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 5  توضیحات مترجم
  

    توضیحات مترجم
  

   میان    تعامل  به  اخیر، گرایش هاي  در دهه  علوم  شناختی  روش هاي از مشخصه
 با همدیگر و تبیین حقایق را با   و نظریات  مفاهیم انضمامو  لحاق  ا   .   است اي رشته

 دیدگاههایی  خارج از حیطه رشته مربوطه توجه محققان را اصول والهام از 
   و غیر ریاضی  ریاضیمدلهاي  بطور مشخص می توان به ظهور .  استبرانگیخته

 ، ، هیوریستیک  سیبرنتیک ، نظریه  سیستم  نظریهاشاره کرد؛  مدلهاي مفهومی از قبیل
  .  مدل هاي ریاضی مثل تئوري بازیها و تئوري تصمیم ، وغیره،  و شناسی  نشانه

 اتیریاضی «بحث، » علم ه سازيیکپارچ « وهمگرایی علوم  برايها  تالش یکی از
  دارند یا  ریاضی صورت   که هایی  مدل  دادن   تعمیم.   است اهداف    »علوم  شدن

یک گام از این اقدامات ، پیدا کرد   ریاضی مبانی براي آن   توان  می هایی که استعاره
  . ست ا برانگیخته را   محققان اشتیاقچنین مدلهایی  بیشتر    ، بنابراین. است
 چند   نوشتن  که  دانشمندانه هاي  و افاده  از ژست  فارغ  البته- وار  ریاضی تحلیل 

   هم  اما ناکام  نباشد ،آمیز  بسیار موفقیت گر  ا-   باشد تواند داشته می   و فرمول عالمت
خوبی   استقبال   ریاضی  هاي وش، از ر رفتاري   علوم  بویژهانسانی  ر علومد  .  ستین

  سازي  صوري. در تحلیل علمی چند چیز است   ریاضیات امتیاز  وجه. ه استشد
 است که دغدغه   تحلیل  دقت،   مفهوم تعیین مرزهاي هر   مآالً و   ناسنجیده مفاهیم

ادن اجزایی از صورت فتی ن  از  قلماصلی محققان بویژه در علوم انسانی است، 
 با توسل به  هیئت انتزاعی آن و اقعیات و  رنگارنگدنیايي از ریگ فاصلهمسئله ، 

  و یکنواخت  ساده  عالئم   مسائل با  و استنتاج تحلیل.   است مواردي از این قبیل ...
  هرچند  از خطر بیگانگی با دهد،   می  را کاهش  و اشتباه  سردرگمیاحتمال  ریاضی 

   .  نیز نبا ید غافل ماند  عمل  دنیاي  و ضروریات اقتضائات
 و   ازمفاهیم  دقیق سازي مدل  مکان ا،   ریاضیات نهایی و بسیار مهم  امتیاز ا ام

ها ابزارهاي واسطه   مدل. اند  شده  صوري  ریاضی  نمادهاي  کمک  به  که  است معانی
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البته  گاهی از . بین  تعاریف و مفاهیم  از یک طرف ، و مصادیق از طرف دیگرند
هاي  لیکن  مدل.  شود  یاد می»مدل مفهومی «اننظریات مفهومی جامع  نیز بعنو

تري از صورتهاي قریب الوقوع  ریاضی شکلی نرمال،  سر راست، و واقع گرایانه
ارزش اصلی آنها نه فقط در زیبایی و انتظام یافتگی بلکه در . یک واقعیت  است 

  .ستاشان اصالح پذیري روشمند
 را   مشکالت  نتواند همه ندرچهتر  نیز همانند کامپیو  ریاضیات ،  دین ترتیب  ب
 و    دست  از وظایف  بخشی آنریز و درشت   ها وقضایاي  کند، اما فرمول حل

   تعقل تواند قدرت  می ، محقق صورت  در آن. دارد  برمی  محقق پاگیرتر را از دوش
 ، و در پژوهشهاي علمی امید رسیدن به تر متمرکز کند  ژرف  نظري خود را بر مبانی

   مفاهیممعمول، اگر تصور   بر خالف. حقایق کلی انتزاعی بیشتر  گردد
،   انعکاسی ، حالت ،  تناظر، تقارن ، عضویت ، زیرمجموعه چون، مجموعههم بتداییا

   هر گز آنریاضیاتیم  خواهیم دید که بیاموز را... ، و ، میانگین ،  ، تابع  انتقالی حالت
   مصادیق   که  بسیار ساده  مفاهیمی. از آن گریزانیم که  نیست  و عبوسی  دیرفهم دنیاي

 خشت پایه درك و خورد می   چشم  به  روزمره  زندگی  سطوح ترین  در ابتدایی آن
  ، جز برخی نماد نویسی ها    کتاب  در این خوشبختانه .است  بزرگتر  هاي  مدلحل

    بلکه .  است  نشده  عمیق یل یا تحل  مطرح  ریاضی پیشرفته چندان    یا رابطه فرمول
   ریاضی با  بیان)  تصمیمی (  و میدانی  عملی و تجربیات)  هادیدگاه ( ط ذهنیایشر

   پذیري  تحلیل حداقل  یا،   سیاسی  رفتارهاي  روشمند فهم زمینه  تا ه اند شد تشریح 
  . شود  آنها نمایانده  پذیري و سنجش
 مقبولیتی   دیگر   اکنون  که  است  ریاضی هیا نظری   دو مدل  کتاب  این  اصلی محور

بعد   و ما  میدانی یی ابزارها همنزل  ها بهل مد این. نداي دار بی چون وچرا و فرارشته
  تواند  براي  می   کافی  استدالالت  در غیاب ، کهندهست)  a posteriori( هتجرب
  .  بازي نظریه  و میم تص  نظریه :  مفید باشد سیاسی  سازوکارهاي   تبیین

   توضیح  براي  بلکه  و سیاسی  فکري نظامهاي   توجیه  براي  نه چنین مدلهایی
 از  هیچکدام گوید مینویسنده .   است  سیاسی دسته جمعی  رفتارهاي  تحقق چگونگی



 7  توضیحات مترجم

 لکن . آید  جور در نمی  )rationel(حسابگر   عقل  کامال با  دمکراتیک سازوکارهاي
  ترسیم   عملی  با فضاهاي تناسب  مها رارفتار تنیدگی   توان می  مدلها  از این هبا استفاد

ها،   هسته ها، اصل  حجره  اصل  مانند ریاضی در حین بحث، گاهی از جزییات . کرد
 همچنان   کتاب  اصلی  موضوع اما. سخن به میان آمده است... و،   عوامل تحلیل  بحث

   .است  ـ ریاضیاتی  اقتصادي   دوگانه  ماهیت  با لگوهاییاچارچوب  در   سیاست  علم 
در .   مدل دارد  کتاب به تعریف و تدقیق منظور نویسنده از مفهومفصل اول

 و حسابگري «، رویکرد پوزیتیویستی  به سنجش رفتارها تحت عنوان  فصل دوم
 تصمیم  آنگونه که -ش  مورد مداقه قرار گرفته، و سپس  رابطه علّی نگر»رفتار

نظریه . دانشمندان روانشناسی اجتماعی سعی در تبیین آن دارند تشریح شده است
اي  است که در این فصل مختصراً  رشته تصمیم یکی از پر کاربردترین نظریات میان

هایی از صاحبنظران    با ارایه استدالالت و تئوريفصل سومدر . بحث شده است
 سازد که مکانیسم هاي رسیدن به اجماع نظر اجتماعی مشهور ریاضیات روشن می

 برنویسنده . و تابع حساب وکتاب  نیست ! آنچنانکه می نماید چندان هم عقالنی
 در تحلیل سیاست   که براي حفظ  همبستگی  و روش انسان انگارانهدو روش  

 حل خود  به راهرد؛ اما، رسیدن به دیدگاه جمعی مطرح شده اند  مختصر نقدي دا
یکی از راه حل ها،  استفاده از منطق بازي ها ست که در    . اندیشد هاي  دیگري می

وي  در آنجا با طرح منطق بازیها در صدد است  .   بررسی شده استفصل چهارم
به خواننده بفهماند که رفتار جمعی انسانها و گروههاي انسانی در قالب استعاره  

  بررسی شکل .وخم استدالالت منطق نظريمدلها قابل فهم تراست تا در پیچ 
اي است که نظریه ریاضی بازیها  هم با آن تالقی  طبیعی امور در سیاست به  گونه

براي تحلیل و تشریح هر چه بیشتر  مدل  فصل پنجم نهایتاً ، در .  مفهومی دارد
آن تر  بازي گونه  مثالهاي آسانی از طرز  رفتار احزاب  ذکر شده است که فهم عمیق

نگرش سنجی و نظریه (منوط به  جمع  مباحث مطروحه فصول دوم و  سوم 
ها  هاي این گونه مدل البته در این اثناء ،  محدودیت. با فصل چهارم است) تصمیم 

یا سازي علم  هاي یکپارچه از آنجا که دیدگاه.  اي آشکار می شود هم تا اندازه
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ارند ، نویسنده این کتاب نیز  در ش دیعموماً به نگرش سیستمی گرااندیشه لفیقی 
  رابطه  مدل ها  را با  مدل سیستمی  مطرح نموده اما به دلیل محدودیت فصل آخر

هایی که براي حجم مطالب در این سري کتب  اعمال گردیده به تفصیل آن 
  .نپرداخته است

 حاضر که به زبان فرانسه است در کتاب        کالم آخر اینکه،  متن اصلی 
ي و گسترش دیدگاههاي شناختی در علوم انسانی ساز ع  شکوفایی مباحث مدلمقط

از سوي  نشر دانشگاهی کشور فرانسه منتشر  ) models politiques(  با عنوان 
 نظم ،  ، همریختی  همسانیي چون تاصطالحا  آکنده از  کتاب  عبارات  .شده است  

،   گونه  بازي ، حالت ، نوپیدایی یستم، س ، مدل وبآش ، ،  پیچیدگی) یا ترتیباتچینش(
گرایانه در تحلیل    و مفاهیم کل اي  رشته میان  طلیعه  ظهور رویکرد   است که  ...  و

  اقتصاد   از علم  سیاست  علماً بر لزوم بهره گیريمکررنویسنده .   است  مسائل علمی
  .و  ریاضیات تأکید می ورزد

کتاب  نشانی سر راستی از   ترجمه شده وان به عن  میان رشته ايافزودن واژه 
در اختیار خواننده قرار داد تا با  مطالعه آثار دانشگاهی نیات  اصلی نویسنده و ناشر 

 عباراتی که در متن  .خود بهتر بیابند تحصیلی مرتبط جایگاه این مباحث را در رشته
سازي  معنا قرار گرفته  توسط مترجم و براي  واضح [ ] ترجمه درون  کروشه 

  .بوده است 
      

  : در باره عالئم مورد استفاده
 

را شاید خواننده در این کتاب عالئم ریاضی به چشم می خورد که گاهی 
چنین اما، . مسائل ریاضی پیچیده اي در کار است شود که  تصور ، ومردد نماید

براي صوري و توسط خود نویسنده توسط ي اداغلب این عالئم قرارد. نیست
کافی است با واژه هاي انگلیسی مباحث .  کار رفته استه ازي مسئله  بس

 Vفرضاً عالمت  التین. بفهمیدساده در صد عالئم را  90 تا سیاسی آشنا باشید
راي قوه مجریه  Eو ) contact(  براي  تماس Cیا   ) vote(براي رأي 
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)Excutif ( به آمار، توابع عالئم این کتاب مربوط عداد کمی از ت. هستند. ...و
یز  به کار رفته نحتی در مورد حروف التین: ضیات است و نظریات  ابتدایی ریا

 را استفاده کرده است، براي جلوگیري از  Lمثالً جایی که حرف . چنین است
 در L   یونانی که معادل همان  صداي   λاشتباه ، در صورت تکرار از حرف  

  .استهاي امروزي است استفاده کرده  زبان
البته، این هم از دردسرهاي نیسنده فرانسوي است که باید اختصارات 

  !!!انگلیسی را به کار بگیرد
  

 A= activity  اقدام، کنش

  B = budget  بودجه
 C = coalition ائتالف

   C = cost هزینه

  F = function کارکرد

 G = game بازي

  N = node گره
 N= number  تعداد 

  = P L ننهپیشنهاد مق
proposition of legislative 

  =  PE  پیشنهاد قوه مجریه
proposition of executive 

 P= probability  احتمال

 S=Strategyاستراتژي      

 V = Voteراي      
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    پیشگفتار  

  
  :  است دو گانه ابتکاري   حاصل  کتاب این

   ریاضیات بکارگیري   براي  انجام شده تحقیقات ترین  تازه  اصطالحات  ترکیب-
  .   سیاسی در علوم

 ها   روش این   شناختی معرفت   و اساس  پشتوانه  درباره  نقادانه   تأملی -
ها و  شناسی ، روش  مطالعاتی هاي   حوزه میان   سیاست  علم  که برهه اي از زماندر 

   چشمگیر ریاضیات یه سرما ة دربار ، تأمل  است سرگردان   متعدد اغراض
  . ناپذیر است اجتناب

اما . دانند  می  سهیم  سیاسی  علوم  به ي را در اعتال  از افراد ریاضیات بسیاري
   کمیت  و مفهوم  ساخته ا روشن ر تواند مفاهیم  میچقدر  ؟ ریاضیات  چیست واقعیت 

   کند؟  ذهنی هاي  حوزه وارد چنین  را پذیري
  : ؛ به چند دلیل  امر روا نیست  در این ماجراجویی  

   دارد که  همراه  به ی مشکالت سلسله   انسانی  علوم  پیچیده  دنیاي  به ورود ریاضیات
  .رسد  می  نیز علومآن   یشه ايند ا  محتوي  و بویژه یس شنا معرفت   دانش  مرزهاي به

   ریاضی  روش  شکل بهلخیص ت  قابل  که ی نوین هاي  از سایر روش بسیاري
  آیند، بدون  نظر می  مفید به،  سیستم تحلیل  روش  تا  گرفته شناسی نیستند، از روان

ند توا  فقط می  ریاضی روش. باشد برقرارآشکاري بین شان    ارتباط ۀ رشت  هرگز آنکه
   اساسی مسائل  باشد، و نه)  پراکسولوژیک (  عملی  مسائل ة از رد  مسائلی  حل مدعی

  .   سیاسی  در علوم  خشونت  نقش فرضاً یا ها  ساختار تکامل  چونهم
   گرفته  تحلیلی تواند از چنین  می  پر باري  نتایج  امروزه  دید که ، خواهیم  همه با این

  ، از مسائل  است  سیاسی هاي  نظام  مهم  مسائل ۀ هم  به راجع   نتایج این. شود
  . حزبی  تا استراتژیهاي گرفته قانونی - تشکیالتی
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   داده  انجام  ها کنش  شناسی  جامعه درباره   تورن آلن   که  بندي  تقلید از طبقه به
  يها  تحلیل زمرة در اً عمدت  علم  ریاضی هاي مدل]  گفت توان می[  است

    انتزاعی  درتحلیل ند، یعنینجگ یم   سیاسی جامعهاز ) functionalist (کارکردگرایانه
  شناسی  نیز  دو روش  و در آیندهکنوناما ا.   اجتماعی  افراد و نهادهاي روابط بین

  شناسی  قوم تحلیل ( ساختارگرایانهو )  طبقاتی  روابط  محسوس تحلیل ( گرایانه عمل
  همگرایی  در  خواهند توانست  و روزير و بیشتر جا باز خواهند کردبیشت) ها تمدن
  . باشند  سهیم  نوین شناسی  روش  بزرگ  جریان  سه نگريو باز

   مجموعه  ویژگی  که  نویسی  واضح  و لزوم   حجم  محدودیت  به  با توجه  کتاب این
،  دانان ریاضی.   است  سیاسی وم عل  دانشجویان  به  نتایج  ارائه ،تنها هدفش  است مربوطه

   و استدالل پردازي  کندوکاو در صورت  اهل  که یاسی کارشناسان س و اقتصاددانان
  تحلیل   عنوان  تحت  من  را در کتاب مسایل صلاثبات مفتوانند  اند می  ریاضی

  .  کنند  دنبال  سیاسی  حیات اقتصادي
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1  
   ها و مدل مدل

 
اً  تصور نسبت  کم  کمتازه   خواننده  که باشد مختصر  ۀ رسال  این تنها در پایانشاید 
  در واقع. بدست آورده باشدشود   می  خوانده  سیاسی مدل   امروزه  از آنچه روشنی 

  بهمیخته  هنوز آ  آن تکامل  و روند  استچند الیه  و   پیچیده  مراتب  به  مدل مفهوم
    .  است یابهامات

 پدیده   عنوان  به  که  است  ملموسی  از هر چیز وضعیت  قبل ، مدل  معمول در زبان
 می شنویم   گاهی.  اجتناب ناپذیر می نماید  تو جه به آن   و حتی تلقی     جالب اي

   سخن  حکومت" اسرائیلی مدل "یا    ، " آمریکایی مدل" ، "  سوئدي  مدل"که از 
  مدل.   نظر داریم  مفهوم  از این تري  انتزاعی معناي   ما در اینجا به  ولی . شود  می هگفت
 در   اش را  اصلی  می کو شند ویژگیهاي   که  است اي نمونه   همانا  قبلی  آن معناي به

  . کنند  بازسازي  دیگري جاي
  در قالب ت از واقعی توصیفی مدل تر،   انتزاعی  شکلی ، به ولی در این کتاب

، مجموعاً   مفاهیم  آن ، و روابط میان  مفاهیم تعاریف،   . ست آنها  و روابط بین مفاهیم
   است که" ماکت" ، و نوعی  از واقعیت  توصیفی ، مدل ما پس. دهد  می  را تشکیل مدل
   مسئله در صورت.  کرد  را دنبال  تغییراتش توان تواند کارکردي داشته باشد، و می می
  . است مطرح مدلها دو مشکل   

  ؟  گرایانه است  تا چه اندازه واقع  مفاهیم   ]اوالً[ 
   کرد؟  تعریف  مفاهیم  باید میان  روابطی چه]ثانیاً [ 

 را   دو پرسش این.  ما قرار دارند  در کانون تجزیه وتحلیل   مسئله در اینجا هر دو
   مدل  یک مثالً یک زبان.   یافت توان ی ،م-  باشند   که  از هر نوعی - مدلها  در همه

  میزان واقع ، بررسی   زبان درمطالعه.   مفهومی کردن دنیاي واقعیت  نوعی ، یعنی است
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   مفاهیم  روابط بین  ;می نامند) semantique( را معنا شناسی   مفاهیم گرایی
  . است ) syntaxe (  نحو  علم موضوع

 وجود دارد، از   سیاسی  از مدلهاي  متعددي ظر، اشکال مورد ن  انتزاع  درجه بسته به
   مختلف هاي ، مدل  ریاضی تا مدل  گرفته  کارکردي) schema (ةیک طرحوار
   بررسی  هر نوع روش مشخص در;  اجتماع  تحلیل  مارکسیستی  و مدل سوسیالیستی

،   فرضی  جامعه یک  تحلیل از ، یا هر نوع   یا سیاسی  بعد اقتصادي از  اجتماعی ةپدید
  .شود  می  محسوب  مدل فی النفسه یک

  خواهیم)   axiomatique (  اصولی مدلهاي   عمدتاً به  کتاب در این
 و   خواص   با توجه به  مفاهیم درآنها تعریف] اوالً [  که  مدلهایی ، یعنی پرداخت
 را   ریاضی  منطق زبان] ثانیاً[سازد و   مربوط می  هم  آن مفاهیم را به  که  است روابطی
  .گیرند بکار می

   مدل  مفهوم  تا مارکس  از افالطون  سیاست  علم ها؟ در تاریخ اما اصالً چرا مدل
 را   سنت  این  که  است  آمریکایی  سیاسی شناسی فقط جامعه.  حضور دارد همیشه
  ها را از طریق ده دا  از تحلیل متعددي هاي   شیوه شناسی  جامعه این نوع.   است شکسته

   آنکه ، بدون  است  داده  گسترش  میدانی ، کامپیوترها و تحقیق  آماري هاي همبستگی
  . بیندیشد  ولو مختصر چاره اي هایی  تئوري  آنها در قالب  گنجاندن براي

   تحلیل ، بحث  اقتصادي  کاربرد مدلها در علوم  همزمان  انتظار گسترش  به بایستی
  هاي  سال  در پایان ، تا آنکه  نشست  سیاست  علم  کارکردي  تحلیل بحث و  سیستم، 

   فرصت  در این  که  پیشرفتی میزان.  پدیدار شود سازي  در مدل  جدیدي  جهش1950
   آمریکایی  سیاسی شناسی  جامعه در واقع.   بسیار نومید ساخت  را  شد، ناظران حاصل

 را   کند آن  راگردآوري هایی قرار است داده وقتی: اردگذ  نمی  تمام  را نیمه هرگز کاري
 بود  چنین. سازد  می  از آن سازد دهها گونه  می  مدل وقتی. رساند ها می  مرز میلیون به
 گذشته است   موج اکنون آن.  انجامید  طول  به  سال  تا پانزده  ده" افزار مدل"  سیطره که

  ترین ها متناسب  داده  تحلیل  براي شوند که  می ه بیشتر بسط داد  مدلهایی تازگی  و  
   مدلهایی; رفتار افراد و گروهها را آشکار کند  نحو نتایج  بهترین  به  که  مدلهایی;باشد
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سازد،   را میسر می  )consensus ( اجتماعی  وفاق  گسست   بهتر علل  فهم که
  هاي ، و مکانیسم گیري  تصمیم هاي شیوه و بهبود   که ا مکان اصالح هایی مدل

   .سازند  را میسرمی  و اداري  قانونی-تشکیالتی
   بحث  کنونی اوالً وضعیت.  شد دچار خوش خیالی   هم  نباید خیلی ،   همه با این

  . باشد  موجود  مسائل  پاسخگوي   نتایج اش بتواند  که   تر از آن است مدلها نارسا
   از آن  خاصی  شکل  که  رویکرد کمیت گرا  و بو یژه ریاضی، رویکرد  از طرفی

 و تفسیر   در توضیح  رویکرد صر فاً این.  کند  را حل اي تواند هرمسئله ، نمی است
   رویکرد از لحاظ مبانی فکري  دیگر، این از طرف.  بکار می آید  بزرگ ساختارهاي

   مختصري  کتاب  چنین  حوصله خارج از  نکته  این شرح.   نیست  طرف  بی چندان
 در   سیاسی مدلهاي: شد  را متذکر   بطور گذرا نکاتی توان  می  همه،  با این.  است 

.  نیستند  طرف بی)   سیستمی  و تحلیل  ریاضی تحلیل  یعنی( خود   شکل ترین پیچیده
 ها، از  بعضی زعم  به  که است) postulat (  موضوعه اصول   مدلها تابع این

 دیگر،   بعضی  گمان ، و به  رویکرد مدلها گره خورده است  با  شناختی لحاظ معرفت
   . اند  بسط یافته  مدلها در آن  این  دارد که اي زمینه سر رشته در 
  : کرد  خالصه  جمعاً در چهار نکته توان  را می تذکرات 

 فقط  بنابراین.  را  سیاسی  جامعه کند و نه  می  را بررسی  سیاسی ، نظام مدل  ـ 1
  را  بینی   قابل پیش  نهادینه  فراگردهاي  در چارچوب   قانونی  سیاسی   نیروهاي مناقشه

 مورد   بندرت  را  و غیره  معترض،  فشار، گروههاي  گروههاي گیرد و نقش در نظر می
   بسیاري  البته  تعریف مدل، که  محدودیتهاي مرزي یکی از    . دهد  قرار می توجه

   . فرا تر میگذارند ، همین است  پا را از آن نویسندگان
  به.  روند بحرانها را کنند و نه  می  را بررسی  تعادل  حالت مدلها ساختارهاي ـ 2

  سپس به  و   می نماید   را توصیف  توازن در حال  جامعه  یک مدل  دیگر،  عبارت
  مدلها هرگز بررسی.   است  جامعه آن رشد و بقا   مبناي پردازد که  می  شرایطی مطالعه

[  و   شرایط فروپاشی تعادل  فهم  امکان سازند، گر چه  نمی روند بحرانها را ممکن
  .کنند  می  را فراهم  تعادل  حفظ این   شرایط الزمه] بالعکس
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 معنا   بدینشوند  می  فرض آحاد انسانی عاقل و حسابگر] در نظریه مدلها [  ـ 3
   فرضیه  این در واقع. کنند  می عمل  آن   به  رسیدن  و براي  بوده  اهدافی  داراي    که

  بیش)  عقالنیت( حسابگري    فرضیه . رفتار است سازي  امکان کمی    فرض مبتنی بر
   کتاب به  بعدي فصل.   به میان آید  ذکري  از آن  صرفاً بخواهیم  دارد که  اهمیت از آن

  .  است  شده اده د  اختصاص  فرضیه این
. شود  می  تحلیل  سیاسی  رفتار سیستم  که  رفتار فرد است بر اساس  ـ بطور کلی4

  به( فرد  هدف اصلی سیستم آزادي.  دارد  فرد بستگی واکنشهاي  به   سیستم تعادل
   در چارچوب حتی.  ندارد  مدل  این قضیه ربطی به اصالً .  است)   رسمی معناي

  .  موجود است و   یا طبقاتی نیز مشهود  رویکرد گروهی ، وهر   ریاضی مدلهاي
   غایی علت   عنوان ، فرد انسان را به  سیاسی  مدلهاي  نوین  نظریه اشکالی نیز ندارد که

  . کند  تلقی  سیاسی نظام
   فرضیات  تر کردن ، روشن  ریاضی  مدلهاي ة عمد هاي  از فایده ، یکی عالوه بر این

 از  اي اند، مجموعه  صادر شده  اقتصاد  از قلمرو  که  ریاضی مدلهاي.   است ممبنایی عل
،   سیاسی هاي  سیستم  ساختار کاري  مدلها  این. اند  آورده  همراه  را با خود به مسائل
  اي روشن  را با پرتو تازه  اصالحات  اصلی ، و محورهاي  متداول  مفاهیم  عمیق معناي

از   که  قدرتی;  است  ضروري  قدرت  به  دادن  وجهه  براي  که ی اصالحات;سازند می
  .  است  افتاده  و ترقی  آزادي  جویاي  شهروندان چشم
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2  
   و رفتار عقالنیت

 

   و سیستم  جامعه تغییر و تحوالت.   فرد است  سیاست  علم ه  اولی  اتم  که شد گفته
از .  دارد  بستگیفرد   و تصمیمات ها، مواضع همکاري ها،  واکنش  رفتار،  به سیاسی
   که  است  منازعاتی بررسی رفتارها و  ارتباط بین    ما بررسی  تحلیل  موضوع آنجا که

   این    تشریح  از هر چیز قبل  باشد،  داشته  جریان  سیاسی سیستم  تواند درون می
 کرد،  سازي  از آنها مفهوم  و بتوان  فراتر رفته  بایستی  حتی.  است   رفتارها مهم

،  این  رفتارها  شناختافزایش   براي  تالشضمن  پسس،  را شناخت شا ن   خاستگاه
   به  مبادرت  و حتی  کرده  تعریف عملیاتی  کامالًٌ صوصیات خ کمکآنها را با 

  .   کنیمآنها  گیري اندازه
 روابط و   و تعریف  رفتارهاست  کننده  باشد، مشخصا دارمعن   اگر،سنجش
 سنجش و  میان  ی عمیق پیوند    اًبعد. سازد  می را ممکن  آنها  میان  ملی پیوندهاي
  . کرد  خواهیم بررسی  را  عقالنیت

  ترین  از بدیهی  گرما یکی ةپدید:  گیریم ب در نظر  کالسیک  از فیزیک مثالی بگذار 
 فواید و   بواسطه  پدیده این. کند  می  درك  انسان  که است   حسی هاي دریافت

 را با   خواست ارتباط آن می بشر زمانی.   ریشه دارد بشر  تاریخ در عمقش مضرات
 کند   را ابداع  ناچار شد شاخصی پس . و فشار گاز بفهمد  حجم یلها از قب سایر پدیده

دانشمند از ابزار  بعدها که.  گرما را میسر سازد  حس  معنادار این سنجش  که
   توضیح کرد گرما را  تالش  متفاوت کامالً ، بدالیلی  برخوردار گشت گیري اندازه
  ه نظری  الزم آمد که  بنابراین. داد   را بدست  گازها کلید پدیده  جنبشی نظریه :دهد

  مبانی علم نبود و  اي  سادهتفاق  ا  این .شد  میسازگار ها با  گیري  و اندازه توضیحی
 از شود نیز اجماالً  می دنبال  انسانی  در علوم  که نديرو.  را بوجود آورد ترمودینامیک

  ، به اجتماعی شناسی وان سو ر از یک:   است  ناتمامگر چه هنوز،   است  سنخ همین
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 - رفتار  کوشد یک  می هانظراختالف ، و   منطقی  انسجام ، عدم  فراوان  مشکالت رغم
مطلوبیت   نظریه دیگر،   از سوي; کند گیري  را اندازه-  رفتار غیر عقالنی حتی

)utilitē(  دارد  ، تالش  است  گرفته نشئت   اقتصادي  تئوري ترین  از کالسیک  که 
  . استو مربوط  فرد سنجش پذیر  رفتار  در آن  کهشناسد را ب رایطیش

وجود  عظیمی   فیزیکی تفاوت  نوع هاي  سنجشو رفتار   سنجش میان ،  با این همه
 مورد   وجود آن  و حتی  نیست  شده  تعریف  روشنی  رفتار به ةپدید  ماهیت: دارد

   دارد، رفتار وجود عینی  عینیگرما وجود   که در حالی.   است تردید و اعتراض
   وجوه  بهاً دقیق   تصمیم  و نظریه  اجتماعی-سی  شنا  روان هاي  سنجش;ندارد

 قرار   را مورد مطالعه  آن  مشابه  چارچوب پردازند، و در یک  از رفتار نمی مشترکی
  دادن   نشان  براي  از تالش پیش.    است  سخت قلمرو دو  این  دادن وفق ;دهند نمی
  .   داشت  آنها خواهیمه ب  اجمالی نگاهی، این دو رویکرد  باینت و  توافق  محل
  

   نگرش سنجی-1
  

    مسئله اصلی صورت)  الف
تنها .  امور سر و کار دارد ظواهر، با   کارش  اقتضاي ، به  اجتماعی  شناس  روان

   مطروحه  پرسش ه شده بهداد   پاسخ صرفاً ، یعنی  است  مشاهده قابلاً  را مستقیم آنچه
  . شناسد می را   )opinion ( ه  دیدگا یا همان
 خصوص فرد درهر      نگرش ابراز،   متداول  در معناي  دیدگاه  -  ه دیدگا ) الف

 : است همشخصداراي چندین وجه    دیدگاه یک.   است  مسئله یک
قرار است آنرا  و  ده بو  آن  به  راجع  دیدگاه  که  آنچه یعنی:   دیدگاهموضوع

   سیاست  یک  دربارهمعموالً  دیدگاه.  کند   آن داوري  درباره یا و ،، ارزیابی تعریف
  . براز می شود ا  نامزد انتخاباتی  یا یک،  سیاسی گروهیک ،  خاص

  )  مخالف یا  موافق (  دیدگاه  کلی گیري جهت:  مقدار نسبی دیدگاه
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یا   قبول  بیانگر میزان  دیدگاه شدت.   است   همینی اساس  مقوله   : ه دیدگاتشد 
در صاحب دیدگاه   احتمالی مقاومتحاکی از میزان    شدت این.   است  موضوعرد 

.   است  با موضوع  دررابطهش ا  شخصی  التزام میزان ، و میزان ثبات رأيبرابر فشار، 
   از نتایجی  وي  حساب و کتاب تقریبی گویاي  هر کس   دیدگاه همچنین شدت

   پیش -خویش    مطروحه  دیدگاه  در راستاي  - ) action  (کنشی  هر    براي  که است
  .  است  بسیار مهم  نکته  و این؛ کند  می بینی

دو یکی از این  اجماالً. کرد   تحلیل توان  گوناگون می هاي  شیوه  به ها رادیدگاه
 عالم   اگر بخواهیم.   و  رویکرد جمعی   رویکرد فردي: محتمل است رویکرد نوع

   دیدگاه سپس  و  نموده  او را تحلیل  کلی رفتارهاي ، و) سوژه( مورد نظر واقعی فرد
 و    روزمره  رفتار او را درزندگی ، بایستی  کنیم  رفتار تعیین  این  به  را با توجه اش کلی

  باید به.   قرار دهیم اهده مش  تحت   مان  مورد تحقیق  با موضوعمواجهه  هنگام
   و حتی  بنشینیم  مصاحبه با او به. نیم ک  رجوع هایش ، و نوشتهسوژه   شفاهی ظهاراتا

   کتاب  ما در این  که ، رویکردينوع دومرویکرد .   شویم متوسل   روانکاوانه  تحلیل به
 خاص با مسئله را در ارتباط  گروه یک از  کوشد فردي ، می  پرداخت  خواهیم  آن به

   موضع مقایسه  امکان  اتخاذ کند که  روشی   ضمندر .  قرار دهد  انتخابدر موقعیت
  . میسر سازد  گروه  دیگر اعضاي ضع ا او را با مو

   هدفش  کهرا گویند  ییت کم  روش    مقیاس نگرش  -   مقیاس هاي نگرش) ب 
.   است اساسی  هاي  اولویت  به جه، با تو  خاص موضوعی رابطه با  در  دیدگاه ارزیابی
 . (گردد  برمی شناسی  در جامعه   نگرشها اهمیت  کشف  به  مقیاس هاي نگرش سابقه 
 Polish Peasant in Europe and  ا در اروپا و آمریک سر براهت عیر "  کتاب

America1920،  توماس. آي. ، دبلیونوشته(   
  : شود  می  خالصه  چنین مختصراً ار رفت تحلیل    و مبادي یی  مبنا اصول

 فرد مورد نظر   شخصیت حکا یت از  که  است  نهان  واقعیتی نگرش........... 
  ، نگرش   بنابراین.شود  ابراز می  دیدگاه به صورت    پرسش  یک  مناسبت ، و بهنموده

  ;  آشکار است ی معلول  براي ی پنهانعلت
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  وجود دارد هایی  مرجع ، یعنی دارد   خود راختصاتم  ي  فضا نگرش هر   ..........
 ; کنند میتعیین با آنها   خود را متناسب  ارزشی و نظام  ایدئولوژي جامعه  افراد که

 تا  ترین  از موافق د کهن وجود دار  احتمالی نگرشهاي از  گستره ا ي.. ........
  ;  نیست نها یکسان آ همه میزان احتمال .   است  امتداد یافته ترین مخالف

   دیدگاههایی  بهتوجه با  هگستر   این هر فرد روي جاي نگرش   تعیین. .........
  ;کند  ابراز وي  می تواند   که صورت می گیرد

 yi آشکار  متغیرهاي(شود   می  داده  پرسش  یک  به  که  پاسخهایی  در وراي..........
ها  بدان  هاyi نیستند و   مشاهده  قابلاً مستقیم هدارند ک وجود  xi    پنهان متغیرهاي) 

  سازي  از صوري  مختلفی  مدلهاي  یعنیی سنجنگرش    مختلف هاينظامما . اند وابسته
ها را  xi  مقدار  توان  در آن  می  کرد  خواهیم بررسی  را  هاyiها و  xi   روابط میان

  . کرد  تنتاج باشند، اس  ها معلومyi    فرد ، هرگاه  یک رايب
 :را ازخود می پرسیم زیر  هاي  پرسش ی سنجنگرشباید گفت  در  

 تحت  گوناگون)  تصمیمات یا  ( نگرشها   کردن  مرتب    که  هست آیا معیاري -1
نگرشهاي  همه افراد   بر اساس قاعده اي  بالسویهبتوان  سازد، تامکن را م بررسی 

  کرد؟   بندي  دستهو  گیري  اندازه را مورد بررسی
   نسبی مقدار   که  ابزار سنجشی معین کرد   بندي  دسته چنان    براي توان آیا می - 2

  د؟دقیقاً مشخص کن آنها را   میان فاصله نیز  و  مختلف نگرشهاي
  کند؟  را اختیار می نگرش   فرد مورد نظر کدام  ،  بندي  دسته   در چنان- 3

  ییها  برنامه  را از بین گر انتخاب  یک  انتخاب واهیم اگر بخ  کهکنیم  می  مالحظه
  :  پیش روي خود داریم  دو شیوه ،  بدانیم متنوع

 (ها   برنامه  این دسته بندي   براي  اجتماعی  شناخته شده   معیار واحد و  یا ـــ 
   شود کهدرخواستفرد  از  سپسو  ،  هپیدا کرد)   گراراست  و گرا مثال معیار چپ

   مقیاس تعیین کند  آن  بر اساساش را  رش نگ
)  ، رد  قبول مثال بر حسب (مقیاسی  هاي مذکوربرنامهیک از  هر   براي ــ یا 

 . شود استنتاج   آن  از روي  یا تصمیم  هر برنامه  نهایی ارزش سپس و ،  نمودهتنظیم
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   باشند، در آن مقیاس   یکبه   ]تقلیل[ تلخیص   قابل مقیاسهاي گوناگون  اگر این
به فرض اتخاذ .   است معلوم فرد  براي ها  تصمیم  تک  تک  عددي ارزش صورت

 . داشت    خواهیم  عینیي معیار  به  با توجه را  آن  و ارزش رحجا  ، برنامه  نخست شیوه
 در.   داشت  نامزدها را خواهیم ها یا همه  برنامه  همه  کمیتی  بندي  دسته  ، دوم شیوهدر 
   از فرد براي  را با درخواست  سنجشی  چنین توان شاید ب   که  بریم می پی  جا این

   چنین  دید که د اما خواهی.ادد    انجام،   هر برنامه به)  0 تا ( 20   هاي  نمره دادن
  .شود می  تحلیل  غلط درآمدن  موجب کاري

کوشند   میستا  کار رفته سنجشها ب  این راي اج  براي عمالً   که  روشهایی تمام
  . کنند  حل راه   نظم  به فوق  گانه  سهبراي پرسشهاي 

   بندي دسته   براي  معیار  پیدا کردن  همان  اصلی، مشکل  اول  پرسش در )  الف
 باید  معیار مورد نظر را وجود ندارد، شاخصی   ازآنجا که.   است نگرشهاي گوناگون

 از  اي  نظر مجموعه  یا بر اساس ،    ) a priori( جربه ت قبل ما   استدالل بر اساس
  جمعی  توافق  بر اساس  یعنیآن نگرش بنا نهاد   پیامدهاي  داور دربارهاًاصطالح افراد

)consensus ( ؛  
   میان  فاصله تعیین واحد و  مقیاس   همانا یافتن ، مشکل  دوم در پرسش)  ب

  ;  است  مختلف نگرشهاي
  .  فرد است  انتخاب تخمین   وپیش بینی  اصلی نحوه، مشکل  سوم در پرسش)  ج
  

   مقیاسهاي نگرش سنجی از  انواعی)  ب
  
   تحقیق  مناسبت به  -(Bogardus-1925)   بوگاردوسمقیاس   ) الف  

  شدت  در آن شد که   ساخته مقیاس   نوعی  و نژادي قومی   پیشداوریهایی درباره
 با  مساوي است   پیشداوري قدرت: شود  می گیري  اندازه له فاص  بر حسب دیدگاه
در این اما .   است  مقابل قائل]قوم [   خود و گروه  میان  شخص   که دلخواه  اي فاصله

. ه استشد    تعریف  عقالنیت  مسئله با قطع نظر از و   تجربی طوربفاصله   نوع مقیاس 
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 و  این فاصله شکل نرمال ندارد سنجش.   است  نگرش  معرف   فاصله در اینجا  
  .   است  کرده دوین را ت  فواصل  تعیین پرسشنامه   دارد که کسی   تصمیم  بستگی بهصرفاً

  می خواست   تورستون-) Thurstone - 1929 ( تورستون مقیاس )ب 
  را حلّ  -انسانی   گروههاي ابط بت مر  دیدگاههايبجز -   دیدگاهها  سنجش مشکل

  . کند   تعدیل  داوران ه کمک را بموارد   این  میان  و فواصل کرده
  :است    مرحله5 عملیاتی  شامل او  مقیاس   ساخت مراحل 

  ؛ شود سنجیده  قرار است   که نگرشی   مختصات فضاي   و   موضوع ـــ تعریف
   در بارة موضوع ؛مکن منظراتبیشترین  اظهار   ـــ گردآوري

  بین ( اظهار شده  خبره  توسط کارشناسان  که   گزاره هایی  دسته بندي تمام---
   گذاري  شماره هاي  خانه  تعدادي درون) شوند  می  داورخوانده  نفر که100 تا 40

ها را در بر   وضعیت  افراطی  گستره هر دو سر که)   خانه11 یا 9، 7معموال  ( شده
  به  داوران.   ستنگرشها از  سته  یک د نمایانگر  ، بطور مفروض هر خانه. گیرد می

 ;دهند  می نمره  ] نظرات[گزاره ها 
 ;  از جدول خانه یک  در هر  " دیدگاه " هر     و ثبت ه پراکند    نظرات ـــ حذف

   مختلف  نظراتاظهار (  گزاره ها  از   تعدادي  که  ابهام  بی االمکان حتی  دیدگاهی
  ; باشد  کرده  ادغام  را در هم ) شده گردآوري

    میانگین  که ) از صفرتا ده ( اي  نمره; دهگزیبر   دیدگاههاي  به  دادن نمره ـــ 
  .  یکایک داوران به آن دیدگاه استنمرات

  هاست  از گزاره  تایی11 یا 9، 7 ه آمیخت فهرست    بصورت پرسشنامه   نهایی شکل
وفق   با دیدگاهش  کدامیک  بگوید  یشود و او بایست  می  ارائه پرسش  فرد تحت  به که

   داده  دیدگاه  این  به اي ، نمره  قبلی ه گرفت  صورت بندي دسته   ر اساس ب سپس. دارد
   انتخاب  فهرست  او از روي  که است  دیدگاههایی  نمرات  میانگین  بعنوان شود که می

، هر   حال در عین .استمنتفی    متغیر نهانامکان وجود چندین در اینجا .  بود کرده
 غیر  نگرش   اگر فرد چندین بطوري  که ،   است نگرش   یک  معادل  از جدول خانه

   داشته  بینی  پیش  غیرقابل نگرش هست که  احتمالاین   کند، همیشه  مجاور را قبول
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متداولترین شیوه    شیوه  این.   فرد است  نگرش نمره   از جدول  هر خانه ارزش. باشد
  .   استی سنج نگرش

  ی و تجرب  دچار ضعف  اندازه  تا چهنگرشها    تحلیل  شیوه  که بینیم  می به عیان 
 ا  از  یک منظر  رفرآیند تکامل   بررسی  امکان  اً صرف  تحلیل  نوع این.  است گرایی 

 ،  سنجش  شیوهر ب] فرد سنجشگر [ حضور داور در باره تاثیراما ،نماید  میسر  دینامیک
   اجتماعی ، ونیز تأثیر زمینه آن   نظري  و ارزش  بر پایایی،   آن اعتماد پذیري میزانبر

  . براي گفتن ندارد  ه چیزيموجود که قطعاً جهت دار است 
 افراد خدام  است  جاي  به  لیکرت- )  - Likert 1933  (  لیکرت مقیاس) ج 

 از   شماري  به  نمونه آماري تی جمع  که هایی  پاسخ  میان  همبستگی داور،  ضریب
   راییها پرسشهر نگرش  با   متناسب   و ،  را به کمک گرفتهدهد ها می پرسش
  . کند  می گلچین

   یک  در قالب گلچین شده   هایی پرسش مجموعه  شود   می از افراد درخواست
 به ازاء )  موافقامالًک (5تا )   مخالفکامالً (1   بین اي  درجه  با انتخاب  را ،    دیدگاه

  . دهند پاسخهر پرسش ،  
 . خواهدشد  محاسبه  دیدگاه عددي ها ارزش   پاسخ یکیکا      نمرات   کردن جمعبا 
  و دیدگاهها  توزیع نحوه   تاًمورد نظر، طبیع آماري   جمعیت    نتایج ییت کم تحلیل

   . می کندمنعکس  آماري مزبور گروه     گستره آنها را در  میانگین
 
   معرف نگرش  اگر هر -)  Guttmann  1950   (  گوتمان  مراتبی تحلیل ) د 
 آن فرد   شود که  می  معلوميدهتع   میزان  واسطه  به  آن ت رفتار باشد، و اگر شد یک

  ساخت مقیاسی    توان  می  صورت دهد، در آن  می آمیز از خود نشان  مخاطره در اعمال
 با هر   اندازه  او تا چه پرسید کهب   از شخص  و سپس  کرده  بندي ا رتبه رفتارها ر که

   به  که  فیزیکی هاي  فعالیت  در رشته  اندازه  و تا چه;  است موافق   مراتب  از این یک
، یا  ، سیاسی ایدئولوژیک (  معین  معیاريبا فرض وجود – شوند مرور تشدید می

اگر افراد .  کند مشارکت   حاضر است- که اساس رفتار اوست )  مذهبی
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در  )  بعدي کت  دیدگاههاي( کنند   تنظیم  معیار عینی فالن   به  را با توجه هایشان پاسخ
   پذیرفته گزینه "بهتر از" معیار  همان   مطابق  را که هایی  گزینه  همهبه تبع   صورت آن

   یک  بعنوان)hierarchique(  اي  مرتبه تحلیل.  شوند،خواهند پذیرفت  می  تلقی شده
  . پذیرد   را می نهان  متغیر زیرا تنها وجود یک.   است  مدل ترین ، ساده مدل

از  ( اي  دوگانه  حاالت  دیدگاهها در قالب  آشکار یا همان ، متغیرهاي  مثال براي
  :وندش  می در نظر گرفته)  باشدiλ≥λ  یا iλ≤λ  اینکه  به خیر، بسته- ، بلی1-0  قبیل

 
  

 yiدیدگاههاي 

  

y1    y2       y3      y4                   
 λمواضع  نسبت  5

  iλ  به
4  2λ ≤ λ ≤ 1λ  

3  3λ ≤ λ ≤ 2λ  
2  4λ ≤ λ ≤ 3λ  
1  λ ≤ 4λ  

  

 
 

  منجر به   معین   ردیف  فرد در یک محل نگرش   تعیین ،  فهرست  این با داشتن
   انتخاب در آن    که  است  جبري  مدلی  گوتمان  مدل پس.   اوست هاي  پاسخ بینی پیش
   حالت ، چنین در واقع. سازد  را   میسر می  نگرش  شدت  تعیین  هم می تواند صفر

   بندي  معیار دسته  یک   به  استناد  صرفاً     یعنی )unidimensionel (  بعدي کت
   چنین پیدایش  شود و مانع  می  جمع با هم مقدمات   بسیاري. آید  می  پیش ار کمبسی
،   دلیل  همین  به.مشاهده می شود بیشتر   چند بعدي حالت. شوند  می  کاملی  بندي رتبه

شود و   می  آنها پیشگویی اي تر تیبیه ، و پاسخ  کرده  بندي دستهافراد را اً ترجیح
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  شاخص.  باشد  ممکن تعداد خطاهاي)e(اگر    کنند،  محاسبهرا)e(تعداد خطاها  
   تکرار  را ضریب  دامنه  مجموعه  بعدي  یک حالت
 ) coefficient de reproductibilité (  نامند می .Cr = 1 - e∕e0 
 اال ، و  است  کافی  بعدي  یک د حالتباش  Cr≥ 0/9    اگر   گوتمان  عقیده به

   مسئله  یک  چند بعدي  حالت  که  است بهتر آن.  است   دو یا چند بعدي  نگرش فضاي
  .  است  مهم اي  نکته دید این  خواهیم  که  قرار گیرد، و چنان  مورد بررسی جمعی

   نظر لیزرزفلد، نگرش به -) (Lazersfeld  لیزرزفلد  ساختار نهان تحلیل )ه
، یا   یا اطالعات  وقایع دریافت  شیوه طعنی در  ;  نیست تی شناخ  روان امر  فرد یک

 دارند   ارزش آنگاه  فرد   دیدگاههاي;. خالصه نمی شود شخصی گیريموضع   شیوه
 از   گروه  چندینی،جمعیت در هر.  تلقی شوند  در گروه  مشارکت  شاخص بعنوان  که

مهم آن است  باشد، و  داشته واحد وجود   مسئله  یک  راجع به تواند  دیدگاهها می
   مختلف  گروههاي اعضاي .  مربوط است  گروهی  چه  به  شخص  فالن بدانیم ما   که

 این   میان  اول  در نگاه  دارند، که  دیدگاههایی  گوناگون هاي  پرسش  درباره اجتماعی
    بهورد نظر م فرد    را که  پاسخی وقتی.  دیده نمی شود   ارتباطی گونهدیدگاهها هیچ 

 از  خطا   میزانی  چه احتمال با   اینکه ، دانستن دهد بدانیم میمشخص   پرسشیک 
   بینی پیش دیگر    پرسش  یک  به بعدي او را    پاسخ از روي پاسخ فعلی  توان می

   تعیین  مسئله  بهاًکند و اساس  تغییر می مسئلهصورت ،  درنتیجه.   است کرد جالب
   گروه لیزرزفلد این. شود  می  تبدیلی  معین دیدگاهها در جمعیت از گروههایی

 کند  معلوم دهد که  می  ارائه اي  محاسبه هاي نامد و روش می   نهان طبقاتدیدگاهها را 
   معین  پاسخ  مدل  داراي  که -   مورد بررسی  فرعی  گروه  یک  به فرد  تعلق احتمال
  ؟  چقدر است-باشد 

    است مقیاسی   ساخت  براي  بحث  قابل  و البته شیوه هایی اجمالی،   فنون  این همه
  را   مسئله  آن  دربارهش دیدگاه  و تعیین،  مسئله  به  فرد نسبت نگرش   تعیین  امکان که

  یابی  ارزي براي ابزار  ساختن  که دادیم  نشان با طرح این فنون ما. سازد میسر می
.  امکان پذیر استباشند   قرار گرفته  شخص  فرا روي  تناوب  به  که ی های تصمیم
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 تواند  می هر فردي:  وجود دارد  اصل ها یک  روش  این  در مبناي  که مالحظه شد
   خود را با هم اولویت هاي   شدت  و میزان  کرده  بندي  را دسته  مختلف تصمیمات

  . کند مقایسه
   این  دید که خواهیم.  می رسد    موضوعه  اصل  این ري نظ جیهنوبت به تو   اکنون

  .   استوار است  پایه  و بی  مایه  بسیار کم ، بر فرضیاتی  سنجش ، همانندخود مسئله اصل
  

    فرآیند تصمیم  اصولی تحلیل -2
 الزم   رفتاري  ) rationalité( حسابگري     هیچ   سنجش] فرآیند [    که در حالی

بگذارید .  عبور می کند محدودیت الزاماً از  مجراي همین     اصولی لیل، تح ندارد
 .ابتداء مفاهیم را روشن تر سازیم

     چینش اولیه،  اصلی چینش  ،  حسابگري)  الف
 موجود را  هاي  قادر باشد گزینه شود که  می  محسوب حسابگر   فرد وقتی ـــ یک

 . کند بندي هدست   )preordre (  چینش اولیه   در قالب
 "بهتر از" مانند  عبارتی.   است گزینه ها   مقایسه  براي  معیاري  چینش اولیه ـــ 

بهتر " A  انتخاب اوالً:   که  صورت ، بدین انتقالی  معناي  دارد هم  انعکاسی  معناي هم
 باشد، Cبهتر از B و B بهتر از A اگر  ثانیاً; ]   انعکاسی حالت[   است  خودش"از
  .]  انتقالی حالت[   استC بهتر از A  گاهآن

  اگر  یعنی; خواهد بود   ارزي  هم  رابطه  باشد، نوعی  متقارن  چینش اولیه ـــ اگر 
A بهتر از B و B بهتر از Aیعنی (  باشد  A و B شوند  می  تلقی یکسان(.  

د، در بطوریکه  با هم اشتباه گرفته شونباشدA بهتر از B و B بهتر از Aاگرـــ 
 .   آنصورت خود همان چینش اولیه   چینش اصلی به حساب می آید

    بودن  کامل پس.   است کامل   چینش اولیه  شوند، آنگاه ها مرتب  گزینه  همه وقتی
  .رساند  را می  و انسجام  بودن  عقالنی  معمولی معناي   همان دقیقاً چینش اولیه

  
 



27  عقالنیت و رفتار: دوم  فصل

   انتخاب نظریه)  ب
 نفر یا اتخاذ   چندین  کاندیدا از میان  انتخاب، مثالً  هایی د با انتخاب فر  که هنگامی

  معموالً،   است  مواجه اي  مسئله  درباره گیري موضع   نوع  چندین  ازمیان موضع  یک
 بر اساس   را   تصمیم  نیز این  مقیاس نگرش کند، و  را اتخاذ می  تصمیم فقط یک
   سطح همان در ما. دهد  می  را نشان  ش جمعی ز ار سازد که  می  مشخص مقیاسی

  هاي  گزینه تواند همه  می  صورت  فرد در چه  تا ببینیمي  توقف می کنیم فرد
   عددي تواند ارزش  می  صورت  کند، و در چه همدیگر مرتب   به  را نسبت پیشنهادي

 چینش اولیه اي    شرایطی دید در چه  باید نخست.  نماید  از آنها را تعیین هر یک
  . برقرار باشد  ممکن هاي  گزینه تواند میان  می   از این سنخ کاملی

  هاي  گزینه مجموعه (A   مجموعه  معیار مشترك  که  است  کار الزم  این براي
  : زیر را دارا باشد اصول)   شده  انتخاب هاي گزینه( a   و زیرمجموعه)  موجود

   چه موجود  هاي  گزینه  مجموعه  نظر از اینکه معیار ، صرف وجود یک  :1  اصل
 . را میسر سازد  ارجح   انتخاب  تشخیص باشد، امکان

 شود، اگر آنرا   تلقی"بهتر "  گزینه A   مجموعه  به  نسبت  که اي  هر گزینه:2  اصل
 خواهد بود "بهتر"  باز هم  در نظر بگیریم است A   زیرمجموعه که  A  در مجموعه

  .  محدود کنیمA  را به A   که رطی ش به
 

    تصمیم نظریه)  ج
  هر عمل:   است  زیر بنا شده و ضو عه م  بر اصل  رفتار فردي  هنجاري نظریه

  شود که  اظهار می  دلیل  بدان شود، و هر دیدگاهی می   انتخاب  دلیل بدان ]  کنش[
   نتیجه  بهترین یا دیدگاه   عمل ند آنک  می  گمان دیدگاه  آن  کننده  یا بیان  گیرنده تصمیم
 اختیار خود   به"نتیجه"  کلمه  تفسیر معناي;   خواهد داشت  همراه  را به ممکن
    مختلف  از مواضع  ناشی  پیامدهاي  بندي  دسته  حاصل  دیدگاه  یک پس. اوست
  .  استممکن
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  اند، ما در ادامه ته آمیخ  هم  به ، پیامدها و محیط بطور تنگاتنگ ، عمل بنابراین
 متمایز   را از هم  مسئله  صورت   متوالی  مرحله  و سه اساسی  مفهوم سه این ،  بحث

  .  ساخت خواهیم
   آن  احتمالی  مختلف  ت و حاال  تصمیم حالمحیط فرد در    تجسم- محیط)الف 

   انتخاب  که  است  و ذهنی  عینی  وضعیت معرف   حاالت  ازاین هر یک.   است آسان
   شناخت  میزان  به  بسته  که  است بدیهی. پذیرد می  انجام  آن درون)   تصمیماصطالحاً(

.  کنیم  می  محیط را تعریف نوع  در اینجا سه.  خواهد بود  متفاوت فرد از محیط، مسئله
 را بر   انتخاب نحوه   ]کنشگران[ک  تکنولوژی یت وضع  که  است  مفروض حالتی
  .کند  می یلتحم محیط
را بشناسد، محیط )  روز هاي پیشرفت( خود   تصمیم ی فرد شرایط پیرامون وقتی   

 را   ممکنه  از حاالت  هر یک  احتمال اگرفرد، تنها میزان.   است)certain (  مطمئن
 او تأثیر   بر تصمیم  کهی احتمال تکنولوژیک   پیشرفت  فالن   ازمثالً( بشناسد  کمابیش

 نیز  گاهی. شود  می  خوانده)risqué  (آمیز محیط مخاطره)  مطلع باشد گذار است
   حالت  فرد درباره  که  است  هنگامی و این:   است)incertain( ( نامطمئن محیط
     که مثال وقتی(نداند    چیزي  هیچ  ممکنه  از حاالت  هر یک  احتماالت طبیعی
 نیز غیر   تحقیقات نتایج  بینی  ، و پیش  یا محرمانه  ناشناختهژي مورد نظرتکنولو
  ).باشد  ممکن
  بلکه.   نیست    هدف  النفسه کند فی می  فرد اتخاذ   که  تصمیمی -   پیامدها) ب

 متصور بود،   تصمیم  آن  تحقق  در صورتتوان  می که X   پیامدهاي فقط با نظر به
 در   که  است  پیامدهایی شارزین تعی  ، در واقع  تصمیم  یک  تعیین ارزش .دارد اهمیت
 پس مهم ).   آن آوري سود مثالً ( انتظار داشت  از آن توان  می  مفروض  طبیعی حالت

  سته به ، ب  مقایسه این.    کنیم  مقایسه  را با هم  گوناگون  پیامدهاي  بتوانیم هآنست ک
ی   متفاوت ل کمابیش می تواند شک،   شناختی  رفتار روان  و پیچیدگی  ظرافت میزان

 ، و فرد نیز   شده  رعایت  انتخاب  اصول  که  است  آن  جا فرض در این. شته باشددا
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،   است  امر بدیهی  مورد نظر ما، این در مثال.  را داراست  پیامدها دسته بندي  توانایی
  .شوند  می گیري  اندازه  عددي  روش زیرا پیامدها به

   ساخت  مستلزم تصمیم ، نظریه  ریاضیدان از نظر ،   بدین ترتیب، -  تصمیم) ج
  :  زیر است  مدل نوع از   رفتاري مدل
 
 

S                                  D                               X 
                      تصمیم                       وضعیت  پیامدها

  
مقیاس هاي    بر خالف اما.   است  خارج ان فرد و جه  از روابط میان  مدلی این

   شده تدوین    جمعی  شکل  صورت دسته جمعیبه   که شاخصی بر  مبتنی   نگرش 
  و نه)   است تصمیم( دارد  )praxologique (  عملی ه خاستگاهبلک.  باشد نیست

  . ) دیدگاه( اي اندیشهخاستگاه 
  

    مسئله صورت) د
 :  است  دو مسئله  حل  رفتار  ولی اص تحلیل غرض از تجزیه و

همین   توان  پیامدها، می  در فضاي  چینش اولیه کامل تصور وجود یک بااآی) 1
   که  فردي  دیگر، آیا براي عبارت  به. ها نیز استنباط کرد تصمیم   را در فضايچینش

  ز این ا  یکی ، انتخاب دسته بندي کند خود را  تصمیمات  احتمالی بتواند پیامدهاي
   پرسش این   پاسخ  دید که ؟ خواهیم  است  ممکن  بندي دسته   آن ها از روي تصمیم

 . دارد  محیط بستگی  او درباره  اطالعات  میزان  بهکامالً
  زبان  تواند به  می  اندازه  تا چه  است  قائل  تصمیم  یک  فرد براي  یک  که اهمیتی) 2
این اقتصادي   شود؟ درهر نظریه  بیان تکمی ، مطلوبیت    تابع  عنوان  تحت  سازي ی کم 

)fonction d'utilité ( مقیاس  بلکه به    یک  چون  نه  تابع این. شود  می شناخته
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 و   کرده  بندي ها را دسته  گزینه  همه مثابه مجموعه  مقیاسهاي نگرش است که  
  . نماید  مقایسه باهمدیگر قابل

  نتایج) ه

   داده  پیامد نسبت  فقط یک  هر تصمیم ، به  مطمئن  در فضاي-  مطمئن  فضاي ) 1
استخراج  پیامدها   اولیه اي که از بررسی    دارد  چینش  امکان منطقاً شود، پس می

 شکل می گیرد  اشتباه     تصمیمات اولویت   مبتنی بر   که دیگري  چینشبا   شده
 . از بدیهیات است   اول  مسئله.کنیم

   باز کرده  وسیعی  ادبیات  جا را براي  مسئله این.   است  پیچیده  کمی  دوم ئلهمس
   شود به  رجوع  مسائل  این  همه براي (  نیست  از آن  گفتن سخن  اینجا جاي  که است
  تقریباً  نظریه  این نهایی  صورت   ).  بریال  مون. ت  نوشته اقتصاد نظري  کتاب

  : شود ه خالص تواند چنین می
 ازاء هر  به  که  است  و کافی الزم.  باشد  وجود داشته مطلوبیت   تابع  آنکه براي 1-
 Z  ، گزینه   ) Yقطع نظر از مقدار  خود( استY  تر از گزینه نامطلوب  که X  گزینه

 .تر باشد  نامطلوب Y  نیز از  آن  باشد که وجود داشته
شوند محدود باشد،   می  داده یحترج X   به  که  عناصري اگر مجموعه 2-

، هر   صورت  در آن; نیز محدود است X     بر  عناصر غیرمرجح  مجموعه همچنانکه
  .  است  پیوسته مطلوبیت   تابعX باشد  چه

قضایاي      و اهمیت  است  باشد، مثبت  وجود داشتهمطلوبیتی  تابع چنیناگر 3-
   ارزش توان  نمی براي برخی چینش ها   که  است  مطلب  این  دادن  در نشانریاضی

   فرهنگ  یک  لغات  که تر تیبی  ( نگاري  واژه  در مورد نظممثالً. در نظر گرفت   یعینم
  وجود دارد که  ممکن  لغات  نهایت  زیرا بی ،  است چنین.) شوند  می  مرتب لغت
 با دو متغیر   لغاتی  براي قرار گیرند،  الفبائی ترتیب   به  واژه  یک ذیل در توانند  می

  : ، داریم پیوسته
 →  (x,y) < (x´,y')     آنگاه  ' y, yهر چه با شد        x´<xاگر     
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   اساساً که (   پیامدها  بندي دستهبا   مطلوبیت  تابع  که کنم  میأکید ت باز هم
 پیامد ها   بندي ه دست    بدون .. به دست می آید)برقرار است   انتقالی میانشان رابطه 

  هیچمطلوبیت بخودي خود   تابع.  باشند  وجود داشته تابع مطلوبیت نمی تواند
  .  است  دلخواه مقادیر آن ندارد و چینش اولیه   همان بر  اضافه اطالعاتی
   واقعی هاي  باشند، ثابت مطلوبیت   دو تابع v و u  اگر:که شود  می ،  ثابت نتیجتاً

A و B دوجود دارن(A>o)، که بنحوي   v=Au+B                                    
               

   و سنجش سازي  کمی  امکان  لحاظ تئوریکبه   تصمیم نظریه ،  ترتیب   بدین
  در فضاي. آموزد  نمی  چیزي  سنجش در مورد خود شیوه  امارا نشان می دهد،رفتار 
ت  قابلی  ریاضی  دستگاه تواند بدون  و نمیتراست  بسیار پیچیده  مسئله آماري  تحلیل

  به توان می ،  مفاهیم  این کاربرد وسعت   پی بردن به  براي.  شود  بیان ، بروشنی دار
  را   مبهم   فضاي  حالت ترین کلی که   را به یاد آورد ) Savage ( ساواژ قضیه

  .بررسی می کند  
 :شود  می  بیان  ساواژ چنین  اصول-   مبهم فضاي ) 2

 . کرد  بندي  دسته  کامل ک چینش ی  در قالب توان ها را می  تصمیم همه: 1  اصل

 اگر با  اطالع دقیق از وقوع یا عدم ، ات تصمیم  از میان  انتخاب  موقع :2  اصل
    صورت در آن  باشد ،  مان یکی   انتخاب در هر دو صورت  رویداد  فالن وقوع 

 خواهد   یکسان  انتخاب  نیز همان رویداد   وقوع  یا عدم  وقوع از هنگام بی اطالعی
  .بود

 پیامدها نیز از   میان  ترتیب ها که  تصمیم  موجود میانه تر تیب ب با توجه: 3  اصل
ن تغییر خواهد ماند، ای  رویداد مورد نظر بی شود، اگرفرد بداند که  استنباط می آن

 . خواهد ماند  نیز ثابت ترتیب
 .برقراراست  نظم و تر تیبینیزاحتمالی   گوناگون    رویدادهاي میان: 4  اصل

 . باشد  تفاوت  بی  ممکنه  پیامدهاي  همه  به  نسبتي فرد امکان ندارد :5  اصل
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   برخی بطوري که  تحقق  است برقرار  پیوستگی نوعی  تغییرات  میان:6  اصل
 . تأثیر بگذارد یم تصم  یک تواند برپیامدهاي می رویدادها 
   ناشی  تصمیم ر گونه بر ه  است  مشخص  پیامد آن که D  تصمیم   وقتی:7  اصل

 D   اول   بر تصمیم'D یعنی   دوم  تصمیم  صورت  باشد، درآن  داشته رجیح ت 'Dاز
 . ندارد ترجیح

 : را استنباط کرد  قضیه  سه  اصول ژ از اینساوا
   اصول  تابع  وجود دارد که  طبیعت  حاالت  مربوط به  عددي  احتمال یک 1-
  ;   است  احتماالت حساب
 ;  پیامدها است  مربوط به  وجود دارد که سود عددي یک  2-
   عددي   با میزان  آنها مطابق  بندي  دسته  همانات تصمیم  مقدماتی   چینش  3-

 .  آنها است مطلوبیت
در  را  رفتار فرد  می توان آنها  با فرض  کهکند  می  را بیان  شرایطی ترین ساواژ عام

،   بسیار عام  فرضیات  تحت دهد که  می  او نشان بعالوه. سنجید  کمتی   شاخص قالب 
 محیط را در   مربوط به  احتمال  قانون  خودش  گویی کند که  رفتارمی هر فرد چنان

    بر اینکه شود دال  می وسل مت غیر استداللی  روش  یک  به  تئوري این.   است نظر داشته
 از  توان می  که  است  مقدار متوسط سودي  بر حسب  دو تصمیم ترتیب اولویت بین

  .  انتظار داشت هر یک
    و تصمیم نگرش -3

  
  ؟ به چه درد می خورد] از قبیل نظریه تصمیم  [    نظریاتی  چنین 

 واقعاً  آیا . خواهیم نموداستناد  ی کم هاي  شاخص به  مکرراً   بحث ما در ادامه
در  ما  کتاب  بحث سراسر ؟   باشیم  متکی  سست  تئوریک مبانی  چنین  به  است الزم

  . است  پیچیده  اي مسئله،  در واقع.   است سوال  همین گیر و دار  
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  استوار  اي  بسیار ساده  انتزاعات بر پایه رفتار فرد  اصولی تحلیل،   دیدیم  که چنان
 محیط،   تعامل  مسائلی مانند . کنیم  می  استنتاج را از آن  رفتار  کامل  توصیف که  است
  تصمیم  وانگهی ، . . کامالً  به فراموشی سپرده شده اند   و یادگیري  زمان نقش

 .  است  احتماالت  عینی مقادیر   و مالحظهمییز ت  اولیه  نیازمند اصل عقالنی
ها چار   تصمیم  بندي  دسته  زیرا مرجع  نیستکافی  هرگز ه گرایانهرویکرد تجرب

 و   فکري  از فضاي  مستقل ، و نه  است  فرد متناسب  براي  نه  که است   اجتماعی چوب
  . است  شده  گر تعریف  مشاهده ایدئولوژیک

  کدام هر ;اند  پیچیده   ی سنج نگرش هاي  روش  همه  که  سو، باید تأکید کنم از یک
ها   روش  این  میان ی امروز هنوز  کس کند و تا به  می  مطرح وضوح ا با اندکی ر مسئله

    واسطه  و طبقات  نهان  طبقات  میان  رابطه مثال  براي:   است  نکردهایجاد ارتباط  پل
  ؟  چیست  تورستون مقیاس

   ظریف نسبتی ه گرا تجرب  و تحلیل  اصولی  تحلیل  میان  دیگر، نسبت از سوي
  ت پذیر ی و کم  رفتار انتقالی  در آن کند که  می  رابیان  شرایطی  اصولی تحلیل:  ستا

 آشکار   تحلیل  این  هنجاري خصلت . شود  می  دیده  تصمیم یک با فرد در مواجه
  نشان داده شود   که  است  این  مقیاس نگرش  طراحی  هدف از، بر عکس.  است

   یا کوچکتر  زیر مجموعه ها ي   مواضع  یا ملهم از    همیشه اظهار شده  دیدگاههاي
 در ؟   پیوند دهیم  هم  به  چگونها  ر  تحلیل  دو نوع  این. است ی گروه ات  تعلقدال بر

   را چگونه  و نگرش  دیدگاه  نسبت  بین، ها و پیامد  تصمیمقیاس با  نسبت میان 
     آید که نظر می  به)   a priori ( پیش از تجربی  بطور  کرد؟   تعریف توان می

  . برقرار باشد آنها   میان ی ضعیف نسبت
کار  روند   پس؛ پیامدها  از طریق  و تصمیمبر می خیزد    نگرش  از  دیدگاه

   بواسطه  دیگري معلوم می گردد خود   مبناي بواسطه یکی.   است مخالف یکدیگر
قرار است موضع   که] روش تجربه گرا  [   اي  پرسشنامه بهافراد     پاسخ اما .  غایتش

  ا همان ، یعنی  است مهمتر   گرشنو عی   ن   ابراز عمالً فقط   علوم کندمشان را 
 .] ارائه شده در پرسشنامه [  نگرش هاي موجود   از میان  نگرش انتخاب
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   با این;  استمات تصمی  ترجیح  براي  ویژه اي   ابزار سنجش،   نگرش مقیاس
 متصور   نگرش  و فرآیند تشخیص  تصمیم  مجموعه درباره  شروط ذیل  اینکه رضف

  :باشد
 ;  است  مسئله  یک  به  نسبت ها نگرشۀ  مجموع  همانات موجود تصمیم مجموعه -1
   را رويات تصمیم  بندي  دسته  امکان  که مقیاس نگرشی   تشکیل بواسطه -2

 R   با مجموعه ها همریخت  تصمیم وعهکند،مجم  می  فراهم همگان پسندي محور
   ;  است  بعدي کت   انتخاب  فضاي شود که  می گفته.  است

  ، یعنی  است  مطلوب  شده  داده  ترجیح فقط تصمیم:   انحصاري ترجیحات -3
 از   سخن  وقتیتنها (  کلیت آن چینش  نهچینش اولیه و  عنصر  بزرگترین

. ).  باشد  شدت مقیاس،  مقیاس سنجش  خود  آید که  می  میان  به ترجیح شدت
  خود آزاد است  دلخواه ها به  تصمیم  بندي  در دستهشخص
 دو   میان نسبت و نزدیکی   که  است  بیان و تشخیص روند   از حیث ، فقط  پس
   مختلفی ها توجیهات  تحلیل  این  وجودي  حیث در بعالوه.   برقرار است  تحلیل روش

دهد   می  پرسش  به  که پاسخی اگر فرد در انتخاب]   شود که  ادعا میمثالً[: وجود دارد
 ; است   سنجیده  خود را بنحوي  انتخاب  پیامدهاي  که  است  دلیل  باشد، بدان موفق
  نا هم زیرا با کمک.  مقیاس سنجش   به نگاه با   باشد، خواه  داده  پاسخ  تنهایی  به خواه

   اندازه  فرد به  که اگر بپذیریم. سنجد  را می  تصمیمات یکیکا  ، وزن فردي اندیشه
   بندي  خود را دسته  فرا روي هاي  تا بتواند گزینه است   کرده  را تحلیل  مسئله کافی

   مقیاس  سنجش براي ، ن ترتیب  بدی. مقیاس نگرش موضوعیتی نداردکند، دیگر 
   سودهايبا توجه بهها را  ، تصمیم  نامه  پرسش  یک  کمک  فرد به  که  است آن
  هاي  بررسی زیر ساخت اگر چنین است. رد مرتب کند انتظار دا  از آن تفاوتی کهم

  )axiomatique(   اصولی  حساب و کتاب    همان  ظریفیز طر  بهنیز  تجربی
  . است

 را  نه بهی  جمعی هاي استراتژي   دقیق   مقیاس  و سنجه هایی  در تعیین  چنین فایده
  . خواهیم داد  کتاب نشان در فصول  بعدي
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3  
    دموکراسی در جستجوي
  

   اساسی  قانون"  بهترین"   جستجوي ، مسئله  سیاست  علم مسئلهاولین    شک بی
   و اعمال  قواعد تعیین  یعنی تشکیالتی   قواعد   در هر زمان و  قوم  هر جامعه.  است

 کارها از سازو مجموعه اي    اساسی هر قانون  معنا، بدین.   است  داشته را الزم  قدرت
   جهت براي)  و مقننه  مجریه  میان موازنه   ، یا نوع  انتخاباتی  نظاممثالً (  ها و مکانیسم

، و از   است ناپذیر اجتماعی تکثر اجتناب گروه هاي    میان ، و یا داوري ، تعدیل دهی
،  برسند  حلی  غیر قابل  تنازع  به  قانونی  نظام متکثر در چار چوب  گروههاي اینکه

  .کند  می جلوگیري
 زور   و اعمال  تبلیغات  جمله  از آن  سیاسی  ابزارهاي  از همه  استفاده  تعریفی چنین

ها   سایر روش  از میان  را نیز صرفا روشی گیري ، رأي ، و در نتیجهمجاز دانسته را نیز 
   آن  مهم ، بلکه باشد  سند مکتوبحتماً    اساسی  قانون لزومی نیست که.کند  می تلقی
شوند را   می تلقی   جمعی اًماهیت   اموري که    همه  درباره گیري  تصمیم  امکان  که است
  . کند فراهم
   حقوقی تواند ترجمان  می  اساسی ، قانونی ورد نظر م  تاریخی  فضاي در یک 

  عی قواعد اجتما  تطبیق  براي  تالش یانگر ب  ترتیب باشد و بدین  حاکم  سیاسی اخالق
 و   رفتار سیاسی هاي  فرضیه     پس. باشد  موجود نیرو هاي   توازن  و حالت با اخالق

   کهگفت   ا بتوان را باید در ار تباط با یکدیگر قرار گیرد ت   قانونی ساز و کارهاي
. باشد   اخالقی الزامات   برخی منعکس کنندهتواند  می    اساسی چگونه قانون

   همه   منافع انعکاسبه عنوان  را  عمومی خواست تواند  یامی، آ  که  این بخصوص
 حفظ   و در عین  دهدآزادانه  اجازه  همگان تواند به ، و می شکل دهد  شهروندان

   اظهار نظر کنند؟  عمومی خواست  انسجام
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   براي اي ، بهانه ایم ها مواجه  با آن  سنتی  سیاسی  در سراسر علم ها، که  پرسش این
 و   اقتصادي  خاستگاه  که  است  اصولی  رویکردي  از طریق  توجه قابل هاي رفتپیش

  با اینهمه.  نا چیزاندها هنوز نسبتاً  پیشرفت این  دید که خواهیم.  دارد  ریاضی زبان
  دهد که  می جازه ا نتایج این.   بسیار بر پار است  از آنها گرفت توان  می  که نتایجی

    سیاسی هاي ساز وکار   را در قالب  اجتماعی  روحیه  چگونه اساسی   قانون فهمیم ب
 .کند  می ترجمه 

   ماهیتی  اصولی روش:  ود ب واقف    تحلیل  این هاي  محدودیت به    همیشه باید
   جمعی گیري  تصمیم" ساز و کارهاي بهترین"   بررسی  امکان روش این.  دارد هنجاري
 ذیل  اتخاذ شده  حقیقی هاي تصمیم  و سیاسی یختشنا راز جامعهاما . کند  می را فراهم

 را  اساسی  قانون  اصولی شکل باید  پس. دهد  نمی به دست را  مشخص    قانون یک 
 . کرد  تلقی  سیاسی هاي  مدل  از نظریه  خاصی جنبه بعنوان

در چار .  دارد وجود]بهترین سازوکارها  [   تحلیل تجزیه و   ارائه  براي  راه چندین
ما .   مسئله  تاریخی  سیر تکامل از بررسی  است  عبارت روشنشیوه ،   کتاب  این چوب

 ؛  نموده ، رابررسی  است  مبحث این  اي  عنصر هسته ، که  امکان  عدم  قضیه بتدریج
   خواهیم و نهایتاً؛  پردازیم  می  گرفته  صورت  در آن کهجرح و تعدیل هایی    به سپس

 .  آنرا دریابیم  ایدئولوژیک تعبییرشیدکو
 

   دمکراسی  امکان  عدم مسئله -1
-1794 (   کندرسه  یعنی  فرانسوي دانی ریاض  بحث  این پیدایشریشه   گر چه

1743Condorcet(بنام  آمریکایی  سرشناس    اقتصاد دان  از یک ، اما کتابی است   
   ریاضی بحثهمین    اش حوري م  نقطه  که است(Kenneth Arrow ) آرو  کنث
  هاي  و ارزش  اجتماعی هاي  انتخاب  آرو، در کتاب  کنث  جان1951   در سال .است
  اي  کرد وجود رویه  ،ثابت) Social choices and individual values (فردي

   گذارد، غیر ممکن  نمایش  را به  دموکراسی  اصول  سلیم  شروط عقل  با رعایت که
 . آن شویم   و توضیح  شرح وارد خواهیم می   اکنون  ما   که  است  قضیه  همین .  است
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   سیاسی مناقشه)  الف
   یک  به  رسیدن  امکان  که  است اي  بهینه  بر سر شیوه مناقشه،   چوبزمینه   در این 

  معی ج  دیدگاه  کند، این  را فراهم موجود  هاي گزینهچینشی از   ، یعنی جمعی  دیدگاه
  درباره)   دیدگاهی هر حالت (  دهندگان  رأي  تک  تک ات ترجیح  چینش بر اساس

  چگونه).   سیاسی هاي انتخاب یا   انتخاباتی کاندیداهاي(  است موجود  هاي گزینه
   جمعی  دیدگاه  به)etat de l’opinion (  فردي دیدگاه  از حالت توان می

 با   تلویحی  را بصورت  مختلف  فرض   چندیناً طبع له مسئ  طرح  شیوه  این رسید؟البته
  .خود دارد

 .داشته باشد   پیشنهادي هاي  گزینه چینشی از تواند   می  دهنده ـــ هر رأي
   بندي  را دسته  پیشنهادي هاي  گزینه  همه  که  است چینشی  نیز   جمعی ـــ دیدگاه

 .کند می
 . دارد  بستگی  فرديدگاهی دی  حالت  تنها به  جمعی ـــ دیدگاه

   خواهد آمد، ما خود را در محدوده  بدنبال  که  هایی اثبات تفاصیل و ، در  بعالوه
 دو  کنیم  می ، و فرض  آرو قرار داده  قضیه هاي  ازمحدودیتيتر  مشخص تقریباً هاي

  . شود  تلقی  یکسان  ازنظر جمع ، و نه  از نظر دو فرد جداگانه تواند نه  نمی گزینه
  

   رسهند و اثر کُ  اکثریت سازوکار)  ب
   روش  همان ، که  جمعی گیري  تصمیم  شیوه ترین  کالسیک  به ، اول بطور طبیعی

  ؟  چیست  آن ختلفجوانب م   تا ببینیم پردازیم می  است اکثریت
فکر    ما تنها به از آنجا که.  وجود دارد  اکثریت  از قاعده  متنوعی هاي  صورت البته
   بندي  دسته  در اندیشه ، بلکه ها نیستیم  گزینه  مجموع از میان  گزینه  یک انتخاب

شود   می  بر ما تحمیل  که ، روشی باشیم  همدیگرمی  به  آنها نسبت]  کردن مرتب[
   زوج  صورت  به پیشنهادي هاي  از گزینه  مختلفی هاي  زوج  بندي  از دسته عبارتست

)A , B (شود    گفته  که  طوري به A  بر Bدارد، اگر تعداد رأي ترجیح   
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 B   باشد که  دهندگانی دهند بیشتر از تعداد رأي  می ترجیحB را بر  A  که دهندگانی
  .دهند  می  ترجیحAرا بر 

   دیدگاه شود که  می  خواسته  دهنده  از هر رأي-    اکثریت  از روش مثالی) الف 
   اگر در یک  مثال براي. را اظهار دارد) کاندیداها   میان یت اولو یا ترتیب( خود  فردي

   کنیم فرض.   است محتمل  دیدگاه  نوع  باشد، شش  کاندیدا وجود داشته  سه انتخابات
 : باشد   چنین گیري  رأي  نتایج که

 .  است  دهنده  رأي12  دیدگاه (a , b , c)   چینش
 .  است دهنده   رأي26  دیدگاه (a , c , b)   چینش
  .  است  دهنده  رأي32  دیدگاه (c , b , a)  چینش 
 .  است  دهنده  رأي13  دیدگاه (c , a , b)   چینش
    است  دهنده  رأي2  دیدگاه (b , c , a)   چینش
  .  است  دهنده  رأي15  دیدگاه (b , a , c)  چینش

  راي100جمع  کل آراء               
 :شود  می  حاصل زیر  جمعی  بندي  دسته شود که  می مالحظه

 : یعنی.  است  شده  داده ترجیح b بر a   پس،اند قرار داده b  از را قبل a  نفر 51 
a>b 
  a>c  پس، اند  قرار داده c  از را قبل a  نفر 43 
 . b>c   پس،اند قرار داده c  از را قبل b  نفر 29  

  شد   تعریف  قبلی  در فصل  که  معنایی به ( چینش  ، خود یک  جمعی  دسته انتخاب
 بر B   اگر کاندیداي یعنی:  دارد  انتقالی  حالت گزینه ها  بندي دسته باشد، زیرا می) 

اما .  دارد ترجیحC بر  B  کاندیداي ، پسC بر A شود و   داده  ترجیحA  کاندیداي
 شرایط کامالً  ارد؟ آیا حاصل د نماید عمومیت  می  نظر ما معقول  به  که  ویژگی آیا این
   ؟ ها نیست  داده اتفاقی
   ایجاد حالت  به گیري  رأي  نتایج  است  ممکن   در عمل-  رسهند کُ پارادوکس)ب

   اکثریت  روش در. منجر شود جمعی  هاي  در تصمیم  )intransitive( غیر انتقالی



39 در جستجوي دمکراسی:  سوم فصل

 مرتبط   جمعی چینش   یکلزوماً با  را  دیدگاهی  هر حالت  شد،   اشاره  آن  به قبالً که
بسیار   روش،    جمعی  ترتیب  چنین موثر نیل به    هاي  شیوه در بررسی. نمی سازند

  همان یعنی[   نیزهست    مارکسیستی  نگرش  اساس  که ،   لیبرال هاي  دموکراسی متداول
  . همینجا ست برانگیز   بسیار توجه نکته.  استثناء دانستباید  را ]  اکثریت روش

  گیري  رأي  و نتایج  داریم  دهنده  رأي60   که  کنیم فرض.  آوریم  می  مثالیابتداء
  : باشد چنین

 .  است گان دهند  رأي از نفر23  دیدگاه (a , b , c)   چینش
 .  است گان دهند رأي از  نفر )صفر (0  دیدگاه (a, c , b)   چینش
 .  است گان دهند  رأي از نفر2  دیدگاه (b , a, c )   چینش
 .  است گان دهند  رأي از  نفر17  دیدگاه (b ,c ,  a)   چینش
 .  است گان دهند  رأي از  نفر10  دیدگاه (c , a , b)  چینش
 .  است گان دهند  رأي از  نفر8  دیدگاه (c , b , a)   چینش

 
 :  است  چنین  آماري  بررسی نتیجه

 aبر b ؛   رأي27   در مقابل  رأي33 ن میزا  داد به ترجیح  
 bبر c ؛   رأي18   در مقابل  رأي42 میزان   داد به ترجیح  
 cبر b رأي25   در مقابل  رأي35    میزان داد به ترجیح   . 

  پارادوکس:   نیست یکسان  فردي  تصمیم  منطق با هرگز   جمعی  تصمیم ، منطق پس
 فرد، خطر   یک  به  انتخاباتی ستاد  تشبیه.   نکته خالصه می شود همین در کندرسه

   رفتار یکسان  دومنطق  این  دارد، زیرا ماهیت  را در پی  مهم اشتباهاتورطه    به افتادن
  .  داریم   رو پیش  ی تحلیل  متفاوت کار دو ]بعنوان محقق [   در اینجا. نیست

دهند، و نیز   را می  جمعی  حفظ انسجام  امکان  که  باید دید سازوکارهایی اول
  . اند کند کدام  می اعمال   جمعی  بر تصمیم" سلیم عقل"   که سایرشرایطی

  عبارت است از    که را  سیاسیدر تحلیل  " آدم پنداري " نوع     همین باید،  دوم
 فردي به چارچوب رفتاري   حسابگرانه  رفتار برداشت بسیار ساده اي از  فرا فکنی
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 در چار  را  سیاسی کنشگرانسپس رفتار هاي . د و بررسی کشیدجماعات،  به نق
   اندازه  را به هنجاري  شرایط  ولو - موجه   گرا یا حداقل   واقع اريک  سازو چوب

  پی   فصل  را در همین  اول مورد  .  مطالعه نمود- نکند دیگر سازوکارها رعایت
 .د بود خواه    بعدي هاي  فصل مورد دوم  موضوع کار ما در.  گیریم می

  شاید خواننده.  کنیم  می  شروع  کندرسه  پارادوکس  خصوص در اي  با نکته نخست
   یک چیزي جز  کندرسه  پارادوکس  خود بگوید اب   قبلی  مطالب  خواندنعد ازب

افتد، و    می  اتفاق خاص  دیدگاهی  حاالت  درباره  بندرت  که ستنی   ریاضی سرگرمی
سایر  بررسی    را مصروف  تالش  همه  این  ندارد   ضرورتی رد که بگینتیجه

  کامالً-ء جز در موارد استثنا-  اکثریت  روش  همان  چرا که  کنیمسازوکارهاي سیاسی
 .  است  تناقض ی و ب محکم

:   نیست  استثنائات  فقط مربوط به  کندرسه  پارادوکس  که  است ما این  مشکل همه
 موجود باشد و   گزینه  اگر سهفرضاً.   است  محتمل یخص تا اندازه مش به   همیشه بلکه

  :  دهد که  می  نشان  ریاضی ساده   استدالل ، یک نفرn    گران تعداد انتخاب
 وجود   را به  اثر کندرسه  دیدگاهی  درصد از حاالت5/6 باشند،   دهنده  رأي3اگر 

  .آورند می
 وجود   را به  اثر کندرسه  دیدگاهی از حاالت  درصد6/9 باشند،   دهنده  رأي5اگر 

 .آورند می
 وجود   را به  اثر کندرسه  دیدگاهی  درصد از حاالت7/5 باشند،   دهنده  رأي7اگر 

 .آورند می
   ایجاد اثر  کندرسه  دیدگاهی حاالت  درصد از7/8 باشند،   دهنده  رأي9اگر 

 .کند می
   انتقالی  جمعی  تصمیم  اینکه تر باشد احتمال جمعیت پر   سیاسی  جامعه هر چه

)  درصد8/8تقریباً ( ي  حد  طرف  به  احتمال  این اما در واقع .یابد  می باشد افزایش
   یابد، هر انتخاب  افزایش کنندگان  تعداد انتخاب  که کند، زیرا هنگامی  می میل

  به.  را دارد جمعی  تصمیم بر ي اثر گذار شود کمتر و کمتر شانس    اضافه  که اي کننده
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   اداري  شوراي  در چار چوب]  دیدگاه یک[  پدید آمدن  احتمال  که  است  دلیل همین
   پرسی  همه  در حالت  که است]  درصدي[میزانی    همان  به  پارلمانی  نشست یاحتی

  .تواندآشکار شود  می عمومی
   اینکه  یابد، احتمال  افزایش  شده ته گذاش  رأي  به هاي  تعداد گزینه  که هنگامی

 تعداد   حالت  در این در واقع. رسد  می  حد قطعیت  به تقریباً باشیم  شاهد اثر کندرسه
   افزایش  انتقالی هاي  بندي دسته سریعتر ازتعداد   غیر انتقالی  جمعی  بنديدسته

  چنین  حفظ  امکان  هاسازوکار   کدام   شود که  تحقیق  است  الزم پس. یابد می
 مباحث متعلقه آن  آرو و   نظریه  موضوع  نکته  همین;آورد   می  را فراهم عقالنیتی

 . است
   قبول  قابل سازوکارهاي)  ج

   رویه هاي  ، یعنی  هستیم  قبول قابل)  یا سازوکارهاي ( تشکیالت    دنبال  به پس 
   در هر قاعده" سلیم قلع"ط ناگزیر و شر ی از حداقل  که جمعی گیري تصمیم

  :  عبارتند از  دیدیم قبالً   که  عقالنی  الزامات  از این بعضی.  کند  را رعایت دموکراتیک
   بخواهند، آزادند که  که  هر شکل  به  دهندگان  سازوکار رأي در این)   شرط اول

 ینش به شکل چ آنها را   که  شرطی  کنند،به  بندي دسته را   مختلف هاي تصمیم
 .در آورند  مشخصی

 را   جمعی چینش از  تعریفی  به  رسیدن سازو کار مورد نظر باید امکان)  شرط دوم
 . کند فراهم

  هاي  حالتnx باشد، تعداد   وجود داشته  گزینهx و   دهنده رأي n اگر تعداد
  سازو پس.   ممکن  جمعی دیدگاه y  و تعداد وجود خواهد داشت احتمالی   دیدگاهی
خواهد  y) (n)(x)( تعداد  به باشد جورالذکر   فوقدو شرط با   که  فهم  قابل کارهاي

  .بود
 د را م ، و آرو فقط آنهایی  است  فاقد مقبولیت سازو کارها، برخی  این اما از بین
 وفاداري به آحاد ، و   سیاسی  جامعه  حاکمیت ساده یعنی  نسبتاً الزام دو   نظر دارد که

 .  رعایت کنندجامعه  را
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 یعنا م  هیچ  نباید  وجود سازوکار قانونی .    سیاسی  جامعه حاکمیت)  شرط سوم
   جامعه  منع  هرگونه  مانع این شرط،  رفته هم  روي.بگذارد   جمعی  انتخاببر سر راه

  . فرد بود  براي ممنوعیت ایجاد   نعام  شرط اول  که  گونه ، همان است
 باشد   نحوي  باید به سازوکار موردنظر.   آحاد جامعه  بهوفاداري)  شرط چهارم

 a   ترجیح  سوي  را به  جامعه  سیاسی ، مناقشه  خاص  دیدگاهی حالت ، اگر در یک که
   دهندگان  رأي  همه  باز همي دیگر دیدگاهی  دهد، و اگر در حالت سوق b بر

   حالت باید براساس   سازو کار موجود هم  دهند، ترجیح b را بر a  همچنان
 نما   تمام آینه [ بدانند مرجح b  بر جمعی دسته    ترجیح را بعنوان a  جدید دیدگاهی

 ]. باشد اجتماع   طرف و بی
  گان دهند  رأي  هر گروه  باشد که  طوري سازوکار قانونی وقتی  دیگر،   عبارت به

   جدید برنده اعضايایش   داشته و با افزرابه دیگران  خود  ترجیح امکان قبوالندن
در اعمال ترجیح   برنده   گروه چنان باشد که سازو کار مزبور نباید  شود، در آنصورت

 . باشد  خود به اجتماع ناتوان 
  همگان  و   طرفانه  بی  گفت توان  می  اول  در نگاه  که  است  شرط ضروري4اینها 

   این  به  از پرداختن پیش. کند  می  ایجاد پرسش  در آن  نهفته اما نکات.  است پسند
 . شود  و تحلیل تجزیه  چند مفهوم  است ، الزم  ضمنی نکات

   اصولی  تحلیل ساسی ا مفاهیم) د
، در   کنندگان  انتخاب مجموعه. نامند  می ائتالف را   کنندگان  از انتخاب هر گروه 
  :شوند  می  تقسیم  دو ائتالف ، بصورتE مورد نظر  دیدگاهی  حالت یک

                              Ce (a , b).:د دهن  می ترجیح b را بر a   که افرادي -
                             Ce (b , a) :د دهن  می ترجیح a را بر b   که افرادي -

   فوق  ترتیبی  از دو حالت  یکی  مورد نظر را به دو گزینه    انتخابگران زیرا همه
 .کنند ی م مرتب

اگر در .  گیریم در نظر می D   ائتالف بعنواندهد،  می ترجیح b را بر a   که ائتالفی
 ( a, b)  آلترناتیو  به نسبت D  شود که  می باشد، گفتهb  بر مقدم a   جمعی دیدگاه



43 در جستجوي دمکراسی:  سوم فصل

  قطعی (a ,b)  آلترناتیو به نسبتD    دیگر، هر ائتالف  بیان به.   است طعا ق ائتالف
 a  دهنده  ترجیح  ائتالف  در آن   کهE   دیدگاهی  حالت وجود   شرطی د بهخواهد بو

 سازوکار برآمده از   جمعی  دیدگاه  که  شرطی د، و نیز به منطبق شوD  رب  b بر
  . دهد  سوقb بر a   ترجیح سوي  را به موجود  جمع  قانونی

    انتخابگران  گروهده مشخص کنن  مفهوم ، این  است  بسیار مهم طعیتاق   مفهوم پس
   عزم  معناي تواند به  می  مفهوم  این  دید که  خواهیمبعداً.  استدر سازوکار مورد نظر

   کرده  خود را حاکم  دیدگاههاي  باشد که ائتالفی   به  گرویدنبراي   گروه  یک مصمم
 را  قدرت  باشند بیشترین  طعا ق ی عضو ائتالف  وقتی  کنندگان  انتخاب ، یعنی است
  .دارند
  

   آرو قضیه) ه 
   سازوکار قانونی اگر در جستجوي:  کرد  مطرح آرو را   قضیه توان می    اکنون

، و   باشیم  گزینه  سه  کم  با دست  در مواجه  کننده  دوانتخاب  دیدگاه  تعریف براي
  صورت   در آن; کند  را نیز رعایت تعهد و  سازوکار دو شرط حاکمیت  این بخواهیم

   دیدگاه  که  هایی شیوه ، یعنی   است  استبدادي  سازوکارهاي  ممکن تنها سازوکارهاي
  را  خارجی  نظام یک  شده  تعیین  از پیش  دیدگاه  یک  یا حتی  دهندگان  از رأي یکی

  آورد طوالنی  می  قضیه  این  آرو براي  که اثباتی. کنند  اختیار می  جمعی  دیدگاه بعنوان
   این  که تا کنون  پیش  سال از چندین.   است)غلط آمیز  هم  کمی وانگهی(  ناشیانه و

   شده  حاصل  بسیاري هاي شود، پیشرفت می  تلقینقطه اتکایی    و بعنوانمنتشر  نتیجه
.   است صفحهدوکمتر از   برخی  و حتی  است  شده  ارائه تري  کوتاه هاي  اثبات.است
    دستاوردهاي از ما برخی.  است مرحله اي و چند   بیشتر ابتکاريها  اثبات  این روش
  : دهیم  می  را شرح  آن جالب

  طعا ق  ائتالف  یک  منزله به  ( a,b)   آلترناتیو  بر یک گران نظر انتخاب اتفاق 1-
 اینجا که   در سازوکارهایی نه  و  است مشهود   اکثریت روش  امر فقط در این.  است

 .  درسازوکار مزبور است تعهدرط  بخاطر  رعایت ش  آنهم. اند ده ش مطرح
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 هر آلترناتیو براي    باشد، در آنصورت طعاق (a ,b)  آلترناتیو  براي اگر ائتالفی2-
   ) شود  می  خوانده  استبدادي  هسته  ائتالفی چنین (  است  قطعی دیگري هم

ها   از ائتالف ، یکی تقسیم شوند  دو ائتالف  شکل  به  انتخابگران طور که هر 3-
 .  خواهد شد  دیکتاتوري  هستهحتماً

 شکافته شود تجمع  دو صورت  به) دیکتاتوري( استبدادي    هسته طور که هر 4-
   .  است ياستبداد   هسته  یک تجمعحتماً ، باز هم 

هاي انعطاف در ادبیات  دمکراتیک حرکت جامعه  را به سمت تشکیل گروه :    توضیح مترجم ٭
در متن .  نا پذیر  که به هر قیمتی بخواهند  آرمان خود را جاري کنند، تشکیل هسته استبدادي می دانند

یک معناي عقل جمعی در فلسفه . دمکرا تیک حتی سوء استفاده از آراء  کسب شده نیز استبداد است 
  .  ستسیاسی نیز همین عبور از مطامع حسابگرانه بعنوان فدیه وفاق جمعی ا

  
 دیگر   که  را تا آنجائی استبدادي   هسته،   متوالی  با تقسیمات توان  می  ترتیب بدین

   همانگونه در واقع.  شود  خالصه فرد مستبد   یک  داد، تا به نباشد تقلیل پذیر   تقسیم
  چینش هاي    است و نه چینش هاي مقدماتی  نظر بهبا  آرو  استدالل  شد،   گفته که

 فرد مستبد ;شود  می  استبداد از اي  پیچیده  تعریف  آرو    قضیه گیري نتیجه.  یاصل
.  ندارد تفاوتی  او  حال  به  که  مواردي  آن کند، نه  می  خود را تحمیل  خاص ترجیحات

 گزینه هاي محدود تر    مستبد دیگري توسط ي محدودها گزینهباز از میان آن 
   هر حال شود، اما به  پیدا می  هم سومیفرد  شود  زم اگر ال  حتی;شود  می تحمیل

  .  استی  یک امر  روند منطقی
.  وجود دارد  متعددي ايیکرد هرو   دمکراسی  امکان عدم   حالت  از   خروج براي

شوند   می  خوانده  موضعی  اقدامات اصطالحاً  که قداماتی اما در اینجا تنها به
  از برخی  حذف و کاهش  را از طریق   غیر ممکن  حالت کوشیم  می ، یعنی پردازیم می
  به تواند  می الزامات   نوع سه.   کنیم اند رفع  شده  مطرح  در قضیه  که  الزامیط وشر

  : قرار گیرد  مورد بحث ترتیب
    فردي  آزادي لزومــ 
 لزوم وفا داري به آحاد جامعهــ 
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  ی جمع  عقالنیتلزومــ 
   اکثریت  روش  حد اقل الزامات -٭
   یا فالن فالن کنار گذاشتن    با که بگوید  خواهد  می معموالً  سه مورد اول  

  وجود دارد، و براي امکان دمکراسی  متناسبی سازوکارهايباز هم   الزامیشرط 
   مورد چهارم   به توان می آنگاه   سازگار استاین کناره گیري شروط با   اکثریت روش

 .ی پرسد حد اقل الزامات  براي روش اکثریت کدام اندم   که پرداخت
   اینذیالًًً،   بازگردیم  مسئله  صورت  درباره  جامع تأمل مجدداً به   آنکه  از پیش  

  . کرد  خواهیم بررسی  را رویکردچهار 
  

    دموکراسی تالش براي  -2
  

    اجتماعی  و وفاق  فردي آزادي)  الف
   نتیجه  و هم  مورد نظر کندرسه  نتیجه  هم  که کنیم  می  تأمل  باره  در این نخست

.  دارد   ممکن  دیدگاهی  حاالت  مجموعه  فراوانی  به  بستگی زیادي آرو، تا اندازه
 ایجاد   جمعی قاوف    در تعریف  زیادي مشکالتناگزیر   دیدگاهی  حاالت تنوع
  قبولقابل    فردي یدگاههايد   مجموعه اهش ک  مسئله  پیامد این نخستین. کند می

 .خواهد بود   تلقی ات  ، تحقق ناپذیر ترجیح چینش هاي  از ، زیرا برخی است
   بندي  دسته  یک شود که  می فرض -)Black قضیه  (    نماکترفتار  -1  
 -   چپی  بندي در مورد کاندیداها دسته مثالً (باشد   وجود داشته ها  از گزینه مرجع
  کنندگان انتخاب).   آن  پیشنهادي متفاوت هاي ها  هزینه در مورد پروژه یا   ، و راستی

.  سازگار باشند  مرجع  بندي  دسته  با این  باشد که  داشته توانند دیدگاههایی فقط می
  فرض.  کنند  دارند، انتخاب  دوست  که  خود را، آنگونه  ترجیحی موردتوانند  می آنان
  چینش   سوي  در یک  که اي  دو گزینه از بین. باشدA  ی ترجیحمورد   آن کنیم

 باید  دورتر است A از  چینش   در این  که اي  گزینه اند،   فرد قرار گرفته ترجیحات
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   عنوان  رفتار تحت این.  دورتر است A از    نیز مرجع چینش در   باشد که همانی
  .شود  می شناخته  )unimodal(  تک نما رفتار 
  چینش هاي، تعداد  گزینه n  با تعداد اي  در مجموعه  کرد که  ثابت توان می

  مقدار  این.  ست  اn-12 کنند   می  را رعایت  بودن تک نمایی شرط   که متصوري
  .  است ممکن  رفتار عقالنی n دامنه   از میان  بزرگی نسبتاً محدوده 
اگر ،   اکثریت  در روش  داد که ان نش توان  می-   اکثریت روش و  تک نما رفتار 

  براي. شود  ایجاد نمی ، اثر کندرسه  دهیم تقلیل تک نما    رفتارهاي  را به  فرد انتخاب
 را آشکار   تک نمایی از حالت اي  جنبه  هر یک  وجود دارد که  دو اثبات  قضیه این
 .سازند می

او مطرح  براي ترناتیوهایی، باید آل گر انتخاب  یک اتترجیحشاخص    تعیین براي   
  اند، به  شده  مرتب  مرجع چینش   مطابق  که  پیشنهادي هاي گزینه  کنیم فرض. کرد

 در ] خیر-  بلی[   طرح  قابل اي دو گزینه هاي پرسش.  شوند  نوشته  الفبایی ترتیب
  : اند  شده  زیر مرتب جدول

a>b            a>c            a>d             a>e               a>f  
b>c            b>d             b>e               b>f                    

c>d              c>e               c>f 
d>e               d>f 

e>f 
  

   وجود داشته" بلی"  اي  خانه  در  ، هر بار که  که  معنا است  بدین تک نما  حالت
 وجود خواهد   اول  خانه  آن  پائین  و خانه  راست  سمت در خانه " بلی"  باشد، یک

ها   پاسخ  برویم  راست  سمت تر و به  پائین هاي خانه  طرف  به ، هر چه بنابراین.  داشت
  هاي  خانه  طرف به باشد، هر چه "خیر"  پاسخ  اي  در خانه هر گاه.  خواهد بود" بلی"

 تک رفتار  پس.   وجود خواهد داشت"خیر"  هاي ، جواب  و باالتر برویم  چپ سمت
   : شود  داده  نمایش  غیر نزولی تواند با خط شکسته  هر فرد می نما  
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 e   d   c   f   g   b   a   h     :    است  صورت  بدین چینش  جا  در این
 از  هایی ش چین  انطباق که)  داد  نشان  آسانی و به ( پی برد  توان  می  استدالل بدون
   عالمت  مخالف  اکثریت و براي +   عالمت  موافق  اکثریت براي   در آن ، که این قبیل

  .کند  ایجاد می غیر نزولی شود، نیز خط شکسته  می  نوشته-  منفی
کت   حالت: ،مقادیر در نظر گرفته شودها رفتار   شدت راي اگر ب: دیگر  اثبات  

 زیر   بشکل  منحنی  صورت  در آن. شود  داده  نمایش  نموداري  تواند بصورت  می نما
   : خواهید داشت

  
 
 

   شدت

 
                     مرجع ترتیب
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 . تک نما تلقی شودتواند   زیر نمی  شکل هاي منحنی
 
 
 
 

   
 

 دیگر   دو کاندیداي  میان چینش فرعی  در   اگر کاندیدایی یابیم  در میپس
 دونفر  تواند بعد از آن  نمی  دهندگان  از رأي  یک  هیچ  مرجع  چینش قرارگیرد، در

  c بر را  b  دیگري دهد،و اکثریت ی م ترجیحb رابر  a   اکثریتی  که  کنیم فرض. بیاید
، در )  است  امرمحال  این  دید که  خواهیم البته (aرا بر  c   دیگري و باز اکثریت، 

  :   داشت  خواهیم  محتمل ات ترجیح چینش  از    نوعشش  نتیجه
   a b cیاc b a      :   با شد  مثالً   c, a  میان   bممکن است 
  b a cیاc a b       :ثالً م   با شد  b, c  میان a  ممکن است 
  a c bیاb c a     :  ثالً م   با شد  b , a  میان  cممکن است 
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  اي  دهنده باشد، رأي b>c  دیگر  اکثریت  براي، و a>b     اکثریت  یک براي اگر
خواهد بود،  a b c  او  دارد و دیدگاه  تعلق  هردو اکثریت  به  که وجود خواهد داشت

  همین.  دارد منافات باشد a و b  میانc     در آن  که  مرجعی چینش  با   البته هک
     در آن  که باشد، یا حالتی c>a و b>c   در آن  که  حالتی  درباره استدالل

c>aوa>b  کند  می باشد، صدق.  
د تواند وجو  نمی  باشد   غیر انتقالی  جمعی  دیدگاه  در آن  مرجعی که ، چینش  پس

 از ) آخر( شرط   سه  یعنی  دیگر شروط ضروري  اکثریت  شیوه  هرحال به.  باشد داشته
  .کند  می  رعایت راآروشروط چهار گانه 

   وجود داشته  ساختاري  حالت  است  ممکن-  )Senقضیه ( رفتار متشابه -2
   قوي تک نمار  رفتا  پیوند الزمه  اندازه  به اجتماعی  رفتارهاي  پیوند الزمه باشد که

   گزینه  یک حداقل (c, b , a)  مورد نظر  گزینه  سه ، از میان تک نمادر رفتار . نباشد
  دو  میان  مرجعچینش در   که اي  گزینه نهما (-    نیست  بدترین وجود دارد که

 ). باشد دیگر قرار گرفته گزینه
 رند وجود دا  دو گزینه میشه ه  ممکن  گزینه  سه  از میان یعنی اینکه   رفتار متشابه

   گزینه  یک  همیشه بدین معنا  . اند یکسان ی ترجیح  ترتیب  افراد داراي  همه براي  که
   کهشده است  ثابت.  قرار نگیرد  بهترین هرگز در جایگاه  متوسط یا بد وجود دارد که

 بر ط دیگر آرو شر  تا سه  است کافی  اکثریت  روش  براي  اجتماعی ستگیهمب نوع  این
  .آورده شود

    جمعی عقال نیت)  ب
به .   است جمعیچینش   لزوم  آرو شرط   شروط مسئله  از قویترین  یکی مسلماً
ها   تصمیم  بر همه  که  تصمیمی  تعیین ، یعنی  است گیري  تصمیم  همان  مهمهر حال، 

، با   اکثریت  قاعده  بویژه  قانونی هاي  از شیوه  بعضی  که  است  شده ثابت.  دارد ترجیح
   ترجیح دهد که  می  نشان  قضیه  این. )  سن قضیه(شود  شرط سازگار می  سه این

  . باشد ) quasi-transitive (  انتقالی تواند شبه  می جمعی
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.   معتبر است  اکثریت  قاعده  در آن  که  را یافت   تري  شرایط دقیق توان  می حتی
 در   پرداخته است؛   کلی  شرایطی به مال حظه  مشکلنسبتاً اي   قضیه با اثباتآرو

 بر   انتخابگران  از نظر اکثریت  که  تصمیمی امکان نیل به   اکثریت  قاعدهآن شرایط 
   قضیه  این  بندي  صورت.ه را فراهم می آوردشد   داده دیگر ترجیح  تصمیم

  تواند به  می  بسختی ش مفروضات;رد قرار گی  مورد بحث  که  است تر از آن بسیارمشکل
 .کاهد  می  آن  گسترده  امر از کارآیی ینهم.  تعبیرشود  سیاسی زبان

  شرط وفاداري )  ج
 از هر  قبل.  دارد  و چند شکلی  بسیار غنی  معناي  اصل  این  شود که  توجه نخست 

 E   دیدگاهی و در حالت آلترناتی  یک  براي طعا ق  هر ائتالف  که است  آن  معناي چیز به
   همه  که  شرطی ، به  است  نیز قطعیE'  دیدگاهی  آلترناتیو در حالت  همین راي، ب

 . دهند ترجیح b را بر a  همچنان D   ائتالف  گران انتخاب
    اصل  این  کالسیک نسبتاًبسیاري سازو کارهاي سیاسی    کرد که  مالحظه توان می

 را   اکثریت  شیوه  به اي  مرحله  یک گیري  رأي  مثال براي. نندک نمی را رعایتوفا داري 
د  باش  ترتیب  بدین  گزینه  سه  بندي  دسته نفر (n-1)  تعداد اگر براي.  در نظر بگیریم

: x>y>z     ،   
   ،z>y>x : ت  بصور  طور جداگانه  نفر دیگر به  یک و براي

  .     x>z>y :  است  چنین  جمعی  انتخاب  صورت در آن 
 اي که  گزینه  به هر کس   باشد کهنحوي  ب گیري  رأي  شیوه  که  شرطی به   البته 

 دهند و می را ترجیح x نفر (n-1)  تعداد صورت زیرا در آن.  دهد رأيدوست دارد 
  .را z  نفر یک

   داده ترجیح z بر y   طور طبیعی باشد، به z و y   محدود به ، اگر انتخابالغرض، 
   ثابت. شود می z وy   نسبی چینش   بخودي خود موجب تغییرx  حضور . شود می

 .  طور است  نیزهمین اي  چند مرحله گیري  رأي  در یک  کهده استش 
   از بکارگیري  خود داري  چنین التزامی  به معناي    کهثابت کرد   توان  می حتی

   دوري  شهروندان  ترجیحات ي عدد  سنجش از  باید، یعنی  است  اصلی ترجیحات
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   صورت  فقط به  که بینیم باشد می   وجود داشته  هایی  سنجش  اگر چنین در واقع:  کنیم 
  .شوند  می  تعریف  خطی تابع

 صفر و (  دلخواه  آنها را به  ترجیح  شدت که   است دو تصمیم y و x   کنیم فرض
    همه تغییر کند در آنصورت y و x  بی نس  ترجیحاگر فرضاً. گیریم  در نظر می) یک

   نسبی  بندي دسته در  تغییراتی  است  تغییر خواهد کرد و ممکن مقیاس جبراً شاخص
 . باشد  داشته ها را نیز بدنبال سایر تصمیم

  هاي  گزینه  دخالت  شرط عدم هم.   است  مضاعفی شرط، شرط  این  در واقع پس
  افتیم  فکر می  این  به پس.   ترجیحات  سازي  کمی  شرط عدم ، وهم  است نا مطرح

   قابل  مشخص چینش   در قالب تنها نه  ترجیحات  در آن  که  کنیم  را فرض حالتی
   که  ازخود بپرسیم  سپس; نیز باشند   سنجش پذیر و قابل  کمیت  باشند بلکه نمایش

   بیان  فردي  از ترجیحات یر پذ کمیت  مجموعه تواند بواسطه  نیز می  جمعی آیا ترجیح
   مختلف  شکل  سه توانند به  می از این دست ] مطلوبیت  [ ابعو ت ،   درواقع. شود

  : شوند ساخته
   سعی  همانند رویکرد آرو، که- ) آکسیوماتیک (  اصولی تحلیلاز طریق   -1

  توان ینجا نیز می باشد، در ا  فردي  بندي  ازدسته  منتج مستقیماً  جمعی  انتخاب کرد می
  از ترجیحات  مطلوبیتی  تابع  عنوان  را به  جمعی رد و ترجیح را بکار ب  روش همین
 ابعوت در این زمینه . ، جستجو کرد  است  شده  سنجیده  مقادیرشان قبالً  که فردي

 :اند شده  مطرح  متعددي   مطلوبیت
  :    مطلوبیت تابع  صورت  به  فردي  ترجیحات  ضرب حاصل  ..….  

ki] Ui (x)   [  II  
  شده  ارائه ) Nash (  و ناش) Plat (  ، پالت) Demeyer( میر  توسط دي که

  . است
   بـه (Theil)   توسـط تیـل      فـردي   ترجیحات  شده  موازنه  جمع  حاصل.......

  :  تابع صورت
       ai Ui(x)    
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)  عقالنیت وجود ،  یکتاتوري د فقدان (  بسیار جالبی  خصوصیات  توابعی چنین
 :کنند  می  را مطرح یئلا، مس  حال در عین. دارند

 اند؟  شده  تعریف  فرضیاتی  چه  و سازوکارها بر اساس  فردي رفتارهاي
  تواننـد داشـته    می  سیاسی  تعبیراتی  چه مطلوبیت     در تابعai  و  ki ي  پارامترها

  باشند؟
   شده  حاصل  پیشرفتی  در اخذ نتیجه  آنکه  بی  است ه بسیار شد  تأمل  باره در این

  مطلوبیت   وجود تابع  درباره احکامی  که  زیر را  نتایجتوان می  همه باشد، با این
   : اظهار داشت را   است جمعی

 باشد   آن  معناي  به  کنندگان  انتخاب  یکایک  براي  دو گزینه   بودن  اگر یکسان  ---
 وجـود دارد      جمعی  مطلوبیت   تابع   صورت   اند، در آن     نیزیکسان   جمع   همه   براي  که
                U =   ai Ui                  :  است  فردي  منافع  شده  موازنه  جمع که

                                                                              
 )  Hersanyi ( ا  هرسانی  قضیه ، به  قضیه این. ند ا  مثبت همهa i   هاي  ضریب

 . مشهور است
   همهدر صورت بی تفاوتی باشد،   جمع  ترجیح  نفر همان  یک اگر ترجیح ----

 زیر   شکل  به حتماً  جمعی مطلوبیت  ، تابع  ترجیح  این  به  نسبت دیگر انتخابگران
   = ki Ui (xi) II  U                           :خواهد بود

  . است  پالت  قضیه  این
   تغییر کند تا شکل  نا چیزي  اندازه  به  مفروضات  است  کافی  که کنیم  می مشاهده

تواند باشد؟   می  چه  تابعی  چنین ]در دنیاي واقعی[ عینی   معناي.  تغییرکند کامالً تابع
 افراد   همه  براي نه اگر مواز.باشد   فردي  رضایت تواند شاخص  درآمد میفرضاً

 .  است  همگن  درآمد ملی  براي  افزایشی  جمعی  باشد، تابع یکسان
 شوند تا   اند، باید رعایت  جمعی  وفاق  ترجمان  همگی  که  بسیاري فرضیات
   توجه  جالب  فرضیات  این بررسی. ها باشد  گزینه  بندي  دسته  معیارجمعی درآمد ملی

 . است
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 مایلند   از اقتصاد دانان  بسیاري-   ) ( ی  سیاس  کالنلیلتح از طریق  -2
،   سیاست اتخاذ یک.  شود تعریف   جمعی  هدف  شاخص کمک   به  جامعه وضعیت

   ماهیت به  ما باز هم.   است  شاخص این[  ] حداکثر رساندن به[    سازي  بیشینه همان
   این   که  بگوئیم  خالصه  خیلی در اینجا;   پرداخت ها خواهیم  شاخص و کارکرد این

 بر   افراد، بلکه  از ترجیحات  بر آمده  بطور معقول هرگز نه ها از لحاظ نظري شاخص
 تراز   یا کاهشPNB  مثالً( اند   از انتخاب مقدم برموجود   هاي ، شاخص عکس

  . ند موجود صورت  همان بهاز قبل   که) ها پرداخت
 ، آمد  و تفصیل  شرح  به قبالً  که یض ریا در تحلیل -  افکار عمومی  از روي -3

   جمعی خواست   را در قالب  جمع  به پیشنهاد شده ات  تصمیم ، مجموعه  نهایی چینش
  .کرد  می مرتب

   نقل قبالً  که ینج نگرش س  هاي  روش  مجموع ، و   از افکار عمومی نظر سنجی
    ترجیحات  چیدن  جز کنار هم  نیست چیزيها   روش این. برد نمی  جایی  به شد، راه

 (x)    ها تعداد  روش ، اینخالصه بگویم. اند شده  واقع  مورد سئوال  که  افرادي همه
N آن  عنصر بیشینه دهد که  می از افراد را نشان    xتر، حالت  کلی  بیان به. است  

تعداد افراد  y  آن در  ، که است y=n(x)        بصورت  منحنی ، داراي دیدگاهی
 افراد را   کاملچینش   که  نیست  نیازي پس.   است  عده  این عنصر ترجیحیx  و است

.   است کافی)  نگرش مقیاس   از روي( آنها   ترجیحیموارد  ساییشنا  تنها ، بلکه یمدانب
  که ندارد، اال این  فردي مطلوبیت   با منحنی  تفاوتی  عمالً   دیدگاهی  حالت منحنی

را  x   که  دانست  سیاسی  جامعه از اعضاي N(x)N  درصد دهنده  آنرا نشان توان می
  حالت  ، در اینجا نیز دو فرضیه  ترتیب  بدین;دهد  می ها ترجیح  دیگر تصمیم  همه به
  شوند و  می  نیز دیده  نگرش سنجی مقیاس  ترجیح انحصاري   حالت و    بعدي کت

   به  براي فرد مورد نظر    زیر  ، منحنی فرضاً .ا دار می کندرا معن y=N(x)  منحنی
اما شاید براي .   گفته شد تک نمایی  نیست سیاسی  جامعه برايً  قبال  که معنایی

  .جامعه چنین باشد
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                    y 

               x 
 

و  (  گفت توان ، می برود  باال N(x)    ر مقدا  ،x  مشخص  تصمیم ه ازاءاگر ب
 .   است  از افکار عمومی برخاسته انتخابی x  که) شود  می گفته

   قانونی از سنخ ارهايک از سازو رده  کاملی ،    افکار عمومی منظور از مفهوم
،   همه با این.   است  گرفته  شکل فردي سنجه هاي نگرش   بر اساس  که  است اکثریت

.  وجطه است  قابل تم  قبلی تحلیل با همان ]     عمومی دیدگاه[   افکار عمومی وممفه
   یک از رويعلناً  طور   به ، خواه  که  است  فردي  از ترجیحات اي زیرا خود مجموعه

   رقابت در قالب (  دیدگاه  یک  شدن  مسلم  با   طور ضمنی  به  و خواه  آمارينمونه
   به  بعدي هاي در فصل. اند  آمده بدست)   خیابانی ، حرکت حزبی ، تظاهرات مطبوعاتی

  .   گشت  باز خواهیم  نکات این
   گزینه  چندین  درباره  فردي  ترجیحات  بندي دسته   هماناً مشخصمقیاس نگرش 

   به  وجود دارد که   عینی  ترتیب ، گاهی  همه با این.   است  مقیاس سنجش از یک
،   صورت در آن....). ،کم، زیاد ، خیلی زیاد  (  است  شده  ارائه رت لیک  روش سبک 
 .انجامد  نمی  پدیده اي چرخه اي    به  اکثریت  تجمعسازوکار  منطقاً  که  است بدیهی
 مقیاس    سایر انواع درباره.  است   جمعی  ترجیحات انسجام  ضامن  لیکرت روش

 در آنها   ذکر کرد که توان  می  مثال  نهایت  بی;   طور است نیزهمیننگرش ها 
 ندارند   هم  به  دیگر ربطی  پرسش  به پرسش ، از یک  از نظر سنجی  حاصله" اکثریت"
 همان افرادي نیستند که  اکثریت اند  را داده  جواب  فالن  پرسش  فالن  به  که اکثریتی[.

آنان عو ض شده بلکه جاي عده زیادي از . را در پرسش بعدي  تشکیل می دهند 
  .  شود  بیشتر باید تأمل باره در این. ]است
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  ]و حد اقل الزامات آن [  اکثریت قاعده) د

 ) emergence ( ظهور    کالسیک اصول    اکثریت  روش  از نوع سازوکارهایی 
  ، روش  در مقطعی ، که  نیست  رژیمی هیچ .آورند  را بوجود می  جمعی  خواست  یک

 ، از نظر  مثال براي. باشد  خود قرار نداده  یا فرضی  حقیقی  قاعده نوان را بع اکثریت
   هر دو نمایانگر یکي فرد  و آزادي  اجتماعی پیکره  مطلقه  روسو قدرتژان ژاك 

 در هر   قدرت  و یکپارچگی  را دارا بوده  از حاکمیت هر فرد بخشیی .  است واقعیت
 و   لیبرال هاي  دموکراسی بنايسنگ    نظریه این . ت اس  ممزوج  اکثریت  در اراده زمان

   دیکتاتوري  در آن  که لیبرال  دموکراسی ، بر خالف  همه با این. .است  سوسیالیست
  یکبار براي  سوسیالیستی شود، دیکتاتوري  می  اعمال    قطعی  قوانین  اسم  به اکثریت
   نظریه  دو گروه  از دید این اي  قاعده چرا چنین. شود  می  اعمال  اکثریت  بنام همیشه
   گفته  تا کنون ؟ در آنچه  است  شده  تلقی  مشروع] و سوسیال لیبرال[   مخالف پردازان

   قاعده  این دهد که  می  نشان  قبلی  قضایاي   در واقع;شود نمی  یافت شد، پاسخی
  ، اکثریت در واقع. ی کند  نفی نمها  سایر قاعده ، اما   اجرا است  قابل بعضی مواقع

  حکومتی  هیچ  شود که  در نظر گرفته  حقیقت تواند بعنوان  می  دلیل تنها بدان
  ، این در حقیقت.  بایستد  شهروندان  اکثریت  رو در روي  مدیدي تواند مدت نمی

  :   است  نشده نیاما تبی   محکم استدالل
 ; باشد ) chaotic ( آشفته ) Sorel(  ژرژ سورل  بقول  است  ممکن ــ اکثریت

  ;)   اقلیت هاي ائتالف ( متناقض  با ترجیحات  از زیر گروهایی  مرکب یعنی
  . باشد  خود  هاي  استدالل  نشاندن  کرسی  ناتوان از به  است  ممکن ــ اکثریت

   خود اکثریت، عمالً  اکثریتسازوکار    دایره ، در   دید که خواهیمپنجم   در فصل
 و تعداد   شکل شود که  می  حاکم هایی  از ائتالف  انواعی شود، بلکه می  حاکم  که تنیس

   قاعده   سازگاري  حد و حدود تا کنون. دارد   قدرت  قواعد تقسیم  به آنها بستگی
  .  کردیم  مالحظه را  فوق  مطروحه  ریاضی   با فرضیات اکثریت
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   نه  البته; دارد   نیز جذابیتش برهان خلف به رو  مسئله   این ، بررسی  هر حال به
،   است ها فارغ  تناقض  از این  مواردي  درچه  اکثریت روش   که  موضوع  این بررسی

  در این. ند ا کدام  اکثریت  روش  بااین  متناسب  رفتاري  فرضیات  اینکه  بررسی بلکه
   تمام نما    وقتی ساسی ا هر قانون:   است  آمده  بدست اي  اولیه ، نتایج باره

)representative ( در آن شود که  می خوانده  :  
   ; باشد  شده  محقق  وفاداري شرط ) الف 

 ؛  باشد  اکثریت  شیوه  به گیري رأي) ب
  . باشند  شده  آلتر ناتیو مطرح  شکل ها به گزینه )ج

  :شود  می  زیر ثابت ، قضایاي  ترتیب بدین
   قائل  تبعیض  شهروندان  نقش  میان  کهتمام نماست  اساسی هاي تنها قانون -1

  ؛نشوند
  .   است  با شروط فوق  متناسب تنها روش)  اي تا اندازه (  ساده  اکثریت روش -2

   قاعده  این. است  ضروري  شکلی  به  اکثریت  از رفتارها، قاعده  بعضی ، براي پس
 طرزکار   را در باره  سلیم از شروط عقل   میتواند بعضی  که است  تنها سازوکاري

  .تر از اینها نیست  بیش  چیزي  که دانست اما باید.  کند  اعمال  سیاسی هاي سیستم
 

   آرو  مسئله  درباره تأمل  -3
   مسئله  از این  برخاستهآراء    معناي  شدن  روشن  شد براي گفته تاکنون   آنچه

  .کند  می  کفایت ریاضی
   ضمیمه  که  فرضیات  رفتار، و تحلیل  انواع  برخی  منطقی ، الزامات هیم مفا تعریف

،   همه با این.  اند  نظریه این   براي  مهمی  نیز پشتوانه  است معمولی هاي  تحلیل برخی
 .  نشود  برداشت  نظریه  ازاین  کننده  گمراه  نتایج  بود که باید مواظب

  نارسایی آرو   تحلیلی  بگویند، روش اند که  رفته  تا آنجا پیش ، بعضیدر وهله اول
 هرگز   جمعی  ساز و کار انتخابحاال که]  مدعی اند [ : میدهد  را نشان  دولت مفهوم

   به کار را  باید نظریه همین خود  طبق   باشد،   ریاضی منطق داري تواند نمی
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   تصمیم انتخاب و نوعی  به ی یعن;بخشد واگذار کرد   می  بهینه  تعادل  بدان  که روندي
  . کرد  موکول جمعی

   زندانی  مدل  یک تنگ نباید خود را در حصار . است اشتباهها همه   حرف  این 
این در .  ها است  تصمیم  میان  انتقالی  حالت  وجود مشروط بهبویژه    آرو   مدل.کرد

فته می گر   تو متفا يها   در زمان تصمیمات   که  مقننه  مجالس حالی است که در
   بندي دستهاز کار   مهمتر گیري  تصمیم ، و نفس  نیست عیار ها همیشه یکیند مشو

  .   نیست  مجلس  اصلی  دغدغه  انتقالی  حالت  این ، در نتیجه. ها ست گزینه
   در چارچوب که)گوید  نیز می  آروخود مدلو  ( یاد آور شد دیگر، باید  از سوي

   که  است اي نازعه م شود نتیجه اتخاذ می اً نهایت  که یتصمیم ،  حقیقی ساز و کار یک
   در یک  ائتالف  ساختارهاي بررسی.  با همدیگر است  گروهها در تقابل  منافع در آن

  موضوع.   است بهین  ساز و کار  بیهوده از جستجويمهمترساز و کار مورد نظر، 
  .   است ختار ائتالف سا  بررسی  همین  کتاب بعدي هاي فصل

  تواند قابل  میقرایی است-   شرطی  از منظر    هنجاري  هر نظریه  آخر اینکه  نکته
   نظریه  گذاشتن باقی. ماند  می  باقی  گفتمان  یک باشد، و در آغاز فقط در سطح ایراد

ا با  آنر  است  الزم حال آنکه شود،   می ظریهن  شد اي سطورها  ، موجب  سطح در همین
، خطر سقوط  اگر نه. رو کرد یا رو  موجود ها و اطالعات  رفتارها، انتخاب واقعیت

 سر پوشی   رشد ناهنجار نظریه یعنی:  وجود دارد  روشنفکرانه هاي لفاظی   ور طهدر
  .  می شود   عینی  مشکل  یک  شده  غلط تدوین  صورت بر

 سازوکار مورد  هر در   ساختار منازعات  تحلیل  بهابتدا  و  نهاد فراتر  پا را باید پس
   واقعی  مشکالت  تحلیل، و نهایتاً  قدرت  در قبال  مجریه  رفتارهاي لیلح ت ، سپس  نظر

  اجماالً    است  راستا نخست الزم در این.  سازوکار پرداخت  سیرتکاملی مربوط به
 .   کنیم تعریفا  ر  بازیهاست   نظریه  از نظر ما همان  کهاصلی   ابزار ریاضی
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4  
  ها  بازي  نظریهياجزا

 
   مکانیسم ، شهروندان. است  کرده  تعیین  اساسی  خود قانون  براي  سیاسی جامعه

. اند  کرده  معین را  مجریه  قوه  انتخاب خصوصاً  سیاسی هاي گزینه   انتخاب   هاي
 هچگون  قوانین  این  در قبال  سیاست  عرصه  بازیگران  از خود پرسید توان می  بنابراین

   قدرت  به  خود و رسیدن هاي  دیدگاه  تحمیل  براي هایی  روش کنند؟ چه رفتار می
   حاصل ی کهتواند فشار منازعات می   چگونه  ساز و کار قانونی گیرند؟ یک بکار می

 کنند؟ آیا  تحمل  را است   اجتماعی  مختلف   گروههاي  که  منافع میان ناهمخوانی
   که  هایی  ائتالف احتمالی  ، و نیز انواع  خود نظرات فرد در تحمیل هر   شانس توان می

   این  به  پاسخ ،  فصل  این  کرد؟ موضوع  بینی  پیش  از قبل راشود  برقرار می آنان  میان
  گیریم  بکار می  که ابزار ریاضی.   است عینی درچند مورد   آن  نتایج بررسی و  سئواالت

  باید تصمیمی  نفر  چندین  در آن  که  هایی  وضعیت  بررسی ، یعنی ها است  بازي نظریه
   . خواهد بود  آنان  همه  حال  شامل ش نتایج بگیرند که
 روز   محض  سرگرمیبه صورت    است  ممکن  بسیار متنوعی هاي  وضعیت چنین

  بازي" از  بعضاً. دیده شوند   یا سیاسی ،اقتصادي   نظامی هاي ، وضعیتمره
   دیگري  گروه  نفع  به    گروهی می گویند کهشود ، یا  می  گفته  سخن" حکومت

  کامالً   تشابه وجه  ایجاد  بدلیل   معنایی  قرابت شاید همین.  کنند  می " بازي"
    شانسی هاي  بازي  از تحلیل ها که  بازي نظریه.  ما را دچار خطا سازد تحلیل ، صوري

   بررسی  براي  بلکه  سیاسی  منازعات  بررسی براي   نه  اوایل ن، در آمنشاء گرفته است
   جایگاه  ریاضیات  انتزاعی  در حوزه بزودي ولی .   بسط یافت  نظامی  منازعاتعینی

 خود   خاص  واغراض  مفاهیم ها، در جستجوي  بازي نظریه.  پیدا کرد خود را  مستقل
  دادن  ما در اینجا نشان هدف. آید  بنظر می ده و غالبا پیچی  است  تئوریک هنوز ابزاري
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 ) predicative (  پیشگویانه تواند در تحلیل  باز یها می  نظریه  که  است  حقیقت این 
   میان  بنیادین ارتباط  توان  می  صورت  باشد و دراین  کلیدي   ابزاري  سیاست علم

  .  کرد  را تحلیل  و رفتار سیاسی  اساسی قانون
. آید  کار نمی ها به  بازي  نظریه کلیت   فوق الذکر پرسشهاي    به  گویی اسخدر پ
 غیر   االمکان  بسیار مختصر و حتی ، تعریف  ازکتاب  فصل ، در این  دلیل بهمین

   شود که  وارد دنیایی تدریجاً  خواننده تا،   گرفت  از آنرا در نظر خواهیم   صوري
 نیز   گاهی بلکه  و  در آمده  از واقعیت  معقولی وب چارچ ه شکل نمادها ب انتزاع

  . دهد  از خود بروز می اي  العاده  فوق  تحلیلی ظرفیت
  

   اصلی مفاهیم   -1 
   بازي  مفهوم-)  الف

 باشند   اتخاذ تصمیماتی  نفر در حال  چندین  را گویند که   وضعیتی  بازي   گفتیم
 از   و پوکر مصادیقی ، شطرنج  بریج هاي بازي. شود یآنها م   دامنگیر همه  آن  نتایج که

 از   هایی  پدیده همه   که  است  فراگیراًتقریب   چنان  تعریف اما این.  اند  وضعیتی چنان
 هر   وحتی  اقتصادي ، یا رقابت  سیاسی  احزاب ، معارضه  نظامی هاي  کشمکش قبیل

[ گیرد شوند را در بر می  دیگر رویا رو می با افراد  افرادي در آن  که  اجتماعی فعالیت
 .]پس باید اجزاء آنرا مشخص کرد

   باید تصمیماتی  که  یا دو شرکت ، دو حزب  رویا رو شده  دو ارتش- بازیگر 
   محیط بیرونی بسته به شرایط و،   قواعد بازي  ، به هایشان  تصمیم  به  بسته؛ بگیرند
، در   که  است فردي  بازیگر پس. باشد)  یا مغلوب(   غالب  یا دیگري  یکی  است ممکن
  .  است  امتیازگیري  دنبال ، به  با سازوکار مشخص اي مناقشه

   فرد باید یک  آن  مطابق  که یابیم  را باز می  تصمیم  نظریه  مبانی  وضوح در اینجا به
   پیامدهایش سعت و با در نظر گرفتن) شود  می  خوانده  دراینجا تاکتیک که( را  تصمیم

 نیز   رقبایش  تصمیم  به  خود او بلکه تصمیم  تنها به  نه  هر پیامدي پس. اتخاذ کند
 خود   و فعالیت برنامه  تنها به  را ببرد نه  انتخاباتی  رقابت  حزبی اینکه.  دارد بستگی
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 (" تطبیع  حالت"هر .  دارد  نیز بستگی  دیگر احزاب  و فعالیت  برنامه  به ، بلکه حزب
etat de la nature( از   مجموعی  واسطه آمد بهدوم    در فصل  که  معنایی  به 

،  در بیشتر موارد واقعی. شود می  مشخص  توسط سایر بازیگران  اتخاذ شده تصمیمات
   کامالً دارد که  بستگی نیز   دیگر بازیگران  از تصمیمات  خارج  عواملی  به پیامد تصمیم
 و   المللی  بین ، وضعیت  افکار عمومی  وضعیتمثالً ( ا  آسان نیستشناسایی آنه

 آنها  حتمالی ا  پیامدهاي ، بازیگر بایستی  هر تصمیم  اولویت تعیین  ، براي پس).  غیره
   که  پذیرفت توان  می  رفتاري شروط  چه  با  که  دیدیم  دوم در فصل.  کند را مقایسه

  احتمالمساوي با همان    ترتیب  این  هایی  فرض ا چه، و ب میسر استمقایسه   این
  .  است  هر تصمیم ریاضی

   صورت تواند به  می بازي.   است  از بازیگران اي  مجموعه  ائتالف- ها ائتالف 
یا تعاون یا  [  مبارزه  یا حالت  همکاري  حالت: شود مشخص  دو وضعیت  از این یکی

  است  ممکني یکدیگر قرار می گیرند  رو یا رو   بازي   در یک  که افرادي .  ]تعارض
 قرار   با هم  در تقابل نیز دیگر  و در مواردي  داشته  مکمل  منافع  موارد یکسريدر

  نفع  به در انتخابات ثالث    حزب  علیه دو حزب  اتحاد  است  ممکنمثالً. گیرند
 تشکیل  در  ائتالف اجازهعداً  ب   هایشان  ایدئولوژي  تضاد  باشد،  گر چه  طرفین 

     که  است  آرمانی  حالت  یک صرفاً  محض  مبارزه حالت ،  واقعدر .  ندهد  کابینه را
   منازعات در ، حتی واقعیدنیاي    دارد، اما در منازعات  بررسی  اهمیت  النفسه فی

   روان  پیچیده مل عوا  متأثر از  آن محرکهنیروي  و   ائتالف .تحقق  دارد کمتر  نظامی
 در   بسزایی  نقش عنا م  این دید که   خواهیمبعداً.  است  شناختی  و جامعه شناختی

  .ها دارد  بازي نظریه    اصولی تحلیل
 و   اتخاذ کرده   بطور قطعی  بازیگران  که  تصمیماتی  ـ مجموعهبازي  یجانت

  .شود  می  خوانده شود، نتیجه ی م  از آنان عاید هر کدام   طریق  از این  که سودهایی
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   بازي  نرمال  و شکل  بسط یافته شکل)  ب
 هر بازیگر   قاطع  تصمیم  که  دلیل  بدان نخست. شود  نمی  انجام  آنی  بصورت بازي  

 تغییر   مواضعشاید   زنی  چانه  این  قرار گیرد و در جریان  زنی چانه  موضوعمی تواند
   از تصمیمات  توالی) شطرنج بازيمشابه  ( است  ممکن بازي  که   دلیل  بداندوم. کند

فقط به    در حالی که هدف مورد نظر باشد   بازیگرهر دو  توسط   اتخاذ شده جزئی
  اساساً ،  هنگام استفاده از تحلیل بازي گونه  نوع .یکی از آنان می تواند تعلق گیرد

 بازي اصطالحا  ( جنس   از این بازي نوعهر.  نظر نیست  مورد   از بازي ها خاصی
   به یعنی (  لحظه  به لحظه   با تصمیمات  بازي  یک تواند بعنوان می)   بسط یافته  شکل در

 تر  جزئی  از تصمیمات اي  مجموعه  هر تصمیم  در آن  شود، که تلقی)   نرمال شکل
 )M.Bouzitat ( بوزیتات.   است  تاکتیک  نیز یک  تصمیمات  مجموعه این.  است 

 اتخاذ   ، همان  بازي غاز از آ  پیش  تاکتیک  هربازیگر اتخاذ یک  براي" : نویسد می
   با آنها مواجه  بازي رود در طول  می  احتمال  که  است  جزئی هاي  تصمیم  همه یکباره

  ."شود
    استراتژیک  و بازي  تاکتیکی بازي)  ج

 
   ازمیان  تنها مجاز است  نه  از بازیگران ، هر یک  بازي  نرمال  شکل با در نظر گرفتن

 ت از احتماال  توزیعی تواند با انتخاب  می  باشد، بلکه  داشته  آگاهانه ها انتخاب تاکتیک
   گسترش  منزله  کار به این.  کند  اتخاذ تاکتیک  به مبادرت   قید قرعه ، به  کل  یک روي

 از   احتماالت  توزیع ها همان  استراتژي موعهمج  ، یعنی ها است  استراتژي مجموعه
   وارد سطح تاکتیکی   از سطح  ترتیب  این به.  ها است  تاکتیک  مجموعه میان

   حل براي  چرا  دید که  خواهیم  دو نفره  بازي  در بررسیبعداً.  شویم  می استراتژیک
   که  در بازییاًمسلم.   دهیم  را انجام  استراتژیک  کارهاي  این  از بازیها مجبوریم برخی

   معناي  همان  احتمال مفهوم، ) ات یا انتخاب مثال جنگ(پذیرد   می  بارانجام تنها یک
،   حال در عین.  فهمیم  می تکرار شونده هاي  در بازي  که  نیست  حاالتفراوانی   معمول

 از   با استفاده ژیکاسترات  بازي[  رویکردي   چنین  برد که  پی توان  جا می از همین
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   رقباست  و زیرکی  با ذکاوت  نظیر در مقابله  کم دستمایه اي ]  احتماالت اصول
   بعدي  قطعی توانند تاکتیک  نمی  هم  حریف  احتماالت  قانون  با شناخت دیگر حتی که

   در پیشی  و مهارت ، زیرکی ، زرنگی  حقه   معناي استراتژي  مفهوم پس. را دریابند
 امر تأکید شود   بر این اما بایستی. کند  رفتارمی  مدل  را وارد بحث  بر حریف گرفتن

  یک.  باشد داشته  تاکتیکی  با بازي  متفاوت  ماهیتی  است  ممکن  استراتژیک  بازي که
  همچنین. شود  نمی  استراتژیک  دو نفره  بازي منجر بهالزاماً    تاکتیکی  دو نفره بازي

   حزب  یک  که  گونه  حذر کند، همان  استراتژي  بازیگر از بکارگیري  یک است ممکن
   خودداري  قید قرعه  کاندیدها به ها یا انتخاب  برنامه  ازمیان  برنامه  از انتخاب سیاسی

  . کند می
   تعادل هاي ها و حالت حل راه) د

ر  با د  است که شرایط مفروضیجستجوي بازیها   تئوري  اصلی موضوع
  ها یعنی حل راه بتوان ،  و قواعد بازي  از طرفین  هر یک  تصمیمات نظرگرفتن
   تقسیم  منجر به  بازي نتیجه  وضعیت  در آن ، که  یافت  تعادل هاي وضعیت

 از   مختلفی تلقی هاي  اًبعد. شود)   یا قدرتمنافع ( عواید"معقول "  االمکان حتی
: گردند  می  تعادل  مفهوم  حولاً عمدت تلقی ها  این.  کرد  خواهیم مطالعه ها را حل راه
  نتواند   از طرفین  یک هیچ  که  است  از بازي  معقولی نتیجه ) solution(  حل راه

  .  پیدا می کند  از این نتیجه را نادیده بگیرد غلبه  براي  که  شانسی  اندكصرف
   از بدترین  حداقل شد که باید بکو  بازیگر اغلب  یک- امید  میزان محاسبه -1

   هر تاکتیک  پیامدهاي  بدترین کند که  می راستا تحلیل  در این. ي گزیند دور وضعیت
   هر چه رفتار سایر بازیگران ،  شود که  باید مطمئن اول.   است کدام)  یا استراتژي(

تواند از   می  صورت در این.  خواهد آورد  را بدست  حداقل باشد، او این
   بیشترین یعنی( سود حداکثر   باشد که  آنهایی  بدنبال ها یا استراتژیهایش تاکتیک نبی

   این  که  جهت از آن.  دارد  همراه را به)   استراتژیک  بازي  درحالت  بازي امید برد این
 مقدار امید  شود که می   گفته  است  سود حداقلبیشترین مقدار ازحداکثر سود 

  را براي   سود ماکسیمین  که هر استراتژي.  است )  کمینه هبیشین ( ماکسیمین
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   جستجوي  دید که خواهیم. شود  می  خوانده محتاط ، استراتژي کند بازیگرتضمین
 اینها  همه. شود  آغاز می هایی حل  راه  چنین  باجستجوي  همیشه  بازي  یک هاي حل راه

   براي  منافع  شاخص  یک  که شرطی بهکند،   می  نیز صدق  اتحاد بازیگران در هنگام
  . گردد  مشخص  مختلف  بازیگران ترجیحات

   تمام ، به ازاء از بازیگر  استراتژي  یک  است  ممکن  گاهی-  برتري -2
از نتایج اً  خود او نسبت  براي  شود که  نتایجی منجر به ،   دیگر بازیگران هاي استراتژي
 بر   اول شود استراتژي می   گفته  صورت در این.  بهتر باشدش دیگر استراتژي
، اگر   بازیگر مستقل یک. دارد ) dominance(  برتري  رجحان یا   دوم استراتژي

  . کند برتر را برگزیند، ضرر نمی    استراتژي  انتخابهنگام
  هاي  استراتژي  جمعی  برتري  رابطه توان  نیز، می  متحد از بازیگران  گروه  یک براي

   تشکیل  کامال براي  هر اتحادي  که  آنست  مشروط به  برتري این. کرد اتحاد را تعریف
   مانع فردي   منافع  افزایش  است ممکن در آن صورت .  زا باشد  محدودیت دهندگانش
   مختلف  معانی ینهم   دید که خواهیم  . شود  برتر جمعی هاي  استراتژي بکارگیري

 .کنند  ایفا می  بازي  یک هاي حل  راه  در پیدا کردن يا  عمده  نقش برتري
   تعادل  حالت ها جستجوي  بازي  نظریه  شد اساس گفته   چنانکه-  تعادل  -3
.  باشد  بازیگران تر همه  کامل  هر چه مورد رضایت   که هایی  وضعیت ، یعنی است
 یا   این  رسیدن  قدرت همانا به عه مناز  این  نهایی  دارد و ترجمان  برنده  یک  بازي البته
 را بیابد  هایی کوشد وضعیت ها می  بازي ، نظریه  همه با این.   است  بازیگر یا ائتالف آن
   و قواعد بازي ، محیط بازي  هایش  توانایی  به ، با توجه  بازیگري  هیچ  در آن که
   براي  مهمه هاییخصا ش    تعادل  حاالت این.  نبیند"  خویش سرزنش  براي جایی"

 در   تعادل  فروپاشی و  خشونت  موضوعالبته. آمیزهستند  تنازع هاي  وضعیت تحلیل
 وجود  مشروط بهاً بدو   تعادل  حالت  خوردن اما برهم. ماند  می  سیاسی  مناقشه بطن

  یا تحلیل   تعادل  حالت  نواقص  بررسی    شرایط وجودي  از این  و آگاهی  است تعادل
  . سازد  آنرا میسر می  گسست چگونگی
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   علم امروزه.   آشکار است  اقتصاد باز هم  با حوزه  پدیده  این)analogie( تشابه 
   که  در حالی;  نیست  غیر ممکن هاي  تعادل  جستجوي  جزهمان  چیزياًاقتصاد عمدت

  علم.  است   همزمان هاي تعادل  از عدم پیچیده اي   دچار مجموعه  واقعیت دنیاي
اقتصاد    را از علم  نکته  باید این  سیاسی هاي  رژیم  ساختارهاي  فهم  براي سیاست

   نظریه تر همین  اصلی  و مرحله  دوم  مرحله  تعادل  گسست  حاالت بررسی. بگیرد
  .  باشد خواهد جامع می  که بازیها است

    اطالعات  مربوط به مسائل) ه
   گفت توانمی.   رقبا است هاي  تاکتیک  درباره ا اطالعات بازیه  تئوري عنصر اصلی

ه  شد  اثبات در واقع.   است  کامل  اطالعات نوط به ماً عمیق تعادل  وجود حالت که
   یک ، حداقل  کامل با اطالعات)  متناهی هاي با تاکتیک (  متناهی  در هر بازي  کهاست
   مفهوم  دید که خواهیماً بعد. د وجود دارد را حفظ کن  تعادل  حالت  که  تاکتیکی نظام

  .  است ابهام آمیز بسیار  اطالعات
 دو   میان تأملی   اما قابل  جالب قرابت،   سیاسی  علوم  از نویسندگان  بسیاريزعم ب

 یکدیگر   رفتارهاي  سیاست  بازي  بازیگران اگر همه.  ومدارا وجود دارد  اطالع مفهوم
   مشترك  منافع  کسب  براي  اتحاد با دیگري توانندهر نوع  می صورت  را بدانند، در آن

   سیاسی احتمال برابر با  ات ارتباط] ریاضی [    صوري  احتمال،  یعنی. را بپذیرند
  از  سیاسی  حزب  اگر یک  حتی  واقعیت  در عالم  که  است بدیهی.   است همکاري
 فکر اتحاد   به  که  نیستاطالع صرف  ین، بخاطر امطلع  باشد دیگر  حزب استراتژي

  .   گشت  باز خواهیم  تحلیل این  به  اطالعات ما در مفهوم. افتد  می با آن
 مفید   دو نفره  بازي ، تحلیل  چند نفره هاي  بازي  عمومی  مدل  از بررسی پیش

   . وجود دارد  دو نفره  حاالت  در همین تري  متعددپیچیده زیرا مسائل.  است
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  با دو بازیگرییها ازي ب-2

    متناهی  استراتژیک دوئل
   تعداد متناهی  از بازیگران ، اگر هر یک )  نرمال  شکل  به  (  دو نفره  بازي یک
   یکی هاي  تاکتیک توان می.  شود ترسیم  اي  ساده  شیوه تواند به  باشد، می داشته تاکتیک

   را معادل  دیگري هاي  و تاکتیک  جدول  یک هاي  ردیف را معادل از بازیگران
   نتایج  جدول شرح هاي  از خانه در هر یکیا  ،  سپس .    در نظر گرفت آن ستونهاي
 این تاکتیک  یا اگر ;شود  می   دارند ثبت القی با همدیگر ت  که هایی  تاکتیک مربوطه

 توسط     آمده   بدست شوند، مقدار گیري   اندازهRij  مثالً  سود واحدي با شاخصها 
  . شود  می  نوشته هربازیگر برنده

 
                                                                 B                                        

 تاکتیک هاي
                                                                    
                                   
                                 A  تاکتیکهاي                                                

     
                                                         

    
                                                             
                                                            

  این.  دارد  تقابل  با هم دو بازیگر کامالً  منافع  که  است  بازي] دو نفره بازي[    دوئل
 در ;   است ین چن  در شطرنج.خالصه شود مقدار  تواند در یک  می دو مقدارمنافع

   از کرسی  بر سر مقدار مشخصی  رقابت  که سیاسی  دو حزب  میان  انتخاباتی مبارزه
   متقابل هاي ، محیط و تاکتیک قانونی  ساز و کارهاي  نوع  تابع انتخابات  ، نتیجه هاست

ورد  را م دوئل بازي دو نفره  یا  اجماالًما .   است) کاندیدا ، انتخاب ، رقابت برنامه(
  : دهیم  قرار می مطالعه

  متناهی   در اختیار دارند دوئل  تاکتیک  از رقبا تعداد متناهی  هر یک  که وقتی
  هاي  تاکتیک معموالً ، چرا که  است  صوري  فرض  یک  این  البته.شود  می خوانده

 β1 β2           βj βn 

α1     
α2     
αi   Rij  
αk     
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،  نامه بر  اندکی  است  کافی  سیاسی  حزب  یکمثالً : اند  متفاوت موجود بسیار از هم
 و   تاکتیک صورت  در این ها، یا تصویر رهبر خود را تغییر دهد که روش

  . خواهد شد  متفاوت خیلی  هایش استراتژي
  هاي در خانه )  Rij  سود  با شاخصمثالً (A گری باز   ترجیحات کنیم  فرض

 بازیگر  باشد،  شده  تعریف  شکل  بدین  که  تاکتیکی  دوئل دریک. اند  شده  ثبت جدول
،   رقیب  نظر از تاکتیک ، صرف تاکتیک  کدام در یابد   بتدریج تواند امیدوار باشد که می

 از   هر یکماکسیمین   همان  معادل  تاکتیک این.  دارد  همراه  سود را به بیشترین
  .  است  جدول هاي ردیف

 میزا ن    همان  اینها که  باشد، مقدار یکسان  مساوي  با مینیماکس  ماکسیمین وقتی
   که  زوجی هر حالت. شود  می نامیده   بازي ارزش،   است  هر دوحریف  امید برابر 
  در واقع. کند  را برقرار می  باشد تعادل شده  محتاط تشکیل  از دو تاکتیک  ترتیب بدین
 از  بنشینند  تأمل به  اگر بعد از بازي  بازیگران  که  است  حلی  راه  همان  حالت این

ي  تواند سود  نمی  حریف  هر تاکتیک  ازاي  به  کدام  نیستند، زیرا هیچ  متأسف  آن بابت
   همان  معادل  دارند، که  سود مشابه نقاط تعادل.  دهد  خود وعده از این به  بیشتر
 محتاط   با هر تاکتیکA محتاط بازیگر  هاي  ازتاکتیک  و هر یک  است  بازي ارزش

 محتاط  هاي تاکتیک  صورت در این. آورد  وجود می  را به ل تعادBبازیگر 
   بد انتخاب  شک  بی  کلمه این. شوند  می  خوانده ) optimal(   بهین هاي تاکتیک

  .   نیست  خاطر احتیاط نبود، بهین  چیز، اگر به  زیرا دراینجا هیچ  است شده
  ، ماکسیمین  کلی در حالت. دنامن  می حل راه را   بازي  و ارزش  بهین  تاکتیک جمع

 محتاط   تاکتیک  یک  حداقل  هر بازیگر همیشهاًمسلم.   است  کمتر ازمینیماکساًقطع
.  را ندارد  از ثبات  حالتی  کمترین  تاکتیک  موردانتظار از آن در اختیار دارد اما نتایج

 اً واقع شان  تاکتیک  شوند که مدعی توانند مانند قبل ، دو بازیگر هرگز نمی بعد از بازي
  .کند  می  تضمین  آنان  از سود را براي حداقلی

 محدود   در چارچوب  تعادل  حال  راه  جستجوي معموالً  اینکه  به با توجه
تر استراتژیها   وسیع  آنرا در چارچوب آید، آیا بهتر نیست  بنظرمی ها بیهوده تاکتیک



68    اي در علوم سیاسی  رشته هاي میان مدل

ها در   تاکتیک  براي توان  می  که احتماالتی  نامتناهی  در چارچوب ، یعنی  کنیم تعقیب
 اگر بازیگر   وجوددارد که سوديB بازیگر    براي  هر احتمالی  ازاي ؟ به نظر گرفت

Aمورد نظر را اتخاذ کند، بازیگر   تاکتیک Bآورد  سود را بدست تواند آن  می ; 
 مقدار  این. Bو  A   تاکتیک  ازاء هر زوج  بهA   از سودهاي مقدار میانگینی یعنی

باشد، با A بازیگر    مورد نظر براي  تاکتیک ترجیح  کمیتی تواند شاخص  می میانگین
  .  ذکر شددوم   در فصل  که  شروطی  همان فرض

 اتخاذ کند، او   استراتژي یک B  بازیگر  هر استراتژي  ازاي نیز به A اگر بازیگر
   هر استراتژي  براي  ترتیب بدین.   است گین مقادیر میان  این میانگین  ارزش  خواهان هم

 با دو  جدولی"   هر حال  به را در نظر گرفتA  سود توان می B  و بازیکن A  بازیکن
   .وجود دارد   ممکن  استراتژي  بینهایت آید، چرا که  بوجود می " دائم ورودي

  استراتژیک   دوئل  به  است  ممکن    تاکتیک  دوئل  شد که یک قبال یادآوري
   اتفاقی  نتایج  درباره  آنان هاي  ترجیح  که  نیست اجباري   هیچ عملدر  پس ، . نینجامد

  .  باشد  داشته  تقابل  با هم  استراتژیک بازي
   دوئل گوید در یک می)  -Von Newmann 1928  (  نیومان  فون قضیه

 ایجاد ها جمع ستراتژي و ا  است  مینیماکس  همان  ماکزیمم  متناهی استراتژیک
   خوانده  بازي  ارزش  باز هم  و ماکسیمین  مینیماکس مقدارمیانگین. کنند  می تعادل

.  اند  تعویض  ارز و قابل ، هم  تعادل هاي استراتژي شود که  می  اثبات همچنین. شود می
  .ددهن  می را تشکیل  بازي حل  راهاً مجموع  بازي  و ارزش  تعادل دو استراتژي

  :  است  کافی  دو نکته  مفهوم  این  معناي  دادن  نشان براي
   آنکه  کند بی گیرد را علنی  بکار می  که اي  بهینه تواند استراتژي  بازیگر می  هر 1-

   استراتژي  یک بکارگیري.  کند  استفاده  امید خود از آن افزایش  بتواند براي حریفش
  . است ریفح  زیرکی  در مقابلسپري  بهین

  بدان چشم دارندهر دو بازیگر     استراتژیک  دوئل  یک ی که درمقدار ارزش 2-
.  نباشد  از نقاط تعادل  یک  هیچ  نفع ، دیگر به تاکتیک  یک  بعد از انتخاب  است ممکن
   متوسط یک  ارزش  دهنده نشان  هر حال  زیرا به  نیست عینی   فاقد معناي  همه با این
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تصور    بازي  بعنوان کهي باشد  عملیات تواند اساس  مقدار می این.   است مالیرد احتب
  هاي  تعداد کرسی تواند همان  می  بازي ، ارزش  دوحزبی  سیستم در مثال. می کنیم

  . مورد انتظارباشد
 باشد؟  تواند داشته  امید می  میزان چه ،B   نظر از رفتار حزب صرف ،A  حزب

 و   بوده  واقعیت  خالف  مختلف هاي  در رقابت اي  قرعه انتخاب  که بود باید متوجه
  .  است محال   هر رقابت  تعداد آراء مربوط به دانستن

  : سازیم  می  را روشن ]بازي دو نفره  [  دوئل  این  ریاضی  صورت اکنون
  یکتاکت n  تعداد روي    x1, ..... , xn   احتماالت توزیع A  بازیگر استراتژي

  : د شو  می  نوشته X   بردار خطیتبصور   تاکتیکی چنین.  است
X = ( x1 , ....... , xn) 

  تعداد تاکتیک n  روي  y1, ..... , yn   احتماالت توزیع B  بازیگر استراتژي
 y   بصورت  استراتژي چنین.  است
 

 : شود  می ثبت)  بردار ستونی(
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  مطلوبیت  از   عددي  توصیف  آنکه براي. آید  می  بدستxiy  با احتمال Rij  نتیجه

  طبق.   کنیم  استفاده مطلوبیت    ریاضی  باید از قاعده  باشیم داشته  شانسی  انتخاب این
  اي  محاسبه  قابل مطلوبیت،   قطعی وضعیت  دو  از بین  شانسی  هر انتخاب  قاعده این

  .  است  قطعی  نتایج به ریاضی امید   میزان  همان دارد که
  از استراتژيA  بازیگر هر گاه.   استRij  نتیجه  قطعی   مطلوبیت aij کنیم فرض

X و بازیگر B ازاستراتژي  Yاستراتژي  زوج  این  مربوط به  نتیجه،  کند  استفاده   
 تابع  که  است  شانسی   انتخاب  یک این.  دارد  بدنبال  تصادفی-   شانسی نماي

                                   XAY = xi aij yi       : از   است  عبارت  آنمطلوبیت 
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   تعریف  استراتژي  از طریق  استراتژیک  دوئل در این A  برد بازیگر امید محتاطانه
   بیشترین   که استراتژي B   دارد، وقتی  همراه  او به  سودحداکثر را براي شود که می

 : داریم  کند،در آنصورت  دارد انتخاب  همراه را به A  ضرر به
  Xکه  بنحوي  :                   maxx miny XAY    

   maxy minx XAY:   که  بنحوي  استY   اندازه به ،B   طور امید محتاطانه همین
   ارزش  یک  داراي تژیک استرا بازي : شود  می  بیان  چنین نیومان  فون قضیه
   :   است مشخص

maxx miny XAY = maxy minx XAY   
 را   تعادل  در حال  استراتژیهاي  زوج  محتاط دو بازیگر، یک هاي و استراتژي

YX،  در نتیجه. دهند  می تشکیل   .ها هستند  پاسخ  بهترین,
 

XYAXYXA   
YYAXAYX  

 
 و   ماکسیمین  شود که  داده  نشان  است کافی.   است  ساده  قضیه  این اثبات

  .  مانند است  دوئل  خطی  مقادیر دوبرنامه مینیماکس
  . باشند  آن هاي ردیف Ai و A  بازیگر  مربوط به ستونهاي Aj  گیریم
را  XAj سود X  با استراتژي A بازیگر ،B بازیگر Bj   ازاء تاکتیک به ---- 

  .آورد  می بدست
 :شود  می  محاسبه چنین A سود بازیگر ،B بازیگر Y   ازاء استراتژي به ---- 

XAY = (XAj ) yj 
   بین  و حد فاصل  استj  XA  محدب  خطی  ترکیبXAY   صورت در این
 ازیگر ب  که  امیدي  میزان پس.   است قرار گرفته XAjمقادیر    و کوچکترین بزرگترین

A است  بسته  دل  بدان  استراتژي  از این با استفاده  :  
eA (X) = miny XAY = minj XAj    

   کوچکترین  از جستجوي  است عبارت  حداقل  این سازي  بیشینه  از راههاي یکی
  بدین.   تا حد امکان  عدد مجهول  این و بزرگتر کردن XAj  مقادیر عدد ازمیان
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 u    مثل  عددي بدنبال ،X   خود یعنی استراتژي   تعقیب در عین A ، بازیگر ترتیب
  :  که  بنحوي است 

     j   u    >j    XA 
   به است    x1, ..... , xn , uاز مقادیر  (n+1)  تعداد  دنبال به A  بازیگر پس
 :  ه ک نحوي
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.  باشد  مقدار ممکن  کمترین  که  نحوي  به است Y   استراتژي بدنبال B بازیگر
 تا   عدد مجهول  این  از تقلیل  است  عبارت  هدف  این به  رسیدن  از راههاي یکی

  بدنبال ، Y  استراتژي  تعقیب تموازا به ،B بازیگر  ترتیب بدین.     حد ممکن کمترین
  ai  Y≤ ω                      :      ه ک  نحوي  به است  ω عدد

   بنحوي  است  y1, ..... , yn , wاز مقادیر  (n+1)  تعداد  دنبال به B  بازیگر پس
  : که
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 تنها کافی   که  است  خطی ه دو برنام  حل  منوط به  استراتژیک  دوئل  این حل پس، 
د اند  می جازم   دوئل  حالت  این  ریاضی  حکم.نشود   آنها را اثبات  دوئل  حالتاست

   اشترن  و مورگن نیومان  فون قضیه  ترتیب  بدین   .  maxu = min w  کنیم  قبول که
 .شود  می اثبات

 
  

  دو بازیگر از   با بیش ییها ازيب-3
 

 دو بازیگر در   هر گاه  که  غیر صفر دیدیم  با جمع  دو نفره  بازیهاي  در بررسی
  شود که  می  دیده  از اتحاد و ائتالف تري  پیچیده هاي باشند، پدیده  محض  منافع تقابل

  . دهند دهد امید سودخود را افزایش  می  امکان  بازیگران به
  ، موضوع  بازیگران  سازوکارها و رفتارهاي  به با توجه   بازي  ممکن  نتایج بررسی

  قدرت  کسب   استراتژي  چگونه خواهیم دید.  دهیم  می  شرح اینک  که  است اي نظریه
   صوري  تحلیل نوعاً، کار ما   حال در عین: دارد  اساسی  قوانین]ظرفیت  [   به بستگی

بسته به ،   که دهیم  قرار می  موردمطالعه  ترتیب  را به هایی  مدل  سري یک. خواهد بود
  عدیل و ت  تصحیح  مکرراً،   انتخاباتی  منازعات  ویژه  به  سیاسی  منازعه شرایط

   مدل  شناختی  معرفتچارچوب باید در  ها را همیشه  مدل  این نتایج. شوند می
  . نمود  و تحلیل تجسم  سیاسی
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 اتحاد، ارتباط یا   هر گونه  امکان که ی در حالت-   غیرتعاونی بازیهاي ) الف
  صادق)   ناش قضیه( زیر را   قضیه توان می باشد،ن     بازیگران  میان  و تالفی پرداخت
  هیچ  در آن  وجود دارد که  تعادلی  استراتژیهاي  سیستم  یک  کم دست:  دانست

   نفعش نظر بگیرد، به در   اطالعات  عنوان  را بهان دیگر ، اگر استراتژیهاي بازیگري
   بیش  که  بازیهایی  براي  نقاط تعادل  جستجوي. خود راتغییردهد  انتخاب  که نیست

   است  ممکن  عمالً.   است  دوئل  حالت تراز بازي  مشکل  مراتب از دو بازیگر دارند به
  .  باشد وجود داشته  جایگزینی  ارز و غیر قابل  غیر هم  تعادل  حالت چندین

   شامل ، که  است)Brewer( بروور ثابت   نقطه  از قضیه  با استفاده  قضیه  این ثباتا
   داده  نشان سپس.   بازیگر است  ممکنه هاي استراتژي  از مجموعه  تبدیل ساخت

 و   شرط الزم  باشد، یک  متعادل  از استراتژیها بخواهدسیستم  اگر سیستمی شود که می
وجود .  باشد )transformation(  تبدیل  این ثابت  نقطه   خودش  که  آنست کافی
  .   خواهد داشت  دنبال  را به  متعادل هاي  از استراتژي ، وجود سیستمی تبدیل  نقطه
در .  است   از بازي  ضعیفی ، چهره  بازیگران  ارتباط میان  فقدان ، فرض  هر حال به
 با  کار کردن.   است  شان  نفع ها به ري همکا  گسترش اند که  افراد متوجه واقعیت عالم
   تعاونی هاي  بازي موضوع. بخشد  افراد می  به چشمگیري  یا روانی  مادي ، توازن هم

  . ها ست  ائتالف گونه  همین  روند تحوالت  بررسی] همکاري  حالت[
   بازیهایی  به اکنون -  ) transferts(   با انتقاالت  تعاونی هاي بازي ) ب

   از آنچه  بیش شوند تا چیزي  متحدمی  با هم  مختلف  طرق  به  بازیگران  که پردازیم می
  در این ؟"آنچه"   از کدام اما بیش.  آورند شد بدست  می  عایدشان  تنهایی در حالت
)   پول مثل(پذیر  ش  مقدارسنج تواند با یک  می]داو[   رقابتبهانه  کنیم  می جا فرض

  را از آن مذکور   کوشند جایزه  می  گروه  با تشکیل و بازیگران ود ش در نظر گرفته
  گیري  و با واحد اندازه بوده   عددي  آنان  ترجیحات  که پذیریم  می پس. خود کنند

  .  پذیر است  سنجش معینی
   پس; کنند  را تقسیم  آمده  بدست توانند سودهاي  می ، بازیگران  ائتالف  یک درون

 در نظر   مختلف  بازیگران  سودهاي  جمع  حاصل بابر با را  ائتالف ود س توان می
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 اًطبع. یابد  اعضاء تغییر می  میان  قطعی  طرزتقسیم  نهایی  در توزیع ، اگر چه گرفت
 اقتصاد،   در حوزه ، بویژه هست هایی بازي:   است اي  سرمایه  وجود چنین  اصلی مسئله

 در   دیدکه  خواهیم  بعدي در پاراگراف.   است  معلوم ه سرمای  در آنها مقدار این که
   را تعریف  باید مفاهیم  دقتی  و با چه  است  بزرگ  چقدر مشکل  سیاست  علم حوزه

   بازیگران   و مجموعهn تعداد بازیگران.  آید  بدست  از آن کرد تا تفسیرمعناداري
   خوانده  ائتالفN  از مجموعهS    هرزیرمجموعه  که بیاد داریم.   استN  مجموعه

  . شود می
  کامل  با اطالعات هایی بازي)  الف

 سایر   استراتژیهاي  درباره  کاملی  از اطالعات  بازیگران  که کنیم  می  فرض 
 در اینجا  اطالعات.   است  بسیار گسترده  اطالعات مفهوم البته . برخوردارند بازیگران

    و براي  مدارا بوده  اهل  دیگران دیدگاههاي  به  نسبت  بازیگران  که  معنا ست بدان
  بیشترین  آنها کسب  تنها هدف; هستند  اتحاد با هر کسی حاضر به   پیروزيکسب 

  ، این  هر حال به.   نیست  طبیعت  خالف  اتحادي  هیچ پس.   از سود موجود است سهم
   گیرد، بالفاصله   شکلS  اگر ائتالف شود که  امر می  این  پذیرش منجر به فرضیه
   است بدیهی.  گیرد  شکل  سایر بازیگران از مجموع  ائتالفی  آن  در مقابل  است ممکن

 ، در واقع.   است  بسیار سازنده  مواردکاربرد آن  بلکه، نیست  فرض  یکاً صرف  این که
   در نامساعدترین  هر لحظه  که] براي مواردي است  [   معناست  بدان  فرضی چنین
.  ببیند  دیگر بازیگران  همه  خود را رو در روي  ائتالف  که  حالتی  یعنی; ندباش  حالت

شد،  با  در برداشته  اعضایش  همه براي  -ایطی  شر  با چنین-   نفعی ائتالف ، اگر این
  .  خواهد داشته همراه  ب  بیشتري  در شرایط مساعدتر نفعقطعاً
 امید   میزان  همان یعنی:  از امید برد را دارد  حداقلی   هر ائتالف-  تعریف  تابع -1

   دیگر بازیگران  از همه  ائتالفی  او را رو در روي  که اي  دوطرفه مورد انتظار در بازي
   هر ائتالف  براي  امید برد که حداقل تواند با همین  می  بازي  یک پس. دهد قرار می

   دو نفره بازي  ماکسیمین  همان کهv(S)   حقیقی تابع.  شود  مشخص متصور است
  این. شود  می خواندهتعریف    تابع است)   سایر بازیگران  ائتالف در مقابل S  ائتالف(
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 S   ائتالف  که  است  مقداري ترینباال ،  دیگر بازیگران  نظر از تاکتیک مقدارصرف
   کند  خود تضمین تواند براي می

v  کند   می  و فصل  را حل  سیاسی  مناقشه  که  است  سازوکار قانونی معرف
،   مثال  عنوان ، به  اکثریت  روش  دید که  خواهیماًبعد). ها  گزینه  سود،انتخاب تقسیم(

  . دهیم  قرار می را مورد مالحظه v(S)   تابع ر ادامه،د  است  متقارن  ساده  بازي  یکاًعین
  :  زیر را دارا است  ذاتی ویژگیهاي v(S)  ، تابع  تعریف بر اساس

  .  نیست  ائتالف  براي  امیدي  نباشد هیچ  در ائتالف  بازیگري اگر هیچ -
   اندازه مان ه  به  کنند باید حداقل  را متفق هایشان  تالش  که  جداگانه دو ائتالف -

  . شوند  کنند، منتفع توانستندسود کسب  می  جداگانه که
V(S) ائتالف  که  است  سودي آن   S درباره خواهیم  نمی البته. آورد  می بدست   

  .  کنیم پیشداوري S   ائتالف  مختلف  اعضاي سود میان   آن  تقسیم چگونگی
   تابع  کمک  را به  بازياًعموم. گربازی n  تعداد  به  است  بازي معرف   تابع این

یادآور .   است"تعریف   تابع بشکل"  شود بازي  می  گفته یعنی. شناسند می  آن تعریف 
   ممکن  ائتالف  یک  طور بدیهی  زیرا به  نیست اثباتاً حتم v(S)   تابع شود که می

  . باشد  بازي  بازنده است
 اثبات   و با جمع  نرمال  شکل  بازیگر بهn با    بازي این  -  سود  تقسیم بازیهاي -2
.  کنند  خود تقسیم  را باید میان  مشخصی  مبلغ  بازیگران بازي  در این  یعنی؛ است

 را S   ائتالف  که اي  دو نفره  بازي پس).  درآمدهاست  تقسیم  مثال  مشهور همان مثال(
   بخصوص  مینیماکس  وقضیه ت اس  دوئل دهد یک  قرار می  بازیگران در برابر همه

  این تعریف   تابع.  دارد  کارآیی  آن  درباره  است ها متناهی  تعداد تاکتیک  که حالتی
 خود   را میان  سود اثباتی]خارج از ائتالف [   بازیگران  بقیه  که  است  شکلی  به بازي

   در حالت  بازیگران  که است  سودي  سود برابربا همان  این کنند و مجموع  می تقسیم
  . آورند  می  دست بهاً جمع ائتالف

   تابع  کرد که  تعریف  بازیی  را بعنوان  اثبات  جمع  بازي توان  نیز می بر عکس
 .دهد  می  نشان  را در مورد هر ائتالف تقسیم  ویژگی  آن تعریف
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   داشته اثباتی  تواند جمع  می  نرمال  شکل  به  بازي کند که  می  روشن وضیح ت این
 با  ، اگر بازي برعکس.  باشد  نیز همچنین  بازي  آن تعریف   درمورد تابع  آنکه باشد بی

   بازي  که  نیست  آن  معنی  باشد به  شده تعریف  مشخصه  تابع  شکل  به  اثبات جمع
 ردا مو  سیاسی ها درعلوم  بازي این.  باشد  داشته  اثباتی  نیز جمع  آن  نرمال شکل

  که  دلیل  این  به اند بلکه  گرایانه  واقع  خیلی  خاطر که  این  به  نه دارد،بسیار کاربرد
   براي  دلیلی  هم  این البته. دگیر  قرار می  مورد استفادهاً غالب  شان  ترند و نتایج شناخته
  .  گشت  باز خواهیم  نکته  این  به باز هم. شود نمی  آنها کفایت

   را داشته  بازي هاي  ساختار ائتالف  قصد بررسی فعالً  آنکه  بی-   يبند سهم -3
   مختلف  بازیکنان  سود بین ، تقسیم  بازي  در پایان از خود پرسید که توان ، می باشیم

   که  است  شان  نفع ، به باشند حسابگراگر  ،  بازیگران در واقع.  خواهد بود چگونه
  خواهند کرد به  کسب  جمعی  دسته که v(N)  سود ، یعنی  سود بیشینه  تقسیم درباره
 خواهند   اجتناب  از سود احتمالی  بخشی  از هدر رفتن  ترتیب بدین.  برسند توافق

 اگر   خواهد شد، حتی  سود حداکثر تقسیم  باشد، همین  اثبات  با جمع اگربازي. کرد
   تفاهم  صورت در غیر این.  باشد  نگرفته  صورت توافق  بازیگران  مورد میان در این
   که  است رفتاري همان   تفاهم  این الزمه.   است  ضروري  موضوع  بر سر این ایشان
  .  یاد کردیم  از آن  جمعی ]حسابگري  [ عقالنیت بعنوان

اید شرط ب.  شود بازیگر تقسیم n   میان  دلخواه  طریق تواند به  می سود سرجمع
  چیزي  به  بازیگري  هیچشرط   این بر اساس.  قرار گیرد ورد توجه  م  فردي عقالنیت

  به بندي سهم.   نیست آورد، راضی  می  بدست  ائتالف  عدم  در صورت کمتر از آنچه
 دو  شود که  می گفته  سودي  تقسیم ]هم عقالنیت فردي وهم عقالنیت جمعی[ شیوه 

  .  باشد  یافته  تحقق  در آن شرط فوق
   را رعایت  دو شرط قبلی  هستند که عقالنی   کافی  اندازه  به  بازیگران یم کن فرض

.   خواهد گرفتشکل   عمالً بندي  سهم  نوع  چه  بدانیم  که  است این  اصلی مسئله. کنند
 دارد   تأکید کرد، زیرا امکان  اول شرط  زا بودنبر محدودیت باید  باز ،  در واقع
   را تقسیم  کمتر ازحداکثر ممکني سود  نشوند و   قول دت وح  به  موفق بازیگران
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  نیز ، این  حال در عین.  کنار آمد شکلم   باید با این  چگونه  دید که خواهیم.  کنند
تواند سود  نمی  بازیگري  اجرا هیچ  در صورت ، چرا که  است"  بهینه حالت"  همان

 فقط   است ممکن.  یابد گر کاهش سود بازیگر دی  آنکه  دهد بدون خود را افزایش
   حل  تنها راه بندي  سهم ، چنین  حالت  در این; باشد  وجود داشته بندي سهم  نوع یک

بی مایه    را، بازي  بازي چنین.  ندارد  نفعی بازیگران   براي  و ائتالف  است بازي
)inessentiel(  اتحاد دو  رت در صو  که  است اي  گونه  به  بازي این. نامند   می

 نخواهد   همراه  به  عضو دو ائتالف  بازیگران  براي  سودي  اتحاد هیچ ، این ائتالف
  . داشت

  اي  گونه  بازیها به این. سود آور هستند) essentiel(  پر مایه   هاي تنها بازي
:  باشند  امید سود داشته  ائتالف  حالت مثلتوانند   منفرد نمی  بازیگران هستند که

 باید  پس. محسوب نمی شود  بندي  سهم  یک  جداگانه  بازیگران  سودهاي جموعهم
   اجرا درآید، یعنی  به  طور قطعی تواند به  می بندي  سهم  نوع  چه  کهبررسی کرد 

  . خواهد شد  سودموجود تقسیم چگونه
ا ی ( بندي  سهم  دو نوع  را بعنوانBو  A  اگر-    ارزي  و هم  برتري حالت -4

 مختار B و A   دو انتخاب  بین  بازیگران  که کنیم می  فرض;  باشیم داشته)  تقسیم
 شیوه    دو نوع میان از  چگونه ًتوانند بکار گیرند؟ مثالً  می  معیار انتخابی چه. باشند
   داشته  فرقB با A کنند؟ اگر   را انتخاب  یکی  شهروندان    درآمد بین توزیع

 A دیگر  دهند و بازیگرانی  می  را ترجیحB   وجود دارند که گرانی بازی باشد،همیشه
 در   که  دارند و بازیگرانی  سود بیشتريA  بندي  درسهم  که  بازیگرانی  یعنی;را

 نظر   به  مقایسه  غیر قابل بندي سهم  دو نوع  این پس.  دارند  سود بیشتريB  بندي سهم
   معماي این. کرد  سود دو بازیگر را مقایسه زایش اف  نسبی مقدارآیند، زیرا باید  می

  .  سازد  را فراهم  عبور از آن  بازیها امکان نظریه.   است) Pareto(وماندگار پارت
  ترجیح B را بر A   که  کسانی" سیاسی زور " شود باید  داده ترجیح A   آنکه براي

  زور   این چگونه. دهند  می ترجیح A را بر B   باشد که  کسانی  زوردهند بیشتر از می
  ؟  کنیم  را مشخص سیاسی
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 یک    که  شرطی  دارد، به برتري S   ائتالف  در B بر Aد گزینه شو  می گفته
  سود بیشتري B  بندي  در سهم بازیگرانش  که  نحوي  باشد بهوجود داشته S  ائتالف
   داشتند به خود بندي سهم از    در هر یک  بیشتر از آنچه  امید سودي  ائتالف یا ببرند 

  نفعA  بندي  سهم  تحقق  در صورت  اعضایش  که  هست  ائتالفی پس. اعضا بدهد
   ائتالف  در حالت  یابد و فکر کنند که  تحققB   بندي  سهم برند تا آنکه  می بیشتري
  . آوردند  می بدستA   بندي  ازسهم  بیش سودي

  دارد   ]غیر کلی  [  بخشی حالت  مورد نظر ف ائتال  یکاز طریق    برتري رابطه
 امر  این.  متقارننا   و نه  است  انتقالی نه شود  می  دیده  ذیل  در مثال  که  همانگونه یعنی

  .سازد تر می  را بغرنج موضوع
     ج          ب             الف                       ائتالف ها
x2       >    3           1    ……… عواید بازیگر  
y3       >    4           2    ………  عواید بازیگر  
zعواید بازیگر  …… 3               <        2      <   1          
t 3             1    ………  عواید بازیگر  2      <   
u 2             1   >      3     ………  عواید بازیگر  

 
11          11         11                سر جمع عواید   

 
. واقع می شود( )  باشد  تحت برتري ائتالف ( ) اگر بصورت ) الف (ائتالف   
. واقع می شود( )  باشد  تحت برتري ائتالف ( ) اگر بصورت ( ) ائتالف   
. واقع می شود( )  باشد  تحت برتري ائتالف ( ) اگر بصورت ( ) ائتالف   

 
   مغلوب بندي هر سهم:   است  تعادل  عدم  حالت  یک  خود موجب  برتري رابطه

.   است  مهم  بحث  دنباله  براي  برتري  مفهوم همین.  شود  واقع  تردیدتواند مورد می
  .  قرار داد  مورد بررسی توان دارند را نمی   یکسان  ساختار برتري  که هایی بازي
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 آنها   میان شوند که  می  خوانده)isomorph(  ریختهم  وقتی vو u  دو بازي
  با توجه به  که u  بندي  سهم  زوج ازاء یک  به  که  طوري  تناظر برقرار باشد، به نوعی

  .باشد  داشته نیز وجود v   بندي  سهم  زوج  یک،باشد مرتب شده  S  چینش ائتالف  
  اگرسودهاي: ارد وجود د اي  معیار ساده  دو بازي  میان  تناظري  وجود چنین براي

   هم  دو بازي شود که  می  باشند گفته  واحد سود، یکسان ، با تبدیل  هر ائتالف ممکن
   نشان توان  می حتی.  نیز هستند ریختهم ارز باشند   همv وu اگر   کهپیداست. ارزند

  زي در هر دو با  ساختار برتري در نتیجه.  ارزند  هماً الزام ریختهم   دو بازي داد که
  .  دارد فقط از نظر واحد سود تفاوت

   از بازیها تعریف  بندي  دسته  بازیها را در قالب ، مجموعه  ارزي هم البته خاصیت 
   این  از میان  بازي  یک  انتخاب نحوه.دارند  یکسان  ساختار برتري کند که می

  هاي  بازي همه ق فو  قضیه ، بر اساس در واقع.   است  توجه  ارز جالب  هم هاي بازي
   از بازیگران توان  می  دارند، پس  یکسان، ساختار برتري  ارزي  هم  طبقه  یک  به متعلق

 زیرا واحد   سود است  جمع  آنها درباره  میان تنها تفاوت.   داشت  مشابه انتظاررفتاري
. شود  می  صفر انتخاب  با جمع  بازي  هر ساختار، یک تعریف براي.   است  متفاوت آن

شود   می خوانده)  1،0(  بازي صفر، یا همان  با جمع  نرمال  بازي  در صورتی  بازي یک
  :  که

v( i) = 0      i ε  N 
v(N) =1   

)  0 , 1(  بازي  یک توان  می  ارزي  هم  هر طبقه  نمایش  براي  کهشده است   اثبات
   شود زیرا هیچ  باید تقسیم  سرجمع  مبلغ  یک  که است  بازي در چنین. را برگزید
   بودن  حتمی  معرف واحد سرجمع ایناً اگر فرض. برد  نمی  چیزي  تنهایی  به بازیگري

 v(S(آنگاه ، )   انتخاباتمثالً( باشد  اثبات  با جمع  سود باشد، و اگر بازي کسب
  یعنی( او  سود  به امر   این  تحقق  احتمال  و میزانS   ائتالف  احتمال  میزان معرف

  .  است)  او شدن  انتخاب احتمال
شده   اثبات.  صفر درآورد  جمع هاي  بازي  در قالب  براحتی توان  را می  مسائل همه

   باشد به  غیر اثبات نفر بازیگر با سرجمع n-1 با تعداد)  1،0(  بازي اگر یک  کهاست
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   یک  که  شکل بدین.  شود تبدیلبازیگر  n با تعداد  اثبات  بازي  یک تواند به  می آسانی
 S  وارد شود، سود ائتالف S   اگر در ائتالف شود بطوریکه  می وارد بازي (n) بازیگر

  . باشد  دیگر بازیگران  سودهاي  جمع  و حاصل1 عدد   میان  اختالف برابر با میزان
 د کهشو ی م خوانده    متقارن وقتی بازي یک    -   ساده  و بازي  متقارن بازي -5

v(S) ائتالف  تعداد بازیگران  به تنها بستگی   Sدر بازي  دید که خواهیم.  باشد داشته   
   معناست  بدان فرضیه این. شود  می  دیده  حالت  همین  عمومی گیري  با رأي انتخاباتی

 . دارند  یکسان  وزن  در مناقشه  بازیگران که
 ،باشدن متصور   سودي تقسیم و ندارد،  ت جز برد یا باخ  راهی  ائتالف  که وقتی

   کاربرد  سیاسی  در علوم  متقارن هاي بازي. شود  می  خوانده  ساده بازي)  1،0( بازي
  .  دارند کلیدي

  ، خوب تعریف   تابع  انتزاعی  مفهوم  بیشتر   شدن  روشن  براي- چند نمونه  -6
  ، با توجه  تعداد بازیگران  به با توجه v(S)   مقدار تابع نمایش هاي  منحنی  برخی است

  .  شود  رسم  بازي  یاتقارن  سادگی هاي  و ویژگی سازي  نرمال  نوع به

 
                                      1                      n                   S برگ 

  

 
                    P                  B      G     n            S’  برگ 

 
                          v( S) 
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                 v( S) 
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                                                       P             n-1    G     n        
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بعد .   گشت ز آنها کرد بازخواهیم ا توان  می  که ها و تفسیري  منحنی  این  به باز هم
 از  برخی،    برتري حالت  رفتارهاي  با مطالعه توانیم  می کنون ا،  تعاریف  این از همه

   بررسی را  استنباط می شود و قواعد بازي  رفتار بازیگران  به  با توجه که   بازي نتایج
  .  کنیم
  کند بررسی  خطور می  ذهن  به  که اي  ایده  نخستین-   ائتالف هسته -7
، هایی بندي  سهم چنین.   نیست ائتالفی  هیچ حاکمیت   تحت  که  است هایی بندي سهم

. آورد  می فراهم  آشکار را کامالً" مدنی آشتی" شرایط  عمالً،  باشد اگر وجود داشته
 سود  م طرز تقسی  به  با اعتراض  ائتالفی  هیچ  که  است هایی بندي  سهم ها در واقع این
ه شد  اثبات .گویند  می )noyau(  ها را هسته بندي  سهم  این مجموع. برد  نمی نفع آنها

   بدیهی  تعاریف  امر مطابق این ( است  سود  تقسیمات مجموع همان    هسته  کهاست
  :  که  نحوي به)  است
  دست از   چیزي  آورد مگر آنکه  بیشتر بدست تواند چیزي  نمی  بازیگري هیچ -
  .دهد

 v(S)   یعنی  امید سود قبلی  کمتر از میزان  در آن  را که تقسیمی S   ائتالف هیچ -
. شود  می  خوانده  فردي  بین عقالنیتشرط ،   شرط این. پذیرد  کند، نمی دریافت
 و   نهایی  حالتباشد، عمالً  وجود داشته اگر هسته.   است  نیز صادق  آن عکس  حالت

  تغییر این  توانایی  و هم  تمایل  واحد هم  در آن  ائتالفی  هیچ یعنی:   است پایدار بازي
   به  دست  نتایج  این  از میان  دیگري  معیارهاي  باید بر اساس پس.  را ندارد نتیجه

  هاي  در مورد بازي متأسفانه.  باشد  تهی  هسته  است  ممکن گاهی اما.  زد انتخاب
ند ا   سیاسی  کاربرد در علوماً پر غالب و بسیارمتداول  صورت  که، ثابت   با جمع اساسی
  .   است چنین

 را  بازي "تعادل"   منتهی به از نتایج تري  گسترده ها باید مجموعه  بازي  این براي
  .  است  تحقیق همین   بازي حل  راه عناي جستجويم.  کرد تحقیق

   نامیده  بازي حل  راه] شروط زیر به[ Vها  بندي  سهم  مجموعه-   بازي حل راه -8
  :شود می
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   مغلوب  ائتالفی  در هیچV   از مجموعه بندي  سهم هیچ وقتی :   درونی ثبات -
  ، باشد دیگر ن بندي سهم
 بندي   سهم  یک  حداقل  مغلوبV از   خارج بندي هر سهم وقتی :   بیرونی ثبات -
V1 تواند   چیز نمی  را هیچ  تقسیمی رد، چنینوجود دا  ائتالف  هیچ  بدون  که است
 . زند برهم

   و براي  است ی توجه جالبنکته   بازي  نتایج  مجموعه  مضاعف  ثبات این
  .ها کاربرد دارد  ائتالف  قویترین ها، حتی  ائتالف مقبول حل  راه جستجوي

   هسته ه کشده است  اثبات.  ترند  گسترده  از خود هستهم بنديهي سها  مجموعه 
  تر از از وجود هسته ها مطمئن حل  اما وجود راه استV  حل  از راه  بخشی همیشه
   نشده ها داده حل  راه وجودي  شرایط  درباره  کلی  اثبات  هنوز هیچ در واقع.  نیست
 مطرح Lucas ) (   توسط لوکاس حل  راه  بدون  بازي  اواخر مسئله  فقط همین; است

  گفتهنا ]حل راه [  مفهوم  این  و سیاسی  تفسیر اقتصادي  درباره تري  دقیق نکات. شد 
  در علوم.  آمیز است  بسیار مخاطره ، در عمل،حل  راه  از مفهوم استفاده .   است مانده

  هدف ، بلکه مدنظر نیست  یا مورد نیاز  دلچسب حل  راهاً یافتنصرفهدف   سیاسی
   ضرورت  رابطه با در.   است] توافق[   تفاهم  براي ی احتمال  استراتژي  نوعی رسیدن به

   تلقی  بهین  حالت  عنوان  به آنرااند  خواسته  بعضی  که  آنگونه-  حل  راه  مفهوم  ، تعادل
   رویکرد تلقی  یک از  بیش  نباید چیزي حل راه. ندارد  موضع گیري خاصی  -کنند
  . شود

  )G. Owen(  اوون .  جی  از نظریه  که  اکثریت  بازي  شک  بی-   مثال یک
 .  در آوریم لموس م  شکل  را به  بسیارانتزاعی  مفاهیم  این دهد که میفرصت   ایم گرفته

اگر دو بازیگر .  گیریم  را در نظر می3، 2، 1 بازیگر   سه  بین  نفره3   بازي یک
 خواهد   فرانک  یک م هر کدا  به  نفر سوم گاهکنند،  آن  ائتالف  شوند با هم موفق

  چهار نتیجه. شود  نمی  پرداخت چیزي  نگیرد،   صورت  ائتالفی اگر هیچ.  پرداخت
   : ند زیر ا  شرح   به  ممکن  تنها نتایج بعنوان

)0 ، 0 ، 0)       (2- ، 1 ، 1 )       ( 1 ، 2- ، 1 )      ( 1 ، 1 ، 2-   (  
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  :   است  چنین  متقارن  بازي  این تعریف  تابع
 = v(S)  -2   عضو دارد   یک  S   ائتالف وقتی
  = v(S) 2دو عضو دارد     S   ائتالف وقتی
 v(S) = 0    عضو دارد    سه  S   ائتالف وقتی
 3و 2   ائتالف  در آن  که  است  متقارنی  ساده ، بازي  بازي  این )  0،1(  نرمال شکل

.   است  اکثریت  روش  به  بازي  یک این.   است ده بازن  نفره  یک  و ائتالف برنده  نفره
  :آید  می  بدست خطی  تبدیل  کمک  به  بازي  نرمال شکل

                      v = r u + µ در آن  که   r = 1/41/2 =  وµاست  .  
  :آید  می  بدست  بازي  بدیهی  نتیجه  زیر بعنوان بندي  سهم  نوع سه

α = { ½ , ½ , 0  }         β =  { ½ ,  0 , ½ }      γ = {0 , ½ , ½ }  
 

  بندي  بر سهم  ائتالفی  هیچ از طریق ها  بندي  از سهم  یک  هیچ شود که  می مالحظه
   یکی  مغلوب  بیرونی بندي  هر سهم  داد که  نشان توان  می همچنین. ندارد دیگر برتري

  .   است  درونی هاي بندي از سهم
                       { :باشد    چنین  از بازي بندي  سهم  یک کنیم  می رض، ف در واقع

            x = { x1 ,   x2  ,  x3 
   مورد نظر به زیرا بازي            x1  +   x2  +  x3 = 1  ,     xi   ≥  0  ،   صورت در آن
  . برسند ½   مقدار نهایی توانند به می    xi  فقط دو  ترتیب بدین.  است)  0،1(  صورت

 از   یکی تحت حکم    xi  یا، است  γ   ، وα،  β مانند   بندي سهم خود    یا xi پس ،
  .آنها باشد

 یگانه اما .   است  از بازي حل راه   یک}γ، β،  α{     مجموعه  صورت  در این پس
 کرد   اثبات توان  می حتی را   باشد، به  ]  ½ , 0[ از بازه   عدديc اگر:   نیست  حل راه
   بازیگر سوم  در آن  وجود دارد که  حل  راه یک ها بعنوان بندي  از سهمV   مجموعه که

 خود   را میان   سودمابقی  دو بازیگر دیگر  که آورد در حالی  می را بدست  c مقدار
  سو از یک x1 , y1  ندارند زیرا  برتري  بر هم بندي  سهم  دو نوع این. کند  می تقسیم
y2  و  x2  اند  شده  مرتب  نزولی  شکل  دیگر به ز سويا.  
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   ، آنگاهد باش  y3  = c + e اگر .   استV   از مجموعه خارج   y   کنیم فرض

 : داریم

cx
yx

yx







3

22

11

2

2

  

 y بر  x     ، 2  و1   بازیگران  ائتالف  هنگام است وx ε V  شود که  می مشاهده
،  از لحاظ تقارن.   است  نیز صادقy3  = c + e در مورد   اثبات همین. ( دارد رتري ب 

  توان هارا می حل  راه این.  وجود دارد  از بازیگران  هر یک  براي هایی  مجموعه چنین
   ارزش  که  طوري اد، به د  نمایش  الساقین  متساوي  مثلث  از یک  نقاطی شکل  به

  ، و برابر یک تب ثا  فاصله  سه مجموع( باشد   ضلع  از یک  آن با فاصله  برابر بندي سهم
  ).  واحد است

                                    
                                                
      1 (0, ½, ½ ) 
     2 ( ½, ½ , 0) 
    3 ( ½ , 0, ½) 

  
  

( ) ١        )٢(           
           

     ( ٣ )         
   

X2 = c 
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  تواند پیشگویی  نمی  کس هیچ.   متصور است  نتیجه  و بینهایت حل  راه  بینهایت پس
   منجر به  که  زنی ، و یا روند چانه  خواهد پیوست  وقوع  به عمالً نتیجه   کدام کند که

 . خواهد داشت  جریان  شود چگونه  می  حل  راه یافتن
. گرداند  برمی  مان  قبلی هاي  استدالل تر به  عقب    ما را کمی  مثال  این ،در حقیقت

 وقتی  بازي   دیدیم  که  چنان یعنی:   نیست  کندرسه  پارادوکس جز همان  چیزي   یعنی
 در آن  مناقشه  جریان  چگونگی  به  بسته توانب    که  است  اکثریت سازوکار  مطابق
  . بود)  ها  از گزینه  یکی  برتري یعنی (  از بازیگران  یکی  شاهد پیروزيبازي، 

   عادي ، امري  اکثریت ها در بازي  حل  راه ، کثرت  کندرسه  پارادوکس  به با توجه
 شود   غیرانتقالی  حاالت  چنین  منجر به  سازوکار آن  که  تکثر درهر بازیی این.  است
 و   تجزیه;گذارد  نمی گیري تصمیم   براي جایی  سازوکار  این. شود  می مشاهدهنیز 

اولیه [ پیدایش ابهام در تعاریف    منجر به  طور طبیعی  به  زنی  فرآیند چانه تحلیل
  .   است  رفع  قابل  تنها با تجدید نظر در فرضیات  تعریف فقدان شود، این می ] بازي

  
  

    ناقص  با اطالعات هایی بازي)  ب
  

،  )   سیاسی  تساهل عدم (    ازبازیگران عده اي   میان ناسازگاري  فرض  با   اگر 
   شکل بخصوص. کنند  تغییر  اتی چند بایدضوفرم     اصالح کنیم  بازي مدلبخواهیم 

. دهد  می ، تغییر چهره  است تعریف   تابع  بحث  مبناي که ،(S,N-S)  دو نفره بازي
   را مورد مطالعه  بازیهایی اند چنین ،کوشیده آغاز راه هستند نوز در  ه  که نظریاتی

   در علوم نظریات این:   کنیم طرحم را   نظریات  این  اهم خواهیم ما می. قرار دهند
  .   است  مانده  آنها هنوز ناشناخته تواند روشنگر باشد، اما کاربردهاي  می سیاسی

   بازیگران اگر از خود پرسید  توان  می- )partition(  قسمت بندي  هاي  بازي -1
  با   حزب  یک] باید گفت[  ؟کند  تغییر می تعریف  تابع مقدار  کنند، آیا  نتوانند ائتالف
   رقبا متفق  که  شرطی  شود،به  انتخابات تواند برنده  می  مطلق  از اکثریتراي پایین تر
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  ، بازیگران  هر ائتالف مقابل در .تواند  نمی  صورت  در غیر این;نباشند
  . شوند  جمع  ائتالف- ضد  متفرقه  گروههاي توانند در قالب می مخالف

 از   حداقلی تواند به  می فقط   اصلی ائتالف  ،   ائتالفی  ساختارهاي در برابر این
  . سود امیدوار باشد

  :  در آن ه کگویند را   بازیگران  سود میان  از تقسیم  نوعی بندي سهم  ---- 
 ( خود سود ببرد   نفري  تک  حالت  همان  اندازه  به هر بازیگر حداقل اوالً،

 ؛ ) فرديحسابگري 
 مجموعه  کردند در مقابل  می  گمان  از قبل   را که  سودهایی  همه بازیگرانثا نیاً، 

   حسابگري(کنند   می  خود تقسیم میان آورند  می  مذکور بدستيها ضد ائتالف
 ). عیجم

   به  بستگی بلکه;  نیست ثابت  معموالً  سود سرجمع  بازیهایی  در چنین پس
  . دارد ساختار ضدائتالف

  برتري   S در ائتالف   y بندي بر سهم   x بندي  سهم  گفت توان  می وقتی ---- 
  : دارد که

  :y بندي   بیشتر سود ببرند تا در سهمx بندي   در سهمS  ائتالف  بازیگران همه )1
 xi   >   yi      i ε S   

:   آنها باشد اولیه امید   کمتر از حداقل  در ائتالف  بازیگران  سهام جمع) 2
 )( Sv

si
ix 



 

   همه باشد، بازیگران   S  ائتالف  شامل  که  بندي  قسمت  در یک حداقل) 3
  .کنند  می ود تقسیم خ امید آنرا دارند میان   از قبل  که  مفروضی سودهاي

.  وجود داشتند  هم  کامل  اطالعات  در حالت  هستند که  همانهایی دو شرط اول
  خوانده ) comptabilité(   شرط همخوانی  که  است جدیدي  شرط شرط سوم

  . است متفاوت  بازي جمعسود سر   هر ساختار ضد ائتالف براي. شود می
   که  است  کامل  اطالعات  از بازیهاي خصیمش   سود، حاالت  تقسیم  بازیهاي پس

 ساختار   کل   و ،  دارد مقدار ثابتی،   ساختار ضد ائتالف به ازاء هر  بازي سود سرجمع
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   بودیم گفته. تقلیل یابد   حریفان  از همه  واحد متشکل ائتالف - ضد  یک تواند به می
 اًها دقیق حل  راه کثرت.  دارند زیاديها حل  راه  کامل  اطالعات هاي بازي این قبیل   که

 به  قضیه ، بلکه  نیست امادر اینجا چنین.   است تعریف   تابع  از تغییر ماهیت ناشی
  :  است زیر  شکل

 از   هر یک  براي  بازي  سرجمع  سودهاي  باشد بطور یکه اي  نفره4  بازي  vاگر
   تنها یک مجموعه   v  زيبا   باشد، در اینصورت  متفاوت ضدائتالف ساختارهاي

  .را دارد  Vحل  راه مجموعه
   کنونی در مقطع.  ریمندا   است  بسیار سخت  که  قضیه  این اثبات فعالً کاري به 

، هر چند   است  نشده  بسط داده  چند نفره هاي بازي   عمومی  حالت  به  هنوز قضیه این
  .اشد بکار سازتواند   شود می  دادهتعمیماگر 
   برخیفقط   که حالتی را در نظر گرفت  توان  می-  در بازي ها پایدار حالت -2

   به N-S   کلی  ضدائتالف  آنکه ، حالبه وجود آیندتواند  ب  S هاي از ائتالف
   با ساختارهاي مثالً ها که  ائتالف عضی فقط ب  در آن صورت .گیرد    شکلخودبخود
  گیري  موجود جبهه    حالت تواند در مقابل می د باش  همخوان  انتخاباتی اجتماعی

   اختالف داراي  ياتحاد رقبا    که  است  از واقعیت  حالتی عین   فرض این. کند
 فقط به شرطی  بر   بندي  سهم  ساختاري در چنان. آورد  می  دوام کمتر   ایدئولوژیک

   : کهقرار می شود 
 ؛، سود ببرد  متصور است  تقسیم  در این آنچه از   نتواند بیش موجه   ائتالف هیچ 1-
   بدست  اوست  امید قبلی  از آنچه  مگر بیش پیوندد ن  ائتالفی  به  بازیگري هیچ 2-

  .آورد
    باره در این.   است  موجهي ائتالفها  حقیقی  ماهیت  در اینجا تعریف  اصلی مسئله

  وجه م ائتالفی:   است شده  تعریف  چنین   k   پایدار  حالت  مثال براي.  دانیم می اتی کلی
   که  باشد بنحوي وجود داشته  T  دیگر بنام وجه م ائتالف  اگر و تنها اگر یک  که است
   ائتالف  به  متعلق وجود ندارد که  T و ائتالف   S عنصر از ائتالف   k از تعداد بیش

 ].باشدk  ثابتعدد  بطش از آنها  تعداد عناصر غیر مشترك[ نباشد دیگر نیز متعلق
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  . زیر وجود دارد ، قضایاي  موجه  از ائتالف  ساختارهایی  چنین براي
  است )n-2(ر  ناپایدا  حالت ، بصورت ثابت   با جمع نفره   n هر بازي  ---

  ).پایدار وجود ندارد   n-2   حالت(
  .  است  از پایداري  خاصی ، حالت  دار هسته بندي سهم  ---- 

   سیاسی  حزب ، یک  قدرت  جستجوي  در چارچوب- اتصالهمجواري یا  -3
   حزب  اتحاد با یک  قرار دهد که ایدئولوژیکی یت تواند خود را در محدود می

 رو  میانه)   راستی-  مثال محورچپی (  بر محور مرجع  که  دیگر احزابی  علیه افراطی
   بعدي  یک  تصمیمات کنیم   اگر فرض پس.  کند هستند را بر خود ممنوع

   تلقی  قبول  محور را قابل  این  رويمجاور   با احزاب  هایی  تنها ائتالف توان می است
  . کرد

   ذکر است شایان.   است  نشده ها طرح  بازي  این  براي فراگیري   تئوري هنوز هیچ
   آنکه رند، حالگی  بازیها قرار نمی  نظریهچارچوب در  اتصال   داراي هاي  بازي که

  بازي.   است  کامل  اطالعات هاي  مدل   ضعیف   شکلاً تقریب پایداري بحث حالت
 و ه دست آمده ب  واقعیت مشاهده از   که  است هایی مدل   نمونه بارزي از   اتصال حالت

   در نخستین  که  شیوه این.   است  تئوریک درآمده  شکل  به بعد از تجربه
   روش در  بینی  واقع  اصلیالزمهشود،   نمی  اصال دیده  زمینه ائیها در اینآمریک کارهاي

 قویتر وجود   بمراتب  بازیها با فرضیاتی  نظریه بسط یافته   اشکال امروزه.   است علمی
   بازیها، تعریفی تر نظریه  ملموس تعریف  خواهد داد که  نشان  تردید آینده بی: دارد

  تواند به  نمی  بازیگري هیچ داند که  می  از بازیگران ممتديزنجیره بازیها را   که است
  .  باشد رد بازیگر دیگر داشته بدر   محسوس ثرا  تنهایی

  اهمیت.  کرد را بررسی) transfert(  انتقال  بدون هاي  بازي توان  می همچنین
   مراتب ا را به بازیه کار تشریح.  چشمگیر است  دیدیم ها چنانکه  انتقال وجود این

را در نظر  S  پذیر ائتالف  ودسترس  ممکن  نتایج  همه  آنکه  جاي به. سازند  می تر ساده
  طرز تقسیم  به  آنکه پردازند، بدون  می  آورده بدست S   که  سود کلی بگیرند، تنها به

   بمراتب تعریف   تابع  میسر نباشند، شکل اگر انتقال.  شود  توجه  بازیگران سود میان
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   انتقال  شد مفهوم  گفته  که  زیرا همانگونه  است  البته مهم نکته  این     . تراست پیچیده
.  در اختیار هست   بازیهایی   چنین نتایج  آگاهی  اندکی از .داردعینی    معناي بندرت

   .است   مهمسیاسی  احزاب  استراتژیهاي   در تحلیل  نتایج ما فعالً  بکار گیريا
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    5  
    سیاسی  احزاب استراتژیهاي

  

تر از   بسیار پیچیدهاً عموم  سیاسی  احزاب  رفتارها، ساختار و اهداف  تحلیل 
   احزاب    مهم  مسائل  برخی ،  با اینهمه.  باشد  ریاضی  تحلیل مدیون  تنها   که آنست

   و روشنی داز تازه ان ها چشم  بازي  نظریه ها و بویژه  مدل  نظریه مصادره تواند با می
  اً جا مشخص  در این;  است  گرفته  صورت راستا   دراین  بسیاري تالشهاي. بخود گیرد

   ترتیب  و آنها را به دادهقرار نظر   ما معنا دارند، مد  گمان  به  را که  پرسشپنج 
  :  می کنیم  بررسی

  کرد؟   بینی  را پیش  سیاسی  ائتالف  پایدارترین توان آیا می 1-
   انتخاباتی  نامزد باید در رقابت  یک  را که اي  بهینه هاي  تاکتیک توان آیا می 2-

   کرد؟ بکار گیرد تعیین
   کرد؟ گیري  را اندازه  مجلسنماینده   یک  قدرت قدار م توان آیا می 3-
 و   در انتخابات  شدن  برنده  براي  حزب  یک  را که اي  برنامه توان آیا می 4-

   کرد؟  کند مشخص انتخاب  باید  قدرت  بر کرسی دنمان
   شود؟  و فصل  باید حل  چگونه  و مقننه مجریهقواي    میان مناقشه   5-

    از تحقیقـات   بـر گرفتـه      مختـصري  هـاي   کار را با مـدل     ،   قبل   فصل چونهم
  آشـکار   آن)provincialisme ( بـومی  صـبغه  کـه   کنـیم   آغاز می   است   آمریکائیان

کنـشگر دیگـر     بـا   سیاسـت   هر کنشگر بازي  ائتالف   امکان  بررسی ها   در این .  است
بـه    میـزان ایـن احتمـال        .   است   شده   پذیرفته   بدیهی   امري   عنوان  ، به    پیروزي  براي

   تا حد   اینگونه  را  سیاسی حیات البته .   است  سنجش  قابل  سود فرضی اندازه  میزان
 . دارد  خنـده   و جاي  مشکوك تقلیل دادن شیرینی  یک   بر سر تقسیم ه کودکان دعوایی

   سیاسی   مناقشات  ایدئولوژیک غیراً   غالب  خصلت:   است   قضیه، کامال ساده       توجیهاما  
    سیاسـی  بـرد      به  را رسیدن  قدرت  به   )spoil system(یغما  در آمریکا و نظام
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 از  اي  کننـده   قانع  تعریف نیومان  ریکر یا فون  حتی  اي  ده نویسن   هیچ  که ( کند  می  شبیهت
   گـام    اولـین      کـه    هـا    مـدل    ایـن  دانست  باید   قبل  مانند فصل  باز هم ). اند   نداشته  آن

 دیگـر را      مفاهیم   برخی   پیدایش   زمینه زیرا. دن دار   اساسی  ی نقش  ،  اند   علمی  استدالل
  زمینـه طـرح  اینهـا   .  مـی شـوند     را موجب   ات تصور   بسیاري   و تصفیه  فراهم آورده   

  ، گاهی  بعالوه. مهیا می کند  - کرد   خواهیم   مطرح اً بعد   که  - را   تري  پیچیده  هاي  مدل
 در چنانکه . دارند   ناپذیري انکار    پیشگویانه توان  نیز آمریکا   از محدوده    خارج  حتی
  خود خواهانـه   و   فردگرایانه یداشت بر اها ب مدل  برخی ولیه ا ، صورت    گفتیم  اول  فصل

   نـشاندهنده  لزومـاً    کـه  اي نظرانـه   تنگ ، برداشت  است  پیوند خورده  سیاسی حیاتاز  
    نیست واقعیات

.  
    بینی  پیش  قابل هاي ائتالف -1

 
 ها  بازي  و نظریه  اکثریت حاکمیت هاي شیوه)  الف

،   انتخابات  در جریان یاسی س  احزاب  اصلی  هدف  پارلمانی در دموکراسی
   اعتماد قوه کوشد رأي  می گیرد که  می  شکل اي کابینه   سپس هاست کرسی  به دستیابی

 کشور دیگر   به  از کشوري ، و ساختار حزبی  قانونی سازوکارهاي . کند  را کسب مقننه
   بندي ه دست ضرورت:  دارد  عمومیتاًتقریب   موضوع  یک  همه با این. فرق می کند

  اش  کلی  در چارچوب   سیاسی  احزاب  مسئله بهدر اینجا.    قدرت  کسب  براي حزبی
   که کنیم اکتفا می  امر  این  بررسی ، به  قبلی  مطالب  به ، با توجهفعالًً .  نمی پردازیم

   ه ب  از آنها، با توجه گیرد، و کدامیک  می  افراد و گروهها شکل ها میان  ائتالف کدام
   ائتالف  یک تشکیل احتمال  گویی   پیش. بماندپایدار  می تواند موجود،  سازوکار

 باشند   داشته  نماینده  در پارلمان سیاسی  حزب  اگر هفتاًفرض.   است کار مشکلی
دست    نسبی اکثریت تواند به  از اینها می  نیمی  وجود دارد که  ممکن  ائتالف128

  شانسها از   ائتالف  همه  که  است  این  اساسی نکته. دنتر شو بیش  یا از آن یافته 
   نظر آیند، برخی  به  غیرطبیعی  است  ائتالفها ممکن بعضی. .ندارند  یکسان  تشکیل
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   هم  برخیباالخره و ; نیز وجود دارد  آن  و خطر شکست است دیگر بسیار قدرتمند
 با   مسئله  این بررسی. کند اء میاعض   نصیب  سود کمتري  چرا که ناپایدار است

 ما در   که است  بسیار مهمی  گرایانه  ساده  فرضیه ها مستلزم  بازي  از نظریه استفاده
  .  کرد  خواهیم  رجوع  بدان ادامه

   هر انتخاب  در آن  که دهیم  می  تقلیل  بازي تا سطح را   سیاسی  بازي عجالتاً
 . پیروز باشد کوشد جزء ائتالف  می  کنندگان انتخاب ر با دیگ  ائتالف  از طریق کننده

 کهلیکن قبول داریم .   است   حزب  هدف یگانه  قدرت  به  دیگر، رسیدن  بیان به
 نظر از  صرف  ؛ رد کند  غیرطبیعی  ائتالف  را بعنوان  ائتالف  یک  است حزب ممکن  

  تحریم(کند   می  امتناع  دادن  رأي از  که اي کننده  رفتار انتخاب مثالً-   رفتارها برخی
   حزب  یک نفع  به دهد تا اینکه    رأي  حزب یک  علیه می خواهد یا بیشتر) انتخابات

  . دهد  نمی  رأي  آن  بهورد نظر م حزب یک    قاطع  پیروزي  از ترس دیگر، یا اینکه
   نصابّ  حد کهشود  می  گفته  یا احزاب  کنندگان  از انتخاب  گروهی  به ائتالف

   گروه  )protocoalition(  ائتالفی را دارا باشد و هسته   انتخابات  بردن  براي کافی
 معتبرموجود   قانونی هاي  شیوه  در چارچوب  پیروزي  براي  که  است محدودتري

  .گیرد  می شکل
 با  ي بازیهااساساًً. کند  می  را تعریف انتخاباتی    سازوکارهاي  مجموعه  بازي

   زمینه  روند مذاکره  در آن  که هایی وضعیتبا و  قرار می گیرند نظرمد    ثابت سرجمع
   فرض  هر حال به. شود می   گرفتهکاري نداریم   است  مشترك منافعساز ایجاد

تواند از   می ، که)  یا هر امتیاز سیاسی پول( وجود دارد   سودي شود که می
 آنها   به  کنندگان  سایر انتخاب  حمایت  منظور جلب  به الف ائت هاي  هسته رهبران طرف

  در بازي ( مقابل  یا از بازندگان  شده  گرفته  از مردم  شده توزیع  سودهاي. اهداء شود
  . استبه دست آمده )  صفر سرجمع

.    است خود خواهانه و  اجمالی   سیاسی از حیات   تعریف  این  شد که گفته
 سود   از تقسیم  را فقط عبارت سیاسی  مناقشه  زیرا که  است )sommaire(اجمالی

 سود  باشد، مقدار این )0،1 (  نرمال  شکل  به ،  اگر بازي با اینهمه . داند  مییکمیت
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   به  سیاسی مناقشه   تعریف با این فرضتنها .   است  قدرت  به  نیل  احتمال  میزان معرف
(  خود خواهانه . گیرد  خود می  به  مقبولی معناي) فر ص با سرجمع (  بازي  یک کمک

cynique (که  است  داده  تنزل  افرادي  را تا حد مبارزه  سیاسی زیرا مناقشه   است   
  . کنند   ائتالف  حاضرند با هر کسی  پیروزي براي

 :  است  بررسی  قابل  توجه  جالب  دو حالت پس
  انتخاب)  0،1( شکل.   است  ائتالف ته سود هس نمایانگر،  تعریف  تابع 1-

  .  صفر است  سودکلی  مجموع  در آن شود که می

 
 انسداد  G و P   بین اند، و ائتالف  بازندهPتر از   پائین هاي  ائتالف  که بینیم می

 غیر صفر اما  ديسو هم   G باالتر از هاي  ائتالف  و ;ندارد  حاصلی  یعنی  است آفرین
  . در آن سهیم اند   بیشتري آورند، زیراتعداد  بازیگران  می  بدست با سیر نزولی

.   است  ائتالف  توسط هسته  قدرت  به  نیل  احتمالی  میزان  نمایش تعریف  تابع 2-
 دیگر، با   برد، بخش  قطعی  با احتمالی  بخش  دارد، یک بخش  سه در اینجا نیز منحنی

 .  نامعلوم  سوم  و بخش  باخت  قطعی لاحتما
        v (S) 
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S برگ 
 

در .  کرد  مشاهده  دو شکل این  در توان  را می  فوق هاي  از تحلیل نتایجی
   حلی  با راه بینیم را می)   کتاب86  صفحه (  قبلی  باشدباز مثال  ساده  بازي  که صورتی

   سود به  در آن  که هایی بندي  سهم مجموعه;ها را با خود دارد بندي هم س  مجموعه که
 .شود  تقسیم  اکثریت  دهنده  تشکیل  بازیگران  میان طور مساوي

   
    گویی  پیش  براي  مختلف هاي تئوري)  ب

   الزمه  که  اقلیت هاي  ائتالف مطالعه   به  پردازان  نظریه  در آغاز، توجه
   این تعیین.   بود   شده د مثبت جلبو س میزانبه    یعنی  است پیروزي تضمین

   را، و در نتیجه  واقعی موجه   ساختارهاي  پیشگویی توانست  می  اقلیت ساختارهاي
. سازد ، را میسرمی  داشت  توقع توان  می  بطور منطقی  که  سیاسی  حزبی هاي ائتالف

   را، به  سیاسی  از مناقشه وجه    این ، بررسی    آنکه نخست:  دارد  دو فایده  تحقیق این
  از طرف. سازد ، میسر می  است  خورده  محک قبالً  نتایجش  که  از بازي صورتی واسطه

 بسیار   دارد، که اي  پیشگویانه  کند، ارزش  صدق  تعریف این  که اي دیگر، در محدوده
   باره در این. سازد  می را ممکن  آتی  سیاسی هاي  ائتالف  بینی  و پیش;  است غنی

  :  است  شده  مطرح  گوناگونی تئوریهاي
  کردند که  می  بینی پیش ) Morgenstren  (  اشترن  و مورگن نیومان فون �

 فکر  این. دهد نباشد در خود جا نمی  نیاز  پیروزي  براي  را که  حزبی  هیچ  ائتالف یک
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 جز   غنایم خواهندتقسیم  نمی  صفر، بازیگران جمع با   بازي  در یک  که  معناست بدان
  .  باشد  آنها نیاز است  به  که  احزابی بین

ها فقط   ائتالف  این ، از میان)Leiserson(   لیزر سان  زنی  چانه  نظریه  طبق �
 تعداد   را دارند، زیرا اگر ائتالف تعداد حزب  کمترین  را برگزید که باید ائتالفهایی

  .  آسانتر است  زنی  را دربرگیرد، روند چانه  احزاب از کمی
   در اندازه هایی  تنها ائتالف کند که  می  بینی  و پیش تر است  ریکر دقیق نظریه �
   سهم تواند بیشترین  می  تفکر، فقط ائتالفی  این طبق. گیرند توانند شکل  می اقلیت

  .  است رسی ک کمترین صاحب   خود بدهد که  اعضاي سود را به
،   ناقص  اطالعات  در حالت  که  است  و مدعی  فراتر گذاشته ریکر پا را از این

 را متصور   قدرت  کسب  براي  از سود الزم  حداقلیاًگیردمگر ذهن  نمی  شکل ائتالف
  . باشد  ضروري  از حداقل  بیش  سود اندکی شوند، و این

 :  است  چنین  مکانیسم  این تعبیر سیاسی
 از   هر کدام گیري  کناره  صورت  باشد، در آن  اقلیت  برنده  ائتالف  یک ـــ وقتی

 خود را در   عضو منفعت  یک  که  کنیم فرض.  خواهد کرد بازنده اعضاء آنرا
 او   با سالیق  که  دیگري  مثالبتواند در ائتالف  ببیند زیرا امیدوار است گیري کناره

   براي  که  است  دراین  شان  نفع  ائتالف  دیگر اعضاي;کند پیدا   جایی سازگارتر است
   ائتالف  صورت ، در آن پس.  بیایند  کوتاه  در مقابلش  او در ائتالف نگهداشتن

 سایر اعضا   براي  باشد، و وجود هر عضوي  داشته طوالنیاً  نسبت  عمري است ممکن
  .  باشد ضروري

اً  نسبت  سیاسی مشی خط اشد، ناچار است ب  بسیار گسترده  ائتالف ـــ وقتی
. شود  می  از چند طرف هایی  نارضایتی موجب  ] البته [ اتخاذ کند که    پذیري انعطاف

   معموالً نماید   را بازنده ائتالف اش گیري  کناره  آنکه بدون  کند گیري  کناره اگر عضوي
 تر را آسان  سایرین با  مشترك ت سیاس  کار تعیین  رفتنش گردانند چرا که او را بازنمی

  .   است  کردهنیز 
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 کرد،   تعدیل  نامعلوم  سیاسی  احتماالت  باید با مالحظه امر  ، این  حال در عین
   مشارکت  اطالعات هر چه: دارد  وا می  امنیت  حاشیه  جستجوي ما را به  که احتماالتی

   تشکیل  بدنبال  احزاب  که هایی ف باشد، ائتال ناقص  سیاسی  وضعیت  درباره کنندگان
 خواهند   قدرت  بهاً قطع  که هایی ائتالف  تعداد اعضاء  و میانگین تر بوده آنند گسترده

  .یابد  می رسید افزایش
   از سیاست  جالب هایی ، در کنار مثال  سیاسی هاي  ائتالف نظریه  ریکر در کتاب

   سیاسی  از صحنه هایی ، مثال  است جهانی   جنگ  پایان دوران  مربوط به  که جهانی
   اکثریت  ائتالف  یک  ساز تشکیل زمینه  " عیار  تمام جنگ"  وقتی: آورد آمریکا می

   مغلوبین  شاهد حذف  مدت  از آن ،  در دراز ، پساست   جنگ برنده شود که
 ;دهند  می ل تشکی اي  بسیار گسترده  ائتالف  جنگ  فاتحان .   هستیم  سیاسی ازصحنه

 از آنها   یکی که. دارد  برمی  شکاف  فراکسیون  دو یا چندین  به  بطورکلی  ائتالف این
   او را در اردوي و سپس  برخاسته کند تادوباره  می  کمک  قبلی  مغلوب  بهمعموالً

 بر  بعد از غلبه  کند که  را ذکر می  و اتریش ریکر مورد انگلیس. (گنجاند خود می
   دو با فرانسه  این  علیهاً، مجدد  و روسیه  پروس  همراهی  به1815   در سال هفرانس
  ).شوند می متحد

  کامالً  از خصوصیت  شاید ناشی  دارد که  کم  عنصر اساسی  ریکر یک تئوري
ها   ائتالف  تشکیل  امکان  براي  محدودیتی او هیچ: آمریکا باشد  داخلی  سیاست ویژه

ها   از ائتالف ، بسیاري  بطور اخص،در فرانسه  که  است اما بدیهی.  ت اس متصور نبوده
   ایدئولوژیک ناهمخوانیهاي   دیگر بعلت  است، و برخی  غیر ممکن از نظر سیاسی

  .  اند  زودرس  انحالل  به  دارند محکوم  که شدیدي
 الً قب  که  است  کرده  را وارد بحث  اتصال مفهوم ) Axelrod ( رود  آکسل�

   دو حزب  روابط میان  بتوان  که کنیم می فرض:  شد  بحث  از آن  موضوع  این  فهم براي
 ، مثالً)توانندمتحد شوند  آسانتر می یعنی( پیوند دارند   با هم" نزدیکی "   بدلیل را، که
  . داد  نمایش  متقارن  گراف با یک

  : شود که  می  ثابت  صورت در این
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 هستند،   از گراف  متصلی هاي گیرد زیرمجموعه  می  شکل  که یهای ائتالف ) الف
   نباشد بدون وصل C   بهاًمستقیم  A باشد، اما متصل C  به B وB  به   A اگر مثالً

   ;شود پیدا نمی  Cو   A ائتالف  B حضور
 باشد،   بسیار ضعیفی  حزب  معرف  گراف  نقطه ، اگر یک  حال در عین )ب
   گراف  روي  آن  کناري  احزاب باشد، در آنصورت  ممتنع  ائتالفی ن چنی  است ممکن

 ؛ کنند  مذاکره  با دیگراناًتوانند مستقیم می
 گیرد   شکل  غیر افراطی  احزاب  ارز بعنوان  هم  با احزابی  ائتالف اگر یک ) ج

   که زي ار  هم ، احزاب) اند  متصل  دیگر احزاب  همدیگر وبه  به  که  احزابی یعنی(
 ؛دارند  کمتري  اهمیت  اند که هایی شوند همان  نمی وارد ائتالف

   نقض  ارز منجر به  هم  احزاب  بین  مهم  حزب  وجود یک  که در صورتی ) د
   ممتنع  است  نیز ممکن  فوق حالت.  ریکرشود"ی ائتالف  تعداد حداقل "  قاعده
  ]. است" ائتالف با کمترین عضو"منظور همان  [ ;باشد

، ائتالفها هرگز   که  صورت بدین: شود  می  تعداد ریکر رعایت  حداقل اصل ) ه
   متحمل  برنده  ائتالف  یک  تشکیل  براي  اعضاء الزم رسندکه  نمی  میزانی  چنان به

 . شوند  امتیازات کاهش
  اینبا . شوند  می  تشکیل  سختی ها به  بیشتر باشد، ائتالف  تعداد احزاب هر چه)و

 دارند   باشد سعی  محتمل  بردشان  اگر امکان  همیشه  غیربرنده هاي ، ائتالف همه
  ؛تر شوند بزرگ
   که  گرافی هاي  روابط زیر مجموعه  مورد نظر، هر چه  تعداد حزب  یک براي )ز

   حزبی  سه، مثالً  که بطوري.   آسانتر است  ائتالف آورند بیشترباشد، تشکیل بوجود می
  شوند تا دو حزبی اند آسانتر متحد می  متصل  هم  به"  مثلث  شکل به"   در گراف که
  ;اند  پیوند یافته  هم  به" خطی  شکل به"  که

ها و   زیرگراف  میان  پیوندهاي  مورد نظر، هر چه  تعداد حزب  یک براي )ح
 ؛تر است  سخت  ائتالف  بیشتر باشد،تشکیل  مجموعه مابقی
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   را که ، شرط اتصال  مراحل ، در همه  ائتالف  طرز تشکیل امیک دین توصیف )ط
 با  اول   A+B+C   ، هر ائتالف  پس;کند می  شد رعایت بیان  الف در بند

نیز  ب   بند  رعایت بلکه. ه است نشد تشکیل   B  بااً مجموع و سپس   A,Cاتحاد
  . مؤثر است

  .   را گوشزد کنم چند نکته،   تفسیري  جزئیات  ورود به در اینجا، بدون
 از   را که  احزابی هاي ، تنها باید ائتالف  نزدیکتر شویم  واقعیت  به  آنکه ــ براي

   کرد که  ثابت توان ، می  مثال براي.   بدانیم  اند موجه نزدیک  هم  به لحاظ ایدئولوژیک
احزاب اند،   گرفته  در ایتالیا شکل گذشته  سال  در بیست  که هایی  ائتالف  چهارم سه

  .کوچک متصل بوده اند
  بلکه. ماند  نمی  پیروز باقی  ائتالف ، تنها در حد معناي ی حداقل  ائتالف ــ مفهوم

   هر گونه  در آن کند که  می  تشویق  تعدادي  به  رسیدن براي  را  سیاسی  احزاب همه
   که  دو حزبی هاي ، رژیم عدر واق. باشد  حداقل  صورت  به  ایدئولوژیک موجه  ائتالف
   که  حزبی سه  درصد باشد، یا ساختارهاي  از ده  بیش  آراء دو حزب  میان فاصله
  .برقرار باشد، هرگز وجود ندارد) 3/1، 3/1 ، 3/1 ( نسبت

 تا   است  جذاب  نتایجش  بیشتر بواسطه  ساختار حداقل همینطور مفهوم -
   باشد، بدان  بخش  رضایت  کافی  اندازه  به بار نتایجاعت آنجا که.   آن  فرضیات بواسطه

   سیاسی  حزب اصلی  از اهداف  یکی  انتخابات  از طرطق قدرت  کسب  که معناست
   .  است  آن  تنها هدف  گفت ، اگر نتوان است

  

  :  انتخاباتی  رقابت  براي استراتژي -2
   سیاسی  بر بازاریابی اي  مقدمه

   که  است  با رقیبانی  مبارزه  استراتژي  قدرت  به  دستیابی اتژي استر  که  دیدیم 
 را بهتر   تحلیل  این  حیطه  آنکه براي.  دارند اي  شده شناخته  کمابیش رفتارهاي
کاندیدا ) یا چند( دو   که دهیم قرار می  را مورد مطالعه  انتخاباتی ، رقابت  کنیم مشخص
   براي  سیاسی مدل  از یک آیا استفاده. مدیگرند ه  رویارويعین م  محدوده در یک
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   کار ممکن آید این ؟ بنظر می  است  کاندیدا ممکن  یک  بهین  استراتژي انتخاب
   دید که ، اما خواهیم  است  استراتژي  از عناصر انتخاب  تنها یکی ، مدلاًمسلم.باشد

  تواند در انتخاب  می یاضی ابزار ر  باشد، همین  محکم آماري  بر اطالعات اگر مبتنی
  .  باشد انتخاباتی  رقابت  از وسایل  طرز استفاده بهترین
   انتخابی  پیشبرد رقابت  کاندیدا براي-  ]براي کاندیدا  [  مسئله صورت -1

ها،   نامه  ارسال; اند  متنوع امکانات  کند؟ این تواند استفاده  می  امکاناتی خود، از چه
،  ،اجتماعات]بلندگوها[   تبلیغاتی  پر سروصداي ، فعالیت  خانه  به  خانه مراجعات

،  ، نظرسنجی  تلفنی هاي ، تماس ، تلویزیون  و مباحثه ، مناظره  عمومی هاي مالقات
  شکل ترین و قانونیعلنی ترین   اینها البته... ها،  بر صندوق ، نظارت تبلیغاتی آگهی

 با   متنوع هاي  فعالیت  از این  یکی جا، انتخاب  در این  اصلی مسئله.  ها است فعالیت
  . کاندیدا در اختیار دارد  که  استاي  بودجه  به توجه

   فعالیت هاي  تعداد ساعت مثالً که (xi  ها با شاخص  از فعالیت  اگر هریک
 هر واحد   شود، و اگر هزینه گیري اندازه)  است  تلفنی هاي  یا تعداد تماس تلویزیونی

      : شود  می فیر تع چنین اي  بودجه  باشد، محدودیت   معلومCi  بصورت شاخص
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  .  بودجه≤تعداد دفعات فعالیت * هزینه :  این فرمول به زبان ساده عبارت است از:  مترجم٭
 X=         تکرار فعالیت    B=         بودجه C= هزینه 

  هاي  فعالیت  میان  بودجه  تقسیم  شکل  بهترین  تعیین  همان ، در اینجا مسئله پس
  . شود  کاندیدا مشخص  کار، باید هدف  این براي.  است مختلف
 باشد  تواند داشته  می  متعددي  یا کاندیدا اهداف  حزب  یک-  کاندیدا هدف -2

  سط حزب تو  آن مصادره  از  ، یا ممانعت  مردم گوش  به  پیام  یک  رسانیدنمثالً(
   برنده  تنها هدفش  که کنیم می ، فرض  تحلیل سازي  ساده ما در اینجا، براي). دیگر
 " پیروزي احتمال زي  حداکثر سا ".  کرد  بیان  چنین توان  را می  هدف این.  باشد شدن

  میزان  همان فاصله ("فاصله  زي حداکثر سا " دو کاندیدا باشد   میان  اگر رقابتیا مثالً
  ).   دو کاندیدا است  آراء میان ختالفا
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   اول  مسئله  حل ، اما چون  نیست  یکسان  همیشه  فوق ، دو حالت در حقیقت
 امتیاز را   این ، در واقع دوم حالت .  کرد  خواهیم  بحث  دومی ، مادرباره تر است مشکل

   در چندینمثالً ( رد ک  ارزیابی فرعی مجموعه  را در چندین  فاصله  اگر بتوان دارد که
   محاسبه  توان میرا هم جزئی   فواصل  جمع   بعنوان  کلی ، فاصله) گیري  رأي حوزه

  امر صادق    این] پیروزي احتمال[   اولحالت   بررسیبراي   که  است بدیهی. کرد
  . است]  امکان پذیر تر[  عینیتر    واقعیت دنیاي در    فاصلهوضوع  م، بعالوه. نیست
:  کرد  را روشن  مختلف هاي  فعالیت  به  بودجه  تخصیص  مسئله توان  می نوناک

  تحلیل  از طریق   که کنیم  می باشد فرض)   مقدار فاصلهمثالً(مقدار  معیار تعیینF  وقتی
ها را بر  فعالیت تأثیر یکایک، سنجی ها انگیزه    یا نتایج  انتخابات هاي قبلی  نتایج

    :  زیر است  شکل  به  مسئله  حالت در آن.   را بدانیم  فاصلهزان شکل گیري نهایی می
 ),........,( 1 nxxFMax  
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  ).، مقعد ، نزولی پیوسته (  تابع با شرایط عمومی
  اي  کرانه افزایش در صورت تقسیم بهینه بودجه ، . دارد  حل  راه    مسئله این

 بطور یکنواخت -  است شده  افزایش  این  باعث  که از فعالیتی نظر  صرف  -فاصله
  .صورت می پذیرد

   در تحلیل  مهمی  نقش )marginale) é Productivit  اي  کرانه ها سودآوري
  پس.  شود  از نو توزیع بودجه  آید که  می  باشد الزم  داشته  فرق دارد، زیرا اگر با هم

  . گردد  میسرمی اي  کرانه هاي  سودآوري  این تعیین با   بهین استراتژي جستجوي
   بررسی  را تنها به تر، مطالعه  ژرف  و تحلیل  تجزیه   براي-    رایزنی استراتژي -3

   باید انجام  شکلی  چه  به  فعالیت  این  بدانیم خواهیم ،و می کنیم  محدود می  فعالیت یک
 .پذیرد

 از   استفاده  که گیریم  در نظر می  مثال    را بعنوان  خانه  به  خانه   رایزنی فعالیت
    مختلفی ، مسائل  فعالیتی   چنین براي.  تر است  رایج  آنگلوساکسون آن در کشورهاي

  ، نوع  فعالیت  محدوده مورد در   شوند، از جمله  باید درنظر گرفته وجود دارد که
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در اینجا فقط دو .   و غیره  رایزنان يمسیرها ،  مورد استفاده ها و رویکردهاي برنامه
   اصطالح. گیریم  را در نظر می"ها  تاکتیک"   و انتخاب مکان  انتخابیعنی   مهم مورد

  . کرد  خواهیم  تعریفاً را بعد تاکتیک
 :  کنیم  زیر را لحاظ می هاي فرض

 .   است اي  بودجه  ما، محدودیت ــ تنها محدودیت
 . شود  تقسیم گیري  رأي هاي  حوزه تواند به  می  انتخابیه ــ حوزه
 :  گوئیم می)   i  حوزه مثالً (  مشخص  حوزه هر  ــ براي

Ni مربوطه  حوزه تعداد اهالی   ; 
Лi رأي  حق  واجدین  درصد از اهالی  نسبت به (  کنندگان تعداد انتخاب  (   
 Pi دهندگان تعداد رأي    

Pi
B, Pi

A  درصد از اهالی  نسبت به ( ر حزب ه  دهندگان تعداد رأي  (  
 و   نیست الزمi  ، اندیس  است  مورد نظرکدام گیري  رأي  حوزه دانیموقتی می  
؛ فرضاً   مقادیر واقعی  و نه شده اند  بینی پیش مقادیر  P  کمیتهاي. شود  می حذف

 .   هاست  نظر سنجی  یکسري  نتایجممکن است از روي 
، یا به دست آید ناچیز  اي ها بتواند با هزینه  بینی  پیش  این  که کنیم  می فرض
   که  اصلی دو تاکتیک.  باشد  بودجه  حساب از صورت  خارج  آن  هزینه دست کم 

 از   است  عبارت که کور  تاکتیک:  است  چنین  اجراست  قابل  رایزنی  عملیات  هدایت براي
  اصالً و اینکه ،  یا نه  هست  رأي واجد حق   اینکه  به  توجه ، بدون دیدار با هر کسی

 با   از مالقات  است  عبارت  ، که  گزینشی تاکتیک و .  است  گروهی هوادار چه
 اً  قطع  دو نیز  حد وسط این. توانند باشند اند یا می  هوادار حزب  که  رأي حق واجدین

  . باشد داشته هاي وجود تواند تاکتیک می
   در انتخاب  است  ممکن  پیامد رفتاري ، دو نوع رایزنی   فعالیت در اثر یک

 : شود مشاهده   کنندگان
 ؛) اثر ترجیح( تأثیر بگذارد  احزاب  از میان  شان  مورد عالقه  حزب ــ بر انتخاب
 .)اثر رأي(تأثیر بگذارد   انتخابات تحریمشان در ــ بر رفتار 
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 . شود  و تحلیل  تجزیه  آماري يها  روش تواند به  می  اثرات  این و شدت وجود
   مطالعات ، و بصورت  قرار گرفته  مورد استفاده  متحده  در ایاالت  متعددي روشهاي
این مطالب از   (  کنیم  آنرا ذکر می  ما در اینجا چکیده  که  است درآمده اي برجسته
.  .) ه شده است  گرفت Kramer , G.H. Decision theoretical analysis MIT, 1965کتاب  

 :   است ها چنین  روش  این  اصلی دو نتیجه
  ؛ فاقد معناست  از لحاظ آماري  بسیار ناچیز و حتی ــ اثر ترجیح
 یا   کننده  انتخاب  نسبی  ترجیح  اثر به این.  وجود دارد  اثر رأي، ــ بر عکس

 . ندارد طی برسر آن است رب رقابت که  سیاسی  مقام  ماهیت  به ، و حتی رایزن
    مورد بررسی اش  تجربی  فرمول ساده  اثر را، با نمایش ما در اینجا فقط همین

   : دهیم قرار می
))/Pr(1()/Pr()/Pr( CVaCVCV  

=   تماس فقدان


Cو رایزنی   تماس     C=  و رأي  V= 
   در صورت  رأي ل، بیشتر از احتما  تماس  در صورت  رأي  دیگر، احتمال  بیان به

  گیري  رأي  کنندگان  از تعداد تحریم  مقدار کسر ثابتی  به  احتمال ،این  است  تماس عدم
 .) باشد  کدام گیري  یا حوزه رأي کننده  انتخاب  اینکه  به  توجه بدون ( است

 و  بوده ثابت عدد  است،   رایزنی  از فعالیت  ناشی  که  تحریم درصد کاهش
  فاصله.  است% 4   ثابت  این مقدار واقعی. ندارد   مربوطه  گیري  رأي حوزه   به ربطی

  هاي  از حوزه در هر یک  آمده  بدست  فواصل  مجموع، همانا کاندید  یک آراء براي
 موردنظر   حوزه  در یک  احتمالی  تاکتیکهاي  اثرات  که کنیم  می فرض.   است گیري رأي

   :  است چنین
   از یک اي  کننده  انتخاب  اینکه  و احتمال است P   رایزنی  بدون رأي  ــ احتمال

 A   حزب  براي فاصله. شود  می  فرض  دهد اتفاقی رأيA   حزب  به گیري حوزه رأي
 :   است  چنین  رایزنی  عدم در صورت

NPPPNPPNPP AABA   )( 
 : باشد  دو حزبی  مورد نظر نظام  سیاسی اگر نظام
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1 BA PP  

    NPPNPPP AAA  12)1(  
 

 
 کور  ، استراتژي  رایزنی  استراتژي  که  کنیم فرض. ها  استراتژي سود آوري (4

  ، اثر رأي  صورت در آن.  باشد  شده  گرفته  تماس کنندگان  انتخاب  با همه باشد، یعنی
 :آید در می)  امتناع (  تحریم  کاهش بصورت

 )1(/ PPCVP    
 :   است  چنین  فاصله  حالت در این

   NPPPA  )1(12  
 :   فاصله  افزایش ومیزان

  NPP A  1)1( 
 ها   تماس  سود آوري یا میزان (  تماس  از طریق  آمده  تعداد آراء بدست پس

P1(از  است عبارت  : 
  12)1(1 BPPP  

 
 باشد   شده  انجام  گزینشی  بصورت  رایزنی  فعالیت  که کنیم  می  فرض اکنون (1

   چنین  فاصله  صورت  باشد، در آن  شده  گرفته تماسA   حزب و تنها با هواداران
 :  است

NPPNPPNPPNPPP AAAA  )12()1()1())1(( 
 
 

 :   صورت  در آن  سود آوري نرخ
)1(2 PP   

 :  در نتیجه
   که گیري  رأيحوزه هاي   در برخی  است ن ممکP1 ،مقدار P2  ــ بر خالف

  . باشد  ،منفی است   مورد نظر در اقلیت حزب
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  و  C1اگر. دارد   اهمیت  انتخابات  تحریم  همانقدر موثرند که  دو روش ـــ این
C2دارد که  باشد ،احتمال  کور یا گزینشی هاي  دررایزنی  تماس  هزینه    C2بیشتر از   

 C1 شکاف  بصورت   ه برد تدریجاًفاصل ابد ،ی  ش افزای بودجه  وقتی. باشد   Pi /Ci  

   شده  گرفته تماس  دسترسی  قابل  کنندگان  انتخاب  با همه  که هنگامی. یابد  می افزایش
  .   است  دیگر بیهوده  اضافی  هزینه  هرگونه باشد، صرف

  
  

      رایزنی  گزینشی                                                
                                                      رایزنی کور

  
                                                                   هزینه

    
 

،     بودجه  تخصیص  شیوه  بهترین یافتن    براي- ها  استراتژي  از بین انتخاب -5
 و   کرده  گذاري  را شماره  هر یک  مربوط به هاي  و هزینه احتماالت  تمامتوان  می

   همه بررسی    ،  البته.ی را بکار برد مدلاحتمالی هر کدام  سود   پیشگویی براي
 هنگام .   را بکار گیریم تري  منظم  باید روش  پس.  شود  نمی با مدل میسر  نیز  حاالت

   :  که نیم باید بدا  سازي  بهینهتحقیق در 
 ،   دهیم  اختصاص گیري  رأي  مختلف هاي  حوزه  خود را به  منابع  چگونه)1
 .   کار گیریم  را به  تاکتیکی  چه در هر حوزه )2

   تاکتیکدر  حداکثر سود ممکن.  کنیم   را  بررسی  دوم سشر پ همین بگذارید 
     حداکثر تعداد ممکنه ریق  از ط)شود  می  گرفته  تماس اي دهنده  با هر رأي که( کور

 :   زیراستقرار   سود به  این مقدار. شود  می سابح N   هاي تماس
    NPPNp A  )1(121  

 : با  برابر است  گزینشی  تاکتیک  ،حداکثر سود براي بر عکس
NPPNPp AA  )1(2  
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PA < 1     ,       2PA – 1 < PA 

 .   کور است  بزرگتر از حداکثر سود تاکتیک و حداکثر سود گزینشی
   غیر سود آور باشد و رایزنی  است  کور ممکن باشد ،رایزنی        PA < 1/2 اگر
 P1 / C  1ی   نسب  سود آوري با مقایسه ، کالً. دارد  موارد ترجیح  در همه گزینشی

 در هر اگر اگر ،و تنها دارد   ترجیح زنی رای  فعالیت  که  گفت توان می  ، P2 / C2و
  : مورد نظر گیري حوزه رأي

2

1)12(
C
CPA    

 
  با توجه ،  i  گیري   در حوزه رأي  فاصله  بینی  پیش تابع) Xi  fi  (  کنیم فرض

  رد  ب  توابع  جمعی  صورت fi  . باشد  بهین  روش  به  رایزنی  در فعالیت  Xiهزینه  به
 زیر را  باید تابع . پردازیم  می  پرسش  آن در اینجا به. فوق است 1  شماره  پرسش براي

 .   سازیم بیشینه


n

ii XfF
1

)(
 

 
                                       ]زیرا  [ مقعر  و نه  است  یکنواخت  نه  که تابعی

   :  BXX ii ,0 
 بسیار   آن  حل  و راه  است  غیر خطی  ریزي  برنامه  مسائل از  ،یکی  مسئله این

   اول  مقعر تابع    همان ، کهfi  بجايf´ i    با جایگزینی کنیم می ماسعی.   است پیچیده
  .   کنیم  را ساده  ،مسئله است
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'fاگر تاکتیک گزینشی  همیشه بهترین باشد،  í (Xi) = a1iyi1 ]  که طوري: [  

  
  
  

   مسئله  همان  مسئله این( وجود دارد  اي  ساده  الگوریتم  مسئله  این  حل ايبر
   ترتیب  بهها را aij   باید همه):   است  مالی  بامحدودیت  گذاري  سرمایه کالسیک
 .  کرد  بندي  رده صعودي

 خواهد  yi1 + yi2  به میزان گزینشی راتژيت اس هزینه باشد ،yi2 > 0 هر گاه 
 ؛بود

 .  خواهد بودyi1  کور  استراتژي  باشد ، هزینهyi1 >  0و  yi2 = 0اه گره
  براي. دانست   شدنی  حل بواسطه یک مسئله دیگر   را  مسئله این   توان  ،می پس
 دیگر   مقادیري براي. کند  می  را نیز حل  اول  مسئله  بهینه ،تخصیص  از بودجه مقادیري

  بهینهاً  تقریب  ،تخصیص  حال با این. شوند  می زده خمین ت  باالیی  در سطح ،سود بهین
  گیري رأي  حوزه  تنها یک  منابع  جزئی  استفاده  معنا که بدین از این نظر ،  ، است
  .گیرد   می انجام

   کور انجام  استراتژي  بصورت  رایزنی هاي  فعالیت تمامیاً  ،تقریب  واقع دنیايدر 
   داوطلبان  و انگیزه  شهري  ساختار زندگی  به  بستگی  واقع ،در هر فعالیتی.گیرد می

 باید   صورت ، در آن اقدام می کنیم شانس  به روش ] رایزنی [ در این کار   اگر . دارد
.  نمود  مرتبp1/c1  سود آوري   نزولی  ترتیب  کرد و آنها را به  انتخاب   ییها حوزه

 . شود  می  کار انجام ن امریکا ای هاي  از انتخابات در برخی
   که  رأي هاي  کرد ،اما فقط در حوزه  نیز می توان اقدام    گزینشی  با استراتژي 

  براي. کنند  می مرتبp2/c2    سود آوري اینها را نیز بر اساس. اند شده  انتخاب اتفاقی
  ;شود   می ترسیم  قبیل  از این ،نمودارهاي  انتخاب  مختلف هاي  روش مقایسه

 
 



108    اي در علوم سیاسی  رشته هاي میان مدل

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

   انتخـاب   سـازي   بهینـه   از عـدم   ناشی  ها  هزینه    اتالف  شود که    می   مالحظه  پس
 .  است  رأي هاي حوزه  یا انتخاب استراتژي
   بر ارزش  تأثیري ها چه  نظر سنجیماد بهها ــ اعت  بینی  پیشتماد پذیرياع(6

   دارد؟ نتایج
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.  کنیم  می  بررسی  افراد در انتخابات  مشارکت  خود را درباره  ،نتایج نخست
   خسارت تواند پیامدهاي ها ،می  رایزنی واقعی تأثیر  فهم  وها تحلیل خطا در  ً امسلم

  .  را تغییر دهد  مشارکت تواند میزان  می شرایط جوي حتی  ،مثالً.  باشد بار داشته
برابر  β   میزان  و به  بوده  ´P -1 انتخابات  تحریم  حقیقی بهاي   که  کنیم فرض

   شده  بینی برابر برد پیشβ   میزان  برد نیز به ،فاصله پس.  باشد  شده بینی  پیش نرخ
 .   است  نکرده تغییري  از دو استراتژي  یک  هیچ  نسبی باشد ،اما کارایی می

  به γ    کنندگان نتخاب از ا ، تنها کسري  واقعیت  ،در عالم  که  کنیم  فرض اکنون
   رأي  بر عکس )γ-1 (   دهند ،و ما بقی  بود رأي  شده بینی  پیش  که  صورتی همان
   باشد،   مقدار واقعیPA،و   شده  بینی مقدار پیشP´A ،اگر   صورت در آن. دهند
   :  را داریم  زیر رابطه

    1)1(1)1( AAAA PPPP  
  

  :آید  در می  صورت  کور بدین زنی رای   سودآوري ، میزان بنابراین
  )12)(12(1)12(2   AA PrP 

   صورت نیز بدین)   کور است  رایزنی شبیه  آنهم که (  گزینشی  رایزنی سودآوري
 :  است

)12)(1(  Pa 
 .   است  نکردهفرقی   نسبی  کارایی ، میزان باز هم
  انتخابگران  کل  از  ) γ(ط کسر فق  که  است آن A   حزب تر براي  بدبینانه فرض

،   صورت در این.  دهند رأيB   بهاً دقیق  دهند، و مابقی رأي  او به) A ( شده  بینی پیش
)1)(12(  همان  باز هم  گزینشی  استراتژي سودآوري  Paاما استراتژي  است ،  

  میزان  به کور سودآوري )1)(12( PPAخواهد داشت  .   
 .اند  تأثیر قرار گرفته  تحت  متفاوت  طریق  به هر دو استراتژي

   تنهایی به A   حزب  که کردیم  می  فرض  ــ  تا کنون  رقیب  حزب استراتژي -7
 نیز،   مقابل  حزب  که  کنیم  فرض اکنون. کند  می استفاده  انتخاباتی  ترفند رقابت از این
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 φ  درصداًمسلم. کند برقرار می  ارتباط ز انتخابگران اφ  ، با درصدي  اتفاقی بصورت
 ، زیرا قبالً  است  بوده  بیهوده نیز با آنها ارتباط برقرار شده A   توسط حزب که

   رایزنی  ما، فعالیت  فرضیات ، و بر اساس  است با آنها ارتباط برقرار کرده  Bحزب
شود،   می  اعمال ها یکسان اتژي استر  همه چون. دارد ثیرأ ت  آنان مشارکت  براًصرف

 .کند  نمی  آنها تغییري  نسبی کارایی
  ، هیچ  صورت  باشد، در آن  کور داشته استراتژي A  ، اگر حزب بر عکس

  ، آن طرفاز اما .   است  باشد هدر نرفته برقرار شده خودش   با هواداران  که ارتباطی
،  پس. .هدر رفته اندشود  می  گرفته B   با طرفداران  که  هایی تماس از  ε تعداد

 :    یابد  می  افزایش  میزانی  آنها به ، و سودآوري  کور سودآورتر است استراتژي
   )1()1)(1( PPP aA 

 
 1   طرف  بهεارتباط برقرار کند، B   حزب  هواداران  با همه  مقابل  حزب وقتی

   فقط اندکیاش  گزینشی  استراتژيبا A  کور   استراتژي صورت کند، در آن  می میل
 از لحاظ  چارچوب این. اند بوده  ها بیهوده  از تماس  برخی ؛ یعنی فقط دارد تفاوت
به اندازه کافی عام    ،  دیگر   متنوع هاي  استراتژي  عینی کارایی  نظر از   صرف، کاربرد
 انتخابات   رقابت  واقعی ، و عالم  مانند بازي نظري  مدل  یک  میان   رق ف]زیرا . [است

  . کند را بیشتر معلوم
 ها  و برنامه قدرت -4

  ، که  حزب  یک  اتخاذ شده  در برنامه بیشتر   تحقیق امکان ما   بازیها به نظریه
، را فراهم  است  در انتخابات  پیروزي هدفش  تنها  دارد یعنی  قدرت براي استراتژي

   ساخت  مستلزم  قدرت هاي  استراتژي  این یامدهايپ  و تحلیل ، تجزیه  در واقع.می کند
 )Downs( ، داونز1957   باردر سال  اولین براي.   است  سیاسی  از طرز کار نظام مدلی

 An Economic Theory of(ی  دموکراس  اقتصادي  نظریه  با عنوان در کتابی

Democracy (برنامه  جستجوي  بسط آن کرد کهارائه  را   قدرت  از استراتژي مدلی   
  .ساخت  روشن را کامالً  لیبرال  دموکراسی  در چارچوب  سیاسی  احزاب بهینه
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   دموکراسی  اقتصادي نظریه)  الف 
 در بازار تولید   که  نظر او همانگونه به.   است  داونز بسیار اقتصادي نگرش

 آنها با  فروش  کنند و براي  می  عرضه کنندگان  مصرف  را به  کاالهایی کنندگان
 شوند   انتخاب خودشان  آنند که  دنبال  نیز، تنها به  سیاسی همدیگر در رقابتند، احزاب

   از منافع  بیشتري  حجم ، هر چه  سیاسی  حزب یک.کنند  می و بر سر آراء رقابت
   میزان هر چه. کند  می  کسب بیشتري  رأي  اندازه  همان  باشد به  را داشته جمعی
. دهد  می دست  آراء از  اندازه  همان  یابد به  کاالها افزایش  این  براي  الزم هاي مالیات
   حزب ، از بین  از مجلس  هر دوره  در پایان  کنندگان  انتخاب  که کنیم  می فرض

X)بر سر کار است  که ولتید  (و حزب  Y)کنند انتخاب  را یکی)   منتقد دولت گروه  .
 را  عوایدي ،  استل  کام  اطالعات  و  داراي عقالنی شود  می فرض   که  کننده انتخاب

   به دست آورد ،-قدرت  به  حزباین دو  از  کدام نیل هر   در صورت-تواند    می که
   در قدرت  که ، زمانی  احزاب  عملکردهاي  به  با توجهعواید   این. کند  می مقایسه

  ورزد که  می  امتناع  از انتخاب  فقط در صورتی ده کنن انتخاب. شود  می اند،محاسبه بوده
 . باشند  تغییر نداشته  و قدرت  مورد نظر برابربوده سودهاي

   خود را به  و سیاست  پیشنهادي  برنامه  سیاسی  هر حزب  اینکه  به با توجه
 حفظ   براي  مجریه حداکثر برسد، قوه  به  تعداد آراءاش کندکه  می  اصالح صورتی
   دوانز نتایجی او کدامند؟ از فرضیات  شکست کند و خطرات  رفتار می  چگونه قدرت

   :  گرفت توان چند می
   ازاء هر واحد افزایش  را به  رأي  باید بیشترین  اتخاذ شده  سیاست1-  قضیه

در  و   کننده  مصرف  را در مقابل  تولید کننده  سیاست این. باشد  داشته  همراه  به مالیاتی
 از  اعم( دارد   دولت  تصمیم  به بستگی  درآمدشان  که  کنندگانی  انتخاب  همه مقابل

 . دهد  قرار می ، مورد حمایت)بیکار و کارمند
 را   قدرت  کار است  در رأس  که  دولتی  طور کلی به:   حفظ قدرت2-  قضیه

   به  را بنحوي  برنامهاز A   گزینه انتخابات  در هنگام  که  شرطی حفظ خواهد کرد، به
در . دهند  ترجیحB   را برگزینه  آن  اکثریت  پیشنهاد کنند که  کنندگان انتخاب



112    اي در علوم سیاسی  رشته هاي میان مدل

دهد   می ترجیح Bرا برA   کند که اعالمY  منتقد  حزب  که  است  کافی غیراینصورت
   انتخاب  آسانی دارد، تا به X   حزب  همچون  نیز نظراتی  سیاسی  سایر مسایل ودرباره

   پذیرد، یعنی ها صورت  از اقلیت  ائتالفی  که  است در مواردي تنها استثنائات. شود
  کند  خود را تحمیل هاي  گزینه  که است  نگرفته  شکل  هنوز چنان  اکثریت  که هنگامی

. 
  اي  خود را در پیشنهاد برنامه  نفع  سیاسی هر حزب:  بهین حالت  3-  قضیه

   به  وجه  هیچ  امر به  را میسر سازد، اما این  سود بهینه یک  به دن رسی  امکان بیند که می
   در آن  که  است  وضعیتی  بهینه حالت باید گفت .  او نیست  پیروزي  تضمین معناي

 ضرر   به  باشد،مگر آنکه  داشته  امتیازي تواند امید کسب  نمی اي  کننده  انتخاب هیچ
 حرف می    سیاست لما در ع کلی   تعادل راجع به   ضیه ق پس ، این.  شود  تمام دیگري

،   است  حصول  قابل  تعادلی  شکل  فقط به  بهینه  حالت  کهشده است   زیرا ثابت.زند
  ، نظریه  اضافه بر این. باشد   شده  مشخص گیري  پیروز با رأي طرف  که  هنگامی یعنی

  . شود  بازیها تلقی  از نظریه  خاصی حالت  عنوان تواند به  نیز می  تعادل اقتصادي
   چند بعدي  در فضاي  تعادل استراتژي)  ب

کند،   را میسر می  شدن  انتخاب  امکان  که اي  برنامه  این ، یعنی  تعادل  حالت این
  گیري  موضع کند که  می  بررسی  حالتی  را فقط درباره مسئله ؟ داونز این چیستاً دقیق

  دیدیم:  باشد  گذاري  عالمت قابل  راستی-    محور چپی  یک ي رو کنندههر انتخاب
 .   است  بعدي  تک  سیاسی  فضاي شود که  می  گفته  حالتی  در چنان که

  باتواند   می  باشد، دیدگاه  شده  رعایت مقیاس نگرش سنجی اگر شروط اعتبار 
  است X   موضع لیمقدار احتما N (X)        مختصات  شود که  داده  نمایش منحنی

 .باشد  داشته  راستی-    محور چپی تواند بر روي  فرد می  یک که
 
                N(x) 
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               x 
 

   موضع  به  موضع  نزدیکترین  دهد که  رأي  حزبی  انتخابگر به شود که  می فرض
 .  باشد  نداشته  از او فاصله  چندان  که  شرطی ، به  است  محوراختیار کرده او را روي

  
     A                         حزب  x انتخابگر                        Bحزب 

 
  

 را   ذیل  مختلف ، نتایج  دیدگاهی حالت  منحنی  شکل  به ، بسته  صورت در آن
 .   داشت خواهیم
 

   متقارن تک نماي   منحنی  بتواند بصورت  دیدگاهی  حالت ی وقت4-  قضیه
 را بر محور   موضع  هر دو یک  که  در اینست نفعشان  شود، دو حزب  داده نمایش
 . کنند  انتخاب تقارن

 
                N(x) 

               x 
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   موضع  یک  پیرامون  بطور یکنواخت  نباشد، دیدگاه جدي   طبقاتی اگر آگاهی

   مشابهی هاي  برنامه  که  است  دو حزب  نفع ، به صورت در آن. شود  می  تقسیم میانه
   شک  آمریکا، بی  دو حزبی حالت. کند  را تقویت  اجتماعی  وفاق  این پیشنهاد کنند که

 خود   مبانی اعتدال  یاستس.   است  موجه  وضعیتی  چنین  در آن  که  است اي تنها نمونه
 . نشان می دهدرا در اینجا 
 اگر   که  است  چنان  افراطی ثیر دیدگاههايأت:   متقارن( )نما  دو   حالت5-  قضیه

آورد     دست  به راي هک از آن  کار بیش  شود، با این نزدیک  وسط  کانون بهX  حزب
سیار ناپایدار باشد، و ب تواند  میي  وضعیت چنان.  خواهد داد  از دست رأي

 کنند،   را فراهم  مسئله  حل توانند امکان  نمی  براحتیاً ظاهر  اکثریت هاي روش
 بریتانیا   دو حزبی در سیستم( باشند  نزدیک  هم  بسیار به  اوج  دو نقطه  این مگرآنکه

  .]  ضرر است  به ، اعتدال  افراطی  دو حزبی هاي  درسیستم یعنی [–)   است چنین
   N(x) 

 x 
 

  
    چند بعدي تعادل)  ج

 
   محور مرجع  عدد واحد روي  اصال نتواند بصورت  سیاسی  دیدگاه وقتی 

   تعادل  استراتژي  باشد، یافتن  متغیر وابسته چندین  به  بر عکس  شود ،بلکه خالصه
   انجام  در حال  مسئله  این درباره   تحقیقات  که  است مدتی.  تر است  مشکل بمراتب
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   راه  درباره تري  پیچیده  قضایاي  به نتایج  ، زیرا این  استاندك هنوز   آن ، و نتایج است
   قابل  باره  در این  ذیل ، قضایاي با اینهمه. نیاز دارد  چند نفره هاي  بازي  تعادل هاي حل

 :   است طرح
   شرطی  به  باشد، هر حزب  متقارن ي نماتک   دیدگاهی  اگر حالت6-  قضیه

 عد باشد  هر ب  نسبت  به  انتخابیه  حوزه  ترجیحات  برابر میانگین  اش گیري موضع که
 .شته باشد دا  اطمینان  خود پیروزي بهمی تواند

   انتخاب هاي  راه  یابد، نسبت  افزایش  تصمیم  اگر تعداد ابعاد فضاي7-  قضیه
عد  هر ب  میانگین  به  اش  موضع  شدن  نزدیک موازات برتر نیز به   کاندیداي شده

  . خواهد آورد  آراء رابدست  برسد، اوهمه  نهایت  بی  عدد به اگر این. یابد  می افزایش
   بزرگ  بگرایند بیشتر از احزاب  میانگین  طرف  اگر به  کوچک  احزاب8-  قضیه

 پیروز   حضور در ائتالف  براي انند، شانسی بم افراطی اگر در مواضع.برند  می نفع
  .ندارند

 :  تر است  آخر جالب دو قضیه
   قدرت  به تر شود، دستیابی  پیچیده  جامعه  هر چه گوید که  می  نخست ــ قضیه

 در   که  معناست  بدان این. شود  می  غیر ممکن  کوچک حزب  یک  براي  قانونی  شیوه به
   هم  و آنان  است  تنها راه  انقالبی استراتژي اي  حاشیه  احزاب ، براي  پیشرفته جامعه

  هاي  از موضوع یکی آیا در اینجا هم.  کنند  استفاده توانند از آن  می  اند که تنها احزابی
  شود؟  نمی  دیده)Marcusé  Herbert( مار کوزه  فلسفه اصلی

   مرکز اردوي  بطرف ست بهتر ا  کوچک  احزاب دهد که  می  نشان  دوم ــ قضیه
   واقعیات  و تحلیل تجزیه. ندن پیدا ک ، گرایش  سنتی تشکیالت  در افق ، حداقل سیاسی
،   اند یا راستی  یا چپی  حاکم  احزاباً،عموم دهد که  می  نشان  غربی  دموکراسی سیاسی

 .قرار دارند  در آن  کوچک  احزاب  اند که  واقع  مرکزي و کمتر در محدوده
  انعکاس ،     بندي رتصو   رفتارهاي اختصاري بر اساستحلیل چنین   ،  پس

   این  که  اندازه  همان  نیز به  آیا خود واقعیت.ي واقعی استها وضعیت  برخی
  نظر و خود خواه گویند تنگ  می  سیاسی  حیات انحرافی از   بردیدگاه  مبتنی هاي مدل
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 ضعف   را دچار چنین   احزاب  معموالًانی پارلم  بازي  که  است  درست.  است
، بلکه  فراگیر  مدل  در ارائه ها نه  تئوري  این  اهمیت ، عمده ولی. نماید  می کارکردي

   واقعیت هاي  جنبه  را با برخی  توضیحی  فرضیه تفاوت  که  است  مدلی  در ارائهصرفاً
  .سازد  می نمایان

 :  قدرت شاخص -4
   )Shapley(  شاپلی  شاخص

  
  این.   است    قدرت ] و کالبد شکافی مفهوم  [  تحلیل، همان سیاسی  مناقشه مغز

 فشار،  بزار ا  بعنوان که قدرت.   آن  غایت  و هم  است قدرت   توضیح  محرکه  هم تحلیل
   جمعی  زندگی  الزمه  محدودیت ، و حتی ی جمعي و فرد ، شکوفایی ایجاد نظم

   آنرا در تمام  داریم  جا سعی   در این  که  است  و پیچیده  مبهم شود، مفهومی می تلقی
،   نموده  مطالعه  سیاسی  نظام  را در درون  سیاسی  مناقشهاًماعمدت.   کنیم  روشن اشکال

   و نمایش  قانونی  سازو کارهاي  درچارچوب  قدرت  ظاهري  تجلیات  بهاًو مخصوص
 .  ظر داریم ن  کمیتی  شاخص    کمک ا ب قدرت

   که  ما تحلیل در چارچوب.   است  شده  مطرح  بسیاري  رویکردهاي  باره در این
 اکتفا   عملیاتیاً دقیق  دو پرسش  در قالب  دو مسئله  ، فقط به است  بازي  نظریه  زبان به

   :  شود می
 می توان    قدرت تعریف شده از  شاخص  یک سازي یشینهصرف بآیا   -1

   ؟ د را  ترسیم کردرفتار فر
 رفتار در ي از  متغیر  را بعنوان  شاخص  این  که  ساخت  کلی  مدل توان آیا می-2

  نظر بگیرد؟
، در   دوم پرسش.  دهیم  می  اختصاص  اول  پرسش  همان بهاً راعمدت  بخش این

 .   است  مانده  پاسخ  بی مطلقاً هنوز  ،امروزه  کننده  قانع  کمی  تحلیل نبود روش
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  ، هر ائتالف  مفروض  سازوکار سیاسی  در یک-  ها  بازي  و تئوري قدرت ) الف
  اما در واقع.   است تعریف   مقدار تابع  همان دارد که رد از ب  احتمالی  میزان پیشاپیش

   . کنیم  می  شروع ی مثال با.  باشد  متعددي هاي تواند عضو ائتالف هر فرد می
.  بگیرد  باید تصمیماتی  ساده  اکثریت  روش  مطابق  که یم را در نظر بگیر مجلسی

 تعداد  وقتی.  باشد  تعداد آراء مساوي  دارد که  رأي  حق وقتی  فقط  جلسه رئیس
اگر تعداد فرد .  ندارد"قدرتی"   باشند، اوهیچ زوج) با خود او (  جلسه حاضرین

   اندازه به  او نیز  صورت ر آن، زیرا د  است  سایرین  او برابر با قدرت باشد، قدرت
.  باشد  پیشنهادي  طرح  یک  موفقیت  براي  شرط الزم  وجودش  دارد که  شانس دیگران

   به  او بستگی  قدرت ،بنابراین). گویند می محور شخص  را  الزمشخص    این(
   یا کاندیدا ضروري طرح   موفقیت  او را براي  مشارکت  دارد که  سیاسی سازوکار

  .سازد  می
   موفقیت  براي  او   که حمایت  است اي  کننده  انتخاب  محور آخرین  شخص 
   باشد، رئیس ، اگر تعداد اعضا زوجکنونی ما  در مثال.   است    ضروري و الزم طرح

تواندمحور باشد، اما اگر تعداد اعضا فرد   می  هر عضو دیگر مجلس  اندازه نیز به
 .واهد بودباشند، هرگز محور نخ

 باشد،   حاکم  بر آن  اکثریت  قاعده کند که  می  صدق  در مورد مجلسی  مثال این
  . کرد  تعریف اکثریت  آنرا با بازي  بتوان یعنی

 پیدا  ها، امکان  بازي  از نظریه کلی ی در  چارچوب  داد که  نشان توان  می اکنون
 . دارد مورد نظر ما وجود  ازشاخص فراگیر   تعریفی کردن
   طرق به.  را در نظر بگیرید  کامل  با اطالعات نفره n   بازي-   مقدار شاپلی) ب 
 بازیگر مورد نظر   یک  اینکه احتمال.  کنید  توجه بازي  در این  ائتالف  تشکیل ممکنه

))((  فرضی وارد ائتالف iS  ائتالف  تشکیل  با تعدادطرق شود، برابر است   
 ])!()!1)[((( snsiS    آرایش   بر تعداد طرق تقسیم  

  :n بازیگران مجموعه
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   را بدست  است  با خود آورده آنچه  i گیرد، بازیگر  شکل  ائتالف اگر این

آورد، زیرا   می  بدست  بیشتر از این نه iبازیگر.v(s)-v(s-i)   همان آورد، یعنی می
 (N-S)   ائتالف یعنی  اتحاد با دیگرانچرا که،   کمتر از این  و نه;پذیرند می ن دیگران

 صفر   به  اختالفی  باشد، چنین  اکثریت  شیوه  به  بازيهرگاه. (  او است  نفع به
 اگر او محور  یعنی-   عکس  در حالت  بازیگر محور نباشد،  آن  که  شرطی رسد، به می

   به  مقدارمتوسط بردها با توجه همان i مید برد بازیگرا).   است  برابر یک -باشد
 :   مورد نظر است او در هر ائتالف   عضویت  احتمال میزان
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 :   است  چنین  شود، فرمول  اداره  اکثریت  شیوه  به  بازي  که در صورتی
 i(ψ ( =.  محور است i  بازیگر  در آن  که هایی تعداد ائتالف

                                                                                            
   ه ممکن هاي  ائتالف تعداد کل 

  این.   است  هر بازیگر یکسان  براي ، مقدار شاخص  ساده  متقارن  بازي در یک
،  بعالوه.  ایفاکند  برنده يها تواند در ائتالف  بازیگر می  که  است  بیانگرنقشی شاخص
  این:  داد  بدست  از آن  تفاسیر مختلف  بسیاري توان ،می نظر مورد   هر دیدگاه برحسب
   نمایانگر مقدار توان ، هم  سود مورد انتظاربازیگر است  نمایانگر میزان  هم شاخص

  .  او و غیره  برتري  دور نماي  بازیگر، هم  زنی چانه
   محصول  همچنان  شاخص این.   فراتر رفت  نباید از این  که ست ا  بدیهی البته

 بازیها   نظریه  مبنایی  رفتاري  اعتبار فرضیات  تنها با فرض ،یعنی ها است  بازي نظریه
   آن  مطابق  که  سیاسی  تساهل  فرض یعنی  کامل  اطالعات  با فرض ، بویژه معتبر است

  ، تالش بخصوص. تصوراند  و قابل  مقبول  اندازه  یک  به  همه  مختلف هاي ائتالف
از لحاظ (  هم  به  نزدیک  احزاب هاي  ائتالف  که تر است  جالب  هنگامی  تغییر آن براي

  .  در نظر بگیریمها ممکن  تنها ائتالف را بعنوان)  ایدئولوژیک
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    مقننه-   مجریه دیالوگ -5
   میان  زنی  چانه موضوع.  گیریم نظر میدر  E  را و نهاد مجریه L  را نهاد مقننه

   به  پیشنهاد دولت  باید بر اساس] مجلس[   مقننه ، که است  ساالنه  بودجه آنها افزایش
   داده  مجلس  از طرف مقابلی ، پیشنهاد  ازاء هر پیشنهاد دولت به.  دهد  رأي آن
  ، مگرآنکه  خواهد یافت مه ادا  توافق  به  تا رسیدن  زنی  چانه  ترتیب بدین. شود می

   مقابل  طرف  مقطعی  در چنین; کند  را متوقف  زنی  بگیرد چانه  تصمیم  از طرفین یکی
  به  رأي یعنی: گیرد  می  را در پیش  قهریه پذیرد یا حالت پیشنهاد را می  یا آخرین
 ساختار   به سته  ب که (  دولت  سرنگونی و در نتیجه ،  مقننه  توسط قوه   دولت استیضاح

 . )خواهد داشت  دنبال  را به  مجلس ، انحالل در کشور مر بوطه  قانون
   تا حد ممکن  مالیات    نرخ  که  است ، مایل اش  برنامه  تحقق ، براي دولت ---
 .  ممکن بودجه  بهترین یعنی: باال باشد

، و  مند است  عالقه تر مالیات  پائین  هر چهنرخ   نیز به  منتخب مجلس ---- 
   حوزه  بالقوه  سهم  همان گیرد که  درنظر می   منفعتی  بودجه الیحههربه ازاء   براي

   تنگناي در مواقع  سهم این.  حفظ شود  بعدي  انتخابات  و باید براي  است انتخابیه
  .یابد  می  کاهش مالی

   و به  نموده  متوقف را  زنی  روند چانه  مجلس اگر مثالً  که کنیم  می  فرضنهایتاً
 نماید  او رد  بودجه  پیشنهادي  طرح  دولت  که احتمال این    دهد،میزان  رأي استیضاح

  این:   کنندگان  انتخاب  حکمیت  رأي پذیرد،یعنی  را می  استیضاح داند و رأي  میرا 
   مطرح طور ذهنی  به  احتماالت  در نظریه    به شکل  رسمی که  استاي    فرضیه همان

 .شود می
   مفهوم  دخالت  به  معطوف  زد که  محک را  مسئله  این از  بندي   صورت توان می
 .  است  زنی چانه  در مبحث ریسک

 :  متصور است طلوبدو م b   هر بودجه براي
   صعودي تابع E(b):       (  حکومت ادامه  امکان (  مجریه  قوه طلوبــ م

 ؛) است
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  . ) است  نزولی تابع L(b) :     (  کنندگان  انتخاب رضایت ( قننهم   قوه طلوبــ م
 باشد،   زنی  از چانه  در مقطعی  مجلس  پاسخbE، و   دولت پیشنهاد بودجه b اگر

   بر اینکه    مبنیPE  احتمال  مقدار دو احتمال معلوم باشند؛   که کنیم  می فرض
   مبنیPL  دیگر  و  احتمال، کند   مخالفت  و با دولت رد کرده را  bE   بودجه مجلس

  در این. کند   اعتماد  رأي  و درخواست نپذیرفته  را bL   بودجه  دولت بر اینکه
   بخواهد با توقف  است  از نهادها ممکن  هر یک  را که  سودي  میزان توان  می صورت

   استیضاح  میان  کرد که بی ارزیا  ما به التفاوت انتظار سود   کند، بعنوان  کسب زنی چانه
  :   است  چنین  حالت  سود در این میزان.  پیشنهاد وجوددارد  آخرین و قبول

)()()(                       نهاد مجریه براي LEEE bEbEPIR       
)()()(                  نهاد مقننه براي    ELLL bEbLPIR   

 
 ازاء   هر نهاد به  یا صفر باشد، یعنی سود باید مثبت   از دو نهاد این  هر یک براي

 . باشد  بحران  احتمال  بایدمنتظر بیشترین هر پیشنهاد مطروحه
 

)(
)()(

max,
E

LE
E bE

bEbEP 
  

)(
)()(

max,
L

EL
L bE

bEbEP 
  

 
   دیگري  را باالتر از احتمال  بحران  نهاد مورد نظر اگر احتمال  که  گفت توان می

 بکار   دست  بیشینه  احتمال  این  کاهش  و باید براي  متضرر شده رهبداند در روندمذاک
  ، یا روند چانه  طرفین  پیشنهادهاي  ارزش در تعیین  استداللی  چنین با اینهمه. شود
  .کند  نمی  کمک زنی

 در نظر   معلوم  ابعو ت  عنوان  را بهPL, PEها،   پرسش  این  به  پاسخ براي
 : گیریم می
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 کمتر از   کهb   هر بودجه ه ازاء ب   باشد، مجلس  را دادهbE پیشنهاد ولتاگر د -
 در   نحوي  به را با همpL (b)   بحران   احتمالوL (b) ، مطلوبیت  باشدbE  بودجه

 : که گیرد  نظر می

EE bbbP  0)( 
 

  PE ( b)   هاي  تابع  دولت  براي  باشد باز هم  را دادهbL پیشنهاد اگر مجلس -
 : که  نحوي  به  را داریم E (b)و  

LE bbLP  0)( 
  : پردازیم  می  زنی  سازوکار چانه  بررسی  به اکنون

  سود بیشینه خود را با احتساب)  الیحه( پیشنهاد   نخستین نهاد مجریه -1

)())(( bEbPI E  کند  می  مشخص. 
 

   پشنهاد او را نخستین
E

b    گیریم در نظر می  1
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، با بیشینه سود   را خود  پیشنهاد متقابل  نیز نخستین مقننه -2
)())(( bLbPI Lبه طوري که  کند  می  مشخص :  
 

EL bbbP 0)(  

 پیشنهاد متقابل این فر ضاً 
L

b   باشد    1

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
))(()( با بیشینه سود  را خود  پیشنهاد  مجریه دومین  -3 bEbPI E  

     : به طوري که  کند  می مشخص
  0

E
1b P2

E    

P2 حالت، در این 
E     تابع انتقال یافته p1    همانند قبل  پیشنهاد .   تاس

  ست ا b E متقابل مجریه
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  .شود  می  ارائه  خطر بحران فزایش با ا قننه م  پیشنهاد متقابل دومین -4

)())(( bEbPI E 
که در آن  0)b L P2

L          و  P2
L   تبدیل تابع    P1

L   است .P2
L 

 .  است  مقننه تناظر از طرف پیشنهاد م
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
،  پردازیم  نمی  در اینجا بدان  که  خاص  شرایطی تواند تحت  می  زنی روند چانه

 . ایجاد شود  تفاهم  و مقننه  مجریه میان  بگراید که  مقداري بطرف
 عنصر   را بعنوان  بحران  ریسک  میزان  که  است  جالب  جهت  از آن  مدل این

 اعتماد   رأي  و مسئله  از استیضاح  ناشی  که  ریسکی میزان;کند  می  وارد بحث فعال
     PL    از احتماالتآگاهی    میزان  ازحیث  را بخصوص  آن  بینی  واقع توان اما می.  است

 . برد  زیر سؤالPE    و
   اصلی  فاکتورهاي تفکیک  واضح  در   نظري  مدلهاي  مزیت  مالحظه کردیم که

   ایجاد تصمیمات  امکان اسیسی  استراتژي  کارشناسان  و براي است    سیاسی مناقشه
  .کند  می  فراهم را  میدانی تقریباً  شیوه  به حقیقی
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6  
  هاي سیاسی هاي سیاسی و سیستم مدل

  
  ها  سیستم عمومیهاي  یژگی و-1

  ها  از سیستم  هایی نمونه)  الف
 .  انتزاعی هاي  و سیستم عینی  هاي سیستم:   دارد  مختلفی  انواع سیستم
،    شرکت ،   تلفن شبکه ، کامپیوتر  بهعینی می توان  هاي  سیستم مثالهایی از  بعنوان

 پستاندار   یک  عصبی سیستم.  کرد  اشاره      هوایی  دفاع  و سیستم بیمارستان  ،   مدرسه
 در   که  معنایی  به  سیاسی جامعه.   است  هم  مرتبط به  از موجودیتهاي اي نیزمجموعه

 .  است عینی  سیستم  شد یک  تعریفسوم  فصل
ا ب.  سازد   می زاعی انت هاي  سیستم  جهان  فهم  براي انسانخود  ، دیگر از طرف

 از  اي  مجموعه ، در قالب  است  حل  در آغاز غیر قابل را که  مسئله یکاین روش ، 
،   شیمی علم. را بهتر بفهمد  آن  حل کند تا راه  می  کوچکتر تقسیم هاي مسئله

] فرضاً  [  یا  ریاضیات   در مورد علم .   است  مختلف هاي  از شاخه  مرکب سیستمی
   العاده  فوق  ها سیستم نوع از ساختار این (ي نیز همین است اقتصاد یهنظریک 

  ). شود تشریح بآسانی بتواند    که  است تر از آن پیچیده
  هر سازمان.   است  انتزاعی  از سیستم  کاملی  مثال  کامپیوتري  الگوریتم یک
  هاي  نمونه رکت ش  یک  ریزي ، برنامه  مردمی قدرتهاي.  است  سیستم  یک انسانی

خصوص،   در این.  پرداخت  خواهیم  بعداپ بدان  که  است  ذهنی  از سیستم عالی
  ، از قبیل است  آن  درون  که  انتزاعی هاي  و سیستم  شرکت  عینی  سیستم  میانباید

  . شد  قائلفرقی ،   شرکت ریزي  برنامه  و سیستم  اطالعاتی سیستم
:   است  سیستم  و مفهوم  مدل  مفهوم  میان هاي  نسبت  دهنده  ذکر شد نشان آنچه

   بواسطه  که  است  کار فکري ، زائیده  نیز، همانند مدل  سیستم  تصور کردکه توان می
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 "گوید   می  آشبی  که  است  کاري همان این. شود  مجزا می  محیط از سیستم آن
  مورد   مورد توجه را هدف  از پیش تعیین شده معطوف اند   یک  به  که اموري
   تعریف  منجر به  ناگهانی ذهنی   دریافت  یکمعموالً "... " دهیم  قرار می مطالعه
 از این حیث است که. شود  می  مشخص  از متغیرهاي فهرستی  کمک  به سیستم
 متغیر   N  ی جمع و جور ازفهرست   بر  مشتمل  بلکهبوده ن  هرگز مبهم  سیستم مفهوم
   تاجایی شود میکراراً اصالح وتعدیل  بلکه  ، یست ن نهایی    فهرست نای. "است

   نظریه  شناختی  روش مشیخط . باشد    مورد بررسی  سیستممعرف نمایانگر  که
   و یک  واقعی  جهان  عینی  سیستم  یک  میان  نسبت مطالعه نمبتنی بر ها  سیستم
   این  خواه;   است  شده  ساخته آن  ن نمادی تشریح    براي  که  است  صوري سیستم
  . نباشد  باشد خواه  ریاضی  مدل  یک  به  تقلیل  قابل  صوري سیستم

  
   سیستم  یک هاي مشخصه)  ب

   خوانده  سیستممحیط باشد   قرار نگرفته  سیستم  مرزهاي  درون هر آنچه
 و در ;شود  می نده خواباز باشد   داشته  روابطی  باخارج  وقتی  سیستم یک. شود می

   سیستم  یک  مرزهاي تعیین   که  است بدیهی. شود  می  تلقی  بسته  این، عکس حالت
   هم کند تلفن  ادعا می  لوهان  مک  طور که مثالً آیا آن:   است ی مشکل کارباز

   بخشی  حزب  یک  فعاالن کهمشخص کرد ؟ آیا  فرد است] وجود خود [از  بخشی
   است  پیچیده  العاده  فوق اي  مسئله  ازمحیط؟ این  هستند یا بخشی  حزب از سیستم

  . دارد  سیستم  اهداف  به  بستگی  آن  حل و
   تأثیر گذارد بعنوان  بتواند بر آن  سیستم  را که  هر عنصري  طور مشخص به

 تواند بر  و می  گرفته  صورت  از بیرون  آن تغییرات  که ، و هر عنصري عنصر درونی
 ، معموالً  مثال براي.کنند  می  تلقی  تأثیر گذارد عنصر بیرونی  سیستم تحوالت
   حزب  فعاالن  جزء محیط هستند، در حالیکه]رأي دهندگان [   کنندگان انتخاب
  .اند  از سیستم جزئی
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   ساختار سیستم)  ج

ا  ت  سیستم  شد یک  در باال اشاره  همانطور که-   و اهداف  کارکرد ها -1
.   است  آنها قرار گرفته  در خدمت شودکه  می  تعریف  اهدافی  بواسطه اي اندازه

یا  ( ، و کارکرد ها  طرف  از یک  سیستم  اهداف ، مجموعه منظور از ساختار اهداف
   ساختار به گیري شکل. باشد  دیگر می از طرف)  زیر سیستمهاعنیی (ءاجزا)  وظایف
 را   مراتبی  سلسلهي  کارکرد ها  و  از اهداف اي  مجموعه نتوا  می  که است   آن معناي

 باالتر از   بالفاصله ي  کارکرد ها به   از کارکرد ها  هریک  کرد که  تعریف اي  گونه به
هر   به  بتوان  که اي  گونه  و به;دن برس  اهداف به  وظیفه     اجرايبا کند تا  خود کمک

   همه.   است  آن  انجام  مسئول  داد که  را نسبت یستمی زیر س   کارکرد ها  از این یک
  . کنند  کمک  سیستم  کلی هدف  باید در تحقق کارکرد ها

  اهداف:  مثال( باشد   مختلف  اشکالبهتواند   مینیز   سیستم  هدف  شد که گفته
، و   موجود زنده  یک ، اهداف  سیاسی  حزب  یک ، اهداف  وپرورش  آموزش وزارت

  اي  بسیار پیچیده  بحث  نهایی اهداف   و کثرت  ساختار  کارکرد ها رابطه).  یرهغ
  . خواهد آمد  میان  به بعداً  که است

،  رده   در یک  شده  انجام  هر وظیفه  که  داشت  خواهیم  ساختاري  ترتیب بدین
   ساسی ا فوظای را   نهایی سطوح.  باالتر رده    کارکرد ها  درخدمت  است اي واسطه

 وظایف    این]و شناسایی [ تحقیق    ، سیستم تحلیل وانب مهم  از ج یکی. ند ناممی
 را درنظر گیرد،   اندازي گر باید چشم تحلیل.   آنها است  شکل  و تعیین ساسیا

 در نظر   سیاهی هاي  جعبه  دیگر را بعنوان  کند، برخی  آنرا تحلیل  قطعات برخی
   مداري  هیچ  در آن  که  راساختارهایی.   آنها نخواهد پرداخت تحلیل  به گیرد که

هر (نامند   می  درختی ، ساختارهاي مجزا نیست  اي  زیر مجموعه وجود ندارد و هیچ
در ).   باالتر است رده دیگراز   زیر سیستم  از فقط یک اي  جزء سازنده زیر سیستم

 زیر   از چندین  جزئی  هر زیرسیستم که   کنیم  تجسم  را طوري  سیستم اگر   حال عین
  فرعی  برنامه یک"   کامپیوتري  برنامه مثالً در یک. . مفید تر است دیگر باشد سیستم
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   یک  اگر به حتی.  قرار گیرد  مورد استفاده  متفاوت هاي تواند توسط زیر سیستم یم "
  ست متصور ا  متعددي  ساختاري ، حاالت  اکتفاکنیم ساختار درختی

   صورت  باشد، در آن وجود داشته   مشابه  اولیه  وظیفه)50(پنجاه  اگر   مثال براي 
   باشد، ممکن  متفاوت   کارکرد ها  که وقتی.   تصوراست  ساختار قابل10 از  بیش
  ، تعیین در واقع. باشد  وجود داشته  بیشتري  مراتب  به  احتمالی  ساختارهاي است

   یک  از روي  دو حالته  ساختارهاي  گزینش واند نتیجهت  نمی ساختار بهینه
   قابل  ساختارهاي  متوالی  فرآیند حذف  یک  حاصل بلکه.  باشد  جانبه همه فهرست

   بر اساس  ساختار موجود، خواه  یک  از روي خواه.  ،است  گرایانه  واقع تصور، یعنی
 .  پیشاپیش  طرح یک

   سیستم  یک خوبکارکرد  :   سیستم قطیع ت  درجه- ساختارها مشخصات -2
  هنگاماگر .  برقرار شود  اجزایش  باید میان  دارد که  تعدادپیوندهایی  به بستگی
 ي اساسین کارکرد هابیند، ن جدا ک تر را ازهم ساده  احتماالً هاي  زیر سیستم ،تقطیع
   وقتی تقطیع.   است  مشکل  عبور از آن  گاهی کند که  ایجاد می  موانعی اولیه
  این.  شود  کوچکتر تقسیم  دو وظیفه  صورت  به  حداقل اي  وظیفه آید که می الزم

   به  یعنی; کرد  گیري  اندازه   درخت هاي  از گرهfتعداد   کمک  به توان  را می تقطیع
   داده  نشان  سیستم ساخت  در  فرآیند  که ساسی غیر ا  تعداد  کارکرد ها کمک
  :  داد که  نشان توان  می; اند شده

1s
1nf




  
  تعداد متوسط  کارکرد هاي s ، و  اولیه تعداد  کارکرد ها n   فرمول  در این که
  مثالً تعداد دفاتر یک(گذارد   باالتر تأثیر می سطح  مستقیماپ بر یک  که است
  ). حزب
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 s = 2 اگـر .  دارد  عکس نسبت s  با مقدار  ساختار سیستم  تقطیع  ترتیب بدین 

و  ، f = n - 1   صـورت  در ایـن .   اسـت  )ماکـسیمال  ( حد اکثري  تقطیع باشد این
حـد اقلـی     تقطیـع .  اسـت   اولیـه   تعـداد  کـارکرد هـا         اندازه   همان   به  تعداد قطعات 

 وجود   ستون  فقط یک  که  هنگامی باشد، یعنی   s = n  که  است  هنگامی )مینیمال(
  تقطیـع .  مـرتبط باشـند    بهـم   واسـطه   بی  اولیه وظیفه n  تعداد  درآن  باشد که داشته

   تقلیـل    یـک    را بـه    اولیـه   اساسـی   وظایف ا     مجموعه   هرگز بطور تحمیلی    مینیمال
  . ندارد  اهمیت  چندان  سیستمی  چنین در واقع. دهد نمی

   بصورت  دارد که اي  اولیهوظایف تعداد    به ها بستگی  زیر سیستم پیچیدگی
  اي  مجموعه ها ي تعداد زیر مجموعه. اند  پیوند خورده سیستم  این  به  مراتبی سلسله

 با   برابر است  اولیه وظیفه n با n2 .تعدادروابط احتمالی   12n چرا که   است 
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   یک حداقل اند  متصل  هم  به  مراتبی  بطور سلسله  که اي  اولیهوظایف   زیر مجموعه
   واقعی ، تعداد روابط ممکنه با تقطیع.    است کارکرد هاکل    واحد کمتر از مجموعه

 به 12s تابع  سیستم پیچیدگی میزان ، یعنی تعداد روابط ممکن. رسد  می ،  
   طور فرضی به. دهد  می افزایش s    موازات  به  است  تقطیع  شاخص  را کهf  نزولی
  تعادل  پیچیدگی  و میزان  تقطیع  نرخ  میان  که  کنیم  تعیین اي  را در اندازهsباید 
.  دارد  مورد بررسی  سیستم  اهداف  ماهیت  به  بستگی  تعادل  نقطهطبیعتاً. ر شودبرقرا
  اند، کار آسان  همبستهاً قوی  اولیه  از  کارکرد ها  برخی  بدانیم پیشاپیش  که وقتی

  توان  نمی  همه با این. گیرد  می  صورت اي گسترده  تقطیع  هنگام در این. شود می
  کارکرد  تعداد و ماهیت  به  کار بستگی این.  کرد  تعریف از قبل را s   بهینه حالت
  ، اگر یک  که  گفت توان فقط می. در ارتباط با همدیگر قرار می گیرند   دارد که هاي
 زیر   و بیرونی  درونی هاي  از تعامل  دقیقی  مجموعه  انسانی کننده  هماهنگ عامل

  . باشد  کوچکاًباید نسبت s،  را در نظر بگیرد  گوناگونی هاي سیستم
 و زیر   مختلف   کارکرد ها  میان از هماهنگی:   سیستم ی درون ارتباطات

 ارتباط  وجود  هماهنگی الزمه    هر حال به. آمد  میان  به  سخن  مختلف هاي سیستم
  تعداد این(   استامري بعید  و کارها    کارکرد ها  همه  میان وجود ارتباطات.  است

   به ابط نزدیکرو 2nدر .   اکتفا کنیم  مراتبی  روابط سلسله  باید به در واقع).   است
   بسیار تقلیل  شکل  که;) s - 1) (n -1( با تعداد روابط برابر است  صورت این

مر  ا  این گیرد که  می  صورت  یا چند گره یک   واسطه  به اما ارتباطات.   است اي یافته
 موجود    هاي تعداد گره  کهشده است  ثابت. ( ها است  تأخیر یا تغییر در پیام موجب
 : زیر است میزان   کار  به در این

  log (n) -4 (s-1) -1  
 که وجود دارد   اساسی  اهمیت با   ویژه  پیوندهاي ، در هرسیستم  در واقع

.  نباشد  مراتبی  روابط سلسله  این اگر  حتی  آنها برقراراست  میان  مستقیم هاي رابطه
   که سپرد   مرکزي اطالعاتی   بانک  یکه را بکارکرد  هر  ترجیحاً توان  می همچنین
   در مدارهاي جویی  صرفه  موجب  هم  شبکه این. کند  می  آنها توزیع  را بین اطالعات
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   اگر چنین -  می گردد   کارکرد ها هاي  زوج  پیوند محکم  موجب  و هم اطالعاتی
   که  قضایی  دستگاه ، یا در یک  شرکت  در یک  حالتی چنین. باشد   ضروري پیوندي

   دید که خواهیم. شود  می  قضایی  رویه  وحدت ضامن   متمرکز است  آن ارتباطات
   جزئیات  داراي  مراتب امر به   باشد، این  مطرح  جامعه  دهی  سازمان اگر مسئله

   . تر است وتتر ومتفا دقیق

  
  
.  وجود دارد  احتمالی  ساختارهاي  نهایت  بی- ساختارانتخاب   معیارهاي  -3

 زیر   تعداد و پیچیدگی  از قبیل اي  مشخصه  خصوصیات داراي تواند هر ساختار می
   گوناگونی  معیارهاي  انتخاب در این.  آنهاباشد  روابط میان ها، و اثر بخشی سیستم

  : ما باشدتواند راهن می
   ساختاري  بهتر است معموالً  محدودیت  این در چارچوب:   اطالعات گردش

 از   زیادي  ساختار حجم اما در این. باشد s = n    مینیمال آن  تقطیع  شود که انتخاب
   که  اطالعاتی هاي مشخصه.  متمرکزخواهد کرد  مرکزي  گره  روي کار اطالعاتی

ها و   و تعداد زیرسیستم  ماهیت  به  بستگی  است مورد نظر  هر گره الزمه
   مراتبی  سلسله  وجود محدودیتهايمثالً.  باالتر دارد  مراتبی  سلسله محدودیتهاي

   تصور را کاهش  قابل تعداد ساختارهاي)  و ذخایرات تولید میان فرضاً(  خاص
   که   کارکرد هاي  دقیق  تعیین ، بدون  دراهداف  ایجاد محدودیت هر گونه. دهد می

   سیستم اطالعاتی  تعداد نیازهاي  است ، ممکن  است  الزم  اهداف  آن  به  نیل براي
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   اطالعاتی  مسائل  این  درباره  چیز کلی توان  نمی پس.  دهد  را افزایشs  یعنی
   خام  شاخص  بعنوان  اطالعاتی  مسائل ، با در نظر گرفتن  همه با این.  اظهارداشت

  .  داد  محدودیتها را نشان  تأثیرآن توان  می ایط ساختاريشر
   مشخص  حداقل تر از یک  پائین تواند به هرگز نمی s ، مفرط هاي  تقطیع بدون

بسیار  s  در آنها  کرد که  را حذف  باید ساختارهایی درتحلیل  همچنین. برسد
در    مثال براي.   است شکل م اطالعات  کنترل  حالت  باشد، زیرا در آن  یافته افزایش

81توان  می  اولیه  زیر سیستم50 با  حالی که 

، اگر  داشت  ساختار احتمالی810/6
 در  که.  خواهد بود51210/1 تعداد  ، این  محدود کنیم10 یا 5  را بین s مقدار
 .  است جه تو  قابل  محتمل تعداد ساختارهاي  باز هم  حال عین

  ها که  زیر سیستم  میان  پیوندهاي  به توجه: ها  سیستم  میان هاي تعامل
  براي.  دارد اند اهمیت  در ارتباط  با هم ومعموالً  بسیار زیاد است هایشان تعامل
 انبار  هاي  و مخزن فروش  سرویس  میان  ثابت رابطه ، فرض  شرکت  در یک مثال

  .  است  تحقیقات  و بخش  حسابداري سرویس  مفیدتر از ارتباط میان
   خوانده  مکمل وقتی)  کارکردیا دو  ( دو زیر سیستم:   مکمل هاي زیر سیستم

  تحقق) ، یا هر چیز دیگر ، سرعت ، اثر بخشی هزینه ( هدف  در راستاي شوند که می
   موجب  که  دلیل  یا بدان;  آنها است جداگانه تر از تحقق  منطقی  متصل آنها بصورت

 دو   مثال براي.   فنی فرآیندهاينفس    شود، یا بدلیل  در مقادیر نمی  جویی صرفه
  تجهیزات  سري  از یک  نیازمند استفاده  اند، اگر هر یک  مکمل  تحقیقاتی فعالیت

  . باشند  وقت  بطور نیمه مشترك  قیمت گران
   بسیار متداول هایشان رنامه و ب  کامپیوتري هاي   در سیستم  بودن  مکمل مسئله

 را   مکمل  حالت  از چنین  برداري  بهره  ساختار مورد نظر امکان یک  که میزانی.  است
   بخصوص;   است  آن  ارزش  درباره قضاوت  مهم  از معیارهاي سازد، یکی میسر می

   در یک باشد،مثالً   کارکرد ها  اجراي  سرعت  مستلزم  سیستم  هدف  که وقتی
 .کامپیوتر
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 زیر   و محدودیتهاي  باالتر باید اهداف مقامات:   اهداف  متفاوت ارتباط سطوح
  شود که  می  معیار سود موجب  شرکت  در یک  مثال براي. کنند ها را مشخص سیستم

   ترتیب بدین.  شوند  جمع  زیر سیستم یک  سود در قالب  منبع  عناصر مولد یک همه
   سود هدفی میزان  هر مرکز از حیث  در آن  که یابیم  می لید دست از تو  ساختاري به

   نوعی  واحد براي  استراتژي  همان  از بازار که  رشد، یا سهمی  نرخ یا از حیث(دارد 
  ).  است  مشخص ازمحصول

،  ، فروش یفن بخشهاي  (  کارکردي هاي  فعالیت  در قالب ، اگر شرکت برعکس
   اینها سود و اثر بخشی  میزان گیري باشد، اندزه   شده قسیمت)  ، و غیره تحقیقات

   محکمی هاي  هر مرکزمحدودیت  براي آید که  می  الزم  حالت در این.   نیست آسان
   هماهنگ  را با هم محصول تولید  و   فروش مثالًَ  که  شود، بطوري  اجرا گذاشته به

  .   را بدانیم  آمده سود بدست  و میزان)   یا کیفیت  تقویم از روي( کنیم
   هنجاري  روش  دیدیم  که  گونه همان:   ساختار بهینه-   ساختار سیستم ترسیم -4
   تنها راه)heuristique(  ابتکاري  تالش در واقع.  ساختاروجود ندارد  تعیین براي

.   است ت متفاو سیستم  با ماهیت  کار متناسب  این انجام.   کار است  این  براي علمی
ها  ، محدودیت  سیستم  اساسی هاي  در جنبه  ساختار نیازمند تحقیق تعیین

  .  است  ارجح هاي ، و زیر سیستم  اطالعاتی هاي وضرورت
 

   ها و سیبرنتیک  سیستم نظریه) د
.   است   نزدیک ) Cybernetique(  سیبرنتیک  ها بسیار به     سیستم   نظریه -  کلیات -1

  موجـود میـان   هـاي   مـشابهت )Norbert. weinner( واینـر   رت ابتدا نورب از همان
 1962  در سال.  بود  داده  را نشان  مراتبی  سلسله هاي  سیستم  و نظریه    ارتباطات  نظریه

   تحلیـل    سـنجی    جامعـه   هاي   شیوه   مطابق   که  در شرکتی  ":  وشتن ) Moles ( ز  مول
.   پرداخـت    مختلـف    اعـضاي   ود میـان   موجـ   هاي   تعامل  بررسی   به  توان   باشد می   شده

   واکنـشهایی   از طریـق   مراتبی  سلسله هرم  از باال تا پائین     ارتباطی  خطاها و اختالالت  
   چه   آن   طریق   و از این   ;گرداند  بازمی اولش   جایی   همان   را به    پیام  شود که    می  جبران
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  بعـدي  هـاي   فعالیـت   و نتیجتاً  .گردد   می   مقایسه   شده   ارسال   با آنچه   بود   شده  دریافت
   نظریه  که بینیم  باشد، و می  تنیده تواند متعدد و درهم ها می  واکنش این. شود  می  معین

  ."کند  می  صدق  شرکت  یکدرباره سیبرنتیک
  اي  را رده سیبرنتیک) ، برتالنفی بولدینگ( سیستمها   نظریه  گذاران  از بنیان بعضی

   قابل هاي  سیستم  بندي  رده  بسیار ابتدایی  در سطح کردند که یم  تلقی از سیستمهایی
   تعیین  از پیش هاي سیستم   سیبرنتیک ،سیستمهاي  آنان  زعم به. گیرد  قرار می فهم
 را مورد   و تفسیر اطالعات  انتقال  و بویژه ، خود تنظیمی  کنترل  هستند که اي شده

   سطح  این ها را به  سیستم  همه توان  ما نمی  تعاریف مطابق. دهند  قرارمی بررسی
  . دوراند  به  سادگی  همه  از این  اجتماعی هاي سیستم بخصوص.  داد  تقلیل خالصه
  پر بار   اندازه  دارد، به  صوري  شکلخیلی  ، که  سیبرنتیک هاي  مدل لیلحاما ت

،   خصوص به. دهد  ما می تر به  پیچیده  سیستمهاي  درباره بسیاري  اطالعات  که است
   مشکل  کاري  گفت  چیز بیشتري  بحث ریاضیاتی   از حوزه  خروج  بدون  بتوان اینکه
 از شرایط   یکی رود هنوز هم  بکار می  انسانی  در علوم  که  سیبرنتیک تقریب.  است
 .  سیستمها است  نظریه  به ریاضی   ورود زبان  ضروريتقریباً
 سیستمها   را وارد نظریه  اساسی ی مفاهیم،  سیبرنتیک  پایه مدل -   آشبی مدل -2 
  : کند می

 از  اي  وجود مجموعه ارتباط لزوماً "نویسد   می آشبی:  و محدودیت تنوع
   احتماالت هاي  مجموعه این . ". را می طلبد  احتمال  از یک  بیش  یعنی احتماالت

 از تعدادعناصر 2   مبناي لگاریتم.  است  احتمالی  تعداد عناصر اطالعات  به اشاره
 برقرار   دو سیستم  میان  که اي رابطه. نامند   می تنوع در خود دارد   سیستم  که مختلفی

   از آنها تحت  یکی  تنوع  که  ترتیب  بدین;شود  می   خوانده محدودیتشود می
  .باشد  دیگري  آن  کمتر از تنوع شرایطی

 وجود   محدودیت هنگامی.  دارد  اساسی  جایگاه رنتیک در سیب  محدودیت مفهوم
   داده  تصور کاهش  قابل  از امکانات  کوچکی  حجم  بصورت بالقوه  امکانات دارد که

 ). وجود دارد  محدودیت انسان  و نوعان پسر  مدرسه میان: مثالً(شود 
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از  V   با تنوع سیستمی":  کرد  را بیان  قانون  این توان  می  سیبرنتیک در نظریه
   دوم  سیستم  این  تنوع  شود مگر آنکه  کنترلتواند کامالً نمی  دیگري  سیستم طریق

،    هر سیستم  مراتبی دیگر، ساختار سلسله  عبارت به. "باشد V   برابر با همان حداقل
   تحت سیستم  زها اند  به  حداقل از لحاظ امکانات  کند که  گر را مجبور می کنترل

 . باشد  غنی نترلک
 و   اختالالت  میان  تنوع  از انتقال  جلوگیري اش  وظیفه  تنظیم عملیات:  تنظیم

  .  است متغیر اصلی
  

      
                          

   رفتارهاي  که  است تري  پیچیده هاي  نیازمند مدل  در واقع  اجتماعی علوم
 این کار مستلزم . دهد  را توضیح  خود تنظیم  ساده فعالیت  از این تري پیچیده

پرداختن به مسئله اهداف سیستم هاي اجتماعی است  که تشریح ، تحلیل ، و 
 .تحقق آن کاري  بغایت پیچیده است
    سیستم تحلیل)ه 

   و طرز اداره  ساختمان  تحلیلی  بررسی  را بعنوان  سیستم  تحلیل توان  می اکنون
 از لحاظ تمایز   تعریف  این  است  الزم،  حال در عین.  کرد تعریف  سیستم مجموعه

  : گیرد  صورت  گربدقت  تحلیل  و دیدگاه  کاربردي  دیدگاه میان
   تصمیم  به  تصمیم  الزمه  اطالعات  ارئه  براي  است  روشی  سیستم تحلیل " -

   )Hitch. ( شود  انجام  ممکن  شکل سودمندترین  باید به  که اي  ارائه;  گیرنده

 نتیجه     پاسخ

 اختالل عمل
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،   گیرنده  تصمیم  مسئول  یک  به  منظور کمک  به  است  بررسی  سیستم تحلیل" -
،  هاي  هزینه  کمی  االمکان  حتی  بررسی;پردازد می  سیستماتیک  بازبینی  به که

   امکان ه ک  جدیدي هاي حل  راه ، و افزودن  ممکنه  حل  هر راه ها و ابهامات کارآیی
 .(Quade) "سازد  میسر می  اهداف  به نیل

  دهد و بسیاري  می  را پوشش  از علم  بسیار متنوعی هاي  حوزه  سیستم تحلیل
  ، نظریه  ژنتیک  نظریهمثالً: برند  می  استفاده از آن  دیگر نیز نادانسته هاي حوزه
  .ها هستند  سیستم هاي لیل ازتح هایی  نمونه  اداري  حقوق  قضایی  ، نظریه اي هسته
  

    سازمان نظریه -2
   یعنی; کند  را توصیف  سازمان  رفتار یک  که  ساخت  سیستمی توان  می چگونه

 با   اهداف  برخی  تحقق  براي  که  انسانی ها، یا گروههاي  ازانسان اي رفتار مجموعه
 .اند یکدیگر هماهنگ

   سازمانها هدف)  الف
  ، هدف  سازمان ، در یک  کهیده رسید ا  این   به  اولیلتحل ممکن است در    

   کاهش  یعنی  کارآیی  مفهوم تواند از طریق  و می; واحد است  و بلکه  ساده سیستم
   هدفی  چنین کند که  می  ثابت  شدبروشنی  گفته  آنچه،  در واقع.  شود ها بیان هزینه

   دلیل  بدان طرف از یک.   نیست ی کل  از سازمان  فرعی  هدف  جز یک هرگز چیزي
   کل  هزینه  افزایش  منجر به  است  ممکن  زیر سیستم ها در یک  هزینه  کاهش که

 متعدد   اهداف  است  ممکن  سازمان  که  دلیل  بدان، دیگر از طرف. شود سیستم
مواد   هاي  ذخیره  کاهشمثالً.  تر است آنها مشکل  تعریف  باشد که تر داشته پیچیده

   است اما ممکن. شود هانیز می  ذخیره  این  نگهداري هاي  هزینه  کاهش  موجب اولیه
  سازي  بهینه یا فرضاً; در تولید بشود  باري  خسارت  پیچیدگیهاي  پیدایش منجر به
 انتظار و   زمان  کلی  میزان  رساندن  حداقل  به ، یعنی  تلفنی  سیستم  یک  کلی کارآیی
   مراتب  به  محدودیتهایی  درباره  نیازمند، بررسی  اضافی مصرف نه هزی میزان

   دیگر، اگر سود بعنوان از طرف.  هاست هزینه  کاهش  ساده  مسئله تر از همین پیچیده
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   گوناگون استراتژیهاي  است  شود، ممکن  در نظر گرفته  شرکت  یک تنها هدف
 مورد   دوره  یک  طی  باري  زیان  نتایج ل تحم  منجر به  کند که  را ایجاب اي پیچیده

   اهداف ، مفهوم  است مجموعه عمومی از   سخن  که  هنگامی و بخصوص. نظرشود
 خود   ماهیت  بواسطه  که کنیم  تاکید می  حال درعین.  تر است  پیچیده  مراتب به

 هر  واقعدر . گیرد قرار می  نیز مورد بررسی  ساختاري ، شروط دوام  سیستم تحلیل
  محیط  اما در یک; شود  تلقی  بقاء آن  براي اي  وسیله  باید بعنوان  از سیستم هدف
   ساختار اهداف  گوناگونی  منجر به  و بنابراین  است  تهاجم آمیز، بقاء مستلزم رقابت

  .شود می
  ها  سازمان  مراتبی ساختار سلسله)  ب

   معناي  همان  مراتب  سلسله فهوم، م) سازمان (  سیستم  خاص  نوع  این براي 
   ساخت  شیوه  به کامال بستگی   سازمان رفتار یک. گیرد  را بخودمی  قدرت کالسیک

 دارد، زیرا   ساختار سیستم  به بستگی  ساختار قدرت یعنی.  دارد  واقعی سیستم
  سؤالباشد، زیر   نشده  محقق  زیر دستانش  اهداف  که ، هنگامی  رئیس  یک مسئولیت

   منابع تر، اعطاي  پائین  سطوح  اهداف  تعیین شود قدرت  می  امر باعث این. رود می
 . شود  باالتر محول  سطح  یک وتغییر ساختار، به

   واقعا ساختار به  ادارات  مراتبی  ساختار سلسله هآید ک  می  پیش  بندرت متأسفانه
 را  اي  وظیفه  هر اداره  در آن  که  ساختاري  یعنی;   بکار بردیم باشد که  معنایی همان

.  باشد  باالتر از خودش  مراتب  سلسله  کارکرد ها  تابع  طور منطقی  به اجرا کند که
   تعدیل در  و نمادي تاریخی  از تحول  محصولی ، ساختارها بعنوان  دلیل  همین به

  سیستم ، نظریه  حقیقت  با این در مواجهه. شوند  می  تضعیف  کارآیی ، از حیث قدرت
   صوري  ابزار بهبود، یا حتی  و بعنوان  آمده  بیرون  صوري  توصیف  یک از حالت

  .آید  مجدد ساختارها در می دهی  شکل باشد بیرون
 ها  زیر سیستم ن میا هاي تعامل)  ج

 نیازمند ارتباط با سایر زیر   است  خود مستقل  سهم  به ، که هر زیر سیستم
 . ها است سیستم
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 :ها وجود دارد  تعامل  منشأ براي  سه- ها منشأ تعامل -1
 خود را از   منابع هر زیر سیستم: ها و خروجیها ورودي   از طریق همبستگی

   دیگري هاي  زیر سیستم  نیز براي  و منابعیکند  می دریافت ها سایر زیر سیستم
  : خود گیرد  به  مختلفی اشکال   است  ممکن  همبستگی این. کند  می تأمین
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 باز خورد  دو نوع در عمل ، .   است  بسیار پیچیده  در واقعباز خورد   مفهوم این
  :شود  متمایز  از همباید 
  خطا  فاکتور از با استفاده    شده کنترل   تنظیمی  یا مکانیسم باز خورد منفی  -
(Y)  :  

  

  
  
 )  انحرافات نظریه (  یا تقویت باز خورد مثبت 

ما .  باشد  از باز خورد وجود داشته  یا ترکیباتی  واقعی هاي  نیز شبکه  است ممکن
  : کرد  خواهیم زیر مالحظه   شبکه سنخ از  هایی شبکه
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 نامی   بد واسطهتواند ب  می  شرکت  شعبه  یکمثالً:  محیط  از طریق همبستگی 
،  ، سندیکاها، دولت  کنندگان مصرف(محیط . تأثیر بگذارد  سیستم  همه ، بر نتایجاش

 . اثربگذارند  بر رفتار سیستم  است نیز ممکن)  و غیره
 ها، مواد  ماشین (  کمیاب  منابع  تخصیص هاي ضرورت:  کمبود  بواسطه تعامل
  هاي  معادله  از طریق  مختلف هاي  زیر سیستم  پیوند میان موجب)، کار ، انرژي اولیه

 .شود  می محدودیت
 را   شوند و سازمان  داده توانند تقلیل   میها طبیعتاً  تعامل- ها   تعامل تقلیل -2

   مراتبی  طور سلسله  به  مستقل کامالً هاي عالیت ف  کنندکه  ساختار بندي طوري
   تنها فعالیت  هر شعبه  که  معناست  بدان   این در نهایت.  همدیگر باشند"مجاور"

   امرمیزان این.  باشند  هدف  یک  در خدمت سازد که  مربوط می  هم  را به هایی
 کار   آن دهد، اما تحقق می   کاهش اي  مالحظه  طور قابل  را به  اجباري هاي وابستگی
  ، یک در مقابل.   است اي  ساختار پروژه  یک  این شود که  می گفته.  است مشکلی

 متعددند،  هاي  پروژه  در خدمت  را که  بسیارابتدایی هاي  فعالیت ساختار کارکردي
   مدیریت اصالح با سازمان).   را فروش  سرویسهاي همه مثالً(کند   می  ترکیب بهم

.  از خطوط تولید را بهبود بخشد تواند سود هر یک  می  فروش سرویس
   بحث همه. ها کرد  فعالیت  تجمع  این  را جایگزین   کارکرد ها هماهنگی توان می

   حل راه.   است  جا نهفته  در همین  کارکرد یامحصول  به  ساختار با توجه انتخاب
   عبارت  جبري وابستگی  میزان ثر در کاهش مؤ  از راههاي یکی.   آشکار نیست مسئله
 حفظ ، و منحصراًَ  مختلف هاي  زیر سیستم  روابط میان  از بررسی است

 تولید   براي  ریزي ، برنامهمثالً.  دارد  اساسی  نقش حقیقتاً  که هایی زیرسیستم
 و   جزئی  چندان  شرکت هاي موجود با سایر سرویس  روابط  آنکه تواند بدون می

   بهینه  که  فرضیه این  تولید، مطابق  بخش یعنی.  پذیرد  شود، انجام دست و پا گیر
. سازد شود، خود را مجزا می  می  کلی  سازي  بهینه  منجر به  اجمالی هاي سازي
   متنوع  صورت توان  دیگر، می از طرف.   است  اشتباه کار غالباً  این که دیدیم

   آستانه  سطح  به  که  در نظر گرفت وقتی  را فقط  یا خروجی  ورودي متغیرهاي
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   یک  هماهنگی الزمه  که هایی  هزینه  اهمیت توان  میفرضاً.  باشند  رسیده مشخصی
  . کرد  تعیین  مشخصی  را در سطح  است  مشارکت عامل

   و مشخصات  شکل  سازي  نرمال  از طریق توان  را نیز می  اطالعات  جریان هزینه
   میزان  به  که اندازیم  می  جریان  آنرا به  تنها هنگامی  که  ترتیب داد،بدین  اهش ک آن

 استاندارد  هاي  و هزینه  پذیري  محاسبه اهمیت  جا در این.  باشد  نرسیده همیشگی
 طور   را به اطالعات  گردش هاي دهد ضرورت  می  امکان  که کنیم  می را مالحظه

   همان  به ها نزدیک  مدت  واقعی هاي  هزینه  جائیکه تا  داده گیر کاهش چشم
   میان  جبري  وابستگی  کاهش  امکان  دیگر که راه. استاندارد بماند  هاي هزینه

 بتواند   هر سرویس  که  این  از قبول است  کند عبارت  می ها را فراهم سرویس
در . ایجاد کند ندتولید فرآی  درون ، یا حتی  یا خروجی  در ورودي اي  ذخیره مخازن

ها از   ذخیره  سطح  که  خواهد یافت  جریان  فقط وقتی  اطالعات  صورت آن
  کارکرد   در مدار اجراي  انعطاف  هر گونه در حقیقت.  گیرد  فاصله  شده تعیین سطح

   برنامه  مسئله  همان  اصلی  مسئله پس. دهد  می  راکاهش  اطالعاتی  ضرورتهاي ها
 .  است  مختلف ارکرد ها  ک ریزي

  ها  زیر سیستمهماهنگی) د
   اقدامات کند که  می  دریافت  اطالعاتی  هر زیر سیستم-  هماهنگی  نقش  -1
  این. کنند  می ها را بیان  سایر زیر سیستم  شده بینی  پیش  االجرا و اقدامات الزم

 و با   سازمان  کلی اهداف  بتواند با  هر زیر سیستم  که  است  آن  براي اطالعات
  هماهنگی  این.  باشد  داشته ها رفتار هماهنگ  زیر سیستم  میان   کارکرد ها تقسیم

   و اهداف  ساختار  کارکرد ها ها بایستی  برنامه . پذیرد  می ها تحقق  برنامه ازطریق
ر نظر  را، با د  مرتبط با هم هاي  زیر سیستم ها اعمال برنامه. را آشکار سازند سیستم
  .سازند می   و محیط، هماهنگ  ممکن  انعطافهاي گرفتن

 شد در اینجا بکار  ها گفته  زیر سیستم  هماهنگی هاي  در مورد ضرورت آنچه
   از سطوح  هر یک  به  منابع  باید تخصیص برنامه. آید می   ریزي  ساختار برنامه تعیین
 در  گزینش  و معیارهاي الیم  وضعیتهاي  صورت ارائه.  کند تر را معلوم پائین
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  هاي روش  به  بهینه ها، تقسیم  محدودیت  با کاهش دهد که  می  امکان  منابع تخصیص
   از اصول ، که  فرضی هاي  از قیمت استفاده.  گیرد ، صورت  ریزي  برنامه ریاضیاتی

رد نظر ما  مو شود، در مسئله  می  ناشی  تمرکز زدایی  در مسائل کاربردي  ریزي برنامه
  . دارد  اساسی نقش
   با انتخاب  است  ممکن  سازمان  که  دیدیم-   و استقالل  هماهنگی  میان تعادل-2

   میزان  ایجاد تعادل بیناما.  دهد ها را افزایش  زیر سیستم  ساختاراستقالل مناسب
  دیدیم. د مد نظر قرار گیر  اي هزینه مسائل  که  است  نیازمند آن  و استقاللهماهنگی

 هماهنگی. شود می   تمام  آن  و مدیریت  سازمان  براي  مخارجی  قیمت  به  استقالل که
   سازمان  اندازي ، راه  همانند ساخت  اطالعات جریان.  مفت به دست نمی آ ید نیز 

  .  بردار است  شود هزینه  دارد وارد آن  احتمال  که  مدیریتی هاي ونارسایی
  : داد  نمودار نمایش  زبان  به توان می را   مسئله این

                                                                                                                               
  اطالعات                             هزینه

  
                                                                                                                                      

     t1               to درجه هماهنگی     

  
0t0 . بهتر شود  اطالعات اگر تکنولوژي.   است  آرمانی  تناسب حالتt به  

  هماهنگی   موجب  اطالعات  هزینه کاهش  طور معمول رسد و به  می1t  حالت
 .شود شدیدتر می

 نیازمند   سیستم  یک  سازمان  بررسی-  غیر متمرکز  سیستم  بعنوان سازمان  -3
به تنها .   است ممکن در اینجا غیر   که  است  پویایی هاي برنامه در قالب   آن تدوین
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   تأثیر هر اطالعات میزان یعنی( باشد   خطی  اگر سیستم  که یم کن میاین اکتفا 
ها   زیر سیستم  نتایج  خطی  تابع  کلی  و نتیجه  بوده  آن  با شدت متناسب

 در   مستقل هاي  از زیر سیستم اي  مجموعه  منزله تواند به  می  مدت ،درکوتاه)باشد
  . شود نظر گرفته

تواند شمار   کامپیوتر فقط می  یک  انسانها یا حتی  اینکه  به  با توجه پس
  این.  غیر متمرکز باشد نسبتاً  باید سیستمی  کند،سازمان  پردازش  اطالعات محدودي

،   مستقل هاي زیر سیستم  و  وابسته شدیداً هاي  زیر سیستم کند که  می امر ایجاب
  تلفیق اند، با هم  خود از همدیگر دور افتاده  مراتبی سلسله در ساختار   که هنگامی

هر زیر راي  ب  اهداف  در پیگیري  کامل  آزادي  نوعی  منجر به  استقالل  این .یابند 
  .شد خواهد   سیستم

   دولتی   و سازمان  خصوصی سازمان)  ه 
 باید تمایز  دولتی   اداره  باشد یا یک  صنعتی  شرکت  یک  موضوع  اینکه  به بسته 
 . شد قائل
   منابعی  مجموعه  از طریق  که  است  سیستمی  شرکت   یک-   صنعتی شرکت -1

   ماهیت  از طریق کند، و نه  می  سود مصرف  به رسیدن  براي شود که  می تعریف
 از   مختلفی هاي ، مدل  شرکت توصیف براي. کنند  تغییر می  همیشه  که  آن محصوالت

  . داشت  آنها را خواهیم  به  پرداختن  فرصتاً بعد  که  است  شده  طرح سیستم
 هر دو  شود که می  دو سند مشخص   ارائه  از طریق  شرکت  که ویمفقط باید بگ

 Gordon(گوردون. ها  حساب  کارو صورت  بیالن; اند  اهداف  تحقق  دهنده نشان
  :  است  داده  ارائه م سیست  این  توصیف  براي اي  بسیارخالصه  مدل)
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   به توان می. دهد  می  مختصر نشان  را بصورت  شرکت  مالی هاي دشر گ  مدل این

   که بینیم  می پس.  دهد  را نشان  روابط متنوع  کرد که  راالحاق  دیگري ، مدل  مدل این
 هر دو  ، که  داران  و سهام ندگانکن مصرف: شود  آشکار می  دو فاکتور اصلی نقش
  .کنند  می  اعمال  رفتار شرکت  را روي  درونی  کمابیش  کنش یک

   مضاعفی  دچار محدودیت  که  خصوصی  سازمان بر خالف -   دولتی سازمان -2
   چندان-  است  گرفته  شکل  طورمبهمی  به  مسئولیتش  دولتی ، سازمان است

   چه  سازمان  نوع  این اهداف، بود  گیري  اندازه قابل   خصوصی  شرکت اهداف که
،  دانشجویان (  مندانش  بهره براي  ، و چه)  کنندگان انتخاب ( موسسانش  براي

 نیز   سیستم خود ماهیت.   نیست گیري  اندازه قابل)   و غیره  صنایع ، صاحبان بیماران
   حساب  متأسفانه  در دولت  که ت دریاف توان می همچنین.   است  تغییر یافتهعمیقاً
  یک. شود ها می  مکانیسم  تغییرماهیت  امر موجب  این  وجود ندارد، که  موروثی هاي

  . زیر را دارد  نیز چهره  گوردون  سیستم  موازات  به سیستم
 

خاص سرمايه های سرمايه پس انداز  

 مصرف کنندگان نتايج

 سود توزيع شده 

انهامدارس  

 سرمايه شرکت
 تنظيم مالی خودکار
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  PPBS : ها  در سازمان  سیستم تحلیل) و
  توان  می  چگونه  سازمان  یک  دهی  و سازمان  بهبود طرز اداره  براي  تالش هنگام

.  کار وجود ندارد  این  براي  عمومی ؟ روش  کار گرفت را به  تئوریک  اصول این
   بسته  فنون این.  وجود دارد تجربی  غالباً  مختلف  فنون  اصالحاتی  چنین  انجام براي

  ، میزان حقوقی ، محدودیتهاي  مربوطه اي مورد نظر، سازمانه ، اغراض  اهداف به
  . دارد  تفاوت برند با هم   می  از آن  اصلی  کنندگان  اداره  که  منفعتی اضطرار، و میزان

   و براي  زده  دامن  بدان  سیستم  تحلیل  را که اي  اختصار شیوه ما در اینجا به
 . کنیم  ذکر می  است اساسی  آن  اصول بکارگیري

   مختلف  اتخاذ تصمیمات هاي  شیوه  بکارگیري ها مسئله  سازمان دیریت م شکلم
   هماهنگی براي  روشی  بعنوان  ریزي  آیا برنامه  بدانیم  نظراز اینکه  صرف. است

   تحلیل از طریق  را  ریزي  برنامه منفعت   میزان  است ، خوب  یا نه  است متناسب
 .  سازیم  روشن  آن  بکارگیري روشهاي

 ظرفيت اداری   ه گذاریسرماي 

 انتخابات

 توليد خدمات

 شرکا

 نتايج مالی

 رضايت مشتريان 
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   مسائلی  آشکار شدن اش  نتیجه  سیستم  یک  تحلیل  شد که  بار، یاد آوري چندین
 نیز   طرح  یک  سازي پیاده. مندتر  ارزش اند، و آغاز مطالعات نشده  حل  که است

   از اهداف  دو سطح  که دیدیم.  را در نظر بگیرید  سیستم ساختار یک . دارد مزایایی
  :وجود دارد

 ؛   سازمان نهایی  اهداف  -
 .ها  زیر سیستم  کارکرد ها-

  :  دو مسئله  حل  براي  از تالش  است  عبارت مشکل برنامه ریزي
 ;  اهداف  و تحققوظایف،،    کارکرد ها  اجراي  میان همبستگی -
  ; باشد  بودجه  بیشتر از واحد زمانی  که زمانی  دوره  یک  براي اي  برنامه تهیه -

 : وجود دارد له مرح  سه پس
 PLanning   ؛ یا همان  اهداف تعریف -
   Programming ا ؛ یعنی ه  و برنامه   کارکرد ها تدارك -
  ه ؛  بودج  چندین  زمان  مدت  براي  هایی  برنامه  در قالب   کارکرد ها تقسیم -

Budgeting  
 .  است  بحث  این  از حوصله  خارج  که دارد   اي  پیچیده  تحلیل   هر مرحله

 
    سیاست  در علم  سیستم حلیل ت-3

    )Easton( ایستون مدل)  الف
 به    روش این.   است  محصور نمانده  اداري  سازمانهاي  در حوزه  سیستم تحلیل
 اثر بر   در سه  دیوید ایستون.سرایت کرده است   سیاست  از علم متعدديجوانب 

   براي ، چارچوبی1953   سیاسی  سیستم(  کرد  سیاست  را واردعلم  سیستم  خود مفهوم جسته
  ).1965،  سیاسی  از حیات سیستمی: 1965   سیاسی تحلیل

   در یک  که  سیاسی هاي  از تعامل  است اي  مجموعه  سیاسی از نظر او، سیستم
 در نظر   سیستمی  را بعنوان  سیستم ایستون.اند  مورد نظر گرفته محیط سیاسی

 :  تغذیه می شود زیر  منابع از  گیرد که می
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 یا   سیاسی  احزاب  عهده  آنها به ، و تدوین لخیص، ت  تجزیه  که هایی خواسته  -
  ;  فشار است گروههاي

 .شود  می  سیاسی  از سیستم  که  هایی حمایت  -
.  نیستند گیري  اندازه آنها قابل. اند  شده  تنظیم ها با هم  و خروجی  ورودي این
  گیري  تصمیم  نهادهاي ، به  تشکیالتی  وجود فراگردهاي واسطه ، به  سیاسی مسیست
   براي  که  هایی ، و برنامه  زده انتخاب   به ها دست  خواسته دهد از بین  می امکان
  . کنند  را مشخص  است ها الزم  حمایت ها به  خواسته  این تبدیل

 .)این  همان خروجی است ( کند یها را اجرا م  برنامه  این  اداري ابزارهاي
ها و   تأثیر خواسته تحت] یعنی  [ : ایجاد شود  بازخوردي  تنظیم  است ممکن

ها،   خواسته  کاهش  براي  هایی  خود برنامه  نیز بنوبه  سیاسی ها، سیستم حمایت
  . اتخاذ کند  دیگري هاي ها نیز برنامه  حمایت  افزایش وبراي

 زیرا .  مدار باز خورد  وجود دارد تا یک  خطی  همبستگی ک بیشتر ی ، واقع  در 
 .گیرد  می  انجام  مشخص ها در مقاطع  ورودي روي  خروجیها تأثیرات

 را،   مجریه  و قوه ، سازوکار قانونی  سیاسی  جامعه  تمایز میان ، ایستون بهر حال
  چنین. کند  می بازگویی به شکل دیگري ،   یاد کردیم از آن  سوم  ما در فصل که

   به  حداقل،  را  سیاسی تحلیل کار  از شکلی م    دارد که  اهمیت  فقط وقتی تحلیلی
   را درباره  بسیار زیادي  مسائل  است  توانسته  ایستون. کندحل،   بخشی  صورت

   و حتی  قدرت ها، تغییر متولیان  حمایت ،فرآیند تنظیم  بوروکراتیک  سازمان گسترش
  . قرار دهد ، مورد بررسی  انقالبفرآیند

  
  )تلفیقی (  یکپارچه مدل)  ب

 در   ایدئولوژي  مفهوم  گنجاندن  براي  است اي  تازه ، تحقیق  یکپارچه مدل
 بر   اندازه  تا چه  مدل  این  که  دیدیم قبالً. دارند ریاضی ماهیتکه    سیاسی هاي مدل

، شکلی از   در واقع:  استوار است  سیاسی  از بازي خود خواهانه  هاي برداشت
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، باید  بیشتر شنایی   آ براي.   داونز است  مدل ، از نوع  احزاب  مدل  کالسیک رویکرد
 . تر بپردازیم  صوري اي ، اما تا اندازه  رویکرد ایستون  رویکرد مشابه به

تنها .  است   داونز آمده  در مدل  که  معنایی  به  ایدئولوژي  چند درباره ابتدا سخنی
   استفاده  از آن  کنندگان  انتخاب  که  اطالعاتی  که  است  ازایدئولوژي  سخن هنگامی

 اند   در تالش  سیاسی  داونز، احزاب عقیده ، به  صورت در آن.  نباشد کنند کامل می
نامند،   می" ایدئولوژي"  داونز  که"  خوب  از جامعه تصاویر شفاهی"  تا با ارائه

 ;کنند  اعتماد می  آنان  به  را که  کسانی  ترتیب  و بدین  کرده  را یاري رانانتخابگ
  . خود باز دارند هاي  برنامه  درباره  دقیق ازداوري
   میان  سیاسی از نظر او، مناقشه.  نامند آشکار است  می  داونز ایدئولوژي آنچه
   قدرت  ماشین ندین چ  میان گیرد، بلکه نمی  شکل از جامعه  مختلف هاي برداشت

   سیاسی  اقناع  براي دیگر وسایل   از بین اي  وسیله  بعنوان  از ایدئولوژي  که است
  نظرانه  تنگ ها و خصلت  مدل  سادگی در اینجا نیز پیوند میان. کنند  می استفاده

 . یابیم  را در می  سیاسی فرضیات
 هرگز   سیاسی ، حزب ت اس  قدرت  کسب  براي  ابزاري  ایدئولوژي  که حال

 مجبور  کند بلکه  تعریف  افکار عمومی  وضعیت با  منطبق  خود را تواند برنامه نمی
  براي.   ارزشمند است اش برنامه  متقاعد شوند  کنندگان  کند تا انتخاب  کارياست

 حركم ، رهبران (ي نفوذ متعدد  صاحب هاي  گروه  از خدمات  کار حزب این
   بهره  اطالعاتی  باید از منابع همچنین. کند  می استفاده)  کارشکنان ،  افکارعمومی

  کوشند اطالعات  می  اطالعاتی منابع. شناسد  را نمی  افکارعمومی گیرد زیرا وضعیت
 کنند   بازسازي ، طوري از افکار عمومی  با نظر سنجی، فرضاً  مختلف هاي  شیوه را به

  خورد  را به موضع کوشند این  میسر باشد، و می  متعادل  موضع  تعیین  امکان که
 ما  کامالً  سیاسی  ابزاري  بعنوان  ایدئولوژي پس. ]القاء کنند[ند ده ب  کنندگان انتخاب

   امکان  کنندگان  انتخاب  تردید و سرگردانی  تنها حالت که است   بعدتجربی
   تاکتیکی  ارزش، صرفاً ز روش نی، در این  برنامهمفهوم.دهد  را می  آن بکارگیري

  .دارد



149  هاي سیاسی هاي سیاسی و سیستم  مدل:ششم  فصل

   پیروزي  بدنبال  که اي  مجریه  قوه  رفتاري  ماهیتنمی گذارد به   مدلی چنین
.  پی برده شود بخشد،   را تحقق ها آن  برنامه  همه  رغم به کوشد  و می  است سیاسی

   العاده  فوق  ریاضی  نظریه یک  در چار چوب  صوري  مدل  بسط چنین وانگهی، 
 : امیدوار بود توان ، از دو نظر می  حال در عین.   است مشکل

 آنها   باشد، گنجاندن  وجود داشته  از رفتار اقتصادي  صوري هاي  مدل هرگاه -1
 ؛  مند است  ارزش  زیر سیستم بعنوان   عام  سیاسی هاي در مدل

  هاي  از مدل یابد که  خود را باز می  قدرت  بیشترین  هنگامی  سیستم تحلیل -2
  .جویدمدد    کنترل  نظریه ریاضی

   این کوشد به  و می  است گیري  شکل  هنوز در حال ، که  یکپارچه در مورد مدل
   نه  سیاسی ، سیستم  مدل در این.   است  فراهم  دو امکان این. دهد  پاسخ مشکالت

   تولید اقتصادي دهی   سازمان  مسئول بلکه ،    جمعی هاي  ایجاد سرمایه تنها مسئول
  :  است  چنین  کارکرد جمعی نماي.   است  طور کلی به

  : ظهور برساند  منصه  به  سرمایه  باید دو نوع  در هر دوره سیاسی  سیستم
 ؛) انتخاباتی هدف (  است  مجریه  قوه  حول  جمعی وفاق  یک -
  .)  ایدئولوژیک هدف (  برنامه  یک تحقق  -

   متوسط، یعنی هاي  دیگر از سرمایه  دو نوع  به  بستگیتایج ن  از این هر یک
   اقتصادي هاي دارایی .  دارد)ایدئولوژیک(   و عقیدتی اقتصادي هاي سرمایه
.   گذاشت  نمایش  به  آنها را با تولیدملی توان  می  هستند که  کالسیک هاي سرمایه

  اند از قبیل  انسانی معه جا  تولیدات )اسطوره سازي ها(  عقیدتی هاي دارایی 
   فوق  محصوالت  گونه  این ، ماهیت  اجتماعی  وحدت به ، تشویق ، امنیت تبلیغات

   جهت از آن (  گذاري  سرمایه  اند وهم  مصرفی  بنوعی  زیرا هم  است  پیچیده العاده
  نقش ).شوند  تولیدمی  افزایش  منجر به  و در نتیجه  داده  را افزایش  جمعی  وفاق که

 .  است  برجسته  سیاسی  جامعه  و تحول آنها در تعادل
 برخوردار   منابع  نوع  از سهاجتماع انسانی،   واسطه هاي هدارایی  ایجاد  براي

   مشخص  هایی  توافق  پیاپی  با افزایش.اعتماد ، کار، سرمایه  مالی سرمایه:  است



150    اي در علوم سیاسی  رشته هاي میان مدل

   با انباشت  مالی سرمایه  که  گونه مانیابد، ه  بروز می  مختلف  در مقاطع شود که می
 .شود  آشکار می  پیاپی تولیدات

  : داد  نمودار زیر نمایش  از طریق توان  را می  سیستم این
  

 
 

 و   برنامه]متشکل از توابع [  از  تابعی  کردن  بیشینه  شامل  مجریه  قوه استراتژي
   بهینه  استراتژي پس. اند واسطه  محصوالت از   خود توابعی  که  است  جمعی وفاق

  اي مسئله  به  مسئله  این  ریاضی  بندي ؟ صورت  چیست اش  دوره  در طول  مجریه قوه
   پونتریاگین  سازي  بیشینه  روش  ملهم از  رسد که  می  کنترل از نظریه

)Pontryagin( است  .  
   متعدد کار را مشکل  نتایج  به  و رسیدن  است ه بسیار پیچید  مسئله  بندي صورت

 : رساند  اثبات  زیر را به  نتایج توان می  همه با این. کند می
 ؛ است  عقیدتی  از تولیدات  مستقل، بعدي  ترجیح  -
   افزایش  موازات  به  حقیقی هاي  نیازها سرمایه  به  گویی  در پاسخ ترجیح  -

 ؛یابد می هش کا  تولید عقیدتی کارآیی
 اعتماد   برقرار شود، میزان  اقلیت ائتالف اگر.   پایدار است  اقلیت  ائتالف رژیم -

   افزایش  نهایت  تا بی  حقیقی هاي کند و تولید سرمایه می  میل  حد متناهی  طرف به

فنیسر مايه   ه  اعتمادسرماي   

 وفاق  جمعی

 نظام سياسی                              

صرف      م سرمايه گذاری  تبليغات       

 ايدئولوژی

رکا
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   سیاست  علم  از پیشرفتهاي بسیاري ها این.   بسیار مختصر است  نتایج این. یابد می
 . دارند تواند رشد و نمو بخشد، در خود نهفته  می  سیستم  تحلیل کهرا 

  تمرکز زدایی)  ج
کند   ایجاد می  در سازمان  مختلف هاي  زیر سیستم  روابط میان  که  بر مشکلیقبالً 

، یا   شعبه ، یک توده مردم( باشد   انسانی  جمعیتی هر زیر سیستم  وقتی.  تأکید کردیم
. گیرد  خود می به  اي  مالحظه  قابل  اهمیت کل  روابط اجزا با ، این)  از حزب دفتري

  توان شود؟ آیا می  برقرار می  چگونه درونی سیستم  مناسبات ]سوال این است[ 
 جا نیز   داد؟ در این سازگار نمود   اهداف  تحقق  را با مسئله  استقالل نوعی وجود
، خالصه  طور  به. دهد  می  ارائه  هایی حل  راه  اقتصادي   سیستمها و نظریه نظریه

 زیر   مجموعه ، و دارد  خاصی  هدف  که  سیستم  توجه به خودگوید با  می  نظریه این
   مشخص  بر آن  حاکم هاي ، و محدودیت ، ابزار عمل  اهداف بواسطه  که  هایی سیستم

  ، هدف  شان  اهداف ق تحق ها براي  زیر سیستم  با آزاد گذاشتن  توان شوند ، می می
   که  کنیم  جایگزین  آنها را با تابعی  هدف  تابع  که شرطی  به; بخشید  را تحقق جمعی

 آنها   بتوان  موارد خاص در بعضی   که  باشد، و با متغیرهایی    جمعی  هدف همبتنی بر
  . کرد را محاسبه

   معنا روشن در اقتصاد این.  شود  متغیرها معنا داده  این  به می ماند اینکه تنها 
 معنا   این  سیاسی در نظریه:   است  مختلف هاي سرمایه  قیمت  همان یعنی:  است

 مورد   واحد تولید سیاسی اي کرانه  ارزش  باشد، که  افکار عمومی تواند شاخص می
  چار چوب   تنها یک  این  که  است بدیهی. کند  می  معلوم نظر را در افکار عمومی

 . خواهد کرد   را عمیقا کنکاش  آن  آینده هاي ها در سال  سیستم  نظریه  که تاس
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   گیري نتیجه

  
   را برشمرده  سیاسی ها در علوم  چند از کاربرد مدل  تنها ابعادي  کتاب این 
 غنا و   که  است  جدیدي  فنون  و بعنوان آموزش نیت   به  صرفاً مدلها این.  است

در ،   هر حال به: شود سازگار می  سختی  به  کتاب  این  و وزن  با حجم  آن پیچیدگی
  : تاکید شود  بر دو حقیقت  است زم الجمع بندي

 نظریات  صادرات    حاکی از بیشتر،   سیاسی ها در علوم  از مدل استفاده -
ها   از مدل ها پیش  دارد، از مدت تري  صوري  شکل که  اقتصاد علم.  است اقتصادي

ا  زیرا ب. پذیرتر است اقتصاد کمیت علم:   است  ساده  آن دالیل.   است  گرفته کمک
  تعریف  بهتر به  مراتب  به،   تعریف  خوش هاي ها و زیر سیستم  سیستم بکارگیري
ها   رویکرد مدل  که  گرفت  نباید نتیجه  سخن از این. دهد  می  تن  و اصولی سیستمی
   اصلیر کا یاز طرف. استحاله شده است    سیاست  علم  به ورودش  فرآیند در همان

   خود را به  نسبی  طرفی  بی اي  در هر حوزه رفتن از بکار  ، پیش  که  است  این مدل
  هاي  مدل  خود زاینده سیاست  دیگر، علم از طرف.  باز یابد  ریاضی  محض شکل

   براي ،تبلیغOPA   روش از جمله:   اقتصاد است  علم  صدور به  قابل  و حتی مستقل
   داران  سهام  جلسه یا مذاکرات   اداري  شوراي  یک ، مذاکرات  واسطه هاي سرمایه

  این.  اقتصاد  علم هاي  تا مدل  است  سیاست  علم ها و مدلهاي تحلیل  بیشتر مدیون
 در مدل  را   پذیري  مسئولیت  مکانیسم  نقش  بتوان   دارد که  حقیقت  جاییفقط  نکته

  .  کردیم مالحظه ها  سیستم  در نظریه  که  گونه مجزا کرد، همانمورد نظر 
،   علمی  تالشآمیخته اي از  ها که  روش  از این  استفاده  افراطی گسترش

   این  براي کند که  می  را نگران ، کسانی  است عقیدتیات تمجید ، و  فکري تروریسم
تواند  ها می  روش معتقدند اینآنان .  اند  قائل   طلبانه  اما غیر توسعه  مهم ها نقش مدل

   الزم  مفید باشد  آنکه ها براي  مدل ]اما[ .  کند قشن   ایفاي  مدل  سیاسی یلدر تحل
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 گونه  هر  من نظر ، به  طور خالصه به.  خود گیرند  به  عملیاتی کامالً  ماهیت است
  : کنند  باید دو شرط زیر را رعایت تئوریکتوسعه 
   محض باید مفاهیم ن مدل. ]تشبیهی [قیاسی   باشد و نه توضیحی باید  دل م-1

   در بافت قابل استفاده  کند که  خلقصورتهایی  تنها   آورد،بلکه  میان  را به توصیفی
  .  باشند دینامیک
 داراي قابلیت   و   سنجش قابل باید بتوانند   شده  مطرح صورت هاي -2

  . باشند  با واقعیت رویارویی
  توان ، میرا می طلبد   قدرتمند و متواضع  محققانی    کهیطوشرچنین با 

و ،  مهار توسعه،  شناخت  اصلی  از ابزارهاي  یکی بعنوان  ریاضی  بیان امیدوار بود که
  . شود  پذیرفته  انسانی  جوامع  دهی سازمان
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