثریتخواهدشد.)همان( میانیحائزرأیا
12. شدت ترجیحات:

پیشنهادمیکند؛دولت رأیگیری کلی، بهطور
کهترجیحاترأیدهندهمیانی نیازدارد فقط
و کند انتخابسیاستهایخودپیدا برای را
کاالهای درسطحموردنظراینرأیدهندگان
برای پیشنهاد این البته کند. ارائ��ه را عمومی
شدت یعنی مهم نکته ی��ک جمعی، انتخاب

1. single picked

ترجیحاترادرنظرنمیگیرد.)همان(
در ک��ه ش��ود سبب میتواند ترجیحات ش��دت
با جامعه نهایی منفعت اجتماعی، انتخاب
گر ا م��ث��ال، ب��رای ن��ش��ود. ب��راب��ر آن نهایی هزینه
ک���االیعمومی، ی��ک از اف���راد از ان��دک��ی ت��ع��داد
کل کنند،اینامردر کسب منافعبسیاربزرگی
شد خواهد محاسبه اجتماعی نهایی منفعت
متفاوت چیزی میتواند رأیگیری نتیجه ولی
باشد.برایمثال،تصورکنیدکه1001رایدهنده
دریکشهروجودداردومیخواهندیکبنای
کاالیعمومی(باهزینه40040دالر یادبود)یک
کنید )یعنیهرنفر40دالر(درشهربسازند.فرض
کههمه1001نفرترجیحاتتکقلهایدارنددر
پیامد که است میانی رأیده��ن��ده این نتیجه
ارزش گر500شهروند ا تعیینمیکند. را نهایی
کدام100دالرباشد بناییادبودبرایآنهاهر
واینبنابرای501نفردیگرهیچارزشینداشته
باشد)0دالر(،بنابراینمنفعتنهاییاجتماعی
کهبسیارازهزینهآنباالتر 50000دالرخواهدبود
است،بااینحالاینبناساختهنخواهدشد!
کثریت(نفربهعدمساخت که501)یعنیا چون

بنارأیمیدهند.)همان(

13. قواعد دیگر رأی گیری
ح���ال���ت،. 1 ای�����ن در ت���ص���وی���ب���ی: رأی گ�����ی�����ری 

طرح تعداد هر به میتوانند رأیده��ن��دگ��ان
اما کهتمایلدارن��د،رأیبدهند، نامزد(، )یا
یک از بیش نمیتوانند گ��زی��ن��های هیچ ب��ه
را رأی بیشترین که گزینهای رأیدهند. بار
کسبکندانتخابخواهدشد.)عبدالمطلب،

1392،ص4-1(
 رأی گیری تصادفی بر مبنای همه پرسی:در. 2

کهبههریکازدو اینحالت،تعدادآرایی
میشود شمارش مییابد، اختصاص گزینه

شدتترجیحاتمیتواند
کهدرانتخاب سببشود
اجتماعی،منفعتنهایی
جامعهباهزینهنهاییآن
برابرنشود.



شماره 4 و 5
فروردین و اردیبهشت 93

80

اجرا کثریت ا رأی قاعده در که )همانطور
به گزینهها، از یک هر به م��یش��ود(.سپس
است، ک��رده کسب آرا از که سهمی نسبت
پایه بر و دادهمیشود نسبت احتمال یک
بهصورت نهایی گزینه م��ذک��ور، احتماالت
اینروش مزیت انتخابمیشود. تصادفی
باشد، کوچک کثریت ا وقتی که است این
رأی و45درصد »آری« رأی 55درصد مثاًل
سرکوب ل��زوم��ًا ب��زرگ اقلیت بدهند، ن��ه« «
ب��رای کمتر شانسی ص��رف��ًا بلکه ن��م��یش��ود

پیروزیدارد
رأی گ���ی���ری ب��ه روش وت���و:ه��رف���ردم��یت��وان��د. 3

کند.انتخاباجتماعی پیشنهادشراعرضه
گزینههایی اینگونهتعیینمیشود:هرفرد
از دارد، آنه��ا با را مخالفت بیشترین که را
گزینهای فهرستموردنظرحذفمیکندو
کهدرنهایتدرهمهفهرستهاباقیبماند،
هیچ وجه  به  ف��وق  م��وارد م��یش��ود. برگزیده
نیستند.  رأی گ��ی��ری  بدیل  روش ه���ای  همه 

کارایی هایی دارند. این موارد نیز نا
ک��ث��ری��ت��ی و دم��وک��راس��ی . 4 ق���اع���ده رأی گ���ی���ری ا

اغلب واق��ع��ی��ت، در ن��م��ای��ن��دگ��ی: ب��ر  مبتنی 
بردموکراسی انتخابهایاجتماعیمبتنی
رأیدهندگان  معمواًل و نیستند، مستقیم
تا میکنند انتخاب نمایندگانی خ��ود ب��رای

ایننمایندگان،انتخابهاراانجامدهند.
فرضمیشودایننمایندگان،ترجیحاتهمه
رأیدهندگانراسرجمعمیکنندوهنگامرأی
کاالی از مناسبی سطح انتخاب ب��رای دادن
جآموزشی(اینترجیحات عمومی)مثلمخار
سیاستمداران، هدف گر ا میگیرند. نظر در را
آنها باشد، خ��ود آرای تعداد کثرسازی حدا
ت��وس��ط ک���ه ان���ت���خ���ابم��یک��ن��ن��د پ���ی���ام���دیرا
اس��ت. ش��ده داده ترجیح میانی رأیده��ن��ده

)همان(

14. دموکراسی از دیدگاه توکویل1
در )۱۸۰۵-۱۸۵۹( توکویل1 دو آلکسی دیدگاه
اهمیت از آزادی، با آن نسبت و برابری م��ورد
حکایت غ��رب سیاسی اندیشه در او ت��أم��الت
تمامی ب��راب��ر ح��ق ب��ه معتقد توکویل میکند.
را ب��راب��ری او اس���ت. ب���ودن آزاد ب��ه ان��س��انه��ا
»ام���رب��رت��رس��ی��اس��ی«م���یدان���د،ام���اب��راب��ریبر
زیرا نفیمیکند را ودشمنی مبنایحسادت
فردی امتیاز هرگونه انکار به برابریای چنین
ک��ث��ری��ت«منجر ا ب��ه»اس��ت��ب��داد م��یان��ج��ام��دو
ژاك ژان از تأثیرپذیری ب��ا توکویل م��یش��ود.
میان در اخ��الق��ی و ب��راب��ریسیاسی ب��ه روس��و
نگاه در میکند. کید تأ قانونگذار انسانهای
او،آمریکاییان»برابریدموکراتیك«رابهمعنی
رحیمی، )اب��وذر میپذیرند. م��ردم« کمیت »حا

1390،ص3-2(
آزادان����ه رض��ای��ت و ت��واف��ق ب��ا م���ردم کمیت حا
نظر از کمیتی حا چنین مییابد. تحقق اف��راد
از»مشروعیت«است.توجه توکویل،برخوردار
ت��وک��وی��لواج��د ان��دی��ش��هه��ای ی��كنکتهدر ب��ه
کمبودنمردمبهعنوان اهمیتاستوآنحا
این »افرادخودبنیاد«درعرصهجامعهاست.
محلی، و ملی از اعم کمان، حا به که افرادند
از ب��رخ��وردار اف���راد همین میبخشند. اق��ت��دار
توکویل- تعبیر -ب��ه میتوانند انتخاب، حق
که دهند تشکیل داوطلبانه« »انجمنهای
ک���ردنش��ه��رون��دان ت��م��ه��ی��دیب���رایت��وان��م��ن��د
کهدرروزگارما،»نهادهای است؛انجمنهایی
نظر به انجمنها، ای��ن گرفتهاند. ن��ام مدنی«
مییابند پیوند دموکراتیك برابری با توکویل
خودگذشتگی از و تعاون همکاری، موجب و
میشوند. معین هدفهای پیگیری در اف��راد

)همان(
خواستبرابریازیکسوممکناستهرگونه
کثریت امتیازوبرتریفردیراازمیانببردودرا

1 . Alexis de Tocqueville

افراد / اولویت هاحسینحسنعلی
CBAاولویتاول
ACBاولویتدوم
BACاولویتسوم

کم C-هزینهباالB-هزینهمتوسطA-هزینه
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کند. کمتمایلیبهایجاداستبدادتولید حا
است، فردیت ضد ب��راب��ری از برداشتی چنین
به دم��وک��راس��ی بنیادین مفاهیم از خ��ود ک��ه
کثریتبهنظرتوکویل شمارمیرود.استبدادا
موجبتضعیفوتخریبنهادهاوانجمنهای
جامعهمدنیبهعنوانتکیهگاهاصلیمقاومت
گرددوایننیزخود درمقابلاقتداردولتمی

مغایرباروحدموکراسیاست.

دم���وک���راس���ی،ن��ی��ازم��ن��دپ��ی��ون��ده��ایم��دن��یو
ان��ج��م��نه��ایاج��ت��م��اع��یواس���طم��ی��انف���ردو
ح��ک��وم��تاس����ت.درغ��ی��ابج��ام��ع��هم��دن��یو
انجمنهایاجتماعی،وضعیمستقرمیگردد
ممکن که مینامد، »ت��ف��رد« را آن توکویل که
که بینجامد فردیت تضعیف به چنان اس��ت
اف����رادب��هس��ه��ول��تدس��ت��خ��وشس��ل��ط��هاف��ک��ار
گرفتارحکومتمطلقهجبارانی عمومیوحتی
ک��هص��رف��ًاوع����دهب���راب���ریاج��ت��م��اع��یو ش��ون��د

اقتصادیبهآنهامیدهند.
جامعه در ب���راب���ری خ��واس��ت دی��گ��ر س���وی از
و باشد داشته مثبتی پیامد میتواند م��درن
برابریسیاسیواخالقیدرمیان بهخواست
زندگی کهدرموردشیوه گردد تبدیل اف��رادی
خودبهوضعقانونمیپردازند.آزادیوبرابری

بر حکومت در مشارکت در تنها دموکراتیک
خودظاهرمیشود.)همان(

ک��ث��ری��ت ک���ارک���رد»ا دغ��دغ��هاص��ل��یت��وک��وی��لاز
دموکراتیك«بهعنوانسازوکاراصلیدموکراسی
کثریت ا عنوان تحت دموکراتیك، حکومت و
انجمنهای س��رک��وب ام��ک��ان از او اس���ت. آرا
سخن دموکراتیك کثریت ا توسط داوطلبانه
را داوطلبانه انجمنهای کثریت، ا میگوید.
باحکومت-حتی کردن -درصورتمخالفت
درچارچوبروابطیدوستانه،سرکوبمیکند
ازجوهرومحتوایاصلیخودتهی را یاآنها

میکند.
نیمقرنپس توکویلحدود که اینرواست از
،که ک��ث��ری��ت«1 ا »خودکامگی مفهوم انتشار از
فدرالیستها م��ق��االت در نخستینبار ب���رای
سهمگین خطر از شد، مطرح )۱۷۸۷-۱۷۸۸(
کثریتدرجامعههایدموکراتیك ا خودکامگی
نقد ک��ه داش���ت نظر در ب��ای��د م��یگ��وی��د. سخن
معنی به هیچوجه به دموکراسی به توکویل
ن��ش��ان ب��ل��ک��ه ن��ی��س��ت، ن��ف��یورددم���وک���راس���ی
دموکراسی دش��واریه��ای و کاستیها دادن
ک��هج��اناس��ت��وارتمیل اس���ت.ج��ال��باس��ت
ح���دودی��كرب���عق���رنپ��سازت��وک��وی��ل-ک���هدر
از )۱۸۳۵-۱۸۴۰( آمریکا در دموکراسی رساله
بود-در گفته کثریتسخن ا خطرخودکامگی
را خطر این )۱۸۵۹( آزادی درب��اره خود رساله
میل، و توکویل فدرالیستها، م��یگ��ی��رد؛ پ��ی
همگیآزادیخواهوجانبدارجدیدموکراسی

بودهاند.)داوود،1392،ص227-224(
است؛ خودکامگی خودکامگی، توکویل، نظر از
کمیمطلقالعناناعمالشودو چهازسویحا
کهباسازوکاریدموکراتیك کثریت چهازسویا
که باوراست براین او بهقدرترسیدهاست.
بااستبدادفردیبهمبارزه کهباید همانگونه
نیز ک��ث��ری��ت ا ب��اخودکامگی م��ب��ارزه ب��رخ��اس��ت،
وظیفهایانسانیواخالقیاست.آموزهتوکویل،
سیاسی ق��درت ساختار دامنه ک��ردن محدود
کمان؛یعنیافرادی استونهتحدیدقدرتحا

کهقدرترادردستدارند.)همان(

1. Tyranny of the Majority

درغیابجامعهمدنیو
انجمنهایاجتماعی،
وضعیمستقرمیگردد
کهتوکویلآنرا»تفرد«

کهممکناست مینامد،
چنانبهتضعیففردیت

کهافرادبه بینجامد
سهولتدستخوشسلطه
گرفتار افکارعمومیوحتی

حکومتمطلقهجبارانی
کهصرفًاوعدهبرابری شوند

اجتماعیواقتصادیبه
آنهامیدهند.
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هزینه لحاظ از میتواند کثریتی ا رأیگیری آیا
کاراباشد؟
هزینهها:

1 هزینههایتصمیمسازی.
برنده.2 کثریت ا کهتوسط هزینههایجانبی

ایجادمیشود
خ ر هزینه ح��داق��ل وضعیت آن در ک��ه محلی
که ن��ق��ط��هN1،ج��ای��یاس���ت ی��ع��ن��ی م���یده���د،
با ش���ود. ب��راب��ر ب��اه��م D و E ق��درمطلقشیب
ک��هاین ای��نح��الهیچض��رورت��یوج��ودن���دارد
داشته وج��ود نقطه ای��ن در همیشه وضعیت
باشد،وممکناستدریکتصمیمدیگراین
ندهد.همهچیز نشان را بهینه کثریت ا نقطه،
خواهد بستگی رأیگ��ی��ری م���ورد م��وض��وع ب��ه
ب���رایبرخی ک��ث��ری��ت ا م��واف��ق��ت داش���ت.جلب
برخی و بوده، ازسایرطرحها طرحهاسادهتر
جانبی ه��زی��ن��هه��ای اس��ت ممکن تصمیمات
تصمیمات سایر به نسبت بیشتری یا و کمتر

داشتهباشند.)همان(
15. دموکراسی نماینده ای

یک شهروندان آن در که دموکراسی از نوعی
میکنند، ان��ت��خ��اب را خ��ود نمایندگان ک��ش��ور
اج��رای و ایجاد و تصویب به دس��ت ایشان تا
مردم و بزنند قوانین و عمومی سیاستهای
مستقیم م��ش��ارک��ت ام����ور ای��نگ��ون��ه در دی��گ��ر

نداشتهباشند.)همان(
سیاستمداران هدف که میشود فرض غالبًا
ک����ردنق����درتس��ی��اس��یش��اناس��ت. ک��ث��ر ح��دا
سیاستمدارانبرایرسیدنبهقدرتسیاسی
کنند.اینبدینمعنا کثر بایدآرایخودراحدا
سیاستمداران که را سیاستهایی که اس��ت
اتخاذمیکنند،همیشهبهنفعجامعهنیستند.
ک����هی��ک ب����هع����ن����وانم����ث����ال،م��م��ک��ناس�����ت
عمومی، بخش در بلندمدت س��رم��ای��هگ��ذاری
کرده ایجاد جامعه ب��رای خوبی بسیار ب��ازده
با گ��ردد. ارزیابی عمومی منافع راستای در و
دلیل به سیاستمدار اس��ت، ممکن ای��نح��ال
ن���زدی���کب����ودنب���هزم����انان��ت��خ��اب��اتب��ع��دی،
کهعایدی اجرایپروژههاییرادرپیشبگیرد
که کند، ایجاد انتخابات زمان تا را مشهودی

چندانهمدرراستایمنافععمومینباشد.
گررأیدهندگاندرموردطرحهایبلندمدت ا
ک��وت��اهم��دت ح��س��اسن��ب��اش��ن��د،ی��اآنک���هدی���د
طرحهایی است ممکن آنگاه باشند، داشته
کهعوایداجتماعیبیشتریداشتهباشند،رارد

نمایند.)همان(
فهرست منابع

و.1 ع��م��وم��ی »اف���ک���ار م��ح��م��د،1382، دادگ�������ران،س��ی��د
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چاپاول،ص50-26-25.

E+D

D
E

Nmax
N10 1

هزینهها

تعدادافراد
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