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 مقدمه 
 ی  هتوسـع کنـد در      قـش اساسـی کـه در علـوم تجربـی ایفـا مـی              نریاضیات عالوه بر    

ــوم انســانی روشــهای  ــزعل ــرای تحلیــل  .  مــؤثر اســتنی از نظــر ریاضــی دالیــل مختلفــی ب
توصـیف آنچـه در عمـل اتفـاق         : دادن وجـود دارد    انتخابات و بررسـی انـواع شـیوه هـای رأی          

ـ             وضـعیتهای دیگـری کـه ممکـن         ی  هرای آن، مطالعـ   افتاده است و ارایه یـک مـدل ریاضـی ب
دادن، حـل مشـکالت      هـای دیگـر رأی     بود اتفاق بیافتـد و ارایـه نتـایج حاصـل، طراحـی مـدل              

 . . . سیستمهای انتخاباتی موجود و 
ــه چشــم    ــا ب ــات در بســیاری از موقعیته ــیدر بســیاری از کشــورها انتخاب ــورد م : خ

ــ    ــورای ش ــای ش ــاب اعض ــور، انتخ ــیس جمه ــاب ری ــک   انتخ ــر در ی ــیلم برت ــاب ف هر، انتخ
یــا مــی هــای عل جشــنواره، انتخــاب معلــم نمونــه، انتخــاب اعضــای شــورای اجرایــی انجمــن
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ــدیر  ــأت م ــهی هاعضــای هی ــای صــنفی و   اتحادی ــونگی انتخــاب  . . . . ه ــال چگ ــن ح ــا ای ب
هــای  هــای تصــمیم گیــری در شــمارش آراء بــه بررســی  دادن و روش  رأیی نامزدهــا، نحــوه
 .ت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی وابسته استنظری و مالحظا

ــه      ــیات در مطالع ــش ریاض ــی نق ــه بررس ــدی ب ــاب درآم ــن کت ــتمهای ی ای  سیس
ــاتی اســت ــت   . انتخاب ــاگون وب روی شــبکه اینترن ــاب صــفحات گون ــن کت مؤاخــذ اصــلی ای

 فصـل تشـکیل     7کتـاب از    . تـوان آن را کتـابی مبتنـی بـر وب تلقـی نمـود               مـی هستند و لـذا     
 :شده است

فصــل دوم بــا  . گیــرد مــی نظریــات انتخابــاتی را در بر ی فصــل اول تاریخچــه 
گیــری  هــای انتخابــاتی و ماشــینهای رأی نگرشــی تــاریخی بــه بررســی رونــد تغییــرات برگــه

ــت  ــه اس ــل. پرداخت ــارم  در فص ــوم و چه ــای س ــده ،ه ــین برن ــهای تعی ــات در   روش ی انتخاب
در ایـن فصـل     .  قـرار گرفتـه اسـت      انتخابات تک برنده و چند برنـده بـه تفصـیل مـورد بحـث              

ـ  ایم که     استدالل کرده  ردا تنهـا روشـی اسـت کـه بـه طـور همزمـان تمـام اطالعـات                   وروش ب
روش و روش تــوافقی از بقیــه ایــن رســد کــه  مــی بــه نظــر ؛بــرد مــی را بــه کــار موجــود آراء

 .ها در تعیین برنده کارآمدتر هستند روش
ــنجم  ــاتی در فصــل پ ــارادوکس مشــهور انتخاب ــد پ ــه شــده چن ــد  مطالع ــن . ان در ای

مختلـف  هـای   الگـوریتم  بـا اعمـال   گیـری   پـس از یـک رأی     ایـم کـه    فصل با مثالی نشان داده    
گرچـه اوراق    بـه طـوری کـه        آیـد   متفـاوت بـه دسـت       هـای    هنتیجـ اعالم برنده، ممکن اسـت      

 . محسوب شوندبرندهممکن است  ها هر یک از نامزد، اماکنند میرأی تغییر ن
ی   ر فصـل ششـم و اثبـاتی جالـب از قضـیه            هـای عادالنـه بـودن انتخابـات د         مالک

 دو نـامزد و حـداقل        سـه  کـه بـا حـداقل     کنـد    مـی رو بیـان    آقضـیه   . اند رو در فصل هفتم آمده    آ
کـه مفهـوم عـدالت     ، در پـنج اصـل موضـوع   و صـادق   فاقـد تنـاقض    دهنده هیچ مکانیسم   رأی

 .  وجود ندارددهند، میرا در انتخابات به دست 
ــاب   ــن کت ــلای ــروژهحاص ــاتی در  پ ــروهای تحقیق ــی   گ ــگاه فردوس ــی دانش  ریاض

تــر راجــع بــه  گســترده مــی شــروعی بــرای تحقیقــات علی توانــد نقطــه مــیاســت کــه مشــهد 
 . باشد کاربرد ریاضیات در مطالعات علوم انسانی ی انتخابات در حوزه
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ــان الزم  ــیدر پای ــر  م ــان دکت ــیم از آقای ــر رضــاییدان ــای احمــدی و ن و دکت ــز آق ی
همچنــین پیشــاپیش از . شــان تشــکر کنــیم  بــه خــاطر پیشــنهادات ســازندهدکتــر میرزاوزیــری

ــدگان احتمــالی  کــه اشــتباهات و نقــاط ضــعف  ســنجی نکتــهخواننــدگان  ــه نگارن کتــاب را ب
 .متذکر خواهند شد صمیمانه سپاسگزاریم

                                                        
 محمد صال مصلحیاندکتر                                                     

 ی ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد عضو هیئت علمی دانشکده                                 
                                     http://profsite.um.ac.ir/~moslehian/ 

              محمد صادق عامر پایهان                                        
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 ی نظریات انتخاباتی تاریخچه
 

شــاید نتــوان تــاریخ دقیقــی بــرای شــروع رونــد انتخــاب و انتخابــات تعیــین کــرد،  
هـای انتخابـات در یونـان باسـتان      دهـد کـه اولـین نمونـه      نشـان مـی   های تاریخی   بررسیولی  

 .اتفاق افتاده است
ــه. م. ق508در  ــین نظری ــط  اول ــات توس ــتینسی انتخاب ــه 1سلس ــان ب ــرا  در یون اج

دهنـده، بـه سیاسـتمداری کـه بیشـتر از همـه مایـل بـه                   طبق این روش هـر رأی     . گذاشته شد 
گونـه    ای تـاریخی بـه ایـن      هـ   یافتـه گیـری طبـق       ی ایـن رأی     نحـوه . داد  تبعید او بود، رأی مـی     

ی کــافی بــزرگ در نظــر گرفتــه  ای بــه انــدازه کــه بــرای هــر سیاســتمدار کــوزهاســت بــوده 
ــی ــد و ســپس رأی م ــدگان  ش ــوپ دهن ــداختن ت ــا ان ــا    ب ــاک رس ب ــده از خ ــاخته ش ــایی س ه
اگــر تعــداد آراء یــک . دادنــد  بــه افــراد رأی مــی،هــا هــای مشــخص بــه داخــل کــوزه  رنــگ

                                                 
1- Cleisthenes 



 6                                                                                      برنده کیست؟ 

رســـید، او را بـــرای ده ســـال از یونـــان تبعیـــد   رأی مـــی6000سیاســـتمدار بـــه بـــیش از 
آورد، همگــی بــر ســر   رأی بــه دســت نمــی6000  الاقــلکــس چــه هــیچ کردنــد، و چنــان مــی

 .ماندند ارشان باقی میک
ــز شــهر ــان   2ونی ــان زم ــیالدی ســاخته شــده اســت و در هم ــیزدهم م ــرن س  در ق

هـای    برای انتخاب اعضـای مجلـس اعظـم کـه تعدادشـان چهـل نفـر بـوده و بعـداً در میانـه                       
هــای گونــاگون انتخابــات و شــمارش آراء  اســت، از روش قــرن بــه شصــت نفــر هــم رســیده 

ــی ــتفاده م ــرده اس ــد ک ــا آن. ان ــه ام ــتچ ــم اس ــمارش آراء و  ، مه ــدی در ش ــداع روش جدی  اب
دهنــده بــه هــر یــک از  در ایــن روش رأی. هاســت انتخابــات بــه نــام رأی تــوافقی توســط آن

دهـد، و در      و بـه مـابقی هـیچ رأیـی نمـی          داده  یـک رأی    فقـط   ی خـود       مورد عالقه  نامزدهای
 .کسب نماید برنده کسی است که بیشترین رأی را ،این صورت

ی بحــث بپــردازیم، ایــن ســؤال را مطــرح  کــه بــه ادامــه  از ایــنخــوب اســت قبــل
 سازند؟ ی باال، انتخاباتی عادالنه را برقرار می کنیم که آیا همین دو روش ساده

 ایــن اســت کــه عادالنــه بــودن را چگونــه تعریــف وابســته بــهجــواب ایــن ســؤال 
ــیم  ــین   کن ــات تعی ــودن انتخاب ــه ب ــرای عادالن ــاییمو چــه شــرایطی را ب ــ آن. نم ــه نظــر چ ه ب

کـه  هـایی     سـمت رسد این است که چنین تعریفی بدون توجـه بـه تعـداد نامزدهـا و تعـداد                     می
مفهـوم خواهـد      ی رأی گیـری، بـی       برگـزینیم و نیـز شـیوه      هـا     افـرادی را بـرای آن     خواهیم    می
 .بود

به عنوان مثال شاید بتوان گفـت کـه سـه شـرط ذیـل، زمـانی کـه رقابـت بـین دو                        
 .کند میها باشد، بستر مناسبی برای عدالت فراهم   از آننامزد برای انتخاب یکی

 . دارای امکانات یکسانی باشند،دهندگان، از نظر رأی تمام رأی •
ی مســاوی  گیــری، در مرتبــه هــر یــک از نامزدهــا، از نظــر ارزش در رأی •

 .با دیگر نامزدها باشد
 .یکسان باشدنامزد برنده های تعیین برنده،  ی روش در همه •

                                                 
2- Venetian State 
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 صــدق ایــن ســه اصــلکــه روشــی وجــود دارد کــه در  دادن ایــن نشــانامــا بــرای 
 1952 در ســال 3یکنــت مِــ. اســتتــرین وســیله  و موجــه بهتــرین زبــانریاضــیات کنــد،  مــی

کنـد، روشـی اسـت کـه در      داد که تنها روشی که در سـه اصـل بـاال صـدق مـی            میالدی نشان 
 .هد تنها یک رأی بد،ی خود دهنده به نامزد مورد عالقه آن هر رأی

ــان ــال چن ــاگون و روش    ح ــاریف گون ــد، تع ــزایش یاب ــا اف ــداد نامزده ــه تع ــای  چ ه
 .توان ارائه کرد متفاوتی برای عادالنه بودن می

ی   در قــرن ســیزدهم مــیالدی طرحــی ارائــه کــرد کــه در آن فــردی برنــده 4لَلــول
 ایـن   او. رتـر باشـد   بهـا     انتخابات بود که در رویـارویی مسـتقیم بـا هـر یـک از نامزدهـا، از آن                  

طرح را بـر اسـاس اصـول موضـوع دقیقـی بیـان کـرد و بـرای اولـین بـار در انتخـاب رئـیس              
طـرح مـورد بحـث      . احتمـاالً بـه صـورتی متفـاوت اسـتفاده کـرد           و   ایـن روش   از   ،یک صومعه 
ــانزدهم مــیالدی مــی  5یینــیکالس کاســاهــای  در نوشــته زیســت بــه چشــم  کــه در قــرن پ

 مــیالدی کشــف 2001ای کــه در ســال  شــتهنو خــورد، امــا توصــیف دقیــق آن در دســت مــی
 .شد، وجود دارد

 اگـر توسـط عامـه مـورد بررسـی قـرار گیـرد، اکثریـت اذعـان خواهنـد           للـول طـرح  
را بـه صـورت نظـری و عملـی           کنـد، امـا اگـر آن        کرد کـه انتخابـاتی عادالنـه را توصـیف مـی           

ت هــیچ  ایــن انتخابــا،مــورد بررســی قــرار دهــیم، متوجــه خــواهیم شــد کــه در اکثــر مواقــع 
 .ای ندارد برنده

ــایی   ــیکالس کاس ــیالدی1433در ن ــد،     ، م ــنا ش ــول آش ــا روش لل ــه ب ــانی ک  زم
ی رونـدی متفـاوت بـه یـک روش            را بـا ارائـه      نقص اساسـی شـد و سـعی کـرد آن          این  متوجه  

 :کند گونه توصیف می ای روشش را این او خود در نوشته. کارا و دارای برنده تبدیل کند

                                                 
3- Kenneth May 

4- Llull  

5- Nicolas of Cusa 
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ــته  nچـــه  چنـــان ــامزد بـــرای پادشـــاهی آلمـــان وجـــود داشـ  نـ
ــ ــر رأینباش ــه او را      د، ه ــبت ب ــه نس ــرین عالق ــه کمت ــردی ک ــه ف ــده ب دهن

ــا آخــرین    ــه همــین ترتیــب ت ــه فــرد بعــدی دو رأی و ب دارد، یــک رأی، ب
ــه او دارد،      ــبت ب ــه را نس ــترین عالق ــه بیش ــر ک ــیnنف ــد  رأی م و در . ده

ــی     ــاب م ــاه انتخ ــوان پادش ــه عن ــردی ب ــان ف ــه  پای ــود ک ــد  ش ــن رون  در ای
 .ها را به دست آورده باشد بیشترین مجموع رأی

ــاط      ــیاری از نق ــات بس ــول در انتخاب ــی معم ــت و روش ــده اس ــن روش دارای برن ای
شــکال ظریفــی دارد و آن ایــن اســت کــه آوردن بیشــترین رأی توســط یــک  دنیاســت، امــا اِ

 .مند را نیز داشته است فرد به معنی این نیست که بیشترین عالقه
ــول روش ــد توســط  500، لل ــه’  در 6کندرســه ســال بع ای  مقال

ــالیز احتمــاالت در تصــمیم  کــه در ســال 7‘گیــری اکثریــت  در کــاربرد آن
همچنـین ایـن    .  میالدی انتشار یافـت، مـورد بررسـی قـرار گرفـت            1785

سـازان علـم احتمـال قـرار           در جمـع تـاریخ     کندرسـه مقاله باعـث شـد تـا        
دوکس انتخابــاتیش کــه بــر روش  بــه پــاراکندرســهدر ایــن مقالــه . گیــرد
ایــن همــان اشــکالی اســت کــه (کنــد   بنــا شــده بــود، اشــاره مــیللــول

گویـد اگـر سـه نـامزد          او مـی  ).  هم به آن برخـورده بـود       یینیکالس کاسا 
A  ،B   و C        کنـد، شـرکت کننـد و فـرض کنـیم          اسـتفاده مـی    للـول  در انتخاباتی کـه از روش

 C و نیــز C بــر Bاشــته باشــد، همچنــین  برتــری دB بــر Aدر رویــارویی مســتقیم، نــامزد 
فاقـد خاصـیت تعـدی اسـت،         ی انتخـاب شـدن توسـط اکثریـت          کـه رابطـه     ، به دلیل آن   Aبر  

 .ای وجود ندارد برای این انتخابات هیچ برنده

                                                 
6- Marquis de Condorcet  
7- Essai Sur l'application de l'analyse a La probabilite des decisions rendues a la 

pluralite des voix 

 کندرسه



 ی نظریات انتخاباتی                                                                 تاریخچه9         

زیسـت، متوجـه ایراداتـی         مـی  کندرسـه زمـان بـا        که هم  8بوردا
ــهدر روش  ــین کندرس ــول و همچن ــی   لل ــل روش ــین دلی ــه هم ــد، ب  ش

 . ارائه کردیینیکالس کاسازی، مشابه روش امتیا
ــی  ــن دو ریاضـ ــین ایـ ــفانه بـ ــری   متأسـ ــر برتـ ــر سـ دان بـ

ای در آن زمـــان در  نتیجـــه هایشـــان مشـــاجرات ســـخت و بـــی روش
 .گرفت

ــر آن   ــس ه ــن پ ــی    از ای ــات روی م ــای انتخاب ــه در دنی ــط    چ ــدتاً بس ــد، عم ده
. ث خـواهیم کـرد     در جـای خـود بحـ       تفصـیل هـا بـه       های قبلی اسـت کـه در مـورد آن           نظریه

دانـان سـعی کردنـد بـا توجـه بـه ایـن تئـوری                  هـا، ریاضـی     همچنین پس از بسط تئوری بازی     
کنـت    مـیالدی،  1951کـه در سـال        تـا ایـن   . هـای انتخابـاتی بپردازنـد       به بحث در مورد روش    

کــه انتخــاب   نشــان داد کــه هــیچ روش انتخابــاتی وجــود نــدارد کــه در عــین ایــن 9جــی آرو
ـ      کلیه کنـد در چهـار اصـل ابتـدایی زیـر نیـز صـدق                 ه انتخـاب جامعـه تبـدیل مـی        ی افراد را ب
 :کند

ی بــالقوه  شـود یــک نتیجــه  از هـر انتخــابی کــه توسـط افــراد انجــام مــی   
 .قابل حصول باشد

دهنــدگان بــه یــک    اگــر تمــام رأی  
ترتیـب رأی دهنـد، آنگــاه ایـن ترتیــب    

 .همان ترتیب مجموع آراء باشد
فــرد مجمــوع آراء وابســته بــه انتخــاب  

 .خاصی نباشد
مجموع آراء به هـیچ نحـو بـه نامزدهـا            

بســـتگی نداشـــته باشـــد، مگـــر بـــه 
 .های رأی ها در برگه وضعیت ترتیب آن

                                                 
8- Jean de Charles Borda  
9- Kenneth J. Arrow  

 بوردا

 آرو.کنت جی
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  دیگــری از ایــن قضــیه موجــود اســت کــه درهــای گونــهالزم بــه ذکــر اســت کــه 
 .ایم ه پرداختها فصل آخر به شرح یکی از آن

ــه  ــوگیری از اطال ــرای جل ــالم  ب ــن  ی ک ــد بس ــین ح ــه هم ــر  ب ــوده و از دیگ ده نم
توانـد بـرای      منـد مـی     ی عالقـه    خواننـده . ایـم   کـرده هـای انتخابـاتی یـاد ن         نظریـه  سـازانِ   تاریخ

 .کسب اطالعات بیشتر به مراجع پایان کتاب مراجعه کند
 



11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22  
 گیری های رأی  و ماشینهای رأی برگه

 
ــه        ــل برگ ــی تکام ــه بررس ــاریخی ب ــی ت ــا نگرش ــل ب ــن فص ــای رأی و  در ای ه

 .ایم گیری پرداخته های رأی ماشین
 

 های رأی قبل از برگه
انــد، و   ســال گذشــته تغییــرات بســیاری کــرده200هــای انتخابــات در عــرض  گونــه

ــایی در   ــه زیب  چــه در هــای انتخابــات امــروزی و آن ی روش مقایســهوســعت ایــن تغییــرات ب
م تـوان گفـت بینگهـا       در واقـع مـی    . اسـت  نشـان داده شـده، پید      1جورج کالـب بینگهـام    نقاشی  

                                                 
1- George Caleb Bingham 
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ای را  گیـری   محـل رأی ،نقاشـی . هم نقـاش خـوبی بـوده اسـت و هـم سیاسـتمداری برجسـته          
نمــایش .  م1846 در ســال 3 در ایالــت میســوری2ی دادگــاه ســالین هــای حــوزه در روی پلــه

 .دهد می
دادن  ای در حـــال قســـم در نقاشـــی، قاضـــی در بـــاال و وســـط و قســـم دهنـــده

دهنــده، بــا دســتی بــه روی انجیــل قســم  رأی.  قابــل مشــاهده اســتی مقــابلش دهنــده رأی
. خــورد کــه مســتحق رأی دادن اســت و در ایــن دوره تــاکنون ایــن کــار را نکــرده اســت  مــی

ـ          این قسـم   دهـی مجـدد افـراد جلـوگیری شـود،            وده تـا از رأی    دادن در حقیقـت نـوعی روش ب
 .دهندگان وجود نداشته است زیرا هیچ روشی در آن زمان برای ثبت رأی

ــود        ــراد وج ــودن رأی اف ــی ب ــت از مخف ــرای حمای ــان ب ــانونی در آن زم ــیچ ق ه
کــرد و منشــی  دهنــده بــه ســادگی انتخــاب خــود را بــا فریــاد اعــالم مــی رأی. نداشــته اســت

 .داشت پشت قاضی قرار داشت، حساب آراء داده شده را نگه میانتخابات، که در 
تبلیغــات انتخابــاتی و مبــارزه بــرای بــه دســت آوردن رأی بیشــتر، در محــل        

، کـه کالهـش را   پـاپیون در نقاشـی، مـردی بـا    . گیری، عملـی رایـج و حتـی قـانونی بـود       رأی
 اســت 4پینگتونســا. دی. ایــیدهنــدگان برداشــته اســت، نــامزدی بــه نــام  بــرای یکــی از رأی

 .یک رأی به بینگهام باختاختالف که این انتخابات را با 
یــک . کــرد هــا جلــوگیری مــی ی صــدا، از بعضــی تقلــب اعــالم انتخــاب بــه وســیله

توانســت، حسـاب انتخابـات را نگــه دارد و همچنـین صــندوق     کننـده بــه راحتـی مـی    مشـاهده 
ولـی  . ه بـه آن آرایـی اضـافه شـود    کـ  ها در آن از بین بـرود یـا ایـن    رأیی وجود نداشت که رأی 

دهنـدگان، راه را بـرای ارعـاب و تطمیـع             از طرف دیگر، کمبـود حفاظـت شخصـی بـرای رأی           
هـا رأی مـورد نظـر خـود           یک کارفرمـا در مقابـل کـارِ کـارگران خـود، از آن             . کرد  ها باز می    آن

هـا،    کـه شـیادی بـا پـول دادن بـه اشـخاص و تحـت فشـار قـراردادن آن                      خواست یا این    را می 
 .آورد رأی خود را به دست می

                                                 
2- Saline 

3- Missouri 

4- E. D. Sappington 
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 های رأی اولین برگه

ــا برگــه ballotی  کلمــه ی رأی اســت و از شــکل   در انگلیســی بــه معنــای رأی ی
ــه  ــر یافت ــه تغیی ــایی   ی کلم ــوپ در ایتالی ــت ) ballota(ی ت ــده اس ــتق ش ــن  . مش ــل ای دلی

هــای گلــی کــوچکی داده  ی تــوپ وســیلهاســتفاده ایــن اســت کــه، در آتــنِ باســتان رأی بــه 
مربـوط  هـای     هـای خـاص در کـوزه        هـایی بـه رنـگ       دهنده با انـداختن تـوپ       شد و هر رأی     می

 .داد ها رأی مورد نظر خود را می نامزدها به آنبه هر یک از 
ــه   ــاربرد کلم ــن ک ــتقات ای ــی از مش ــا  blackballی  یک ــیاه ی ــی رأی س ــه معن  ب

جــا ناشــی شــده کــه در آتــن افــراد بــرای   از آنایــن اصــطالح. شکســت در انتخابــات اســت
ورود بــه انجمــن مخفــی نیــاز داشــتند توســط اعضــای فعلــی مــورد قبــول قــرار گیرنــد، بــه  

ای در  ایـن انجمـن بـود، کـوزه    در همین دلیل بـرای هـر فـرد جدیـد کـه مایـل بـه عضـویت              
ــدازه  نظــر مــی ــه ان ــار اعضــا ب ــز در اختی ــه گرفتنــد و نی ــه هــایی از گــل رُ ی کــافی گلول س ب

پذیرفتـه  متقاضـی  سـپس هـر عضـو بـه نامزدهـای        . دادنـد   های سفید و سـیاه، قـرار مـی          رنگ
. داد  ی سـفید رأی قبـول مـی         ی سـیاه رأی رد یـا بـا یـک گلولـه              شدن در انجمن با یک گلوله     

ــه  پــس از رأی ــداد گلول ــه  گیــری کســانی کــه تع ــداد گلول ــیش از تع هــای  هــای سیاهشــان ب
 .ندشد و از عضویت محروم میسفیدشان بود، رأی سیاه گرفته 

گیـری حتـی در اواخـر قـرن نـوزدهم مـیالدی نیـز نظـر بسـیاری از                      این رونـد رأی   
ــین ــازندگان ماش ــای رأی س ــه   ه ــه گون ــود، ب ــرده ب ــب ک ــری را جل ــه آن گی ــعی  ای ک ــا س ه

ای   دهـی کننـد کـه در واقـع نمونـه            هایشـان را طـوری سـازمان        کردند تا روند کـار ماشـین        می
 . گلوله و کوزه باشدشبیه سازی شده از
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 های کاغذی رأی برگه
ــال     ــه س ــذ رأی ب ــتفاده از کاغ ــین اس ــی . م. ق139اول ــوط م ــود در رُم مرب در . ش

 از 5بــرای انتخــاب کشــیش کلیســای ســالِم.  م1629ی آمریکــا نیــز در ســال  ایــاالت متحــده
 .کاغذ استفاده شد

ــالحیه  ــین اص ــانون در دوازدهم ــده ی ق ــاالت متح ــی ای ــریح    اساس ــا تص ی آمریک
هـای کاغـذی گفتـه        برگـه . آوری آراء از کاغـذ اسـتفاده شـود          کـه بایـد بـرای جمـع       است  شده  

شـد، امـا آرام آرام رسـم شـد کـه            شده در قانون در ابتـدا اغلـب توسـط خـود افـراد تهیـه مـی                 
یـار مـردم قـرار      هـا را در اخت       بـرای تبلیـغ، ایـن برگـه        ،نامزدهای انتخابات یـا احـزاب سیاسـی       

هــای رأی اســت کــه   نشــان داده شــده، یــک نمونــه از برگــه1 -2چــه در شــکل  آن. دهنــد
ی آمریکـا در سـال    ، نـامزدی نماینـدگی در مجلـس ایـاالت متحـده     6گِهُـن  فرانسـیس توسـط  

تـوان    هـا مـی     هـا و بـرش آن       از روی وضـع کنـاره     .  تهیـه شـده اسـت      7در ایالت آیـوا   .  م 1839
ی محلـی چـاپ شـده و در اختیـار             ین برگه بـه عنـوان تبلیغـی در روزنامـه          برد که احتماالً ا     پی

تـوان نـام فرانسـیس گِهُـن را بـه صـورت چـاپ           در ایـن برگـه مـی      . مردم قـرار گرفتـه اسـت      
هـا در     هـایی خـالی بـرای مـابقی سـمت           شده برای سمت گفته شده دیـد در حـالی کـه مکـان             

 آن را ،دهنـده ظـاهراً خـود     رأینظر گرفته شـده اسـت، بـه غیـر از سـمت کالنتـری کـه فـرد         
 .ی برگه نوشته است ترین منطقه در پایین

دهنــدگان در مــورد شخصــی  ی بعضــی حقــوق رأی هــا اعــاده ایــن شــکل از برگــه
دهنــده  بــرای حفــظ حــریم شخصــی آراء، بایــد بــه رأی. کــرد بــودن رأیشــان را مشــکل مــی

شـد تـا    امـا ایـن باعـث مـی      شد تا خـودش برگـه را بـه درون صـندوق بینـدازد،                 اجازه داده می  
هــا را درون  ی آن ی رأی بــه پــای صــندوق بیاینــد و همــه افــرادی ســودجو بــا مشــتی برگــه

ــد   ــد، و باعــث مخــدوش شــدن آراء صــندوق گردن ــردی را  . صــندوق بریزن ــر ف ــین اگ همچن
کـه بـا      ها برگزینیم، آن فرد ممکـن اسـت آراء افـراد را آشـکار کنـد یـا ایـن                     برای بررسی برگه  

                                                 
5- Salem 

6- Francis Gehon 

7- Iowa 
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هـا بـه جـای بعضـی دیگـر، جهـت آراء را بـه                  رکانه با جانشین کردن بعضـی برگـه       ای زی   نقشه
 .سمت مورد نظر خود تغییر دهد

هـا متوجـه شـدند کـه بـا تعیـین رنـگ، شـکل و فـرم           پس از چندی احزاب و گـروه      
گیـری بـه آراء خـود و دیگـران           تواننـد در هنگـام رأی       هـای گـروه خـود مـی         خاصی برای برگه  

 .ب هم هیچ منافاتی با قانون نداشتبرند، که این مطل پی
گیــری تــا اواخــر قــرن نــوزدهم مــیالدی  بــا وجــود ایــن اشــکاالت، ایــن نــوع رأی

در اواسط قـرن نـوزدهم مـیالدی، رایـج بـود کـه احـزاب سیاسـی بـا چـاپ                 . مورد استفاده بود  
هـا نـام افـراد مـورد تأییـد حـزب بـرای                هـای رأی، کـه در آن        های حزب به عنوان برگـه       بلیط
بلــیط نشــان داده شــده در . دادن رونــد خاصــی دهنــد ســمت نوشــته شــده بــود، بــه رأیهــر 

 .هاست ، بلیط حزب جمهوری خواه محلی برای انتخابات شهرداری2 -2شکل 
ــا برگــه  در ایــن دوره رأی ــد ت هــای رأی خــود را بــه صــورت  دهنــدگان مجــاز بودن

هـای حـزب بـه      از بلـیط کردنـد تـا   هـا را تشـویق مـی     دست نویس ارائه کننـد، امـا احـزاب آن         
 .های رأی استفاده کنند عنوان برگه

هــا را از یــک حــزب انتخــاب  دهنــده قصــد داشــت، تمــام ســمت تــا وقتــی کــه رأی
خواســت افــرادی از احــزاب  چــه مــی کنــد، کــار چنــدانی الزم نبــود انجــام دهــد، ولــی چنــان

کـه   د یـا ایـن  ی خود را بـه صـورت دسـت نـویس ارائـه کنـ              مختلف برگزیند، کافی بود تا برگه     
هـا نبـود،      توانست با تهیـه بلـیط یکـی از احـزاب، روی افـرادی کـه مایـل بـه انتخـاب آن                        می

 .ها بنویسد خط کشیده و نامزدهای مورد نظر خود را به جای آن
ــات ســال  ــیط.  م1880پــس از انتخاب ــه احــزاب بل ــه گون ای تنظــیم  هــای رأی را ب

ای از     نمونـه  3 -2شـکل   .  نداشـت  هـای اضـافی     کردند کـه دیگـر جـایی بـرای نوشـتن اسـم            
تـوان دیـد    ی شـکل قبـل، مـی    ی ایـن برگـه بـا برگـه     با مقایسـه . دهد  ها را نشان می     این برگه 
هـای جدیـد      های قدیمی جای زیادی بـرای نوشـتن اسـامی دیگـر داشـتند، امـا برگـه                   که برگه 

کـرد،    کـه حـزب بـرای سـمت خاصـی نـامزدی معرفـی نمـی                 زمـانی . فاقد این ویژگـی بودنـد     
طـور کـه در       داد، همـان    ها به جـای نـام نـامزد سـمت، یـک جـای خـالی قـرار مـی                     روی برگه 

 . قابل مالحظه است3 -2شکل 
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 نشـان داده  3 -2چـه در شـکل     هـایی نظیـر آن      موضوع قابـل تأمـل در مـورد برگـه         
شـد کـه خوانـدن اسـامی زیـر عنـوان حـزب،                مـی شده است، این بود که برگه طوری طراحی         

در آن زمـان، از دیـدگاه احـزاب، اسـامی افـراد مهـم نبـود، بلکـه وفـاداری                     . کمی مشکل بـود   
 .دهندگان به حزب نقش اساسی داشت رأی

ــامی آن ــوان از روی آن   اس ــه نت ــا نیســت ک ــم ناخوان ــدر ه ــمارش آراء   ق ــه ش ــا ب ه
ه هرکــدام بــه رنــگ و شــکل خاصــی هــای احــزاب کــ پرداخــت، هرچنــد کــه بــا وجــود بلــیط

هــای رأی نبــود، بلکــه کــافی بــود تــا  طراحــی شــده بودنــد، دیگــر نیــازی بــه خوانــدن برگــه
بنـدی کننـد و سـپس هـر دسـته را              های هم شکل، هم رنگ و یـا  هـم عنـوان را دسـته                 برگه

شــمارش کــرده و بــه آراء نامزدهــایی کــه در بــرگ اول دســته نوشــته شــده بــود، بــه همــان 
ی انتخابــات را اعــالم  هــای دســت نــویس را بررســی و نتیجــه ســپس برگــه. افزاینــدتعــداد بی

 .کنند
ایــد، همگــی روی  هــای احــزاب کــه تــا حــال مشــاهده کــرده هــایی از بلــیط نمونــه

طـور کـه قـبالً گفتـه شـد، رسـم بـود تـا                  کاغذهای ارزان قیمت چاپ شده بودنـد، امـا همـان          
بـرای خـود چـاپ کننـد، و ایـن بـه آن              ای بـا رنـگ و جـنس خـاص             هـا برگـه     احزاب و گروه  

هـای انتخابـاتی بتواننـد بـه رأی احتمـالی مـردم               منظور بود تا ناظران حـزب مسـتقر در حـوزه          
ای بـودن آن، کـه        تصریح قانون بـر قابـل مشـاهده بـودن داخـل صـندوق یـا شیشـه                 . برند  پی

ســیار گیــری بــود، کــار نــاظران را ب بــرای جلــوگیری از پرکــردن صــندوق قبــل از شــروع رأی
ــان رأی  آســان ســاخت، طــوری ــرای احــزاب آســان و   کــه شــمارش آراء قبــل از پای گیــری ب

 .مخفی کردن رأی توسط اشخاص مشکل شده بود
 

 های رأی استرالیایی برگه
ی  نگرانــی در مــورد فریبکــاری و امنیــت آراء شخصــی منحصــر بــه ایــاالت متحــده

ــی  ــه م ــود، بلک ــا نب ــم   آمریک ــداعات مه ــه یکــی از اب ــت ک ــوان گف ــنت ــات در   ف آوری انتخاب
 .استرالیای ویکتوریایی رخ داد
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ــاتی در ایــن کشــور برگــزار شــد کــه در آن لیســت تمــام  .  م1858در ســال  انتخاب
هـا بـه    ایـن برگـه  . ای نوشـته شـده بـود    هـای مختلـف، روی برگـه     نامزدها برای تصدی سمت   

قـدر مبدعانـه بـود        ایـن رونـد آن    . زیـع گشـت   گیـری تو    هـای رأی    خرج دولت چاپ و در حـوزه      
 . دادند8های رأی مخفی استرالیایی که به آن نام برگه

هــای  هــای برگــه تــرین نمونــه هــای رأی اســترالیایی، یکــی از عــادی امــروزه، برگــه
ای چنـین طـوالنی داشـته          سـابقه  ،تـوان تصـور کـرد       کـه نمـی     رأی در جهان است، به طـوری      

هـا دارای چنـان جایگـاهی هسـتند کـه تصـور               ، ایـن برگـه    در بعضی کشـورهای جهـان     . باشد
 .نماید های دیگر غیرممکن می ها با روش تعویض آن

ــه  ــی برگ ــفانه ارزش واقع ــی آن  متأس ــان معرف ــترالیایی در زم ــای رأی اس ــه  ه ــا ب ه
هـا    درستی شناخته نشـد، و ایـن بـه دلیـل آن بـود کـه چـاپ، نگهـداری و توزیـع ایـن برگـه                          

شـد و ایـن خوشـایند هـیچ دولتـی حتـی در زمـان حـال نیـز                      م مـی  باید به خـرج دولـت انجـا       
 .نیست

ــاالت متحــده  ــای ی آمریکــا تقلــب  در ای  گــزارش شــده در انتخابــات ســال    ه
 1888باعث شد تـا دولـت بـه فکـر اسـتفاده از روشـی جدیـد بـرای انتخابـات سـال                        . م1884

 .بیافتد. م
ــال  ــوزه  .  م1888در س ــار در دو ح ــین ب ــرای اول ــورک و  ب ــت از ی نیوی ماساچوس

ــه ــتفاده از      برگ ــال اس ــین س ــال اول ــن س ــین ای ــد، همچن ــتفاده ش ــترالیایی اس ــای رأی اس ه
هـای رأی     ای از برگـه      نمونـه  4 -2شـکل   . گیـری نیـز بـود       های اهرمـی مکـانیکی رأی       ماشین

 جلـوی نـام حـزب، تمـام      یـا  هـا فـرد بـا زدن عالمـت     در ایـن برگـه  . اسـترالیایی اسـت  
کـه بـا زدن عالمـت جلـوی نـام هـر نـامزد، بـه                   گزینـد یـا ایـن       نامزدهای آن حـزب را برمـی      

 .دهد ی خود رأی می نامزدهای مورد عالقه
ــت  ــه زدن عالم ــالی ک ــا در ح ــه   ی ــداول در برگ ــری مت ــه ام ــای رأی   ب ه

ــه  ــود، گون ــوبی  هــا در قســمت ی متفــاوتی از ایــن برگــه اســترالیایی تبــدیل شــده ب هــای جن
شـود،     مشـاهده مـی    5 -2طـور کـه در شـکل          همـان . دی آمریکا رواج پیـدا کـر        ایاالت متحده 

                                                 
8- The Australian Paper Ballot 
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کـه نـام تمـام نامزدهـا را پـیش رو دارد، نـام                 شـد در حـالی      ها از فرد خواسـته مـی        در این برگه  
ــد  ــدیلی از. نامزدهــایی کــه مــورد نظــرش نیســت، از برگــه خــط بزن ــه در واقــع تب  ایــن گون

چـه فـرد، مایـل بـه      طـور کـه گفتـه شـد، چنـان      هـا هـم همـان    های حزب بود کـه در آن     بلیط
 .نوشت زد و نام مورد نظر خود را می نبود نام او را خط میخاص، نامزدی انتخاب 
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کـرد،    گونـه مشـکلی ایجـاد نمـی         هـای رأی اسـترالیایی هـیچ        روند اسـتفاده از برگـه     
هـایی مشـخص بـه عنـوان قـانون مطـرح، و بـه ایـن ترتیـب                     که زدن عالمت در مکان      تا این 

 .شکالت نیز شروع شدم
ــرادات روش    ــافتن ای ــه در ی ــی همیش ــای سیاس ــد و مافی ــتمداران فاس ــای  سیاس ه

در . هـا بـه نفـع خـود اسـتفاده کننـد             انـد تـا بتواننـد از آن         کـرده   گیری، سـریع عمـل      جدید رأی 
ــا قــانون زدن عالمــت در مکــان  مــورد برگــه هــای مشــخص چنــین  هــای رأی اســترالیایی ب
هـای رأی اسـترالیایی بـه طـور صـحیح تهیـه شـده باشـد، دادن چنـد                     اگـر برگـه   . اتفاقی افتاد 

ی آراء تقلبـی توسـط نـاظران          هـا بـه وسـیله       رأی توسط یک نفر، مشـکل و پرکـردن صـندوق          
جـا نیسـت، بلکـه در رونـد شـمارش ایـن آراء                امـا مشـکل در ایـن      . شـود   فاسد غیرممکن مـی   

هــای روی  لی بــرای عالمــتهــای رأی اســترالیایی نیــاز بــه تعبیــر معقــو برگــه. نهفتــه اســت
تواننــد رونــد انــداختن  د، بــه همــین دلیــل اگرچــه مقامــات رســمی فاســد نمــینــهــا دار برگــه
تواننــد بـا اسـتفاده از قــوانینی کـه بــرای تعبیـر و تفســیر      هـا را کنتــرل کننـد، ولــی مـی    برگـه 

 .ها وضع شده بود، روند شمارش آراء را به دست گیرند عالمات روی برگه
ی راه کارهــایی  رش آراء در آن زمـان سـعی کـرده بـود بـا ارائـه      روش معمـول شـما  

طــرف  اوالً نــاظران شــمارش آراء تــا حــد ممکــن بــی. هــا را بگیــرد گونــه تقلــب جلــوی ایــن
رسـید، از گـروه نـاظران         چه فعالیت نـاظری در حزبـی بـه اثبـات مـی              شدند و چنان    انتخاب می 
شـدند، تـا بـا        ی مختلـف انتخـاب مـی      هـا   ثانیـاً شمارشـگران از احـزاب و گـروه         . شد  اخراج می 

 .ها جلوگیری کنند کنترل یکدیگر در حین شمارش آراء، از تقلب
ــی     ــاتی م ــد انتخاب ــدیران فاس ــه، م ــن هم ــا ای ــا ب ــیم    ام ــاب ت ــا انتخ ــتند ب توانس

ــه ــه گون ــد تفکــر سیاســی    شمارشــگران ب ــی رون ای کــه حتــی از احــزاب مختلــف باشــند ول
کــه بــا اعــالم یــک  یــا ایــن.  خاصــی دهنــدیکســان داشــته باشــند، بــه شــمارش آراء جهــت

هـای رأی،     هـای روی برگـه      گرانـه، بـرای عالمـت       طرفانـه، امـا حیلـه       استاندارد بـه ظـاهر بـی      
 .دست به فریبکاری بزنند

ــین اســتانداردهایی مــی   ــه از چن ــوان یــک نمون ــه عن ــات   ب ــانون انتخاب ــه ق ــوان ب ت
یـی بـه عنـوان رأی سـالم         رأاسـت،   در ایـن قـانون تصـریح شـده          . ایالت میشیگان اشاره کـرد    
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ــا شــود کــه در آن فقــط از دو عالمــت  شــناخته مــی ــا  ی ــرای نشــان دادن نامزدهــا ی  ب
ــت     ــط در عالم ــاطع دو خ ــل تق ــز مح ــده و نی ــتفاده ش ــزاب اس ــهاح ــه دار   و گوش ی زاوی

 . درون یا روی مرز محل مشخص شده برای عالمت زدن قرار گرفته باشدعالمت
توانـد بـه ابـزاری بـرای تقلـب            ی، بـا کمـی تأمـل مـی        این استاندارد بـه ظـاهر عـال       

ی خـود بزنـد،       هـای متفـاوتی روی برگـه        دهنـده ممکـن اسـت عالمـت         یـک رأی  . تبدیل شود 
ی مقصــود او باشــد، ولــی از نظــر ایــن قــانون باطلــه  کــه بــه وضــوح نشــان دهنــده در حــالی

 نیــز ی تیــز آن گــرد شــده و  شــتابزده کــه گوشــهکــه یــک عالمــت یــا ایــن. اعــالم گــردد
هـای   کننـد، امـا در محـل     کـه بـه وضـوح نـامزد خاصـی را مشـخص مـی              و های  عالمت

 .گردند هایی که به دالیلی مشمول قانون فوق نمی اند یا آن گفته شده، زده نشده
انــد، بــاز  کــه آراء مردمــی را از دســت داده اگــر مافیــای سیاســی بخواهنــد در حــالی

هــا  اینــدگان شمارشــگری کــه از حــزب آنهــم در قــدرت بــاقی بماننــد، کــافی اســت تــا نم 
هـای محلـی بـه نفـع          شود، به خوبی آموزش دیده باشـند تـا بتواننـد از ایـن قـانون                 انتخاب می 

شـود اگـر شمارشـگران حـزب رقیـب افـرادی              خود حداکثر استفاده را بکنند، و ایـن بـدتر مـی           
ــات را و    ــازی سیاســی شــوند کــه انتخاب ــدیش باشــند و وقتــی متوجــه ایــن ب اگــذار ســاده ان

 .اند کرده
ی  گیرانــه هــای رأی اســترالیایی بــا یــک رونــد ســخت بســیاری از مشــکالت برگــه

هـای ارائـه شـده بـرای آراء           کـه گـزارش     شـود وقتـی     شود، و این بهتـر مـی        شمارش مرتفع می  
نامزدها تنها شـامل آراء مجـاز نامزدهـا نباشـد و تعـداد آراء مخـدوش و همچنـین آرایـی کـه                        

در ایـن صـورت اگـر تعـداد         . دنانـد، نیـز ذکـر شـو         نشدن، باطل گردیده  به دلیل مشمول قانون     
 کل آراء اخـذ شـده توسـط نـامزد رقیـب، بـیش از آراء برنـده بـود، قطعـاً بـه یـک بازشـماری                           

چـه تعـداد کـل آراء اخـذ شـده در یـک حـوزه بـیش از تعـداد افـراد                         دقیق نیاز اسـت و چنـان      
 .پرگشته استثبت شده در آن حوزه باشد، صندوق با آراء جعلی 

هــای رأی اســترالیایی اگــر بــه خــوبی طراحــی شــوند، تقریبــاً بهتــرین روش   برگــه
اخذ رأی هسـتند، امـا بایـد توجـه داشـت کـه امـروزه حتـی در یـک انتخابـات معمـولی هـم                           
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هــای رأی اســترالیایی را مشــکل  بــیش از پنجــاه نــامزد شــرکت دارنــد و ایــن، کــار بــا برگــه 
 .کند می

 
 هرمیهای مکانیکی ا ماشین

ــرز ماشــین پــورت   بــرای اولــین بــار در الک9هــای اتوماتیــک مکــانیکی اهرمــی مِیِ
ــال   ــورک در س ــام    .  م1892نیوی ــس از آن آرام آرام در تم ــت، و پ ــرار گرف ــتفاده ق ــورد اس م

 .ی آمریکا گسترش یافت ایاالت متحده
ــرز. ژاکــوب اچهــای  در صــحبت ــدر ماشــین10می ــده    پ هــای مکــانیکی اهرمــی آم

دهنـدگان را بـه صـورت مکـانیکی از تقلـب              انـد تـا رأی      هـا طراحـی شـده       اشیناست که این م   
 .بازی حفظ کنند و روند انتخابات را واضح، ساده و امن سازند و حقه

هـــای  هـــای وســـیع شـــهری از ماشـــین ی محـــدوده همـــه.  م1930ی  در دهـــه
 1944ای بـود کـه در انتخابـات سـال      و ایـن بـه گونـه    . کردنـد   مکانیکی اهرمـی اسـتفاده مـی      

هــای مکــانیکی اهرمــی، در  ی ماشــین گیــری، ســازنده هــای خودکــار رأی شــرکت ماشــین. م
هــا  گیــری آن هــای رأی دهنــده از ماشــین تبلیغــات خــود ادعــا کــرد کــه دوازده میلیــون رأی 

 . اند استفاده کرده
ــت ــه        در ایال ــتایی ک ــهری و روس ــک ش ــاطق کوچ ــز من ــوا و نی ــر آی ــایی نظی ه

هـای رأی اسـترالیایی     هـا رخنـه کـرده بـود، بـاز هـم از برگـه               های فاسد کمتـری بـه آن        دست
هــایی کــه در اوایــل قــرن  هــا مخصوصــاً آن ی ایالـت  کــه در بقیــه شــد، در حــالی اسـتفاده مــی 

هـای مکـانیکی اهرمـی نصـب و مـورد             هـا ثبـت شـده بـود، ماشـین           های بسیاری در آن     تقلب
 .گرفت استفاده قرار می

 انتخابــات بــا داشــتن بیشــترین قطعــات هــای اهرمــی ماشــین.  م1890ی  در دهــه
و حتــی از . ی فنــĤوری قــرار داشــت هــای مکــانیکی زمــان خــود، در لبــه متحــرک در ماشــین

                                                 
9- Myers Automatic Booth Lever Voting Machine 

10- Jacob H. Myers 
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هـای پـانچ و       هـا را بـا ابـداع کـارت          تـوان آن    هـای انتخابـات مـی       نظر پیشـرفتگی در فنـĤوری     
 .ی مستقیم آراء مقایسه کرد های ذخیره ماشین

انــدرکار ســاخت   دســت،12گیــری ر رأیهــای خودکــا  و ماشــین11شــوپ دو شــرکت
میـرز بـود    . شـرکت اخیـر، از نسـل شـرکت ژاکـوب اچ           . هـای اهرمـی انتخابـات بودنـد         ماشین

 . افتتاح شد1895که در سال 
ــرای بهبــود کــارایی ماشــین 13شــوپ. رنســوم اف ــه دلیــل تغییراتــی کــه ب هــای   ب

هــا  ن ایــن ماشــینی ســازندگا داده بــود، در زمــره.  م1975و .  م1929هــای  اهرمــی، در ســال
ی ماشــین شــوپ اســت کــه هماننــد   هــای اولیــه  یکــی از نمونــه6 -2شــکل . قــرار گرفــت
 .بندی است هایش دارای اتاقکی سرخود و قابل حمل و بسته رده بسیاری از هم

هــای خودکــار   ماشــین. (ام. وی. هــای شــوپ و ای  بــارزترین تفــاوت ماشــین  
ــری رأی ــوه)گی ــرح ، نح ــب  ی ط ــدی برچس ــای روی د بن ــالع  ه ــرای اط ــتگاه ب ــانی و  س رس

هـا در تقـاطع هـر سـطر و سـتون یـک اهـرم بـرای          در ایـن ماشـین  . قراردادن نام نامزدها بود   
ــود داشــت  ــامزد وج ــر ن ــامزد و    در ماشــین. ه ــک ن ــانگر حــزب ی ــوپ، ســطرها نش ــای ش ه

بـرعکس ایـن   . ام. وی. هـای ای   کـه در ماشـین      در صـورتی  . هـا بـود     هـا نشـانگر سـمت       ستون
 .ستمطلب برقرار ا

 
  شهردار دار خزانه رئیس پلیس

 دموکرات نامزد الف نامزد ب نامزد پ

 خواه جمهوری نامزد ت نامزد ث نامزد ج

 
                                                 

11- Shoup 

12- Automatic Voting Machines (AVM) 

13- Ransom F. Shoup 

 ها های شوپ به همراه اهرمای از برچسب رویین ماشیننمایه
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ای فراگیـر شـده بودنـد کـه افـرادی کـه               گیـری، بـه گونـه       های اهرمـی رأی     ماشین
کردنــد، حتــی تصــور تغییــر ایــن  ی قــرن بیســتم مــیالدی متولــد و یــا زنــدگی مــی در میانــه

ــا روش ــایگزینی آن ب ــی  روش و ج ــر را نم ــای دیگ ــد ه ــال  . کردن ــد از س ــز، هرچن ــروزه نی ام
هـا بـه دلیـل سـادگی          هـا متوقـف شـده اسـت، بسـیاری از حـوزه              تولید ایـن ماشـین    .  م 1982

هـا    هـا، از ایـن ماشـین        تنظیم و نیز قـدرت بـاالی اجـرای انتخابـات پیچیـده بـا ایـن ماشـین                  
 .کنند ده میاستفا

ــ هــای اهرمــی رأی ماشــین هــای  ر عالمــات در برگــهگیــری، تمــام مشــکالت تعبی
ــده، اتاقــک رأی کــه رأی زمــانی. رأی اســترالیایی را از ســر راه برداشــتند گیــری را تــرک  دهن

هـا پـایین آورده       ی افـرادی کـه اهـرم آن         کـرد، ماشـین بـه صـورت خودکـار بـه شـمارنده               می
همچنـین  . گردانـد   هـا را بـه حالـت اولیـه بـر مـی              ی اهـرم    افـزود و سـپس کلیـه        شده بود، می  

ــد، یــک سیســتم بلوکــه     آن هــایی کــه در اواســط قــرن بیســتم مــیالدی ســاخته شــده بودن
داد بـه بـیش از یـک نـامزد بـرای هـر        دهنـده اجـازه نمـی       ی داخلی داشتند کـه بـه رأی         کننده

 .سمت رأی دهد
هــایی کــه ممکــن بــود در ســاختار  هــا نــه تنهــا در مقابــل خرابکــاری ایــن ماشــین

ــود،    آن ــاد ش ــداری ایج ــان نگه ــا در زم ــداد   ه ــه تع ــد، بلک ــذیر بودن ــیب پ ــاد آس ــات زی قطع
متحرکــی کــه الزم بــود پوشــانده شــوند، کــار آزمــایش هــر ماشــین بــه صــورت جداگانــه را  

 .کرد مشکل می
 بیشــتر از حــدی کــه در یــک توزیــع 99 متوجــه شــد کــه عــدد 14ســالتمن. روی ج

کـه بـه    توضـیحی   . شـود   تصادفی آراء انتخاباتی، مـورد انتطـار اسـت، روی ماشـین ظـاهر مـی               
آیـد ایـن اسـت کـه، ماشـین بـرای تغییـر شـمارنده کـه هماننـد کیلـومتر                        نظر قابل تأمل مـی    

 نیـاز بـه نیـروی بیشـتری دارد و در نتیجـه اگـر قـرار                  100 بـه    99شمار خودرو است، از عـدد       
 در سـمت راسـت      9 دو رقـم     99منظـور از     (99باشد، گیر کنـد، بـه احتمـال قـوی روی عـدد              

 .خواهد بود) عدد است

                                                 
14- Roy G. Saltman 
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هـا درسـت     بـرد کـه ماشـین       توان بـه ایـن مطلـب پـی          ر واقعیت، از این موضوع می     د
اند و ایـن امـر یـا عمـداً یـا سـهواً باعـث ایجـاد مشـکالتی در رونـد انتخابـات                   نگهداری نشده 

هـا بـه طـور        تـوان انتظـار داشـت تـا ایـن ماشـین             هرچنـد کـه از طـرف دیگـر نمـی          . شود  می
هـا رفـع      امـل مـورد آزمـایش قـرار گیرنـد تـا عیـب آن              جداگانه قبل از هر انتخابات به طـور ک        

 .شود
 

 کارت پانچ برای انتخابات
ــارت ــه وســیله  ک ــتاندارد ب ــانچِ اس ــولریشی  هــای پ ــداع شــدند و در 15هــرمن ه  اب

ی سـالمت بـالتیمور مـورد     اولین مرحله به صـورت آزمایشـی بـرای ثبـت آمـار حیـات در اداره           
ــد  ــرار گرفتن ــن دوره. اســتفاده ق ــز، در ســال  ی آ پــس از ای از .  م1890زمایشــیِ موفقیــت آمی

 .ها به صورت آزمایشی در سرشماری استفاده کردند این کارت
ــا دیــدن کنتــرل دســتگاه   ــود، بلکــه او ب ــو نب ــداع ن ــداع هــولریش، یــک اب هــای  اب

تـوان از ایـن       دار، متوجـه شـد کـه احتمـاالً مـی            هـایی سـوراخ     بافندگی ژاگـوارد توسـط کـارت      
 .پردازش اطالعات رقمی استفاده کردفنĤوری برای ذخیره و 
ــرکت آی ــی. ش ــارت . ام. ب ــین ک ــتگاه    اول ــعه داد و دس ــی را توس ــانچ رقم ــای پ ه

ی   در اوایـل دهـه    . هـا سـاخت     هـای رقمـی بـه ایـن کـارت            را برای ورود داده    16پانچ. پورت ای 
ــی .  م1960 ــوزف پ ــور ج ــریس .پروفس ــی روی  17ه ــی تغییرات ــا در برکل ــگاه کالیفرنی  از دانش

ــرای انتخابــات مناســب نیســم داد و آنایــن مکا ســازی کــرد، و بــه ایــن ترتیــب شــرکت   را ب
 . برای فروش این ایده، تأسیس شد18وُتوماتیک هریس

ــه  هــای بــی پــس از آزمــایش ــĤوری در مرحل ــه در ایالــت اورگــان، ایــن فن ی  طرفان
ــوزه ــالتون و دی اول در دو ح ــت   ی ف ــرار گرف ــتفاده ق ــورد اس ــا م ــب جورجی ــس،. کال  از آن پ

                                                 
15- Herman Hollrith 

16- Port-A-Punch 

17- Professor Joseph P. Harris 

18- Harris Votomatic Inc. 
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ــر ــوزه ب ــیاری از ح ــدی، بس ــات بع ــت ای انتخاب ــای ایال ــن   ه ــا، از ای ــان و کالیفرنی ــای اورگ ه
رسـید کـه      دار بـه نظـر مـی        قـدر آینـده     کـه ایـن فنـĤوری آن        فنĤوری استفاده کردند، به طـوری     

 .تصمیم به خریداری امتیاز آن گرفت.  م1965در سال . ام. بی. شرکت آی
ــکل  ــه 7 -2در ش ــک برگ ــا    ی ــک ب ــاب 235ی وُتوماتی ــان انتخ ــان داده ، مک  نش

بنـدی،    توجـه بـه طـرح       بـی .  مکـان انتخـاب وجـود دارد       228ای نیـز بـا        بنـدی   طرح. شده است 
. هـای وُتوماتیـک موجـود نیسـت         هـای انتخـاب روی برگـه        ی مکـان    اطالعاتی به جـز شـماره     

ــت   ــؤاالت و درخواس ــا، س ــام نامزده ــر،     ن ــیحات دیگ ــات و توض ــرای انتخاب ــود ب ــای موج ه
ای کـه   انـد، یـا همـراه دفترچـه     هایی کـه بـه دسـتگاه وُتوماتیـک متصـل      برچسبمعموالً روی  

 .شوند شود، داده می دهندگان ارسال می برای رأی
ی ماشـین وُتومـاتیکی اسـت، کـه شـبیه دسـتگاه پـورت                  نشـان دهنـده    8 -2شکل  

ایــن دســتگاه بــه صــورت عمــودی روی قــابی،  . ســاخته شــده اســت. ام. بــی. پــانچ آی. ای
گیـری در ایـن مـوارد، شـامل           اتاقـک رأی  . شـود   گیـری سـوار مـی        اتاقـک رأی   جهت نصب در  
ای طراحــی شــده کــه بتــوان ماشــین  هاســت و بــه گونــه هــا و پایــه گیــری، پــرده ماشــین رأی

  .های جدیدتر استفاده کرد گیری را از آن جدا کرد و از آن برای نصب دستگاه رأی
ــه ــه   برگ ــک دارای تک ــای وُتوماتی ــدنی  ه ــای جداش ــاب   ای  ه ــان انتخ ــر مک در ه

هـای انتخـاب، آن تکـه جـدا          هستند که با فروکـردن یـک قلـم میخـی شـکل در ایـن مکـان                 
 .شوند آید، که به عنوان رأی شناخته می شده و سوراخی در آن مکان به وجود می

ــر    ــاوم در برابـ ــتیکی، مقـ ــاختاری پالسـ ــین وُتوماتیـــک دارای سـ پوشـــش ماشـ
ای طراحــی شــده کــه بــرای  ل آن بــه گونــهو قلــم میخــی شــک. هــای احتمــالی اســت آســیب

 .استفاده با دست مناسب و راحت است
ای در ماشـین وُتوماتیـک        بایـد بـه گونـه     ) هـای انتخابـاتی     کـارت (هـای پـانچ       کارت

هــای معیــار بــاالی ماشــین قــرار  هــای معیــار بــاالی کــارت در مــیخ قــرار گیرنــد کــه ســوراخ
، پوشـش رویـی ماشـین تمـام برگـه، بـه             ی رأی در ماشـین قـرار گرفـت          زمانی که برگه  . گیرد

 .پوشاند های انتخاب را می جز مکان
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های مربـوط بـه نـام نامزدهـا و توضـیحات انتخابـاتی معمـوالً بـه صـورت                      برچسب

هـا بـه     ایـن برچسـب   . هـا را ورق زد      کـه بتـوان آن      شوند طـوری    مَفصلی روی ماشین نصب می    
هـای    هـا، در هـر مرحلـه تنهـا یـک سـتونِ مکـان                اند که بـا ورق زدن آن        ای طراحی شده    گونه

 2000هـای مربـوط بـه انتخابـات سـال              برچسـب  8 -2شـکل   . گیـرد   انتخاب رو باز قـرار مـی      
 .دهد را نشان می. م

ــی. آی ــن .  م1969در ســال . ام. ب ــن ف ــه مشــکالت ای ــانی ک ــه  زم آوری شــروع ب
هــای وُتوماتیــک بعــدی توســط شــرکت   ایــن کــار کنــار رفــت و ماشــینخودنمــایی کــرد، از

ایــن شــرکت نیــز خــود بعــداً در شــرکت .  ســاخته شــد19هــای کــامپیوتری انتخابــات سـرویس 
 . ادغام شد20ها و نرم افزارهای انتخاباتی سیستم

 توسـط شـرکت     21هـا نیـز بـا نـام تجـاری دیتاپـانچ             ای سازگار از ایـن ماشـین        نمونه
ــا داده ــای انتخاب ــد 22تیه ــه ش ــویز ارائ ــارلز ایلین ــانچ ر9 -2شــکل .  در ســنت چ ــک دیتاپ ا  ی

ــی ــد نشــان م ــبیه . ده ــتگاه بســیار ش ــن دس ــورت ای  ای ــه پ ــر ب ــانچِ آی. ت ــی. پ . اســت. ام. ب
گیـری    تـوان دیـد، ایـن دسـتگاه بـرعکس متـأخرانش همـراه اتاقـک رأی                  طور کـه مـی      همان

همچنـین  . میـزی اسـتفاده کـرد   تـوان از آن بـه عنـوان یـک ابـزار رو         ارائه نشـده اسـت و مـی       
ــرخالف دیگــر دســتگاه  ی  هــایی اســت کــه تنهــا شــماره  هــا دارای برچســب ایــن دســتگاه ب

هــا نوشــته شــده و از نــام نامزدهــا و توضــیحات در آن خبــری   هــای انتخــاب روی آن مکــان
 .نیست

ــکل   ــده در ش ــان داده ش ــین نش ــان انتخــاب اســت و در  228 دارای 9 -2ماش  مک
هـای    تـوان دیـد کـه سـوراخ         بـا دقـت مـی     .  ام قـرار گرفتـه اسـت       72ان  شکل قلم پانچ در مک    
 .اند های معیار دستگاه قرار گرفته معیار کارت، روی میخ

                                                 
19-  Computer Election Services Inc. (CESI) 

20- Election Systems and Software 

21- Data-Punch 

22- Election Data Corporation 
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قســمت اصــلی کــارت درون دســتگاه قرارگرفتــه و تنهــا قســمت بــاالیی آن قابــل  

 بــرای نوشــتن آراء هــای معیــار، مکــانی ایــن قســمت بــاالیی شــامل ســوراخ. مشــاهده اســت
تــوان از روی خــط  ایــن قســمت بــاالیی را مــی. ی کنــده شــدنی اســت نوشــتنی و یــک تکــه

ای کـه روی کـارت سـوراخ شـده را بپوشـاند و       هـای معیـار تـا کـرد بـه گونـه        چینِ زیر سوراخ  
 .عاملی محافظتی به حساب آید

رد، گیـری قـرار دا      هـای رأی    ای کـه در بـاالترین مکـان کـارت           ی کنـده شـدنی      تکه
ــتفاده        ــریال اس ــماره س ــتن ش ــرای نوش ــوالً از آن ب ــی معم ــاگونی دارد، ول ــای گون کاربرده

ــداختن برگــه بــه صــندوق را دارد، ایــن شــماره   شــود و زمــانی کــه رأی مــی دهنــده قصــد ان
ای کـه بـه او تحویـل شـده         دهنـده همـان برگـه       شود تا مشخص شود کـه آیـا رأی          بررسی می 

ی رأی جـدا شـده و برگـه بـه      ه پـس از بررسـی، از برگـه   ایـن تکـ  . را برگردانده است یـا خیـر   
 .شود داخل صندوق انداخته می

ی ا هدهــی زنجیــر ی کنــده شــدنی ایــن اســت کــه از عمــل رأی  مزیــت ایــن تکــه
ــی ــوگیری م ــد جل ــر در عمــل رأی. کن ــارتی را  ا هدهــی زنجی ــوزه، ک ــارج از ح ــردی در خ ی، ف
را درون   دهـد تـا آن      ای مـی    هنـده د  را بـه رأی     کنـد و سـپس آن       هـایش پـر مـی       مطابق خواسـته  

را پـر کـرده و بـه کـس      خـرد و آن   صندوق بیانـدازد و در هنگـام خـروج، کـارت رأی او را مـی               
 .دهد دیگری داده و به همین ترتیب ادامه می

ــدا شــده و قســمت     ــایینی ج ــه از قســمت پ ــاالیی برگ در شــمارش آراء، قســمت ب
ــراد و        ــط اف ــت توس ــویس اس ــت ن ــامل آراء دس ــه ش ــاالیی ک ــط   ب ــایینی توس ــمت پ قس

 .شوند خوان شمارش می های الکترومکانیکی و یا کامپیوترهای مجهز به کارت ماشین
ــه    ــر ده ــک از اواخ ــĤوری وُتوماتی ــکالت فن ــد .  م1960ی  مش ــکار ش ــن . آش از ای

هـا بـه صـورت تصـادفی در           هـای جـدا شـدنی کـارت         توان بـه جـدا شـدن تکـه          مشکالت می 
اره کــرد و شــاهد ایــن مطلــب هــم جمــع شــدن هــا توســط دســتگاه اشــ هنگــام شــمارش آن

 .های شمارش آراء است ها در حوزه هایی از این تکه کپه
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ی آمریکـــا در  ی ملـــی اســـتانداردهای ایـــاالت متحـــده ســـالتمن از اداره. روی ج
چنـدین گـزارش مبنـی بـر مشـکالت ایـن فنـĤوری و لـزوم تعـویض          .  م1980ی  اواسط دهـه  

کـه   تـا ایـن  . هـا نشـد   ر آن زمـان هـیچ تـوجهی بـه آن    آن با یک فنĤوری جدیدتر نوشت کـه د      
ــوامبر  ــاالخره در ن ــه.  م2000ب ــه گون ای پــیش رفــت کــه ایــن مشــکالت کــانون   مســائل ب

 .ی مردم قرار گرفت و بحث روز شد توجه عامه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هـای    سـاز بـود، مشـکلی بـه نـام تکـه             یکی از این مشکالت کـه بـه شـدّت مسـأله           
ای از یـک کــارت کـه بـه صـورت مرتــب      تـوان قطعـه    مــی10 -2در شـکل  .  بـود 23فرورفتـه 
ی فرورفتـه اسـت و        ام دارای یـک تکـه       228 را مشـاهده کـرد کـه در مکـان             اسـت  پانچ شده 

دوازده مکــان مســتعدترین نقــاط .  م2000ی انتخابــات ســال  جاســت کــه در دوره جالــب ایــن
 .ندهای فرورفته بود برای ایجاد تکه

ــن تکــه  ــه  هــای فرو مشــکل اصــلی ای ــد ب ــان بازشــماری آراء کــه بای ــه، در زم رفت
هـای رأی اسـترالیایی کـه فـردی      بـرعکس برگـه  . شـود  صورت دستی انجام شـود، ظـاهر مـی     

هـا برآیـد،      توانـد از پـس شـمارش آن         هـا بـه راحتـی مـی         باسواد و باتجربه در شمارش عالمت     
                                                 

23- Dimpled Chad 

 های پانچای از یک مشکل کارتنمونه
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کل و از همـه مشـ   اسـت   هـای پـانچ بـرای نگـاه انسـانی مشـکل               های کـارت    تشخیص سوراخ 
ــود رأی  ــناخت مقص ــازتر، ش ــه     س ــک تک ــا ی ــمارنده ب ــرد ش ــورد ف ــام برخ ــده در هنگ ی  دهن

 .فرورفته است
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دهنــده زمــانی کــه  ی فرورفتــه ممکــن اســت در اثــر عــدم تمرکــز رأی  یــک تکــه
میخ را در سوراخی نه بـرای رأی دادن بلکـه بـرای نگـه داشـتن مـیخ قـرار داده، ایجـاد شـده                        

فـرد قصـد رأی دادن داشـته و مـیخ را نیـز بـه درسـتی در جـایش فشـار داده                        که    باشد، یا این  
ی فرورفتـه     ی جـدا شـدنی کنـده نشـده و یـک تکـه               است، اما به دلیل گرفتگی سـوراخ، تکـه        

 .ایجاد شده است
ــه  ــاد تک ــیاری در ایج ــل بس ــی  عوام ــه م ــای فرورفت ــا    ه ــند، ام ــل باش ــد دخی توانن

تـوان    نی نـاممکن اسـت، هرچنـد کـه مـی          تشخیص حداقل دو عامـل بـاال توسـط نگـاه انسـا            
 کیسـت هـای میکروسـکوپی ایـن دو را از هـم تشـخیص داد، امـا کجاسـت پـول و               با آزمایش 
 .آزمایشگر
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 اسکنرهای نوری و غیرنوری حساس به عالئم

ــات       ــحیح امتحان ــولی در تص ــورت معم ــه ص ــت ب ــه عالم ــاس ب ــکنرهای حس اس
اولـین ماشـین   . ام. بـی . شـرکت آی .  م1937در سـال  . گیرنـد   تستی مـورد اسـتفاده قـرار مـی        

 خــود را ســاخت، کــه بــا توجــه بــه رســانایی عالئــم گذاشــته  805تصــحیح امتحانــات مــدل 
ی   از ایـن نـوع فنـĤوری تـا دهـه          . هـا بـود     شده با مـدادهای گرافیتـی، قـادر بـه تشـخیص آن            

 .کردند برای تصحیح امتحانات استفاده می.  م1950
هـای    ورت شـق دیگـری از سیسـتم       اسکنرهای نـوری حسـاس بـه عالمـت بـه صـ            

 از دانشــگاه آیــوا بــا 24لینکوســت. اف. پروفســور ای. توســعه یافتنــد. ام. بــی. الکترونیکــی آی
هــا را توســط  ای ســاخت کــه بتــوان آن هــا را بــه گونــه آن. تــی. ســی. توســعه امتحانــات ای

 .اسکنرهای حساس نوری تصحیح کرد
ــن ــاز ف ــت د   امتی ــه عالم ــوری حســاس ب ــکنرهای ن ــال آوری اس ــه .  م1968ر س ب

 فروختـه شـد و از آن بـه بعـد بـود کـه ایـن اسـکنرها بـه                      25شرکت آموزشی وستینگ هـوس    
 .ی انتخابات مورد استفاده قرار گرفتند تری در صحنه صورت فعال

ــن  ــن ف ــور ای ــین ظه ــال  آوری در صــحنه اول ــات در س ــرن .  م1962ی انتخاب در ک
 لـوس آنجلـس سـاخته شـده بودنـد کـه             هـا توسـط نـوردن و        سیتی کالیفرنیا بود، این ماشـین     

 معرفــی 26هــای تیمــی انتخابــات کــولمن کیوبیــک بــا نــام تجــاری ماشــین.  م1958در ســال 
ــا ایــن کــه شــرکت جــی رکــس   ایــن ماشــین. شــدند  از 27هــا موفقیــت محــدودی داشــتند ت

هــای  هــا بــا نــام شــرکت کــولمن کیوبیــک منشــعب شــد و شــروع بــه ســاخت ایــن ماشــین 
یـب اولـین شـرکتی بـود کـه توانسـت تعـداد قابـل قبـولی از ایـن                     مختلف کرد و بـه ایـن ترت       

 .به فروش برساند.  م1970ی  ها را در دهه ماشین
                                                 

24- Professor E. F. Lindquist 

25- Westinghouse Learning Corporation 

26- Coleman Cubic Vote Tally System 

27- Gyrex Corporation 
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ــتگاه ــاس       دس ــر اس ــه ب ــوس ک ــتینگ ه ــرکت وس ــط ش ــده توس ــاخته ش ــای س ه
هـای    هـای داده     ایـن شـرکت سـاخته شـده بودنـد، بـا اسـتاندارد سیسـتم                600. های ام   ماشین

ــی ــرای ا  عمــل مــی28عالمت ــد و ب ــات ســال  کردن ــار در انتخاب ــین ب در داگــالس .  م1976ول
 .سیتی نبرسکا مورد استفاده قرار گرفتند

ــال  ــاتی آمریکــا   شــرکت سیســتم .  م1979در س  بــا توجــه بــه   29هــای اطالع
 خــود را بــرای شــمارش آراء 315مــدل . اس. آی. هــای وســتینگ هــوس، ماشــین ای ماشــین

ــات دوره ــد بســیاری از حــوزه  ســاخت و در انتخاب ــ ی بع ــن ماشــین  ه ــت نبرســکا از ای ای ایال
 .استفاده کردند

ــال  ــرد و    شــرکت سیســتم.  م1997در س ــوا ک ــد ق ــا تجدی ــاتی آمریک ــای اطالع ه
افزارهـای    هـا و نـرم      ، بـا نـام شـرکت سیسـتم        30پس از ادغام در شرکت رکوردهـای اقتصـادی        

 .انتخاباتی محصوالت خود را ارائه کرد
 

 ES&S 550 و ES&S 150اسکنرهای شمارش مرکزی  
ــکل    ــه در ش ــکنری ک ــی11 -2اس ــه   م ــد، نمون ــکنرهای   بینین ــولی از اس ای معم

ــتم     ــرکت سیس ــط ش ــه توس ــت اســت ک ــه عالم ــزی حســاس ب ــمارش مرک ــوری ش ــا و  ن ه
در رونــد اســتفاده از ایــن ماشــین، ابتــدا تعــدادی . افزارهــای انتخابــاتی ارائــه شــده اســت نــرم
 تسـتی اسـت ولـی بـا توضـیحات           هـای امتحانـات     که هماننـد پاسـخنامه    (ی رأی پرشده      برگه

ی   گیرنـد و سـپس دسـتگاه بـه وسـیله             در سینی سمت راست ماشـین قـرار مـی          )و نام نامزدها  
هــا را بــه درون دســتگاه کشــیده پــس از خوانــدن اطالعــات روی  مکانیســمی خودکــار برگــه

 .کند جا نگهداری می فرستند و در آن ها را به سمت سینی سمت چپ می آن، آن
 

                                                 
28- Data Mark Systems 

29- American Information Systems (AIS) 

30- Business Records Corporation 
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ایــن اســکنرها معمــوالً بــه صــورت درونــی دارای یــک سیســتم کــامپیوتری کامــل 
 .شوند هستند، که به همراه یک چاپگر و مابقی ملحقات، روی میز چرخداری ارائه می

ــدتر و 150مــدل . هاســت  تنهــا در ســرعت آن550 و 150تفــاوت مــدل هــای   کن
ــرای اســتفاده در شــمارش آراء حــوزه  همچنــین آرائــی کــه توســط پســت  هــای کوچــک و ب

ــی ــال م ــت  ارس ــب اس ــوند، مناس ــدل . ش ــریع550م ــیار س ــمارش آراء    بس ــت و در ش ــر اس ت
 .گیرند های بزرگ مورد استفاده قرار می حوزه

 
 عقاب اُپتک 

ــدل   ــک م ــاب اپت ــتم  IIIPعق ــرکت سیس ــط ش ــه توس ــای     ک ــرم افزاره ــا و ن ه
طـور کـه در شـکل         همـان . لـی اسـت   هـای قب    ای مـدرن از سیسـتم       انتخاباتی ارائه شده، نمونه   

قسـمت پـایینی   . تـوان دیـد، ایـن نمونـه دارای دو قسـمت بـاالیی و پـایینی اسـت              می 12 -2
ــایل        ــکنر و وس ــرفتن اس ــرار گ ــل ق ــاالیی، مح ــمت ب ــمند و قس ــندوق رأی هوش ــک ص ی

 .الکترونیکی دستگاه است
ــم  ــاب و ه ــندوق رأی عق ــت    رده ص ــزا اس ــمت مج ــه قس ــایش دارای س ــک . ه ی

د صــندوق رأی معمــولی اســت و بــه عنــوان یــک ویژگــی اضــطراری مــورد  قســمت هماننــ
گیـرد و معمـوالً زمـانی مـورد اسـتفاده اسـت کـه یـا دسـتگاه اسـکنر خـراب                         استفاده قرار می  
هـایی انجـام شـود کـه بـرای دسـتگاه غیرقابـل                گیـری توسـط برگـه       کـه رأی    باشد و یـا ایـن     

دو قســمت . شــود  بســته مــیدر غیــر ایــن صــورت، ایــن قســمت مهرومــوم و . انــد شناســایی
هـای رأی را بـه        ایـن مکانیسـم برگـه     . شـوند   افـزاری کنتـرل مـی       دیگر توسط مکانیسمی نـرم    

د و کــامالً توســط نــهــایی کــه بــه کنتــرل دســتی نیــاز ندار کنــد، برگــه دو گــروه تقســیم مــی
 .هایی که نیاز به کنترل دستی دارند اند و برگه دستگاه قابل بررسی
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 ی مستقیم رأی های ذخیره ماشین
 )فیدالر (2000الکترووُت  

فیــدالر و چمبــرز  (31 دابـل دی - کـه توســط فیــدالر 2000هــای الکتــرووُت  ماشـین 
ــدیم ــوه ) ق ــه شــده، دارای ســاختاری گ ــامپیوتر شخصــی   ای شــکل ارائ ــد و شــامل یــک ک ان

ــا آی ــ  . ام. بــی. ســازگار ب ــه لم  حمایــت 32سهســتند کــه توســط یــک نمایشــگر حســاس ب
ــه . شــوند مــی ــه گون گیــری  کــه در هنگــام رأیاســت بنــدی شــده  ای بســته ایــن سیســتم ب
 . متصل کردوارهتوان به آن صفحه کلید یا موش نمی

. اس. پــی. ی مرکــزی متصــل و مجهــز بــه یــو هــا بــه یــک شــبکه ایــن سیســتم 
 .برای جلوگیری از خاموش شدن دستگاه در هنگام قطع برق، هستند

هــای قبــل  هــایی متفــاوت از گونــه ســتگاه معمــوالً در اتاقــکمحــل نصــب ایــن د
. هاســت ی پالســتیکی محــافظ و پایــه هــا شــامل یــک میــز، چنــد صــفحه ایــن اتاقــک. اسـت 

هـای قبلـی اسـت، امـا          هـا کمتـر از گونـه        شاید به نظر آید که حفاظت شخصی در این اتاقـک          
ــ   ــه اتاقــک آن نیســت، بلکــه طــرز طراح ی صــفحه حفاظــت شخصــی ایــن دســتگاه تنهــا ب

ی آن را از زوایـای کنـاری          ی قـرار گـرفتن آن در اتاقـک، دیـدن صـفحه              نمایش و نیـز نحـوه     
ای از ایـن دسـتگاه بـه همـراه اتاقـک آن در شـکل                  نمونـه . سـازد   ی دور ناممکن مـی      و فاصله 

 . نمایش داده شده است13 -2
 34100. اس. بـی . ، بـا سـاخت مـدل ایـی        33هـای فراگیـر انتخابـاتی       شرکت سیسـتم  

 اسـت، امـا     2000هـا بسـیار شـبیه الکتـرووُت           ایـن ماشـین   . هـا شـد      بازار این نوع ماشـین     وارد
و آن  . شـوند   دهنـدگان بیشـتر متوجـه آن مـی          دارای یک تفاوت مهـم اسـت کـه معمـوالً رأی           

بـرای فعـال شـدن نیـاز بـه          ) 2000الکتـرووُت    (2000. وی. هـای ایـی     نمونـه این اسـت کـه      
. اس. بـی . هـای ایـی     دهنـده دارنـد، در صـورتی کـه مـدل           ی شناسـایی رأی     کد ورود یا شماره   

                                                 
31- Fidlar-Doubleday 

32- Touch Screen 

33- Global Election Systems 
34- Electronic Ballot Station Model 100 (EBS100) 
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هـای هوشـمندند، کـه بـا قـرار دادن کـارتی کـه تنهـا                    دارای رابطی برای پذیرش کـارت      100
 .شوند برای یک بار استفاده مفید است، فعال می
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 میکرووُت 
ی  هــای ذخیــره تــر ماشــین هــای قــدیمی دســتگاه هــای میکــرووُت نمایــانگر نمونــه

ــتقی ــتمس ــین. م رأی اس ــن ماش ــه ای ــا از دکم ــت رأی  ه ــاری جه ــای فش ــتفاده  ه ــری اس گی
 .شود ها چراغی در زیرشان روشن می کنند، که در صورت فشار دادن آن می

ی   توضیحات مربـوط بـه انتخابـات و نـام نامزدهـا، بـر روی برچسـبی در زیـر الیـه                     
 اهرمـی انتخابـات     هـای   گیرنـد و ایـن دسـتگاه هماننـد ماشـین            محافظ روی ماشین قـرار مـی      

ی محـافظ     ای از ایـن ماشـین را بـا الیـه             نمونـه  14 -2شـکل   . شـوند   روی اتاقک نصـب مـی     
 .دهد کیفی شکل نشان می
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 کلیـد هسـتند ولـی معمـوالً تعـداد نامزدهـای یـک حـوزه                 64هـا دارای      این ماشین 
مجهـز  هـا     ی انتخابات بیش از این تعـداد اسـت و بـه همـین دلیـل ایـن دسـتگاه                     در یک دوره  

هـا را کـه معمـوالً دارای هشـت            به موتـورالکتریکی شـدند تـا یـک رول کاغـذی از برچسـب              
 .ی محافظ بچرخانند دهد، زیر الیه  نامزد را پوشش می512صفحه بوده و 

 
را در  هــای رأی، بحثــی نیســت کــه بتــوان آن بحــث در مــورد رونــد تغییــرات برگــه

هـای بعـدی و       گشـای بررسـی     توانـد راه    مـی جا به پایان برد، امـا توضـیحات ارائـه شـده               همین
 .تر در این زمینه باشد عمیق

 



49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

33  
 ی انتخابات  برندهتعیینهای  روش

 های تک برنده روش
 

کننـد، از     برای هر انتخابـاتی کـه نامزدهـا بـر سـر یـک سـمت بـا هـم رقابـت مـی                       
تـوان بـه انتخـاب رئـیس جمهـور و             بـرای مثـال مـی     . شـود   های تک برنده استفاده مـی       روش

ایـن فصـل بـه توصـیف و          در   .ی یـک شـرکت اشـاره کـرد          یا انتخـاب رئـیس هیئـت مـدیره        
 .پردازیم می) تک برنده(ی این نوع انتخابات  های تعیین برنده تحلیل روش
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 1های فاقد ترتیب یا بدون امتیازبندی  روش-1
 
  2)اکثریت نسبی( روش اکثریت - الف-1

هــای معمــول کشــورهای جهــان بــرای اعــالم برنــده  روش اکثریــت یکــی از روش
ایــن . شــود کــه بیشــترین رأی را کســب کــرده باشــد در ایــن روش کســی برنــده مــی. اســت

ــه نظــر مــی رســد، امــا ایراداتــی اساســی دارد، کــه عمــدتاً ناشــی از تفــاوت   روش مناســب ب
 .اکثریت نسبی و اکثریت مطلق هستند

آراء و هشـت نـامزد چـپ        % 20 در یـک انتخابـات، نـامزد راسـت تنـدرو              :1مثال  
ــب   ــه ترتی ــرده % 13و % 11، %10، %10، %10، %10، %9، %7ب ــب ک ــد آراء را کس ــن . ان در ای

% 80شـود، در حـالی کـه          انتخابات بـا روش اکثریـت، نـامزد راسـت تنـدرو برنـده اعـالم مـی                 
 .دهندگان چپ را انتخاب کرده اند رأی

باید توجـه داشـت کـه روش اکثریـت نسـبی زمـانی کـه انتخابـات دارای دو نـامزد                      
در حالــت اخیــر . روش مناســبی اســترو باشــد،  بــرای یــک ســمت یــا دارای دو نــامزد پــیش

ــده   رأی ــردن شــانس برن ــاال ب ــرای ب ــدگان ب ــه یکــی از    دهن ــود، ب ــاح خ ــا جن ــروه ی شــدن گ
دادن در  دهنــد، ایــن رونــد رأی رو کــه عقایــدش شــبیه آنــان اســت رأی مــی نامزدهــای پــیش

 معــروف اســت و پایــه و اســاس ایجــاد وضــعیت دو حزبــی در 3قــانون دووِرگِــرانتخابــات بــه 
هــای مختلــف از حیــات  منظــور از دو حزبــی ایــن اســت کــه در زمــان (ورهاســت بیشــتر کش

هـای کشـور هسـتند، امـا          ی سیاسـت    دهنـده   رو و سـوی     سیاسی کشـور فقـط دو حـزب پـیش         
الزامی ندارد که همیشه همـین دو حـزب باشـند، بلکـه ممکـن اسـت در طـول زمـان احـزاب                        

ماننـد آمریکـا    (یـز هسـت کـه       رو بودن جایشان را بـه یکـدیگر بدهنـد، ولـی ممکـن ن                در پیش 

                                                 
1- Non-Ranked ballot systems 

2- Plurality 
3- Duverger's law 
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هـا هـم ایـن وضـعیت تغییـر            رو باشـند و مـدت       تنهـا دو حـزب پـیش      ) از دویست سـال پـیش     
 .نکند

ی انتخابـات را در دسـت دارنـد،           رو کـه صـحنه      هـای پـیش     وجود دو نـامزد از حـزب      
فکـر     نـامزد دیگـری بخواهـد وارد انتخابـات شـود، رأی نـامزد هـم                چه  چنانشود که     باعث می 
ــن اصــالً خوشــایند دو حــزب   روش  و هــم خــود را در یکــی از دو حــزب اصــلی بشــکند و ای
ــده از روش اکثریــت نســبی  . منــد نیســت قــدرت بــه همــین دلیــل زمــانی کــه در اعــالم برن

منـد تمـام سـعی خـود را بـرای کـم رنـگ شـدن یـا نـابودی                       شود، دو حزب قدرت     استفاده می 
 .لی ایجاد نکنندها در زمان انتخابات مشک کنند، تا آن احزاب جدید می

یکــی دیگــر از اشــکاالت اعــالم برنــده بــا روش اکثریــت ایــن اســت کــه مبــارزات 
نمایــد و نامزدهــا از هــیچ  رو بیشــتر بــه یــک جنــگ قــدرت مــی انتخابــاتی نامزدهــای پــیش

کننــد و حتــی بعضــی اوقــات  کــاری بــرای آســیب رســاندن بــه نــامزد رقیــب فروگــذار نمــی 
هـا   شـود کـه اصـالً امکـان عملـی کـردن آن        داده مـی هایی در ایـن بـین بـه طرفـداران      وعده

 .دنشو  باعث ایجاد مشکالت اجتماعی می،ها با باالبردن توقع جامعه نیست و این وعده
 
 4 اکثریت مطلق قاطع- ب-1

بحــث در مــورد اکثریــت مطلــق قــاطع چنــدان نیســت، زیــرا بــه تنهــایی کارگشــا  
نی و یــا درون گروهــی از آن اســتفاده نبــوده و معمــوالً در انتخابــات کوچــک یــا درون ســازما

 . شود می
ــیش از    ــه ب ــده کســی اســت ک ــامزد برن ــن روش ن ــرده % 50در ای آراء را کســب ک

، بایـد توجـه داشـت در ایـن روش مـالک شـمارش کـه نسـبت بـه آن                     )اکثریت مطلـق  (باشد  
هـایی کـه      دادن اسـت، چـه آن       شـود، تعـداد کـل افـراد واجـد شـرایط رأی              درصد محاسبه مـی   

 .اند هایی که به دالیلی رأی نداده اند و چه آن هرأی داد
ــال  ــبانه  :2مث ــوپ ش ــو    100ای دارای   کل ــذیرش عض ــرای پ ــت و ب ــو اس  عض

گیـری انجـام شـود و برنـده بـا اسـتفاده از روش اکثریـت                   جدید، طبق قانون کلـوپ بایـد رأی       
                                                 

4- Absolute majority 
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 حال فرض کنیـد کـه تنهـا یـک نـامزد عضـویت داریـم و اعضـا بـا                    . مطلق قاطع اعالم گردد   
نتــایج بــه . دهنــد ی عضــویت او نظــر مـی  هــای خــود دربـاره  نوشـتن بلــه یــا خیـر روی برگــه  

انـد، بـه      انـد و یـا رأی نـداده          نفر هم کـه یـا حضـور نداشـته          30 تا خیر و     30 تا بله،    40صورت  
حال طبق روش اکثریـت مطلـق قـاطع فـرد مـورد نظـر برنـده نیسـت زیـرا                     . دست آمده است  

 .توانست عضو این باشگاه شود داشت تا می  رأی مثبت می51باید حداقل 
 
 5 اکثریت مطلق ساده- ج-1

در ایــن روش . ایـن روش نیـز هماننــد روش اکثریـت مطلــق قـاطع کارســاز نیسـت     
آراء را کسـب کـرده باشـد، امـا در           % 50شـود کـه بـاز هـم بـیش از              فرد یا حـالتی برنـده مـی       

اء اخـذ شـده و نیـز تعـداد          ی درصـد تنهـا آراء صـحیح اسـت و کـل آر               جا مـالک محاسـبه      این
 .دادن هیچ تأثیری روی محاسبه ندارد واجدین شرایط رأی
ــال  ــد ســه موضــوع   :3مث  در مجمعــی کــه صــد عضــو  C و A ،B فــرض کنی

گیـری حـل شـود و در اعـالم            مشـکل بـا رأی    اسـت   دارد مورد بحث قرار گرفته و قـرار شـده           
 :له به صورت زیر استنتایج حاص. برنده از روش اکثریت مطلق ساده استفاده شود

 .A رأی برای موضوع 20
 .B رأی برای موضوع 40
 .C رأی برای موضوع 10
 . رأی خالی10
 .اند اند یا حاضر نبوده  نفر یا رأی نداده20

 تــای 40 رأی صــحیح وجــود دارد و از ایــن تعــداد 70کــه  حــال بــا توجــه بــه ایــن
تخابــات را کســب کــرده ی ان  اکثریــت مطلــق ســادهB کســب کــرده اســت، موضــوع Bرا  آن

 .ی انتخابات است و برنده

                                                 
5- Simple majority 
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ــال  ــوپی کــه در مثــال    فــرض کنیــد مــی :4مث ــرای کل  گفتــه شــد، 2خــواهیم ب
ایــن ســمت چهــار نــامزد دارد و روش اعــالم برنــده، اکثریــت مطلــق . رئیســی انتخــاب کنــیم

 :نتایج شمارش به صورت زیر است. ساده است
 اسحاق رأی برای 20
  رأی برای سام20
 ی برای سارا رأ40
 ماریا رأی برای 2

 .اند اند و یا حاضر نبوده  نفر یا رأی نداده18
ــی ــه    م ــارا ک ــه س ــد ک ــوان دی ــته   40ت ــازهم نتوانس ــت آورده ب ــه دس % 50 رأی ب

ی شــمارش را نــه در روش اکثریــت مطلــق ســاده و نــه قطعــی بــه دســت آورد، پــس   زمینــه
 .ن دو روش استاین انتخابات فاقد برنده است و این یکی از مشکالت ای

 
  6 اکثریت مطلق دو سوم- د-1

ــت   ــاده اس ــی و س ــر روش قطع ــز دارای دو زی ــن روش نی ــده . ای ــن روش برن در ای
 .کسی است که حداقل دو سوم آراء را کسب کرده باشد

ی محاســـبه تنهـــا آراء صـــحیح اســـت؛ و در روش  ی آن، زمینـــه در روش ســـاده
 . ایط استی محاسبه، کل تعداد واجدین شر قاطع آن زمینه

ــال  ــاپ،   :5مث ــرای انتخــاب پ  کاردینــال از سراســر 120 در نظــر بگیرییــد کــه ب
 120از ایـن   . انـد تـا از میـان سـه نـامزد ایـن سـمت، یکـی را انتخـاب کننـد                       دنیا جمـع شـده    

 :دهند و نتایج نیز به شرح ذیل است ها رأی می  نفر آن100کاردینال به دالیلی فقط 
 .A کاردینال به 67
 .Bنال به  کاردی20
 .C کاردینال به 13

                                                 
6- Two-thirds majority 
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ی   برنـــدهAدر نتیجـــه طبـــق روش اکثریـــت مطلـــق دو ســـوم ســـاده، نـــامزد 
ی اکثریـت مطلـق دو        کـس برنـده     انتخابات اسـت؛ در صـورتی کـه بـا همـین وضـعیت هـیچ               

 .سوم قاطع نیست
 
 7 روش دو دور حذفی- ه-1

ــدارترین روش  ــی از پرطرف ــز یک ــن روش نی ــا    ای ــت، ام ــده اس ــالم برن ــای اع در ه
بـه صـورت معمـول در       . بعضی نقاط دنیا، قواعـدش کمـی متفـاوت از حالـت اسـتاندارد اسـت               

و در بعضـی نقـاط      (ی آراء     شـود، اگـر نـامزدی اکثریـت مطلـق سـاده             انتخاباتی که برگزار مـی    
ــه  ــه زمین ــی ک ــت مطلق ــت   اکثری ــده اس ــذ ش ــل آراء اخ ــبه، ک ــت آورد، .) ی محاس ــه دس را ب

 هـیچ نـامزدی ایـن مـالک را نداشـته باشـد، دو نـامزد کـه           چـه   چنانی انتخابات است و       برنده
ــه دســت آورده  ــترین رأی را ب ــی   بیش ــت م ــدیگر رقاب ــا یک ــر ب ــک دور دیگ ــد در ی ــد و  ان کنن

 .ی دور دوم با مالک اکثریت مطلق است ی انتخابات اصلی، برنده برنده
 از ایــن روش اســتفاده کنــیم، انتخابــات بــه دور  چــه چنــان 1 در مثــال  :6مثــال 

آراء را بــه % 13شــود و نــامزد راســت تنــدرو در مقابــل نــامزدی از چــپ کــه  م کشــیده مــیدو
طرفـدار چـپ هسـتند،    % 80رود کـه چـون    گیـرد و احتمـاالً انتظـار مـی      دست آورده قـرار مـی     

آراء % 13هرچنـد کـه واقعـاً معلـوم نیسـت کـه فـردی کـه                 . ی انتخابات شـود     نامزد چپ برنده  
 .ی واقعی گروه چپ باشد و بتواند انتخابات را ببرد نمایندهاست را به دست آورده 

 
 8 روش رأی توافقی- و-1

ــات      روش ــزاری انتخاب ــد برگ ــک رون ــال همگــی از ی ــه ح ــا ب ــده ت ــه ش ــای گفت ه
خـواهیم در مـورد آن صـحبت کنـیم نیـاز بـه یـک رونـد                    کنند ولی روشی که مـی       استفاده می 

 .برگزاری ویژه دارد

                                                 
7- Two round runoff 
8- Approval voting 
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تواننــد بــه هــر نــامزدی کــه   دادن مــی  رأیدهنــدگان در هنگــام در ایــن روش رأی
بخواهند یک رأی بدهنـد و یـا هـیچ رأیـی ندهنـد، امـا حـق ندارنـد بـه یـک نـامزد بـیش از                             

، A  ،B  ،Cتـوان گفـت کـه اگـر در انتخابـاتی پـنج نـامزد                  بـرای مثـال مـی     . یک رأی دهنـد   
D   و E    توانـد فقـط بـه         دهنـده مـی     گاه رأی    حضور داشته باشند، آنD      کـه    یـن  رأی دهـد یـا ا
ی نامزدهـا یـک رأی بدهـد، در            هرکدام فقـط یـک رأی بدهـد و یـا بـه همـه               E و   A  ،Dبه  

 .هر حال برنده کسی است که اکثریت نسبی کل آراء را به دست آورد
شــاید بتــوان گفــت کــه رونــد رأی تــوافقی یــک تغییــر زیرکانــه در روش اکثریــت  

رو  ابــل دو نــامزد پــیشدهــد تــا از یــک نــامزد ســوم هــم در مق نســبی اســت کــه اجــازه مــی
رو توافـق کنـد،     ایـن نـامزد سـوم بـا یکـی از نامزدهـای پـیش       چـه   چنـان حـال   . حمایت شـود  

 .تواند نامزد رقیب را از صحنه خارج کند می
ــامزد ســوم طرفــدارانش را    روش انجــام ایــن عمــل بــه ایــن صــورت اســت کــه ن

در ایـن صـورت     . کند تا یک رأی هـم بـه نـامزدی کـه بـا او توافـق کـرده، بدهنـد                      راضی می 
امـا ایـن عمـل عمومـاً        . رویی که با نـامزد سـوم توافـق کـرده، برنـده خواهـد بـود                  نامزد پیش 

 .پرهزینه، دردسرساز و خطرناک است
کنـیم و سـپس       کـه بیشـتر بـا موضـوع آشـنا شـویم مثـالی ذکـر مـی                   حال برای این  

 .کنیم های گوناگون را روی آن بررسی می حالت
ــال  ــات  :7مث ــوکرات، کــارگر و محافظــه  در یــک انتخاب ــه  ســه حــزب دم کــار ب

ایـن احـزاب هرکـدام بـا یـک نـامزد در ایـن انتخابـات شـرکت                . عنوان رقیـب شـرکت دارنـد      
کـار    دهنـدگان بـه نـامزد محافظـه         رأی% 45دهـد کـه       هـا نشـان مـی       بینی  نتایج پیش . کنند  می

ب کـارگر را    دهنـدگان نـامزد حـز       رأی% 30. ای ندارنـد    دهنـد و بـه بقیـه هـیچ عالقـه            رأی می 
ــه     ــر محافظ ــوکرات را ب ــامزد دم ــا ن ــد، ام ــر دارن ــی در نظ ــوان رأی حتم ــه عن ــرجیح  ب ــار ت ک

ــی ــد   م ــز یــک رأی بدهن ــه او نی ــد و ممکــن اســت ب ــز . دهن ــامزد  رأی% 25و نی ــدگان ن دهن
دهنـد، امـا ممکـن اسـت بـه نـامزد حـزب کـارگر نیـز یـک                      دموکرات را بر دیگران ترجیح می     

 .رأی بدهند
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تـری در آوریـم،    انیم کـار تحلیـل انتخابـات را بـه صـورت سـاده      کـه بتـو   بـرای ایـن  
% : 30”  بنویسـیم    چـه   چنـان جـا     در ایـن  . را بـه صـورتی خالصـه ارائـه کنـیم            الزم است تا آن   

دهنـدگان بـه حـزب        از رأی % 30منظـور ایـن اسـت کـه         “ کـار     محافظـه › دمـوکرات   › کارگر  
دهنـد و اگـر قـرار         کـار تـرجیح مـی       هدهند و نیـز دمـوکرات را بـر محافظـ            کارگر حتماً رأی می   

ــی    ــوکرات م ــه دم ــد ب ــری بدهن ــد رأی دیگ ــد باش ــیم  . دهن ــر بنویس ــین اگ % : 45” همچن
کـار رأی     فقـط بـه محافظـه     % 45منظـور ایـن اسـت کـه         “ دمـوکرات   = کـارگر   › کار    محافظه

 .دهند دهند و دو حزب دیگر برایشان یکسان است، پس به هیچ کدام رأیی نمی می
 :آید فوق از انتخابات به صورت زیر در میبینی  پس پیش

 
 دموکرات= کارگر › محافظه کار % : 45
 محافظه کار› دموکرات › کارگر % : 30
 محافظه کار› کارگر › دموکرات % : 25
 

ی قطعــی  هــا بــه نتیجــه بینــی تــوان از روی ایــن پــیش در روش رأی تــوافقی نمــی
ـ      ا هـم بـه تـوافقی بـرای حـذف حـزب       رسید، زیرا ممکن است دو حـزب دمـوکرات و کـارگر ب

امـا واقعـاً پـس از حـذف         . تـر شـود     کار برسند و در نتیجـه کـار اعـالم برنـده پیچیـده               محافظه
 توانند برنده باشند؟ کار کدام یک از دو گروه دیگر می حزب محافظه

اگر تمام طرفداران حـزب دمـوکرات بـه حـزب کـارگر نیـز یـک رأی بدهنـد و نیـز                       
گــاه انتخابــات فاقــد  رگر بــه دمــوکرات نیــز یــک رأی بدهنــد، آنتمــام طرفــداران حــزب کــا

حـال فـرض کنیـد تمـام طرفـداران دو حـزب گفتـه شـده بـه غیـر از یـک                        . برنده خواهد بود  
ی   گـاه نتیجـه     نفر به این روش عمل کننـد و آن یـک نفـر فقـط بـه دمـوکرات رأی دهـد، آن                      

ر فقـط بـه دمـوکرات و دو         همچنـین اگـر یـک نفـ       . هـا خواهـد بـود       انتخابات به نفع دموکرات   
نفر فقط به کارگر رأی دهند، و بقیـه نیـز بـه همـان روش بـاال عمـل کننـد، ایـن بـار حـزب                            

 .کارگر برنده است
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تـوان دیـد      امـا بـا بررسـی همـین سـه حالـت مـی             . تـوان ادامـه داد      طور می   و همین 
دارنـد  ی کـافی      دهندگان به یکـی از دو حـزب کـارگر و یـا دمـوکرات، انگیـزه                  ی رأی   که همه 

شـدن آن کمـک کننـد،     تا فقط به حزب اصلی خود رأی دهند تـا بـر خـالف توافـق بـه برنـده              
کـار هـم افـزایش خواهـد          اما هرچه این تعداد افـزایش یابـد، احتمـال برتـری حـزب محافظـه               

 .یافت
بسـته بـه بـازی مـرغ و         وای انتخابـات      تـوان گفـت کـه نتیجـه         با ایـن تفاسـیر مـی      

ارگر و دمـوکرات وجـود دارد و اگـر هـر دو بـه هـم رأی                  روباهی اسـت کـه بـین دو حـزب کـ           
 هـیچ کـدام بـه دیگـری رأی ندهنـد، بـاز سـر               چـه   چنـان نتیجـه اسـت و        دهند، انتخابـات بـی    

و . کـار اسـت کـه شـانس واقعـی را دارد             جای اولشان هسـتند و در ایـن بـین حـزب محافظـه             
حلیــل یــک وار بــرای ت الزم بــه گفــتن نیســت کــه ایــن رونــد بــه واقــع یــک رونــد آشــوب 

 .انتخابات واقعی است
ــی  ــت بیشــتر روی مســئله م ــا دق ــد    ب ــه اشــکال اصــلی از رون ــرد ک ــوان درک ک ت

ــامزد مــورد نظرشــان اســت  حمایــت رأی دهنــده دارای  در ایــن روش هــر رأی. دهنــدگان از ن
ــت   ــرای نامزدهاس ــایتی ب ــطح حم ــدادن   . دو س ــطح دوم ن ــک رأی و س ــطح اول، دادن ی س

هـا بـه سـه سـطح حمـایتی، بسـیاری از ایـن                 طوح و تبـدیل آن    با کمی تغییر در ایـن سـ       . رأی
هــا  هــای دارای ترتیــب و امتیازبنــدی از آن شــود کــه مــا بعــداً در روش مشــکالت حــل مــی
 .صحبت خواهیم کرد

ایـن  . رسـد   پس از بررسـی ایرادهـا، نوبـت بـه بررسـی یـک حسـن ایـن روش مـی                    
هــای گفتــه شــده در قبــل  شهــایی از عادالنــه بــودن را دارد کــه رو کــه جنبــه روش بــا ایــن

ندارند، اما نیاز به خرج اضـافی بـرای برگـزاری نـدارد و بـا همـان امکانـات برگـزاری                      را  ها    آن
 .توان این انتخابات را نیز برگزار کرد های قبل به راحتی می روش
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 9های دارای ترتیب یا امتیازبندی  روش-2
 

ــه رأی  روش ــدی ب ــای دارای امتیازبن ــی  ه ــازه م ــدگان اج ــای   دهن ــه نامزده ــد ک ده
کـه   همچنـین در عـین ایـن   . ی خـود روی برگـه بنویسـند    مورد نظر خود را بـه ترتیـب عالقـه        

توانـد فقـط یـک یـا چنـد تـا از               تواند تمـام نامزدهـا را روی برگـه خـود بنویسـد، مـی                فرد می 
تـوان در یـک جایگـاه، بـیش از یـک نـامزد                هـا مـی       ها را نام ببرد، و نیز در بعضـی از روش            آن
 . قرار دادرا

هــا داده شــده اســت، مــثالً  در بعضــی نقــاط دنیــا تغییراتــی محلــی روی ایــن روش
ی نامزدهــا در آن  کــه یــک برگــه در شــمارش لحــاظ شــود بایــد همــه در اســترالیا بــرای ایــن

هـایی کـه تنهـا        تـوان بـا برگـه         فهرست شده باشند، ولی ایـن عمومیـت نـدارد و معمـوالً مـی              
هــایی را خــالی رهــا کــرده و بعــد از آن  کــه مکــان و یــا ایــنانــد  تعــدادی را فهرســت کــرده

 . اند، نیز کار کرد ها، اسامی تعدادی نامزد را نوشته مکان
هــا وجــود دارد و آن ایــن اســت  ی ایــن روش یــک قــانون عمــومی در مــورد همــه

انـد، نامزدهـای باقیمانـده بـه عنـوان       هایی کـه تمـام نامزدهـا در آن نوشـته نشـده             که در برگه  
 .گیرند ن جایگاه، مورد محاسبه قرار میآخری

 
  10 روش بوردا- الف-2

ــت    ــازات اس ــوع امتی ــر مجم ــی ب ــک روش مبتن ــوردا ی ــه  . روش ب ــن روش ب در ای
ــابت  ــاز خــاص و ث شــود، بــه دومــین انتخــاب نیــز     داده مــییاولــین انتخــاب روی برگــه امتی

در پایـان   . کنـد   مـی شـود و ایـن رونـد تـا آخـرین انتخـاب ادامـه پیـدا                     داده مـی   یامتیاز معینـ  
ی ایـن روش اسـت کـه بیشـترین مجمـوع امتیـازات را بـه خـود اختصـاص داده                        فردی برنده 

 .باشد

                                                 
9- Ranked ballot methods 

10- Borda 
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 نـامزد   nهـا ایـن اسـت کـه اگـر             یک حالت اسـتاندارد امتیازگـذاری بـرای انتخـاب         
ــه   ــین انتخــاب برگ ــه اول ــد، ب ــرکت دارن ــات ش ــاز  در انتخاب ــا امتی ــین انتخــاب  nه ــه دوم ، ب

تغییــر ایــن رونــد .  داده شــود1ن ترتیــب بــه آخــرین انتخــاب امتیــاز  و بــه همــیn-1امتیــاز
ــین اســتانداردهای دیگــری کــه مــی  ــازدهی و همچن ــده  امتی ــرد، روی برن ــوان تعریــف ک ی  ت

ــی  ــأثیر م ــات ت ــه    انتخاب ــن روش در هم ــود، اصــول ای ــه ش ــت توج ــی الزم اس ــذارد، ول ی  گ
 . است هایش یکسان زیرروش

ــال  ــاتی در ا :8مث ــرار اســت انتخاب ــت   ق ــز ایال ــرای انتخــاب مرک ــت تِنِســی ب یال
. چهـار شـهر ممفـیس، نشـویل، چاتانوگـا و ناکسـویل نـامزد ایـن سـمت هسـتند                    . برگزار شود 

دهنـدگان تمایــل دارنــد تــا بــه ترتیــب بـه شــهرهایی رأی دهنــد کــه از نظــر فاصــله بــه    رأی
تـرو  ی جمعیتـی کـه از طریـق م          همچنین جمعیـت ایـن شـهرها بـه اضـافه          . ترند  ها نزدیک   آن

 :اند به صورت زیر است ها متصل به آن
 826330: ممفیس 
 510784: نشویل 

 285536: چاتانوگا 
 335746: ناکسویل 

 
هــا،  ی جغرافیــایی آن بــا توجــه بــه جمعیــت هــر یــک از ایــن شــهرها و نیــز نقشــه

 .بینی کرد که روند آراء به صورت زیر باشد توان پیش می
 

که به ممفیس % 42
 نزدیکترند

ه به نشویل ک% 26
 نزدیکترند

که به چاتانوگا % 15
 نزدیکترند

که به ناکسویل % 17
 نزدیکترند

 ناکسویل چاتانوگا نشویل ممفیس
 چاتانوگا ناکسویل چاتانوگا نشویل
 نشویل نشویل ناکسویل چاتانوگا
 ممفیس ممفیس ممفیس ناکسویل
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امتیـاز، بـه دومـین       4با توجه بـه روش امتیازگـذاری اسـتاندارد، بـه اولـین انتخـاب                

دهـیم، پـس نتـایج بـه صـورت        امتیـاز مـی  1 امتیـاز و بـه آخـری نیـز        2  امتیاز، به سومی   3آن  
 .آید زیر در می

 
  انتخاب اول انتخاب دوم انتخاب سوم انتخاب چهارم مجموع
 ممفیس 42×4=168 0 0 58×1=58 226
 نشویل 26×4=104 42×3=126 32×2=64 0 294
 چاتانوگا 15×4=60 43×3=129 42×2=84 0 273
 ناکسویل 17×4=85 15×3=45 26×2=52 42×1=42 207

 
ــوردا    ــذاری ب ــتفاده از روش امتیازگ ــا اس ــه ب ــده ،در نتیج ــویل برن ــات   نش ی انتخاب
 .است، هرچند که دارای اکثریت نسبی آراء در اولین انتخاب نیست

ــ    ــا معم ــه نامزده ــازدهی ب ــوردا، امتی ــذاری ب ــتاندارد امتیازگ ــاال در روش اس والً از ب
تـوان نتیجـه گرفـت کـه اگـر            پـس مـی   . یعنی به همان صورتی که گفتـه شـد        . گیرد  انجام می 

ــه  ــامزد در برگ ــک ن ــط ی ــاالترین رده اختصــاص     فق ــاز ب ــه آن امتی ــود، ب ــده ب ــته ش ای نوش
هـای دیگـری کـه تعـداد کمتـری نـام نسـبت بـه                  یافت و بـه همـین ترتیـب بـرای برگـه             می

امـا رونـد دیگـری نیـز بـرای امتیازگـذاری وجـود           . ر شـده اسـت    تعداد کل نامزدهـا در آن ذکـ       
ــد    ــرد، در ایــن رون ــایین انجــام گی ــاندارد و آن ایــن اســت کــه امتیازگــذاری از پ  در چــه چن

 .شود ای فقط نام یک نامزد آمده باشد، به آن امتیاز ماقبل آخر داده می برگه
ی خاصـی توسـط   هـا  ی بـاال باعـث اتخـاذ اسـتراتژی        انتخاب هـر کـدام از دو گونـه        

دهنـدگان سـعی     رونـد امتیـازدهی از بـاال انجـام گیـرد، رأی          چـه   چنـان . شـود   دهندگان می   رأی
کننـد تـا فقـط نـامزد مـورد نظـر خـود را در برگـه بنویسـند و از نامزدهـای دیگـر صـرف                              می

کنـد تـا تمـام        دهنـده سـعی مـی        روند معکـوس آن برگزیـده شـود، رأی         چه  چناناما  . نظر کنند 
 . پر کند تا نامزد مورد نظرش در باالترین رتبه قرار گیردهاییبا نامزدها را  مکان
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هــایی  هــایی کــه دارد، در بعضــی جهــات دارای ضــعف روش بــوردا در عــین برتــری
این روش بعضی از اصـول عادالنـه بـودن انتخابـات را در خـود نـدارد، کـه چنـد مـورد                        . است

 .کنیم آن را به صورت خالصه بررسی می
ــه ــال ارائ ــم اســت    احتم ــیار ک ــوارد بس ــراد در بعضــی م ــط اف ــی توس . ی رأی واقع

رو وجـود دارنـد و مـابقی شـانس کمـی دارنـد، اگـر                  فرض کنید در انتخابـاتی دو نـامزد پـیش         
ــده رأی ــه      دهن ــاده متوج ــل س ــک تحلی ــا ی ــد، ب ــابقی رأی ده ــه یکــی از آن م ــد ب ای بخواه
 رأی دهـد، و سـپس در        اش  شود کـه اگـر در اولـین انتخـاب خـود بـه نـامزد مـورد عالقـه                     می

رو، تـأثیر رأیـش روی انتخابـات کمتـر از فـردی               دومین انتخاب بـه یکـی از نامزدهـای پـیش          
بــه همــین دلیــل او نیــز . دهــد رو رأی مــی  پــیشهــایاســت کــه در اولــین انتخــاب بــه نامزد

رو را برگزینـد و در نتیجـه او در واقـع مجبـور شـده                  کند تا یکـی از نامزدهـای پـیش          سعی می 
 .خواهد ای که خودش می خواهند رأی دهد، نه به گونه میاکثریت ای که  گونهتا به 

دهنــدگان  کنــد کــه رأی روش شــمارش امتیــازات بــوردا ایــن انگیــزه را ایجــاد مــی
ــتراتژیک رأی  ــد اس ــک رون ــه ی ــد ب ــال . دادن روی آورن ــثالً در مث ــد، در 7م ــر بگیری  را در نظ
 اســت کــه در آن بــه تمــام نامزدهــایی کــه ای از روش بــوردا واقــع روش رأی تــوافقی، نمونــه

هـا رأیـی      ها یـک رأی داده شـده، یـک امتیـاز و بـه نامزدهـایی کـه بـه آن                      توسط افراد به آن   
 .دهند داده نشده است، صفر امتیاز می

ــز دارد   ــری نی ــزات دیگ ــذاری معج ــن روش امتیازگ ــات  . ای ــد دو انتخاب ــرض کنی ف
هـا نیـز یکـی        اء ریختـه شـده بـه صـندوق        شود که در آن همـه چیـز حتـی آر            مشابه برگزار می  

ــه در       ــرکت دارد ک ــردی ش ــات دوم ف ــه در انتخاب ــت ک ــن اس ــاوت در ای ــا تف ــتند و تنه هس
ی رأیــی نیــز وجــود نــدارد کــه نــام او در آن باشــد و  انتخابــات اول نیســت ولــی هــیچ برگــه

ــات اول هســتند  برگــه ــد انتخاب ــاً همانن ــا ایــن حــال ایــن روش ممکــن اســت در  . هــا دقیق ب
 . دو فرد متفاوت را برنده اعالم کند ،انتخاباتدو  از این هریک

 در دو انتخابـات نتـایج حاصـله بـه صـورت زیـر اسـت، امـا در انتخابـات                       :9مثال  
 . شرکت دارد که در انتخابات اول نیستDدوم فرد 
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 نوع اول نوع دوم نوع سوم
C B A 
 C  
18% 40% 42% 

 
هـا و نیـز فراوانـی          شـده بـه صـندوق      هـای رأی ریختـه      در این جدول شـکل برگـه      

 Aهـای رأی فقـط        برگـه % 42مـثالً در سـتون اول مشـخص شـده کـه             . هر یک آمده اسـت    
 .اند را به عنوان اولین انتخاب خود در نظر گرفته

ی امتیـازات بـوردا بـرای هـر یـک از نامزدهـا در هـر یـک از ایـن                        حال به محاسبه  
دول قبــل را بــرای مشــخص شــدن رونــد  بــرای ایــن منظــور جــ.پــردازیم دو انتخابــات مــی

 .کنیم امتیازدهی به صورت زیر بازنویسی می
 

 نوع اول نوع دوم نوع سوم
C B A 
 C  

A,B A B,C 
18% 40% 42% 

 
 انتخابات اول

  انتخاب اول انتخاب دوم انتخاب سوم مجموع 
184 58=1×58 0 126=3×42 A 
180 60=1×60 0 120=3×40 B 
176 42=1×42 80=2×40 54=3×18 C 
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 انتخابات دوم
  انتخاب اول انتخاب دوم انتخاب سوم انتخاب چهارم مجموع
226 58=1×58 0 0 168=4×42 A 
220 60=1×60 0 0 160=4×40 B 
234 42=1×42 0 120=3×40 72=4×18 C 
100 100=1×100 0 0 0 D 

 
ــده  ــازات، برن ــدول امتی ــن دو ج ــت  در ای ــط کلف ــا خ ــا ب ــر ه ــدهت ــد  مشــخص ش . ان

 برنـده شـده اسـت در صـورتی کـه       Aشـود در انتخابـات اول، نـامزد           طور که دیـده مـی       همان
 .ی انتخابات گردیده است  برندهCهای رأی نامزد  در انتخابات دوم با همان برگه

هـــای اصـــلی عادالنـــه بـــودن کـــه  ایـــن روش همچنـــین از یکـــی از مـــالک
دارد   ایـن مـالک بیـان مـی       . کنـد   شدن برنده از فهرسـت اکثریـت اسـت، تخطـی مـی              برگزیده

ــات ــه انتخاب ــه اســت ،ک ــه آن رأی    عادالن ــت ب ــه اکثری ــد ک ــتی باش ــده از فهرس ــاه برن هرگ
 ).شود این مالک با نام اکثریت دو سویه نیز شناخته می(. اند داده

ــا هفــت نــامزد برگــزار مــی  :10مثــال  نتــایج در جــدول زیــر . شــود  انتخابــاتی ب
 .آمده است

 
 نوع اول نوع دوم نوع سوم نوع چهارم

G F F A 
F B G C 
E G B D 
B E E E 
10% 23% 30% 38% 

 
ــه      ــایج توج ــه نت ــال ب ــت، ح ــتون اول اس ــات س ــن انتخاب ــت، در ای فهرســت اکثری

 .کنید
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انتخاب  مجموع
 هفتم

انتخاب 
 ششم

انتخاب 
 پنجم

انتخاب 
 چهارم

انتخاب 
 سوم

انتخاب 
 دوم

انتخاب 
 اول

 

322 63 0 0 0 0 0 259 A 
365 37 0 0 40 150 138 0 B 
285 63 0 0 0 0 222 0 C 
248 63 0 0 0 185 0 0 D 
410 0 0 0 360 50 0 0 E 
468 37 0 0 0 0 60 371 F 
402 37 0 0 0 115 180 70 G 

 
کــه در فهرســت صــورتی در ی انتخابــات اســت  برنــده Fکنیــد کــه  مالحظــه مــی

 .اکثریت وجود ندارد
 
 11) تناوبی، خرگوش صحراییرأی( روش حذفی دوری - ب-2

این روش بیشـتر بـا نـام رأی تنـاوبی شـناخته شـده اسـت و در بعضـی نقـاط دنیـا                         
ــه مــی   ــز گفت ــی نی ــری گزین ــا برت ــه آن روش خرگــوش صــحرایی و ی روش حــذفی . شــود ب

ــه روش     دوری از روش ــبیه ب ــیار ش ــه بس ــت ک ــدی اس ــای دارای امتیازبن ــد دور   ه ــای چن ه
ــذفی  ــذفی (ح ــد دو دور ح ــت ) مانن ــذفی دوری     اس ــام روش ح ــا ن ــا آن را ب ــه در آمریک ک

 .شناسند می
ــه   ــین انتخــاب برگ ــن روش نقــش اصــلی را اول ــازی مــی  در ای ــا ب ــاه  ه ــد، هرگ کن

هـا توانسـت اکثریـت مطلـق را بـه دسـت آورد،                هـای برگـه     نامزدی در شمارش اولین انتخـاب     
ین رأی اول را    ی انتخابات اسـت ولـی اگـر چنـین اتفـاقی نیفتـاد، نـامزدی کـه کمتـر                     او برنده 

شــود و آرائــش بــه نــامزد بالفاصــله بعــد از او در  بــه خــود اختصــاص داده اســت، حــذف مــی
در ایــن مرحلــه اگــر نــامزدی . شــود هــایی کــه او رأی اول را داشــته اســت منتقــل مــی برگــه

                                                 
11- Instant runoff voting (The alternative vote / Hare) (IRV) 
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ی انتخابـات اسـت، در غیـر ایـن صـورت رونـد فـوق                  اکثریت مطلق را بـه دسـت آورد، برنـده         
 .تا نامزدی با اکثریت مطلق را معین شودکند  ادامه پیدا می

 چهـار نـامزد راسـت تنـدرو، راسـت، چـپ و چـپ تنـدرو در انتخابـاتی                      :11مثال  
 :نتایج به دست آمده به صورت زیر است. شرکت دارند

 .دهیم قبل از نوشتن نتایج، نمادگذاری مورد استفاده را توضیح می
% 5 ایــن اســت کــه   منظــور “ A ‹ B ‹ C% : 5”  نوشــته باشــیم  چــه چنــان

 و در انتخـاب سـوم نـامزد         B، در انتخـاب دوم نـامزد        Aهـا در انتخـاب اول خـود نـامزد             برگه
Cهــا را بــه عنــوان  ای نیامــده باشــند، آن بــه عــالوه اگــر نامزدهــایی در برگــه.  را برگزیدنــد

 . گیریم آخرین انتخاب در نظر می
 :اطالعات مسئله به شرح ذیل است

 
 چپ تندرو› چپ › است ر› راست تندرو % : 5

 چپ تندرو› چپ › راست تندرو › راست % : 40
 راست تندرو› راست › چپ تندرو › چپ % : 36
 راست تندرو› راست › چپ › چپ تندرو % : 19
 

 :کنیم ها را در جدولی مرتب می برای شروع روش حذفی دوری، رأی اول
 

 چپ تندرو چپ راست راست تندرو
5% 40% 36% 19% 

 
ــا  ــیچ ن ــس دور اول     ه ــت، پ ــاورده اس ــت نی ــه دس ــق آراء را ب ــت مطل مزدی اکثری

شـود و نـامزد راسـت تنـدرو حـذف گشـته، آرائـش بـه نـامزد بعـد از خـود در                    حذف شروع می  
 .شود هایی که او رأی اول بوده است، یعنی نامزد راست منتقل می برگه
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 چپ تندرو چپ راست راست تندرو
 45=%5+%40% 36% 19% 
 

ــاورده اســت پــس دور دوم حــذف   اینــک کســی ا ــه دســت نی ــق را ب ــت مطل کثری
 .گردد شود و آرائش به نامزد چپ منتقل می شروع و نامزد چپ تندرو حذف می

 
 چپ تندرو چپ راست راست تندرو

 45=%5+%40% 55=%19+%36%  
 

چــون نــامزد چــپ اکثریــت مطلــق را کســب کــرده اســت، روش حــذفی دوری بــه 
 .شود ی انتخابات می برندهرسد و نامزد چپ  پایان می

هـا   کنـیم تـا تفـاوت     را دوبـاره بـا ایـن روش هـم بررسـی مـی              8 مثـال     :12مثال  
 .ها صورت گیرد ای نیز بین روش مشخص شود و مقایسه

 
ــا      ــت تنســی، یکــی را ب ــت ایال ــامزد مرکزی ــار ن ــین چه ــه از ب ــود ک ــن ب هــدف ای

 :ت زیر بوداطالعات مسئله به صور. گیری از مردم ایالت بر گزینیم رأی
 

 826330: ممفیس 
 510784: نشویل 

 285536: چاتانوگا 
 335746: ناکسویل 

 
تـوان    ی جغرافیـایی، مـی      با توجه به جمعیـت هـر یـک از ایـن شـهرها و نیـز نقشـه                  

 .بینی کرد که روند آراء به صورت زیر باشد پیش
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که به ممفیس % 42
 نزدیکترند

که به نشویل % 26
 نزدیکترند

تانوگا که به چا% 15
 نزدیکترند

که به ناکسویل % 17
 نزدیکترند

 ناکسویل چاتانوگا نشویل ممفیس
 چاتانوگا ناکسویل چاتانوگا نشویل
 نشویل نشویل ناکسویل چاتانوگا
 ممفیس ممفیس ممفیس ناکسویل

 
 :کنیم ها را جدا می رأی اول

 
 چاتانوگا ناکسویل نشویل ممفیس

42% 26% 17% 15% 
 

انــد، پــس دور اول حــذف  زدهــا اکثریــت مطلــق را کســب نکــردههــیچ یــک از نام
 :شود شروع می

 
 چاتانوگا ناکسویل نشویل ممفیس

42% 26% 32=%15+%17%  
 

 :و اینک دور دوم حذف
 

 چاتانوگا ناکسویل نشویل ممفیس
42%  58=%26+%32%  

 
هـای رأیـی کـه        طور که دیدیـد نشـویل حـذف شـد، امـا در برگـه                در این دور همان   

و اول بود، چاتانوگـا مکـان دوم را داشـت، ولـی چاتانوگـا قـبالً حـذف شـده بـود و در نتیجـه                        ا
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رسـد و باعـث کسـب اکثریـت مطلـق توسـط ایـن                 آراء به صورت خودکـار بـه ناکسـویل مـی          
 .شود نامزد می

 مراجعـه کنیـد،     8ی انتخابـات اسـت، ولـی اگـر بـه مثـال                جا ناکسویل برنـده     در این 
 !رنده استخواهید دید که نشویل ب

 
 ها و اشکاالت روند حذفی دوری  رخنه-1 - ب-2

در نظــر گــرفتن ایــن قســمت بــرای ایــن روش بــه ایــن دلیــل اســت کــه از ایــن  
 !شود روش در بعضی نقاط دنیا نظیر آمریکا و استرالیا استفاده می

  سازش- الف-1 - ب-2
در آن مثـــال اگـــر . دهـــیم بـــا بررســـی مثـــال قبـــل مطلـــب را توضـــیح مـــی 

ندگان بـه ممفـیس ظنـین شـوند کـه بـیش از نصـف آراء را بـه دسـت نخواهنـد آورد،                     ده  رأی
انـد،   هـا را بـه عنـوان آخـرین انتخـاب برگزیـده            دهنـدگان شـهر آن      ی رأی   و نیز این کـه بقیـه      

تـر اسـت، نشـویل     هـا از نظـر فاصـله نزدیـک       گاه با یک سازش با شهر نشـویل کـه بـه آن              آن
 .ینند تا ناکسویل را مغلوب سازندگز را به عنوان اولین انتخاب برمی

طور اگر شهر چاتانوگـا بخواهـد بـه هـر قیمتـی مرکزیـت ایالـت را بـه دسـت            همین
توانـد    شـان را نداننـد، چاتانوگـا مـی          دهنـدگان ممفـیس موضـوع عـدم برتـری           آورد، و نیز رأی   

ــا رأی ــا آن  ب ــد ت ــار بیای ــه عنــوان رأی اول خــود برگزیننــد   دهنــدگان نشــویل کن و هــا او را ب
 .درنتیجه باز هم ناکسویل از دور خارج شود

 ترین  عدم انتخاب مناسب- ب-1 - ب-2
ــن    ــوع در ای ــن موض ــان ای ــاید بی ــالک     ش ــه م ــاً ک ــد، مخصوص ــب باش ــا عجی ج

امــا بــه هــر حــال در ایــن . جــا یــک تعریــف مشــخص نــدارد تــرین همیشــه و همــه مناســب
هـا و     هـا، قـانون     والً حالـت  کنیم کـه افـراد نیسـتند و معمـ           قسمت بر روی نامزدهایی بحث می     

گیــریم کــه مــردم آن  چــه مــی تــرین را آن بــه همــین دلیــل مــالک مناســب. انــد یــا امکانــات
 .آوریم برای آشکار شدن موضوع مثالی می. پسندند جامعه بیشتر می
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ــال  ــانون اساســی   :13مث ــد ســه ق ــا نوشــته  C و A ،B فــرض کنی ــرای اروپ  ب
شـوند و در آن از        ردم، بـه انتخابـات گذاشـته مـی        ها برای انتخـاب توسـط مـ         شده و این قانون   

نتـایج آراء ایتالیـا بـه صـورت زیـر        . شـود   روش حذفی دوری بـرای اعـالم برنـده اسـتفاده مـی            
 :است

 
 نوع اول نوع دوم نوع سوم نوع چهارم

A B C C 
C C A B 
B A B A 
38% 38% 11% 13% 
 

 :کنیم و داریم ها را جدا می رأی اول
 

A B C 
38% 38% 24% 

 
 .شود اند پس حذف شروع می چون هیچ یک اکثریت مطلق را کسب نکرده

 
A B C 

49=%11+%38% 51=%13+%38%  
 

ولــی اگــر بــر روی . شـود  ی انتخابــات مــی  برنــدهBکـه در نتیجــه، قــانون اساسـی   
تـر     راحـت  Cجدول نتایج انتخابـات دقـت کنیـد، خواهیـد دیـد کـه مـردم بـا قـانون اساسـی                       

 . تا با بقیهآیند کنار می
  رسیدگی پرخرج به شکایات- ج-1 - ب-2

هـای مختلــف   در ایـن روش اعـالم برنـده، هــر حـوزه بایـد آرائـی را کــه بـه نحـوه        
چیــنش نامزدهــا داده شــده، شــمارش کــرده و ســپس نتیجــه را بــه مرکــز ارائــه دهــد و آن   
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ورده و هــا را بــه دســت آ آوری تمــام نتــایج، جمــع تعــداد آراء مختلــف چیــنش مرکــز بــا جمــع
 .سپس وارد روش حذفی دوری گردد

گـاه بایـد پـس        حال اگر در پایان اعتراضی به نتـایج یـک یـا چنـد حـوزه باشـد، آن                  
امـا اگـر اعتـراض بـه        . از رسیدگی به اعتـراض، تمـام رونـد روش حـذفی دوری تکـرار گـردد                

 مـورد  گـاه بایـد تمـام نامزدهـا دوبـاره      ی انتخابات در مـورد وضـعیت نـامزدی باشـد، آن       نتیجه
بررسی قـرار گیرنـد، زیـرا حـذف و یـا برتـری یـک نـامزد در ایـن رونـد روی دیگـر نامزدهـا                            

 .مؤثر است
 
 12 روش های کندرسه- ج-2

هـای کندرسـه بـه ایـن منظـور مـورد اسـتفاده                بنـدی شـده در روش       های رتبـه    برگه
بـر  هـای رو در روی نامزدهـا چـه کسـی      گیرنـد تـا بتواننـد مشـخص کننـد در مقابلـه            قرار می 

 .همه برتری دارد
ی انتخابـات در ایـن روش، انتخابـات بـه یـک سـری مسـابقات                   برای اعـالم برنـده    
شـود    در ایـن مسـابقات امتیـازاتی بـه هـر نـامزد داده مـی               . شـود   رو در روی نامزدها تبدیل می     

گـردد کـه امتیـاز بیشـتری نسـبت بـه        ی رو در رو محسـوب مـی    ی یک مسـابقه     و کسی برنده  
 .حریف داشته باشد
 در B و Aی امتیــاز دادن بــه ایــن صــورت اســت کــه اگــر مــثالً دو نــامزد   نحــوه

ــه ــه  یــک مقابل ــداد برگ ــد، آنگــاه تع ــرار گیرن ــامزد  ی رو در رو ق ــا در   در آنAهــایی کــه ن ه
 و بــه A قــرار گرفتــه اســت، بــه عنــوان امتیــاز نــامزد Bمکــان بــاالتری نســبت بــه نــامزد 

 در  Aی بـاالتری نسـبت بـه نـامزد             در مرتبـه   Bهـایی کـه نـامزد         همین ترتیب تعـداد برگـه     
 .شود  محسوب میBها قرار گرفته است، به عنوان امتیاز نامزد  آن

ــده  ــامزدی برن ــر ن ــال اگ ــر    ح ــای دیگ ــا نامزده ــش ب ــابقات رو در روی ــام مس ی تم
 .هایی است که بر اصول باال استوارند ی کندرسه و تمام روش باشد، آنگاه برنده

                                                 
12- Condorcet methods 
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ــد توجــه داشــت کــه ا  ــده شــدن در تمــام مســابقات رو در رو، ممکــن  بای صــل برن
ایـن اشـکال کـه بـه پـارادوکس کندرسـه مشـهور اسـت،                . است اشکالی در پـی داشـته باشـد        

ــی  ــان م ــامزد     بی ــه ن ــثالً س ــاتی م ــر در انتخاب ــه اگ ــیم و در  C و A ،Bدارد ک ــته باش  داش
گـاه طبـق       برتـری داشـته باشـد، آن       A بـر    C و نیـز     C بـر    B  ،B بـر    Aمسابقات رو در رو،     

 .ای نداریم اصول باال ما هیچ برنده
هــایی  هــایی کــه همگــی بــر اصــول کندرســه اســتوارند، امــا از راه در آینــده از روش

کننــد، بحــث خــواهیم کــرد امــا قبــل از آن  بــرای خالصــی از ایــن پــارادوکس اســتفاده مــی
 .ی کندرسه است را بررسی کنیم بهتر است تا مثالی که دارای برنده

گیـریم کـه در آن روش          را بـا همـان اطالعـات در نظـر مـی            11 مثـال     :14مثال  
 :داریم. حذفی دوری به نتیجه رسیده بود

 

 چپ تندرو› چپ › راست › راست تندرو % : 5
 چپ تندرو› چپ › راست تندرو › راست % : 40
 راست تندرو› راست › چپ تندرو › چپ % : 36
 راست تندرو› راست › چپ › چپ تندرو % : 19
 
 :کنیم سابقات رو در رو را شروع میم
 

 %95به % 5 : راستراست تندرو با 
 %55به % 45 : چپراست تندرو با 
 %55به % 45: چپ تندروراست تندرو با 

 %55به % 45 : چپراست با 
 %55به % 45 : چپ تندروراست با 

 %19به % 81:  با چپ تندرو چپ
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ی نامزدهـای   ر رو، چـپ بـر همـه   رو د) هـای   مقابلـه (ی نتـایج مسـابقات        با مشـاهده  
هـای رو در رو شکسـت دهـد، پـس او              هـا را در مقابلـه       دیگر غلبـه کـرده و توانسـته تمـام آن          

 .ی انتخابات به روش کندرسه است برنده
هــای دو بــه  دادن اطالعــات و نیــز بررســی مقابلــه رونــد دیگــری نیــز بــرای نشــان

ــاتریس   ــتفاده از م ــود دارد و آن اس ــا وج ــ دوی نامزده ــطرِ   . تهاس ــر س ــن روش در ه در ای
سـپس  . شـود   اش بـر نـامزد سـتون متنـاظر نوشـته مـی              متناظر بـا یـک نـامزد، مقـدار برتـری          

ی کمتـر خـط       های متقارن نسبت به قطر اصـلی مـاتریس بـا هـم مقایسـه شـده، درآیـه                    درآیه
ــده. شــود زده مــی ــامزدی برن ــان ن ــاظرش هــیچ   در پای ــات اســت کــه در ســطر متن ی انتخاب

 .خورده نداشته باشدی خط  درآیه
 

  راست تندرو راست چپ چپ تندرو
 راست تندرو  5% 45% 45%
 راست 95%  45% 45%
 چپ 55% 55%  81%

 چپ تندرو 55% 55% 19% 
 

ی روش حــذفی دوری و  آیــا برنــده” جــا شــاید ایــن ابهــام پــیش آیــد کــه  در ایــن
 “ روش کندرسه همیشه یکی است؟ 

ــی     ــت، ول ــر اس ــؤال خی ــن س ــواب ای ــاالت و   ج ــیاری از ح ــت در بس ــن اس ممک
هـا یکـی      ی هـر دوی ایـن روش        هـای انتخابـات واقعـی برنـده         مخصوصاً بسـیاری از وضـعیت     

ی ایـن دو روش یکـی نیسـت، بـه مثـال زیـر                 که وضعیتی را ببنیـد کـه برنـده          برای این . باشد
 :توجه کنید

ــال  ــاتی ســه گــروه، راســت، چــپ و میانــه رو شــرکت دارنــد و  :15مث   در انتخاب
 :نتایج به صورت زیر است
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 راست› میانه رو › چپ % : 33
 راست› چپ › میانه رو % : 16
 چپ› راست › میانه رو % : 16
 چپ › میانه رو › راست % : 35
 

و جالـب  . (نمودار زیر ممکـن اسـت بـه درک ایـن نـوع مسـائل بیشـتر کمـک کنـد                  
 !)ردها در خود دا ی روش است که تمام اطالعات مسئله را برای همه

 
 چپ   میانه رو   راست

35%   32%   33% 
   ›16%  16 %‹   
 35 %‹     ›33%  

 
 :برای روش حذفی دوری داریم

 
 چپ میانه رو راست

35% 32% 33% 
 

ــق را کســب نکــرده   ــد پــس دور اول  چــون هــیچ یــک از نامزدهــا اکثریــت مطل ان
 :شود حذف شروع می

 
 چپ میانه رو راست

51=%16+%35%  49=%16+%33% 
 

ــده  ــه روش حــذفی دوری  و راســت پــس از کســب اکثریــت آراء، برن ــات ب ی انتخاب
 .شود می
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کـه چنـان چـه گـروه          اول ایـن  . جا بررسی دو موضوع خـالی از لطـف نیسـت            در این 
بردنـد و اگـر       راسـت را مـی    % 35بـه   % 65روهـا     رفـت آنگـاه میانـه       چپ از انتخابات کنـار مـی      

چـپ را از دور خـارج   % 33بـه   % 67روهـا     ، بـاز هـم میانـه      شـد   این کار توسط راست انجام مـی      
 .کردند می

بینـی کنـد کـه در ایـن انتخابـات هـیچ               توانسـت پـیش     کـه، اگـر چـپ مـی         دوم این 
  توانسـت بـه طرفـدارانش بقبوالنـد کـه بـه جـای            شانسی ندارد، با یـک اسـتراتژی خـوب مـی          

ــه رو › چــپ ”  ــه صــورت “راســت › میان ــه رو ” ، ب ــا در “ راســت › چــپ › میان ــد ت رأی دهن
 .ی این انتخابات شوند تر به آنان دارند، برنده رو که عقایدی نزدیک پایان گروه میانه

 :نویسیم های دو به دو را می پردازیم و مقابله حال به روش کندرسه می
 

 %67به % 33 : میانه روچپ با 
 %51به % 49 : راستچپ با 

 %65به % 35 : میانه روراست با 
 

 : ماتریسیو به صورت
 

  چپ میانه رو راست
 چپ  33% 49%
 میانه رو 67%  65%

 راست 51% 35% 
 

بــا توجــه بــه دو موضــوعی کــه . ی روش کندرســه اســت رو برنــده در نتیجــه میانــه
تــوان دیــد کــه یکــی از اشــکاالت روش  در قبــل بــه آن اشــاره شــد و نیــز ایــن نتیجــه مــی 

ـ                 یش فرضـی نادرسـت دسـت بـه حـذف           حذفی دوری ایـن اسـت کـه در اولـین حرکـت، بـا پ
از . زنـد، کــه ممکـن اسـت در مراحـل بعــدی دارای شـانس بـرد بیشـتری باشــد        نـامزدی مـی  
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هـای    کنـد، بلکـه بـا بررسـی تمـام موقعیـت             طرف دیگـر، روش کندرسـه ایـن اشـتباه را نمـی            
 .دهد یک نامزد، نسبت به رد یا برنده شدن او نظر می

پس از بررسی ایـن دو مثـال، وقـت آن اسـت تـا بـه وضـعیتی بپـردازیم کـه روش                        
آیـد،    هـایی کـه در زیـر مـی          روش. شـود   افتد و فاقد برنـده مـی        کندرسه به اصطالح در دور می     

همگی بر این تالشند تا ایـن مشـکل روش کندرسـه را بـا روشـی عادالنـه حـل کننـد، ولـی                         
هــا همــان جــواب را بــه  مگــی ایــن روشزمــانی کــه روش کندرســه دارای جــواب اســت، ه

 .کنند ی خود اعالم می عنوان برنده
 
درپـی، برگشـت    پی/مین، حذف ترتیبی  مکسی(مکس     روش مینی  -1 - ج -2

 13)درپی، سیمپسون پی
ی کندرســه اســت، شــروع  بــرای بررســی ایــن موضــوع از مثــالی کــه فاقــد برنــده 

 .دهیم وضیح میکنیم و در حین مثال، روند اجرای این روش را نیز ت می
ــال  ــامزد    :16مث ــرای ریاســت جمهــوری آمریکــا، ســه ن ــاتی فرضــی ب  در انتخاب

در ایــن انتخابــات بــرعکس انتخابــات واقعــی کــه اتفــاق . بــوش، گــور و نــدر شــرکت دارنــد
ــیاری از        ــز بس ــدر نی ــت و ن ــت داده اس ــود را از دس ــداران خ ــدادی از طرف ــوش تع ــاد، ب افت

هــایی  هــای رأی، برگــه همچنــین در برگــه. ســتطرفــداران گــور را بــه خــود جــذب کــرده ا
طـور کـه      هـا پـر نشـده و در اصـطالح ناقصـند، امـا همـان                 وجود دارد که هر سه مکـان در آن        

هــای دارای امتیازبنــدی اســت، پــس طبــق  ی روش دانیــد، چــون ایــن روش زیرمجموعــه مــی
هرسـت  هـا، بـه صـورت خودکـار نـام نامزدهـای نوشـته نشـده را بـه آخـر ف                       قرارداد این روش  

 .افزاید می
 :نتایج انتخابات به صورت زیر است

 
 بوش% : 45
 گور% : 12

                                                 
13- minimax (maximin / sequential dropping / successive reversal / Simpson) 
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 ندر› گور % : 14
 گور› ندر % : 29
 

 :یا به صورت نمودار
 

 ندر   گور بوش
45% 26%   29% 

    ›29%  
  14 %‹   

 
 :برای مقابله های رو در رو داریم

 
 %26به % 29:  با گور ندر

 %45به % 43 : بوشندر با 
 %45به % 55:  با بوش گور

 
 :یا به صورت ماتریسی

 
  ندر گور بوش

 ندر  29% 43%
 گور 26%  55%

 بوش 45% 45% 
 

 .ای وجود ندارد پس طبق روش اصلی کندرسه برنده
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کـه از ایـن دور        حـال بـرای ایـن     . گوینـد   به این وضعیت در اصـطالح یـک دور مـی          
 .ها، با توجه به یک معیار است ترین راه حذف یکی از مقابله خارج شویم، آسان

نامنـد و در آن منظـور ایـن اسـت کـه               معیار مورد نظر را معیار کمتـرین مقابلـه مـی          
با توجه به تفاوت امتیازهای یک مقابلـه و یـا بـا توجـه بـه امتیـاز بـردن یـک مقابلـه توسـط                           

 ای را کـه کمتـرین       یک نـامزد، بـه آن مقابلـه یـک مقـدار نسـبت داده شـود و سـپس مقابلـه                     
ای وجـود   اگـر برنـده  . کننـد  مـی  هـا حـذف و دوبـاره بررسـی           مقدار را به دسـت آورد، از مقابلـه        

قـدر بـه ایـن کـار ادامـه داده             ی بعدی را طبق همـین معیـار حـذف کـرده و آن               نداشت، مقابله 
 .دهند تا روش کندرسه به یک برنده برسد می

انــد،   دادهبــه ایــن روش از ایــن جهــت نــام حــذف ترتیبــی یــا برگشــت پــی در پــی
کنـد و از ایـن جهـت          هـا تکـرار مـی       چون تا رسیدن به برنده روند خاصـی را بـا حـذف مقابلـه              

انـد، کـه در آن فـرد برنـده، نـامزدی اسـت کـه                  مـین داده    مکـس یـا مکسـی       به آن نـام مینـی     
 .کمترین باخت را دارد

ــل         ــال قب ــی مث ــه بررس ــه ب ــرین مقابل ــار کمت ــد معی ــه دو رون ــه ب ــا توج ــال ب ح
 :با توجه به روند تفاوت امتیازهای یک مقابله داریم. پردازیم می

 

 29-26=3% : 26به % 29:  با گور ندر
 45-43=2% : 45به % 43 : بوشندر با 
 55-45=10% : 45به % 55:  با بوش گور

 
ی نـدر بـا بـوش حـذف           با توجه به این رونـد، طبـق معیـار کمتـرین مقابلـه، مقابلـه               

 :شود و داریم می
 

 % 26به % 29:  با گور ندر
 % 45به % 55:  با بوش گور
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ــه    ــک از مقابل ــیچ ی ــه در ه ــامزدی ک ــه، ن ــق روش کندرس ــک طب ــده  و این ــا بازن ه
 .ی انتخابات است نبوده است یعنی ندر برنده

حال بـا رونـد امتیـاز بـردن یـک مقابلـه توسـط نامزدهـا بـه بررسـی ایـن موضـوع                         
 :پردازیم می

 
 29% : 26به % 29:  با گور ندر
 45% : 45به % 43 : بوش ندر با
 55% : 45به % 55:  با بوش گور

 
 :شود ی ندر با گور حذف می و در نتیجه، مقابله

 
 % 45به % 43 : بوشندر با 
 % 45به % 55:  با بوش گور

 
هــا بازنــده نبــوده  و لــذا طبــق روش کندرســه نــامزدی کــه در هــیچ یــک از مقابلــه

 .است یعنی گور  برنده است
 . ست به دو نکته نیز توجه کنیمجا بد نی در این

 معیار کمترین مقابلـه بـا توجـه بـه امتیـاز بـرد، معیـار بهتـری نسـبت بـه معیـار                         
زیـرا اوالً ایـن معیـار افـرادی را          . کمترین مقابله بـا توجـه بـه تفـاوت امتیازهـای نامزدهاسـت             

ذ یــک کنــد و ثانیــاً امکــان اتخــا ی رأی قــوی نیســتند، از دور حــذف مــی کــه دارای پشــتوانه
ریـزی شـده بـرای رأی دادن توسـط رأی دهنـدگان را بسـیار                  روند استراتژیک از قبـل برنامـه      

 .کند کم می
هــای رأی تمــام نامزدهــا بــه ترتیبــی   ایــن دو رونــد، زمــانی کــه در تمــام برگــه

 .کنند ارز هم هستند و جواب یکسانی ارائه می فهرست شده باشند، هم
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ل وجـود دارد و آن ایـن اسـت کـه بـا              یک موضـوع جالـب توجـه هـم در ایـن مثـا             
شــود و نــدر بــه عنــوان یــک رأی شــکن  ی انتخابــات مــی رونــد حــذفی دوری، بــوش برنــده

ی انتخابـات   هرچند کـه اگـر نـدر را کنـار بگـذاریم، قطعـاً گـور برنـده             . کند  برای گور عمل می   
 .است

 

مـورد  جا بـه بعـد، هرجـا نـامی از معیـار کمتـرین مقابلـه آمـد، رونـد                       از این : توجه
 .نظر در آن، روند امتیاز بردن است، مگر صریحاً نوع دیگر ذکر شود

 
) + ی اسمیت مجموعه(ی کمترین برندگان   روش مجموعه-2 - ج-2

 14مکس مینی
هـا بسـیار زیـاد باشـد و نامزدهـایی کـه باعـث ایجـاد دور در روش                اگر تعداد مقابلـه   

بـر    مکـس بـه تنهـایی هـم، زمـان           ینـی گاه اسـتفاده از روش م       شوند، کم باشند، آن     کندرسه می 
هـایی حـذف      هـا مقابلـه     زیـرا ممکـن اسـت در بسـیاری از حالـت           . و هم بیهـوده کـاری اسـت       

 .شوند که تأثیری بر روی دور ندارند
زنـیم کـه در دور        هـایی، دسـت بـه حـذف نامزدهـایی مـی             به همین دلیـل بـا روش      

ایـن  . ن برنـدگان اسـت    ی کمتـری    هـا سـاختن مجموعـه       یکـی از روش   . کندرسه نقشی ندارنـد   
ی ممکــن اســت کــه نامزدهــای درون آن تمــام نامزدهــای   مجموعــه کــوچکترین مجموعــه

ی اســمیت و  ایــن مجموعــه را بــا نــام مجموعــه. انــد ی رو در رو بــرده خــارج آن را در مقابلــه
 .شناسند  می15گت چاگاهی اوقات نام 

از ایــن ی اســمیت، نامزدهــایی کــه خــارج  در ایــن روش پــس از ســاخت مجموعــه
ی نامزدهـا کـه درون مجموعـه          هـای بقیـه     اند، از بـین نامزدهـا حـذف شـده، مقابلـه             مجموعه

ــی   ــا روش مین ــده و ب ــد بررســی ش ــرار دارن ــده    ق ــده برگزی ــا برن ــن نامزده ــین ای مکــس از ب
 .شود می

                                                 
14- Minimal dominant set (Smith set) + minimax 
15- Generalized Top Choice Axiom 
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 در انتخابـاتی چهـار نـامزد شـرکت دارنـد و نتـایج آن بـه صـورت زیـر                       :17مثال  
 .است

 

6 : A ‹ B ‹ C ‹ D 5 : D ‹ A ‹ B ‹ C 2 : B ‹ C ‹ D ‹ A 
6 : D ‹ C ‹ A ‹ B 4 : C ‹ A ‹ B ‹ D 2 : A ‹ C ‹ B ‹ D 
6 : B ‹ C ‹ A ‹ D 4 : D ‹ B ‹ C ‹ A 1 : A ‹ C ‹ D ‹ B 

 

دار بـرای بیـان مسـئله اسـتفاده           هـای جهـت     جـا بـرای راحتـی کـار از گـراف            در این 
دهــد، یعنــی اگــر   برتــری را نشــان مــیهــا، جهــت پیکــان، جهــت در ایــن گــراف. کنــیم مــی

عــدد .  برتــری داردB بــر A خــتم شــود، آنگــاه B شــروع و بــه نــامزد Aپیکــانی از نــامزد 
همچنــین . ی مقــدار امتیــاز نــامزد برنــده در آن مقابلــه اســت روی پیکــان نیــز نشــان دهنــده

ــه     ــری در آن مقابل ــر دیگ ــا ب ــک از نامزده ــیچ ی ــود، ه ــویه ب ــانی دو س ــر پیک و ی رو در ر اگ
 .ماتریس این مثال و گراف آن به صورت زیر است. برتری ندارند

 

D C B A  
19 14 24  A 
20 23  12 B 
21  13 22 C 
 15 16 17 D 
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ــای       ــال، نامزده ــن مث ــاتریس ای ــودار و م ــه نم ــه ب ــا توج ــک دور C و A،Bب  ی
ــی ــر   م ــی ب ــازند و همگ ــد Dس ــری دارن ــه .  برت ــه} A,B,C{در نتیج ــمیت  مجموع ی اس
 . است

بـا اســتفاده از معیـار کمتــرین مقابلـه بــا توجـه بــه     (مکــس  مثـال را بــا روش مینـی  
پـس از آن  . شـود   حـذف مـی  D بـا  Aی  در اولـین مرحلـه مقابلـه      . کنـیم   حـل مـی   ) امتیاز برد 

شــود و بــدین   حـذف مــی C بــا Dی  شـود و در پایــان مقابلــه   حــذف مــیB بــا Dی  مقابلـه 
رسـد نـامزدی کـه        امـا بـه نظـر عادالنـه نمـی         . گـردد  مکس می   ی روش مینی     برنده Dترتیب  

ــه ــده   تمــام مقابل ــه دیگــران را واگــذار کــرده اســت، در پایــان برن ی  هــای رو در روی خــود ب
 .انتخابات شود

ــر  ــه نامزدهــایی نظی ــهDب ــده   کــه تمــام مقابل ی  هــای خــود را باختــه باشــند، بازن
 اعـالم برنـده ایـن اسـت         هـای   گوینـد و یکـی از معیارهـای عادالنـه بـودن روش              کندرسه می 
ــده  ــه بازن ــده  ک ــه، برن ــی    ی کندرس ــه م ــور ک ــه آن ط ــد، ک ــات نباش ــد، روش  ی انتخاب بینین

 .مکس فاقد این مالک است مینی
ــا روش مجموعــه  ــامزد  مینــی+ ی اســمیت  از طــرف دیگــر ب ــد Dمکــس، ن  از رون

ی آن برنـده شـدن      گـردد کـه نتیجـه       مکـس اجـرا مـی       شود و پس از آن روش مینـی         حذف می 
Aاست . 

 
 16)ی شوارتز مجموعه(های کمترین بازندگان   اجتماع مجموعه-3 - ج-2

ــه ــه   مجموع ــدگان، مجموع ــرین بازن ــو آن    ی کمت ــای عض ــه نامزده ــت ک ای اس
امـا طبـق ایـن تعریـف،        . ی مقابله به هـیچ یـک از اعضـای خـارج از مجموعـه نباشـند                  بازنده

شــد و چنـد مجموعــه از  ایـن مجموعـه در یــک انتخابـات ممکــن اسـت منحصـر بــه فـرد نبا      
هـا    در نتیجـه اجتمـاع ایـن مجموعـه        . این نوع، حتی با اشتراک غیر تهی وجـود داشـته باشـند            

                                                 
16- Union of minimal undominated sets (Schwartz set) 



 82  برنده کیست؟                                                                                    

هــای  نامنــد و از آن بــه عنــوان یــک مــالک در روش  مــی17گوچــای شــوارتز یــا  را مجموعــه
 .آینده استفاده خواهیم کرد

 وجــود ای ی شــوارتز زمــانی کــه در گــراف نتــایج هــیچ پیکــان دو ســویه مجموعــه
ــه   ــر مجموع ــد، براب ــته باش ــه      نداش ــورت همیش ــن ص ــر ای ــی در غی ــت، ول ــمیت اس ی اس

ی اسـمیت اسـت کـه ممکـن اسـت در غیـر از حالـت گفتـه شـده،                       ای از مجموعه    زیرمجموعه
 .ی اسمیت برابر باشد باز هم با مجموعه
 :دار انتخاباتی به صورت زیر است  ماتریس و گراف جهت :18مثال 

 
D C B A  
50 56 54  A 
52 58  46 B 
60  42 44 C 
 40 48 50 D 

 
 
 
 
 
 
 

ــه  ــال مجموع ــن مث ــی    در ای ــامل م ــامزد را ش ــار ن ــر چه ــمیت ه ــا   ی اس ــود، ام ش
تـوان نتیجـه      پـس بـه راحتـی مـی       .  اسـت  Aی شـوارتز فقـط یـک عضـو دارد و آن               مجموعه

ی  ولــی بایــد توجــه داشــت کــه مجموعــه. ی انتخابــات اســت گرفــت کــه ایــن نــامزد برنــده
                                                 

17- Generalized Optimal Choice Axiom 

A

B C

D

54 56 
58 

52 60 
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ی اسـمیت از      شوارتز همیشه تک عضـوی نیسـت و بـه عنـوان یـک معیـار هماننـد مجموعـه                   
هـایی داشـته باشـیم تـا بتـوانیم از ایـن مجموعـه، برنـده                   شود، پس بایـد روش      آن استفاده می  
 .را بیرون بکشیم

 
 18 روش حذفی دوری شوارتز-4 - ج-2

کـه خــارج  ی نامزدهــایی  ی شــوارتز، کلیـه  در ایـن روش پـس از تشــکیل مجموعـه   
هـا بـه تسـاوی،        انـد، حـذف و نیـز بـا معیـار کمتـرین مقابلـه، یکـی از مقابلـه                     از این مجموعه  
ــه ــی مقابل ــده یعن ــه برن ــدیل مــی  ای ک ــدارد، تب ــاییم ای ن ــه . نم ــاره مجموع ی  پــس از آن دوب

هـا    تـک عضـوی بـود و یـا دارای اعضـایی بـود کـه در مقابلـه        چه چنانشوارتز تشکیل شده و     
ولـی اگـر فاقـد ایـن        . بودند، این مجموعه نشـانگر برنـده یـا برنـدگان اسـت            با هم در تساوی     

 .خاصیت بود، روند باال برای آن تکرار شده تا به یکی از دو حالت اعالم برنده برسد
 . گراف و ماتریس نتایج انتخاباتی به صورت زیر است :19مثال 

 
E D C B A  
90 102 106 108  A 
114 120 88  92 B 
118 84  112 94 C 
104  116 80 98 D 
 96 82 80 110 E 

 
 
 
 

                                                 
18- Schwartz sequential dropping 

A B 

C 

D 

E 

110 
108 112 

114 106 
118 

104 102 120 116 



 84  برنده کیست؟                                                                                    

حـال اگـر بـا      . ی تمـام نامزدهـا اسـت        ی اسـمیت در ایـن مثـال مجموعـه           مجموعه
بینـیم کـه برنـده نـامزد          مکـس مثـال را بررسـی کنـیم، مـی            مینی+ ی اسمیت     روش مجموعه 

Aاست، که بدترین باختش، بهتر از همه است . 
ــه ــز در مر مجموع ــوارتز نی ــهی ش ــه حل ــامزد اســت، پــس   ی اول، مجموع ــنج ن ی پ

ی   دهـیم تـا بـه یـک مجموعـه           قـدر ادامـه مـی       شـود، و آن     روش حذفی دوری شوارتز آغاز می     
 .متفاوت از قبل برسیم، در این مرحله نتایج به صورت زیر است

 
E D C B A  
90 -- -- --  A 
114 120 88  -- B 
118 84  112 -- C 
--  116 80 -- D 
 -- 82 86 110 E 

 
 
 
 
 
 

ی اســـمیت هنـــوز هـــم شـــامل تمـــام نامزدهاســـت، در حـــالی کـــه  مجموعـــه
 Aهایشــان بــا   اســت، کــه در مقابلــهD و B ،Cی شــوارتز متشــکل از ســه نــامزد  مجموعــه

ــده نیســتند Eو  ــدام بازن ــیچ ک ــتفاده  .  ه ــورد اس ــق روش م ــد E و Aدر نتیجــه طب  را از رون
 .کنیم خارج می

 
 

A B 

C 

D 

E 

110 112 
114 

118 

120 116 
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D C B  
120 88  B 
84  112 C 
 116 80 D 
 

هــای بــاقی مانــده را انتخــاب و بــه  طبــق معیــار کمتــرین مقابلــه، یکــی از مقابلــه 
 اسـت کـه   88 بـه  C  ، 112 بـا    Bی    ایـن کمتـرین مقابلـه، مقابلـه       . کنـیم   تساوی تبـدیل مـی    
 .گردد ی انتخابات می  برندهBشود و در نتیجه  به تساوی تبدیل می

 
D C B  

120 --  B 
84  -- C 
 116 80 D 
 
 19)روش شبه حذفی دوری شوارتز(  روش مسیر غالب -4 - ج-2

 انجـام شـده اسـت، و        20مـارکوس شـولتز   ابداع و توضیح قـوانین ایـن روش توسـط           
ــام    ــا ن ــا نــام مســیر غالــب و دیگــری را ب دو بیــان متفــاوت از آن وجــود دارد، کــه یکــی را ب

ــ. شناســند روش شــبه حــذفی دوری شــوارتز مــی  ــا ایــنتوجــه کنی ــان در  د، ب کــه ایــن دو بی
ــد، امــا هــر دو یــک جــواب مــی  توضــیحات متفــاوت ارز هــم  دهنــد و در حالــت کلــی هــم ان

 .هستند
در ایــن روش همــه . کنــیم ابتــدا روش شــبه حــذفی دوری شــوارتز را بررســی مــی 

جاســت کــه  امــا تفــاوت آن در ایــن. رود چیــز هماننــد روش حــذفی دوری شــوارتز پــیش مــی
ی شـوارتز بـاقی نمانـد و          کنـد کـه هـیچ دوری در مجموعـه           نی ادامه پیـدا مـی     این روند تا زما   

                                                 
19- Beat path (Clone proof Schwartz sequential dropping) 
20- Markus Schulze 

B 

C D 116 

120 

112 

B 

C D 116 

120 
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الزم . پـردازد   ی شـوارتز پایـانی مـی        پس از آن به اعـالم برنـده یـا برنـدگان از روی مجموعـه               
هـای    جـا، هماننـد دوری نیسـت کـه در گـراف             به تذکر اسـت کـه دور در روی گـراف در ایـن             

ای از یـک       اسـت کـه هـیچ مسـیر یـک سـویه            شـود، بلکـه منظـور ایـن         دار بررسی مـی     جهت
جـا ایجـاد      در هـر صـورت مسـیرهای دوطرفـه در ایـن           . گره به خـود آن وجـود نداشـته باشـد          

 .کنند، بلکه فقط نشانگر تساوی رقبا در یک مقابله هستند دور نمی
نتـایج بـه    . دهنـده و چهـار نـامزد شـرکت دارنـد             رأی 12 در انتخابـاتی      :20مثال  
 .صورت زیر است

 
3  :A ‹ R ‹ S ‹ T 3 : S ‹ T ‹ R ‹ A 
2 : A ‹ T ‹ R ‹ S 2 : R ‹ S ‹ T ‹ A 
1 : A ‹ S ‹ T ‹ R 1 : T ‹ R ‹ S ‹ A 

 
 :ماتریس و گراف نتایج

 
T S R A  
6 6 6  A 
5 8  6 R 
9  4 6 S 

 3 7 6 T 
 
 
 
 
 

A

R S

T

8 

7 

9 
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 را بــه عنــوان برنــده اعــالم Aدر ایــن وضــعیت روش حــذفی دوری شــوارتز نــامزد 
ای را   تنهــا نـامزدی اســت کــه هــیچ مقابلــه Aتــوان دیــد کــه  از طــرف دیگــر مـی . کنــد مـی 

 .واگذار نکرده و همه را به تساوی به پایان برده است
ی شــوارتز را تشــکیل دهــیم، خــواهیم دیــد کــه شــامل هــر    حــال اگــر مجموعــه

ی کمتـرین بازنـدگان اسـت و از            خـود بـه تنهـایی یـک مجموعـه          Aزیـرا   . چهار نامزد اسـت   
پـس  . ی دیگـر کمتـرین بازنـدگان هسـتند           نیـز عضـو یـک مجموعـه        T و   R  ،Sطرف دیگر   

 .سازد ی شوارتز را می در نتیجه اجتماع این دو مجموعه، مجموعه
ــه ایــن دلیــل کــه یــک دور در مجموعــه   ی  روش شــبه حــذفی دوری شــوارتز را ب

ــا Tی  دهــیم و مقابلــه شــوارتز وجــود دارد، ادامــه مــی ســاوی تبــدیل  را بــه ت5 بــه R ، 7 ب
 R و Aایــن مجموعــه دارای دو عضــو . ســازیم ی جدیــد شــوارتز را مــی مجموعــه. کنــیم مــی

پـس از   . ی کمتـرین بازنـدگان هسـتند        است کـه هـر کـدام بـه تنهـایی خـود یـک مجموعـه                
بینــیم، در نتیجــه هــر دوی ایــن  ی جدیــد شــوارتز، هــیچ دوری در آن نمــی بررســی مجموعــه

 .این روش هستندی انتخابات در  نامزدها برنده
ــامزد در     در ایــن ــده شــدن دو ن ــد کــه برن جــا ممکــن اســت ایــن ســؤال پــیش آی

انتخاباتی برای یـک سـمت بـه چـه معنـی اسـت؟ و آیـا ایـن نشـانگر اشـکالی در ایـن روش                         
 نیست؟

ــز روش   ــکال در روش و نی ــن اش ــود ای ــن     وج ــاس ای ــر اس ــه ب ــری ک ــای دیگ ه
مــا احتمــال ظهــور ایــن اشــکال در  ا. کننــد، غیــر قابــل انکــار اســت  هــا کــار مــی مجموعــه

ی انتخابـات واقعـی آن قـدر کـم اسـت، کـه در بحـث روی انتخابـات واقعـی از آن در                           صحنه
 ایـن اتفـاق هـم رخ دهـد، سیاسـتمداران بـه خـوبی از پـس توجیـه                چـه   چنـان البته  . گذرند  می

 .آیند این وضعیت بر می
ــه    ــان رســید، ب ــه پای روشــی حــال کــه بحــث روش شــبه حــذفی دوری شــوارتز ب

ی   ی اعـالم برنـده      هـا در عرصـه      تـرین روش    العـاده   پـردازیم کـه یکـی از زیبـاترین و فـوق             می
تـرین    ایـن روش کـه بـه روش مسـیر غالـب مشـهور اسـت، یکـی از عادالنـه                    . انتخابات است 

 .ها در این زمینه است روش
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مســیر . ی یــک نــامزد بــر دیگــری اســت اســاس ایــن روش بــر روی مســیر غلبــه
هـا، یـک      هـا کـه در گـراف نتـایج، در جهـت پیکـان                از یـک سـری مقابلـه       غلبه عبارت اسـت   

بــرای آشــکار شــدن موضــوع، طــی مثــالی رونــد . کنــد نــامزد را بــه نــامزد دیگــر متصــل مــی
 .دهیم اجرای این روش را توضیح می

 . ماتریس و گراف زیر مربوط به یک انتخابات هستند :21مثال 
 

D C B A  
19 14 24  A 
20 23  12 B 
21  13 22 C 
 15 16 17 D 

 
 
 
 
 
 

دهنـد کـه بـه آن قـدرت یـا تـوان آن                به هـر مسـیر غلبـه، عـددی اختصـاص مـی            
ایـن  . تـرین مقابلـه در طـول مسـیر          این عـدد عبـارت اسـت از مقـدار ضـعیف           . گویند  مسیر می 
تــرین مقابلــه در حقیقــت همــان اســت کــه توســط معیــار کمتــرین مقابلــه بــه دســت  ضــعیف

 . آید می
 .پردازیم  و بر عکس میB به A بررسی مسیر غلبه از حال به

 
 24قدرت مسیر  B:  A           B به Aی  مسیر غلبه
 22قدرت مسیر  A:  B          C           A به Bی  مسیر غلبه

24 

23 22 

A

B C

D

23 

20 21 

22 
24 

19 
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ی   اســت، در صــورتی کــه قــدرت غلبــه24 برابــر B بــه Aی مســیر  قــدرت غلبــه

ــه A اســت، پــس مســیر  22مســیر عکــس آن  ــویB ب ــر، و در نتیجــه مــی   ق ــوییم  ت  Aگ
همچنــین .  یــک مســیر غالــب وجــود داردB بــه A اســت و از Bی مســیر غلبــه بــر  برنــده
 :داریم

 
 23قدرت مسیر  C:  A         B         C به Aی  مسیر غلبه
 22قدرت مسیر  A:  C         A به Cی  مسیر غلبه

 
 21قدرت مسیر  D:  A       B       C      D به Aی  مسیر غلبه
 قدرت مسیر صفر .هیچ مسیری وجود ندارد  :A به Dی  مسیر غلبه

 
 بـه   Dای از     بینیـد کـه هـیچ مسـیر غلبـه           اگر به آخـرین قسـمت توجـه کنیـد، مـی           

A  در ایـن وضـعیت بـه    . هاسـت  ایـن یـک امـر محتمـل در بسـیاری از انتخابـات      .  وجود ندارد
 . استDی مسیر غلبه بر   برندهA مسیر غلبه دارد، یعنی صورت خودکار نامزدی که

ــه ــود دارد  یــک نکت ــن قســمت وج ــز در ای ــر نی ــید،  . ی دیگ ــرده باش ــت ک ــر دق اگ
 بــا D بــه Aی  یــک مســیر ســاده.  وجــود داردD بــه Aایــد کــه چنــد مســیر غلبــه از  دیــده

  و نیــز مسـیری کـه در بــاال  20 بـا قـدرت   D و سـپس  B بــه A، مسـیر دیگـر از   19قـدرت  
قـانون روش مسـیر غالـب در ایـن مـورد تصـریح دارد کـه مسـیری                   . 21ارائه شده بـا قـدرت       

تـرین مسـیر باشـد، و ایـن همـان اسـت کـه                 شود کـه قـوی      به عنوان مسیر غلبه محسوب می     
 .در نظر گرفته شده است

 
 23قدرت مسیر  C:  B           C به Bی  مسیر غلبه
 22قدرت مسیر  B:  C          A          B به Cی  مسیر غلبه

 
 

24 23 21 

22 

24 23 

23 

22 24 
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 21قدرت مسیر  D:  B           C          D به Bی  مسیر غلبه
 قدرت مسیر صفر .هیچ مسیری وجود ندارد  :B به Dی  مسیر غلبه

 
 21قدرت مسیر  D:  C           D به Cی  مسیر غلبه
 یر صفرقدرت مس .هیچ مسیری وجود ندارد  :C به Dی  مسیر غلبه

 
 :ی موارد باال، مسیرهای غالب عبارتند از در نتیجه

 
A       B  A        C A        D B        C B        D C        D 

 
ــدارد،      ــود ن ــه او وج ــالبی علی ــیر غ ــیچ مس ــه ه ــامزدی ک ــا ن ــال تنه ــتAح .  اس

ی یـافتن برنـده     بـرا . همچنین این نامزد بر تمـام نامزدهـای دیگـر دارای مسـیر غالـب اسـت                
تـوانیم طبـق روش اصـلی کندرسـه اظهـار             ی بـاال هـم مـی        طبق مسـیرهای مشـخص شـده      

ــد، اســتفاده کنــیم   ــه ایــن  . نظــر کنــیم و هــم از دو مــورد گفتــه شــده در اول بن ــا توجــه ب ب
 .ی انتخابات است  برندهAها، نامزد  مالک

. تای که قابل توجه اسـت، متعـدی بـودن خاصـیت داشـتن مسـیر غالـب اسـ                     نکته
 دارای مسـیر غالـب باشـد،        S بـر نـامزد      Rمنظور از این اصطالح ایـن اسـت کـه اگـر نـامزد               

ــامزد  ــین ن ــامزد Sهمچن ــر ن ــامزد  T ب ــب باشــد، آنگــاه ن ــامزد R دارای مســیر غال ــر ن  T ب
ای باشـد      دارای مسـیر غالـب دوطرفـه       Y بـه    Xطـور اگـر       و همـین  . دارای مسیر غالب اسـت    

ــه Yو از  ــز مســیر غالــب دو طZ ب ــه نی ــه Xای وجــود داشــته باشــند، آنگــاه   رف  دارای Z ب
 M دارای مسـیر غالـب دو طرفـه و           M بـه    Lو همچنـین اگـر      . مسیر غالب دو طرفـه اسـت      

 ... . دارای مسیر غالب است و N به L دارای مسیر غالب باشد، آنگاه Nبه 
ــب، غیــر از ایــن ــرای انتخابــات اعــالم   روش مســیر غال ــدگانی ب ــا برن ــده ی کــه برن

 Aدر مثـال قبـل ترتیـب        . دهـد   ، یک ترتیب منطقی از برتـری نامزدهـا نیـز ارائـه مـی              کند  می
 ‹B ‹ C ‹ Dتــوان ترتیــب  در حــالی کــه مــی.  منــتج از ایــن روش اســتF ‹ G=H ‹ I را 

23 21 

21 
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 بـه   Hی یـک مسـیر غالـب دو طرفـه از              نیز از ایـن روش بـه دسـت آورد کـه نشـان دهنـده               
G             و از طـرف دیگـر هـر دو بـر             است و هیچ کدام بر دیگـری برتـری ندارنـدI  برتـر هسـتند  .

 .شود  از این روش نتیجه نمیF ‹ G ‹ H ‹ I ‹ Fولی هیچ گاه ترتیب 
 
 21 روش جفت های امتیازی-5 - ج-2

ــه  ــاالی قل ــب در ب ــراه روش مســیر غال هــای کندرســه، روش دیگــری  ی روش هم
ــام روش جفــت  ــه ن ــازی  ب ــدمن(هــای امتی ــن روش ویژگــی. وجــود دارد) 22روش تی هــای  ای

ی کندرسـه بــه عنـوان برنــده، یـا انتخــاب برنـده از میــان      خـوبی نظیـر عــدم انتخـاب بازنــده   
ی شــوارتز را در خــود دارد کــه همگــی در روش مســیر غالــب نیــز        اعضــای مجموعــه 

 .موجودند
ــا یــک جــدول خــالی شــروع مــی  ای کــه دارای  ســپس مقابلــه. شــود ایــن روش ب

هـا بـه       کـار بـه همـین ترتیـب بـا افـزودن مقابلـه              بیشترین امتیاز برد است، به آن اضافه شده،       
ای برسـیم کـه باعـث ایجـاد           کـه بـه مقابلـه       شـود، تـا ایـن       ترتیب برتری امتیاز برد انجـام مـی       

را نوشــته بــه رونــد “ حــذف ” ی  جلــوی ایــن مقابلــه کلمــه. هــای قبلــی شــود دور در مقابلــه
دهـیم    ری را انجـام مـی     هـایی برخـوردیم، همـان کـا         دهیم و هرجا بـه چنـین مقابلـه          ادامه می 

در جلـوی   “ حـذف   ” ی    هـایی کـه دارای کلمـه        در پایـان تمـام مقابلـه      . که در قبل گفتـه شـد      
ــه        ــورد بقی ــه در م ــلی کندرس ــاس روش اص ــر اس ــپس ب ــته و س ــتند را برداش ــود هس ی  خ

تـوان گفـت، برنـده یـا برنـدگان، کسـانی              همچنـین مـی   . کنـیم   ها، برنـده را تعیـین مـی         مقابله
 .ای بر علیه آنان وجود نداشته باشد قابلههستند که هیچ م

 
 . با توجه به نتایج انتخاباتی داریم :22مثال 

 
 

                                                 
21- Ranked pairs 

22- Tideman’s method 
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D C B A  
19 14 24  A 
20 23  12 B 
21  13 22 C 
 15 16 17 D 

 
 
 
 
 
 

هــا را بــه ترتیــب  هــای امتیــازی، جــدولی ایجــاد کــرده و مقابلــه طبــق روش جفــت
وجـه داشـته باشـید کـه همیشـه دو مقابلـه حـداقل در                ت. نویسـم   بزرگی امتیاز بـرد در آن مـی       

تواننـد باعـث ایجـاد دور در          گـاه دو مقابلـه نمـی        این جدول وجـود خواهـد داشـت، زیـرا هـیچ           
 .یک انتخابات شوند

 
 A         B  24برتری 
 B         C  23برتری 

 22برتری  C         A حذف
 

ــا Aی  کنیــد، مقابلــه گونــه کــه مشــاهده مــی همــان  بــه دلیــل ایجــاد دور در C ب
 .گیرد را می“ حذف ” ی قبل از خود، برچسب  وضعیت دو مقابله

 
 

A

B C

D

23 

20 21 

22 
24 

19 
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 C         D  21قدرت 
 B         D  20قدرت 
 A         D  19قدرت 

 
ی هـیچ      بازنـده  Aتـوان دیـد کـه نـامزد           در نتیجه بـا توجـه بـه جـداول فـوق مـی             

ــوده، حــذف شــده اســت، پــس او  ای کــه  ای نیســت و تنهــا مقابلــه مقابلــه ــده ب او در آن بازن
 .ی انتخابات است برنده

ــت ــری        روش جف ــب برت ــب، ترتی ــیر غال ــد روش مس ــز همانن ــازی نی ــای امتی ه
 › A ‹ B ‹ Cدهـد، در ایـن مثـال ایـن ترتیـب عبـارت اسـت از                   نامزدها در انتخابـات را مـی      

D.  
ر آن جــا نیــز د. ایــن مثــال قــبالً بــرای روش مســیر غالــب نیــز مطــرح شــده بــود 

امـا بایـد   .  گشـت و ترتیـب نیـز همـان بـود کـه در ایـن مثـال بـه دسـت آمـد            Aبرنده نامزد   
ــده   ی ایــن دو روش یکســان  توجــه داشــت کــه ایــن یــک امــر کلــی نیســت و همیشــه برن

با ایـن حـال ایـن دو روش در یـک سـطح از عـدالت قـرار دارنـد و هـیچ برتـری بـر                            . نیستند
 .یکدیگر از این نظر ندارند

ی دو روش مسـیر غالـب    هـا برنـده   شـود کـه در آن    هـایی در زیـر بررسـی مـی          المث
 .های امتیازی یکسان نیست و جفت

 . نتایج زیر در انتخاباتی حاصل گشته است :23مثال 
 

7 : B ‹ A ‹ C ‹ D 4 : B ‹ C ‹ A ‹ D  
5 : C ‹ D ‹ A ‹ B 2 : D ‹ A ‹ B ‹ C  
5 : D ‹ B ‹ A ‹ C 2 : A ‹ D ‹ B ‹ C 
4 : C ‹ A ‹ D ‹ B 1 : A ‹ C ‹ D ‹ B 

 
 :که نمایش ماتریسی و نمودار گراف آن به صورت زیر هستند
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D C B A  
18 17 14  A 
11 20  16 B 
21  10 13 C 
 9 19 12 D 

 
 
 
 
 
 

مسـیر غالـب بـا خـط کلفـت مشـخص شـده              (با توجه به روش مسیر غالـب داریـم          
 .):است

 
 18قدرت مسیر  B:  A           D          B به Aی  مسیر غلبه
 16قدرت مسیر  A:  B           A به Bی  مسیر غلبه

 
 18قدرت مسیر  C:  A       D       B       C به Aی  مسیر غلبه
 16قدرت مسیر   A:  C       D       B       A به Cی  مسیر غلبه

 
 18قدرت مسیر  D:  A        D به Aی  مسیر غلبه
 16قدرت مسیر  A:  D        B         A به Dی  مسیر غلبه

 
 

18 

16 

18 

19 

18 19 20 

21 19 16 

19 16 

A

B C

D

20 

19 

21 

17 
16 

18 
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 20قدرت مسیر  C:  B           C به Bی  مسیر غلبه
 19قدرت مسیر  B:  C           D          B به Cی  مسیر غلبه

 
 20سیر قدرت م D:  B           C          D به Bی  مسیر غلبه
 19قدرت مسیر  B:  D          B به Dی  مسیر غلبه

 
 21قدرت مسیر  D:  C           D به Cی  مسیر غلبه
 19قدرت مسیر  C:  D          B           C به Dی  مسیر غلبه

 
ــامزد     ــود، ن ــب موج ــیرهای غال ــاال و مس ــایج ب ــه نت ــه ب ــا توج ــس ب ــدهAپ ی   برن

 .شود  توسط این روش به نامزدها داده میA ‹ B ‹ C ‹ Dب انتخابات است و ترتی
 :های امتیازی داریم از طرف دیگر در جدول جفت

 
 C           D  21قدرت 
 B           C  20قدرت 

 19قدرت  D           B حذف
 A           D  18قدرت 
 A           C  17قدرت 
 B           A  16قدرت 

 
ــه و در  ــدهBنتیج ــت  برن ــت   ی روش جف ــازی اس ــای امتی ــه   . ه ــد ک ــه کنی توج
 اسـت و ایـن دلیلـی اسـت کـه            16 بـه    A است ولـی بـدترین باخـت         19 به   Bبدترین باخت   

امــا از طــرف دیگــر ایــن بــدترین . گزینــد  را بــه عنــوان برنــده برمــیAروش مســیر غالــب 
 بـه   C بـه    B دور   گـذارد زیـرا در      هـای امتیـازی تـأثیری نمـی          بـر روی روش جفـت      Bباخت  

Dای کـــه در آن   ، مقابلـــهB بازنـــده اســـت، کمتـــرین امتیـــاز بـــرد را در مقابـــل دیگـــر 

20 

21 19 

20 21 

21 

19 

19 20 
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ــه ــایین   مقابل ــدول پ ــه در ج ــود در دور دارد و در نتیج ــای موج ــر از آن ه ــه و   ت ــرار گرفت ــا ق ه
 .شود حذف می

ــا   مقابلــهBموضــوع جالــب توجــه دیگــر ایــن اســت کــه    را Aی رو در رویــش ب
، نـامزد   B و   Aتـوان قضـاوت کـرد کـه در بـین               روی ایـن موضـوع نمـی       برده است، ولـی از    

Bکنید ای دیگر مشاهده می در مثال زیر وضعیت را به گونه.  باید برنده باشد. 
 . نتایج زیر در انتخاباتی به دست آمده است :24مثال 

 
8 : B ‹ D ‹ E ‹ A ‹ C 4 : D ‹ A ‹ C ‹ B ‹ E 2 : A ‹ B ‹ D ‹ C ‹ E 
8 : C ‹ A ‹ B ‹ E ‹ D 4 : D ‹ C ‹ A ‹ B ‹ E 1 : D ‹ E ‹ C ‹ A ‹ B 
8 : E ‹ B ‹ A ‹ D ‹ C 3 : A ‹ B ‹ C ‹ D ‹ E 1 : B ‹ A ‹ D ‹ C ‹ E 
5 : E ‹ A ‹ C ‹ B ‹ D 3 : E ‹ A ‹ D ‹ C ‹ B 1 : A ‹ D ‹ C ‹ B ‹ E 
5 : D ‹ C ‹ B ‹ E ‹ A 2 : C ‹ E ‹ B ‹ D ‹ A 1 : E ‹ C ‹ B ‹ A ‹ D 

 
 :ماتریس و گراف این انتخابات را به صورت زیر داریم

 
E D C B A  
23 32 35 31  A 
36 38 22  25 B 
30 19  34 21 C 
29  37 18 24 D 
 27 26 20 33 E 

 
 
 
 
 

A B 

C 

D 

E 

33 
31 34 

36 35 
30 

29 32 38 37 



 ی انتخابات های تعیین برنده                             روش                            97         

 نشــان داده تــر مســیرهای غالــب بــا خــط کلفــت(بــا توجــه بــه روش مســیر غالــب 
 .):اند شده

 

 33قدرت  Aه  بBمسیر   35قدرت  B به Aمسیر 
 33قدرت  A به Cمسیر   35قدرت  C به Aمسیر 
 33قدرت  A به Dمسیر   34قدرت  D به Aمسیر 
 33قدرت  A به Eمسیر   34قدرت  E به Aمسیر 
 34قدرت  B به Cمسیر   37قدرت  C به Bمسیر 
 34قدرت  B به Dمسیر   38قدرت  D به Bمسیر 
 33قدرت  B به Eمسیر   36قدرت  E به Bمسیر 
 37قدرت  C به Dمسیر   34قدرت  D به Cمسیر 

 33قدرت  C به Eمسیر   34قدرت  E به Cمسیر 
 33قدرت  D به Eمسیر   34قدرت  E به Dمسیر 

 
ــده  ــس برن ــب   پ ــیر غال ــن روش    Aی روش مس ــا در ای ــب نامزده ــت و ترتی  اس

A‹B‹D‹C‹E.  
 :های امتیازی داریم حال با توجه به روش جفت

 
 B          D  38قدرت 
 D          C  37قدرت 
 B          E  36قدرت 
 A          C  35قدرت 

 34قدرت  C          B حذف
 E          A  33قدرت 
 A          D  32قدرت 

 31قدرت  A          B حذف
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 30قدرت  C          E حذف
 29قدرت  D          E حذف

 
ــه  ــدهBدر نتیج ــات اســت  برن ــت. ی انتخاب ــب روش جف ــز   ترتی ــازی نی ــای امتی ه

  .B ‹ E ‹ A ‹ D ‹ Cبرای این نامزدها عبارت است از 
 بـه  A اسـت در صـورتی کـه بـدترین باخـت        34 بـه    Bدر این جـا بـدترین باخـت         

 بـه   B بـه    Cتـرین مقابلـه در دور          است، ولی از طرف دیگـر ایـن بـدترین باخـت، ضـعیف              33
D     همچنـین در مثـال قبـل       . گـردد و تـأثیری روی رونـد نـدارد           ه حـذف مـی     است و در نتیجـ

ی   بـا برنـده شـدن در مقابلـه    E شـده بـود، امـا در ایـن جـا       A خود باعث باخت     Bدیدیم که   
ــا  ــی Aرو در رو ب ــت او م ــث شکس ــرد    باع ــز ب ــود، ونی ــر A، 25-31ش ــم B ب  را از A، ه

ی   تـرین مرحلـه      ضـعیف  شـود کـه در      قـدر دیـر ظـاهر مـی         دهـد، چـون آن      شکست نجات نمی  
 .شود گیرد و حذف می  قرار میA به E به Bدور 

 
  روش های دیگر کندرسه-6 - ج-2

هـای کندرسـه زمـانی مـورد اسـتفاده            جـا بحـث شـد، روش        گونه کـه تـا ایـن        همان
ولـی همیشـه    . گیرنـد کـه روش اصـلی فاقـد جـواب و در اصـطالح دارای دور باشـد                    قرار مـی  

هـا ایـن نیسـت، هرچنـد کـه تـا بـه حـال هرچـه              ده از آن روش   در بحث کاربردی دلیل اسـتفا     
هـایی بـه صـورت خالصـه          در ایـن قسـمت روش     . گفته شـده بـر همـین اسـاس بـوده اسـت            

هـای قبـل    پـای روش    شـود کـه هـر چنـد از نظـر ارزش و اعتبـار و نیـز قـدرت هـم                       آورده می 
 .ای دارند های درخور و ویژه نیستند ولی قابلیت
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 23ینود روش ر-1 -6 - ج-2
در ایــن روش، نــامزدی کــه بــدترین باخــت بــه نامزدهــای دیگــر را طبــق هرکــدام 

شــود و در نتیجــه  از رونــدهای معیــار کمتــرین مقابلــه داشــته باشــد، از انتخابــات حــذف مــی 
گیرنـد    های او نیز حذف گشته و ایـن رونـد حـذف نامزدهـا تـا زمـانی صـورت مـی                       تمام مقابله 

 .ی روش رینود است آن برندهکه تنها یک نامزد باقی بماند و 
 
 24 روش داگسون-2 -6 - ج-2

ــام  . ال. ایــن روش توســط ســی ــا ن ــوییس کــارولداگســون کــه بیشــتر او را ب  25ل
هـایی از او      در ایـن روش تفـاوت امتیـاز باخـت هـر نـامزد در مقابلـه                . شناسـند، ابـداع شـد       می

ی انتخابـات اسـت       نـده شـود و در پایـان نـامزدی بر          ها بازنده بوده، با هـم جمـع مـی           که در آن  
 .که دارای کمترین مجموع باشد

ــده  ــامزدی برن ــر ن ــن روش اگ ــاز   ی کندرســه باشــد، آن در ای ــاوت امتی ــن تف ــاه ای گ
 .ی این روش نیز است گردد و در نتیجه همان نامزد برنده باخت صفر می

 
 26 روش کمینی-3 -6 - ج-2

ـ    هـای کندرسـه بـه دنبـال اعـالم برنـده             ی روش   اگر چـه عمـده     رای انتخابـات   ای ب
شـود تـا نامزدهـا در فهرسـتی ترتیبـی، بـه ترتیـب برتریشـان در                    هستند، ولی گاهی الزم مـی     

 .دهد انتخابات قرار گیرند و این کاری است که روش کمینی انجام می
ــعیت         ــا داد، از روی وض ــه نامزده ــوان ب ــه بت ــی ک ــر ترتیب ــه ه ــن روش ب در ای

 ترتیبـی بـه عنـوان ترتیـب برتـری نامزدهـا             دهـیم و در پایـان       های رأی یک امتیـاز مـی        برگه
 .شود که دارای بیشترین امتیاز باشد اعالم می

                                                 
23- Raynaud 
24- Dodgson 
25- Lewis Carroll 
26- Kemeny 
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خـواهیم بـه ترتیـب        فـرض کنیـد مـی     . آوریـم   برای روش شـدن مطلـب مثـالی مـی         
A ‹ B ‹ C ‹ D ــدهیم ــاز ب ــه.  امتی ــه دارای     در برگ ــود دارد ک ــه وج ــنج برگ ــای رأی، پ ه

هــای رأی را بــه ترتیــب  ترتیــب برگــهحــال اگــر بخــواهیم .  اســتA ‹ D ‹ B ‹ Cترتیــب 
 بـا   D و   B بـا    Dجـایی     جـایی تبـدیل کنـیم، دو جابـه          مورد نظر خود در کمترین تعـداد جابـه        

C  انـد، بـه ایـن قسـمت از           که پـنج برگـه دارای ایـن خاصـیت           پس با توجه به این    .  الزم است
ای هــای دیگــر را بــر بــه همــین ترتیــب امتیــاز قســمت. دهــیم  مــی-2×5=-10کــار امتیــاز 

هـا بـه آن ترتیـب         ترتیب مورد نظرمان محاسبه کرده و در پایـان بـا جمـع تمـام ایـن قسـمت                  
کنـیم و در پایـان        هـای قابـل حصـول دیگـر را نیـز امتیـازدهی مـی                ترتیـب . دهـیم   امتیاز مـی  

 .کنیم ترتیبی که بیشترین امتیاز را دارد، به عنوان ترتیب نامزدها اعالم می
 
  روش های دیگر تک برنده-3
هـایی بودنـد کـه دارای شـهرت           چه تا بـه حـال مـورد بحـث قـرار گرفـت، روش                نآ

هـایی نیـز وجـود دارد کـه ممکـن             امـا روش  . ی انتخابـات هسـتند      و کاربردی عملی در زمینـه     
 خـود، دارای شـهرت خـوبی بـه دالیـل خاصـی نباشـند، و                  هـای خـاص     است در عین برتـری    

هــای کوچــک بــاقی  ه در مکــانبــه همــین جهــت در حــد یــک نظریــه و یــا در حــد اســتفاد 
 .اند مانده

بــه همــین جهــت و نیــز جلــوگیری از طــوالنی شــدن بحــث، تنهــا بــه آوردن نــام  
 .کنیم ها بسنده می این روش

 27 روش حذفی کمترین مقابله-1
 28 روش کومبز-2
 29ینل روش باک-3
 30های ترتیبی  روش درجه-4

                                                 
27- Lowest two elimination runoff 
28- Coombs 

29- Bucklin 
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 31 روش کوپلند-5
 32 روش رأی تکمیلی-6
 33سریالنکایی روش رأی تکمیلی -7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                 
30- Cardinal ratings summation 
31- Copeland 

32- Supplementary Vote 
33- Sri Lankan Supplementary Vote 
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 ی انتخابات تک برنده در کشورهای مختلف های مورد استفاده در اعالم برنده جدول روش
 

 روش انتخاب نام کشور روش انتخاب نام کشور
 اکثریت نسبی آنتیگوا و باربودا اکثریت نسبی آروبا
 دو دور حذفی ازبکستان اکثریت نسبی اتیوپی
 اکثریت نسبی اگاندا ریحذفی دو استرالیا

 دو دور حذفی ایران اکثریت نسبی ایاالت متحده آمریکا
 اکثریت نسبی باهاماس اکثریت نسبی باربادوس

 دو دور حذفی بالروس اکثریت نسبی بریتانیای کبیر
 اکثریت نسبی بنگالدش اکثریت نسبی بلیز
 اکثریت نسبی بوتسوانا اکثریت نسبی بوتان

 اکثریت نسبی پاالئو نسبیاکثریت  پاکستان
 اکثریت نسبی تانزانیا دو دور حذفی تاجیکستان
 اکثریت نسبی ترینیداد و توباگو دو دور حذفی ترکمنستان

 دو دور حذفی توگو اکثریت نسبی توالو
 اکثریت نسبی جامائیکا اکثریت نسبی تونگا

 اکثریت نسبی جزایر کیمن اکثریت نسبی جزایر سلیمان
 دو دور حذفی جمهوری آفریقای مرکزی اکثریت نسبی شالجزایر مار

 اکثریت نسبی جمهوری دموکراتیک کنگو دو دور حذفی جمهوری چک
 اکثریت نسبی رواندا اکثریت نسبی دومنیکن
 اکثریت نسبی زیمباوه اکثریت نسبی زامبیا

 اکثریت نسبی سنت لوسیا اکثریت نسبی سنت کیتس و نویس
 اکثریت نسبی سوازیلند اکثریت نسبی نسسنت وینست و گرنادی

 اکثریت نسبی سوریه اکثریت نسبی سودان
 اکثریت نسبی غنا اکثریت نسبی سیرالئون
 حذفی دوری فیجی دو دور حذفی فرانسه

 دو دور حذفی قزاقستان دو دور حذفی قرقیزستان
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 روش انتخاب نام کشور روش انتخاب نام کشور
 اکثریت نسبی مالیکره ش اکثریت نسبی کانادا
 دو دورحذفی کنگو دو دور حذفی کریباتی
 دو دور حذفی کوبا اکثریت نسبی کنیا
 اکثریت نسبی گامبیا دو دور حذفی گابون
 اکثریت نسبی گینه جدید پاپوا اکثریت نسبی گرانادا
 اکثریت نسبی مالزی اکثریت نسبی ماالوی
 اکثریت نسبی مراکش دو دور حذفی مالی
 اکثریت نسبی مغولستان و دور حذفید مصر

 دو دور حذفی موناکو دو دور حذفی موریتانی
 حذفی دوری نائورو اکثریت نسبی مونتسرات
 اکثریت نسبی نیجریه اکثریت نسبی نپال
 دو دور حذفی هاییتی دو دور حذفی ویتنام
 اکثریت نسبی یمن اکثریت نسبی هند
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44  
 ی انتخابات  برندهتعیینهای  روش

 ای های چندبرنده روش
 برنده به چندبرنده های تک تعمیم روش

 
ــده روش ــرای  در هــای اعــالم برن ــاتی کــه ب ــزار تصــاحب انتخاب ــد جایگــاه برگ چن

هـای     تعمـیم روش    اغلـب  هـا   ایـن روش  . شـود   ای خوانـده مـی      هـای چندبرنـده     شـود، روش    می
 .پردازیم  میها آنای هستند، که در این بخش به بررسی   چندبرندهای به تک برنده
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 های فاقد ترتیب یا بدون امتیازبندی  روش-1
 
  اکثریت نسبی- الف-1

دهنـده   در این روش، نـوع برگـزاری انتخابـات بـه ایـن صـورت اسـت کـه هـر رأی            
، ز ایـن تعـداد   یـا کمتـر ا  هـایی کـه مـورد نظـر اسـت      به تعداد سـمت از میان نامزدها حق دارد  
در زمــان اعــالم . دهــد برگزینــد و بــه هرکــدام فقــط یــک رأی ی مــورد نظــرش رانامزدهــا

هـای بـه دسـت        برندگان این انتخابـات نیـز تمـام نامزدهـا بـه ترتیـب کـاهش در تعـداد رأی                   
 افـراد بـه   ،حاصـل از بـاالی فهرسـت      سـپس بـه ترتیـب       شـوند و      ها مرتب مـی     آمده توسط آن  

 .گردند سمتشان منصوب می
یـک انتخابـات صـد نـامزد نماینـدگی مجلـس بـر سـر پـنج کرسـی                     در  :25 مثال

 .شود آن در ذیل مشاهده می نتایج اند که  داده رأینفر 600000، اند کردهبا هم رقابت 
ــن( ــا در ای ــه صــورت  ج ــامزد ب ــایش 1A ،2A ، ... ،100A صــد ن ــد داده شــده نم . ان

مزد اول بــه صــورت کاهشــی آمــده  نــا10فقــط بــرای مرتــب شــده همچنــین در زیــر، نتــایج 
 .)است

 

1A : 345876 
5A : 345802 

12A : 302405 
14A : 294568 
24A : 224589 
6A : 224565 
9A : 202891 

16A : 128458 
3A : 102697 

65A : 100028 
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 بــرای ، پــنج نــامزد اولشــود همــان طــور کــه از روی ایــن فهرســت مشــاهده مــی
 .شوند نمایندگی مجلس برگزیده می

 هـای دیگـری نیــز مبتنـی بـر اکثریــت نسـبی وجـود دارنــد، کـه در الگــوریتم        شرو
در یکـی از ایـن      . هـا مـالک اصـلی اسـت         ی آن   متفاوتند ولی داشتن اکثریـت نسـبی در همـه         

ی  ریــزی شــده، تمــام احــزاب یــک منطقــه هــا کــه بــر اســاس انتخابــات حزبــی طــرح  روش
ــود را در     ــول خ ــورد قب ــای م ــتی از نامزده ــاتی، فهرس ــار رأیانتخاب ــرار    اختی ــدگان ق دهن

دادن بـه جـای افـراد بـه حـزب مـورد نظرشـان             دهنـدگان در هنگـام رأی       سپس رأی . دهند  می
ی انتخابــات فهرســت هــر حزبــی کــه اکثریــت نســبی آن  دهنــد و در اعــالم نتیجــه رأی مــی

 .شوند منطقه را به دست آورده باشد، به عنوان برندگان آن منطقه شناخته می
 
 مطلق اکثریت - ب-1

شـوند کـه اکثریـت        هـا برگزیـده مـی       در این روش، نامزدهایی بـرای تصـدی سـمت         
ایـن روش بـه خـودی خـود         . آراء اخـذ شـده را بـه دسـت آورده باشـند            %) 50بـیش از    (مطلق  

هــا،  هــای واقعــی فاقــد کــاربرد اســت، زیــرا عمومــاً بــه تعــداد ســمت در بســیاری از انتخابــات
 .ق را کسب کنندتوانند مالک اکثریت مطل نامزدها نمی
 
  دو دور حذفی- ج-1

ــی از روش ــن روش یک ــق      ای ــت مطل ــالک اکثری ــاس م ــر اس ــه ب ــت ک ــایی اس ه
در ایـن روش اگـر تعـداد نامزدهـایی کـه اکثریـت مطلـق را کسـب                   . شـود   تعریف و اجـرا مـی     

. شـوند   هـای مـورد نظـر بـود، نامزدهـا بـه سمتشـان منصـوب مـی                   انـد بـه تعـداد سـمت         کرده
هـای    انـد، بـیش از سـمت        مزدهـایی کـه اکثریـت مطلـق را کسـب کـرده            همچنین اگر تعداد نا   

ــاالی      ــراد ب ــده، و اف ــت نســبی عمــل ش ــه روش اکثری ــه ب ــا توج ــد، ب ــورد درخواســت باش م
 .شوند ها منصوب می سمتاین ها، به  فهرست به تعداد سمت

در غیر دو صورت باال، یعنـی اگـر تعـداد نامزدهـایی کـه اکثریـت مطلـق را کسـب                      
هــا کــه اکثریــت مطلــق را کســب  هــا باشــد، آن دســته از آن ر از تعــداد ســمتانــد کمتــ کــرده
 از   و هـای باقیمانـده     دو برابـر تعـداد سـمت      سـپس   شـوند، و      ها منصـوب مـی      اند به سمت    کرده
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شــوند و انتخابــات در دور دوم برگــزار شــده و در  ، نامزدهــایی برگزیــده مــیفهرســت کاهشــی
 دیگـر تعـداد     نـوعی در   .شـود   این دور نتـایج بـا توجـه بـه روش اکثریـت نسـبی بررسـی مـی                  

ــی    ــده م ــرای دور دوم برگزی ــده ب ــه ش ــت گفت ــه از فهرس ــایی ک ــداد   نامزده ــر تع ــوند براب ش
 نـوع دیگـری نیـز از ایـن مـورد      همچنـین . ی یـک اسـت   افهضـ هـای بـاقی مانـده بـه ا        سمت

ــمت     ــداد س ــر تع ــاوی دو براب ــای دور دوم مس ــداد نامزده ــه در آن تع ــود دارد ک ــه   وج ــا ب ه
 .ی یک است اضافه

هـای مختلـف انتخابـاتی،        توجه شود کـه در یـک انتخابـات ممکـن اسـت در حـوزه               
 .از روندهایی متفاوتی برای مشخص کردن تعداد نامزدهای دور دوم استفاده شود

 
  روش رأی توافقی-د -1

هـای تـک برنـده، همـان رونـد            هـم نـامش در روش     ی    شـیوه این روش با توجه به      
ــده. ویــژه بــرای اخــذ آراء را دارد ی انتخابــات نیــز فهرســتی بــه ترتیــب   در زمــان اعــالم برن

ــه مــی  ــرای ســمت   کــاهش آراء نامزدهــا تهی ــراد در ایــن فهرســت ب ــاالترین اف هــا  شــود و ب
 .شوند برگزیده می

در ابتــدا بــه نظــر آیــد کــه ایــن روش و روش اکثریــت نســبی، هماننــد هــم شــاید 
در مــورد . ولــی بایــد بــه رونــد اجــرا و اخــذ رأی نیــز در هــر دو مــورد توجــه شــود  . هســتند

 نامزدهـا آن،  هـا یـا کمتـر از          توانسـت بـه تعـداد سـمت         دهنده تنها مـی     اکثریت نسبی، هر رأی   
تواننـد بـه هـر        دهنـدگان مـی      ایـن روش رأی    هـا یـک رأی بدهـد، امـا در            برگزیند و بـه آن     را

 .رأی بدهند تعداد از نامزدها که مایل باشند،
 
 یا امتیازبندی های دارای ترتیب  روش-2
 
  روش بوردا- الف-2

هــای تــک برنــده بــه آن اشــاره  دهــد کــه در روش در ایــن روش همــان روی مــی
نتخابـات بـه بـیش از       ، گـاهی تعـداد نامزدهـای یـک ا         کـه در عمـل     کـرد اما بایـد توجـه      . شد

ــه ترتیــب مــورد دلخــواه رأی  رســد و ایــن موضــوع کــار رأی   نفــر مــی500 ــده را  دادن ب دهن
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هـای مـورد نظـر در انتخابـات           کند، در چنـین شـرایطی بـا توجـه بـه تعـداد سـمت                 مشکل می 
گیرنـد، تعیـین      هـای رأی قـرار مـی        یک سقف اجبـاری بـرای تعـداد نامزدهـایی کـه در برگـه              

 .شود دهندگان گذاشته می تعداد بیشتر به اختیار رأیشود و از آن  می
ــد، پــس از امتیــازدهی بــه جایگــاه  هــا، امتیــاز تمــام نامزدهــا محاســبه   در ایــن رون

در اعـالم نتیجـه نیـز از فهرسـت بـه           . شـود   شده و در فهرستی بـه ترتیـب نزولـی مرتـب مـی             
ــاال، بــه تعــداد ســمت  ت خــود قــرار هــا، نامزدهــا برگزیــده شــده و در ســم  دســت آمــده از ب

 .گیرند می
 
 های کندرسه  روش- ب-2

ــه در بخــش روش   ــه ک ــلی کندرس ــد، دارای    روش اص ــر ش ــده ذک ــک برن ــای ت ه
گونــه اطالعــی از دیگــر نامزدهــا در اختیــار مــا  کــاربردی در ایــن قســمت نیســت، زیــرا هــیچ

هـایی از ایـن روش وجـود          ایـد، زیـر روش      گونـه کـه قـبالً هـم دیـده           ولی همان . دهد  قرار نمی 
هـا، پـس از یـافتن         در ایـن زیـر روش     . دادنـد   اشتند که یک ترتیب منطقـی بـه نامزدهـا مـی           د

ــمَ هــا نامزدهــا را جــدا کــرده و در  تترتیــب منطقــی نامزدهــا، از سَــمتِ برتــری بــه تعــداد سِ
 .دهیم های خود قرار می تمَسِ

هـای تـک      توانیـد بـه بخـش روش        هـا، مـی     تـر ایـن زیـر روش        برای بررسـی دقیـق    
 .های امتیازی و مخصوصاً روش کمینی مراجعه کنید ت مسیر غالب، جفتبرنده، قسم

 نیــز رونــد اجــرای انتخابــات هماننــد  هــا الزم اســت ذکــر شــود کــه در ایــن روش
هـای    تـوان تعـداد نامزدهـای ذکـر شـده در برگـه              روش بوردا است و اگر لزومی پیش آید مـی         

 .دگی کار کاسته شود محدود کرد تا در عمل از پیچییک تعداد مناسبرأی را به 
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55  
 های انتخاباتی پارادوکس

 
ممکــن مختلــف، هــای  الگــوریتم بــا اعمــال گیــری کــه دیــدیم، در یــک رأی چنــان

کننـد،   مـی گرچـه اوراق رأی تغییـر ن   بـه طـوری کـه        آیـد   متفـاوت بـه دسـت       های   هنتیجاست  
مـی تواننـد     هـا  هـر یـک از نامزد      ،که کدام روش محاسبه آراء بـه کـار بـرده شـود             بسته به این  

 از طـرف دیگـر هـر روش، محاسـن و معـایبی دارد و ممکـن اسـت مـا                .حسوب شـوند   م برنده
در ایـن فصـل بـا چنـد مثـال بـه             . انتخابـاتی روبـرو سـازند     ) هـای  پـارادوکس (را با معضـالت     

 :های انتخاباتی می پردازیم توصیف بعضی از پارادوکس



 112ده کیست؟                                                                                     برن

ــا حضــور    ــات ب ــان یــک انتخاب ــد در جری ــده   رأی55فــرض کنی ــه شــیوه(دهن  ی ب
ــ ــامزد  5 ب کــردنمرت ــه ترتیــب اولویــت E و A ،B ،C ،D ن ــدون امکــان تخصــیص ( ب ب

در جــدولی موســوم بــه  (هــای رأی در قالــب شــش صــورت زیــر  برگــه))اولویتهــای یکســان
  : به دست آمده باشد)ها جدول اولویت
 

 6نوع  5نوع  4وع ن 3نوع  2نوع  1نوع  

 A B C D E E اولویت اول

 D E B C B C اولویت دوم

 E D E E D D اولویت سوم

 C C D B C B اولویت چهارم

 B A A A A A اولویت پنجم

  رأی2  رأی4  رأی9 رأی10 رأی12 رأی18 

 
 :شود استفاده می کالسیک برای انتخاب برنده  الگوریتمپنجمعموالً از 

ــترین( ● ــبی  ) ( رأی اولروش بیش ــت نس ــدی  ؛ اکثری ــدون امتیازبن ــیم روش ب تعم
ــه ــه برگ ــاز ب ــای دارای امتی ــامزد ) ه ــر ن ــه ه ــاتی ک ــداد دفع ــت(اول  رأی ،تع را در )  اولاولوی

، هـای رأی بـه خـود اختصـاص داده اسـت شـمرده و نـامزد بـا بیشـترین تعـداد رأی اول                 ورقه
بـه عنـوان برنـده      ،  )نصـف رأی دهنـدگان بـه عـالوه یـک نفـر            یعنـی   ( اکثریت آراء    و نه لزوماً  

ــی ــن شــیوه. شــود انتخــاب م  کــه در آن فقــط از ســطر اول اطالعــات اســتفاده  براســاس ای
 .برنده است)  رأی اول18با  (A شود، می
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 6نوع  5نوع  4نوع  3نوع  2نوع  1نوع 

A B C D E E 

  رأی2  رأی4  رأی9 رأی10 رأی12 رأی18
 

 حتـی ثلـث آراء اول را هـم بـه دسـت نیـاورده اسـت ولـی                    Aتوجه کنید که گرچه     
 . برنده شده است
ــذفیدو دور  روش(  ● ــه  ؛ ح ــه برگ ــدی ب ــدون امتیازبن ــیم روش ب ــای دارای  تعم ه

هـای رأی بـه خـود اختصـاص داده             رأی اول را در ورقـه      ، تعداد دفعـاتی کـه هـر نـامزد         )امتیاز
ـ بر شود، نـامزد بـا اکثریـت آراء           است، شمرده می   اگـر هـیچ نـامزدی اکثریـت        ده اسـت ولـی      ن

انـد، بقیـه بازنـده        رأی اول را بـه دسـت آورده       شـترین   آراء را کسب نکرد، به جز دو نفـر کـه بی           
شوند و سـپس بـا حـذف صـوری بازنـدگان و شـمارش مجـدد آراء درمـورد دو نفـر،                         اعالم می 

بـر مبنـای ایـن      . شـود    اول بـه عنـوان برنـده اعـالم مـی           ءآرا) و ضمناً اکثریت  (فرد با باالترین    
ــدا  ــا  (Aروش ابت ــا  (Bو ) رأی18ب ــی) رأی12ب ــون انتخــاب م ــد ش ــه بع ــا  (Bد و در مرحل ب

 . گرددبه عنوان برنده معرفی می)  رأی2+4+9+10+12=37
 

A B     

  B  B  

      

   B  B 

B A A A A A 

  رأی2  رأی4  رأی9 رأی10 رأی12 رأی18
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ــه؛ دوری ی حــذفروش (● ــرای کــم شــدن   نمون ای تغییریافتــه از ایــن روش کــه ب
 رأی اول را در     ،تعـداد دفعـاتی کـه هـر نـامزد         ) شـود   مـی هـای شـمارش از آن اسـتفاده           هزینه
نـامزد بـا اکثریـت آراء برنـده         . شـود   های رأی به خود اختصـاص داده اسـت، شـمرده مـی              ورقه

اســت ولــی اگــر هــیچ نــامزدی اکثریــت را کســب نکنــد، نــامزد بــا کمتــرین رأی اول حــذف 
کنـیم تـا یکـی از         ر مـی  قـدر تکـرا    ایـن کـار را آن     . گـردد   گردد و دوباره آراء شـمارش مـی         می

ون هــیچ نــامزدی اکثریــت چــ ،بــر ایــن اســاس. دســت آورد   اول را بــهءنامزدهــا اکثریــت آرا
و ) رأی اول 9بــا  (D، ســپس ) رأی اول6بــا  (Eرأی اول را بــه دســت نیــاورده اســت، ابتــدا 

 .برنده است) رأی اول37با  (Cاینک . شود حذف می) رأی اول 16با  ( Bباآلخره 
 

A  C    

   C  C 

      

C C   C  

 A A A A A 

  رأی2  رأی4  رأی9 رأی10 رأی12 رأی18

 
برنـده کسـی اسـت کـه        . شـوند   نامزدهـا دو بـه دو مقایسـه مـی         ) ندرسهکُ روش (●

بـا بکـار بـردن ایـن     .  نامزدهـا را شکسـت دهـد   ی هبقیـ ) و در کـل (در این مسـابقات دو نفـره       
 دفعـــه 28 و 36، 33، 37 بـــه ترتیـــب D و A ،B ،C از E برنـــده اســـت زیـــرا Eروش، 
 .) مقایسه شده استA  با   Eدر شکل زیر(. دفعه فروتر است27 و 19، 22، 18برتر و 
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 6نوع  5نوع  4نوع  3نوع  2نوع  1نوع  

 A B C D E E اولویت اول

 D E B C B C اولویت دوم

 E D E E D D اولویت سوم

 C C D B C B اولویت چهارم

 B A A A A A ت پنجماولوی

  رأی2  رأی4  رأی9  رأی10 رأی12 رأی18 

 
ــروش (● ــ ) رداو ب ــر برگ ــه    ی هدر ه ــایی ک ــداد نامزده ــامزد تع ــر ن ــه ه  رأی و ب

شـود و سـپس بـرای هـر      انـد نسـبت داده مـی     از نـام وی درج شـده      ) با اولویت کمتـر   (تر    پایین
 ،برنـده . گـردد   ا محاسـبه مـی    رد بـو  نامزد، جمع کل اعـداد نسـبت داده شـده موسـوم بـه عـدد               

 و  A  ،B  ،C  ،Dردای  بـو وش، عـدد    ربـر مبنـای ایـن       . ردا اسـت  بـو نامزد بـا بیشـترین عـدد        
E  ــب ــه ترتیــ ــت و  134 و  3,1+2,12+1,10+4,9+2,4+2,2=136، 107، 101، 72 بــ اســ

 . برنده استDبنابراین 
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 6نوع  5نوع  4نوع  3نوع  2نوع  1نوع  

 A B C D E E اولویت اول

 D E B C B C اولویت دوم

 E D E E D D اولویت سوم

 C C D B C B اولویت چهارم

 B A A A A A اولویت پنجم

  رأی2  رأی4  رأی9 رأی10 رأی12 رأی18 

 
به این ترتیب بر حسب ایـن کـه چـه روشـی در انتخـاب برنـده بـه کـار رود، همـۀ                         

 !نامزدها می توانند برنده محسوب گردند
 

 3نوع  2وع ن 1نوع  

 A B C اولویت اول

 B C Aاولویت دوم

 C A Bاولویت سوم

 رأی32 رأی33 رأی35 
 

ــت      ــن اس ــتم ممک ــک سیس ــرایط ی ــک در ش ــری کوچ ــات، تغیی ــاهی در انتخاب گ
بـرای توضـیح فـرض کنیـد        . منجر به تغییراتی عظـیم گـردد، یعنـی بـا آشـوب روبـرو شـویم                

. هـای فـوق بـه کـار ببـریم      مـورد جـدول اولویـت     را دردوری یحذفی و یا حـذف دو دور  روش  
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 33  بــا B  رأی اول در برابــر67 بــا Aشــود و ســپس   حــذف مــیCدر ایــن صــورت ابتــدا  
 چنـان نطـق انتخابـاتی بـه         Aحـال فـرض کنیـد قبـل از انتخابـات،            . گردد رأی اول برنده می   

ــی از رأی  ــه بعض ــل آورد ک ــه   عم ــدگان ک ــتن B دهن ــر داش ــت اول در نظ د رأی  را در اولوی
هـا بـه      جـدول اولویـت     نسـبت بدهنـد و نهایتـاً       Aخود را عـوض کـرده و اولویـت اول را بـه              

 :صورت زیر به دست آید
 

 3نوع  2نوع  1نوع  

 A B C اولویت اول

 B C A اولویت دوم

 C A B اولویت سوم

 رأی32 رأی31 رأی37 
 

ــا روش  ــک ب ــذف دو دوراین ــا ح ــذفی و ی ــدا وری دیح ــی B  ابت ــذف م ــود و  ح ش
ــپس  ــا C س ــر 63 ب ــا A رأی اول در براب ــود 37 ب ــی ش ــده م ــک  .  رأی اول برن ــابراین ی بن

 !نطق انتخاباتی موفق توسط یک نامزد ممکن است باعث شکست وی شود
ــد جــی ــا  ســاری. دونال ــرواین(از دانشــگاه کالیفرنی ــا روش  ) ای ــه طــور نظــری و ب ب

نـدگان وجـود داشـته باشـد آنگـاه          ده هـای رأی   ت کرد که اگـر اطالعـی از اولویـت         اثباریاضی  
ای از قبـل تعیـین شـده بـه      می توان الگـوریتم انتخابـات را طـوری طراحـی کـرد کـه نتیجـه               

 انتخـاب چنـین باشـد کـه ابتـدا بـین دو نـامزد، فـرد بـا                    ی  هدر مثال باال، اگر  شـیو      . دست آید 
ــرکس       ــه ه ــاه ب ــود، آنگ ــه ش ــامزد مقایس ــرین ن ــا آخ ــپس وی ب ــاب و س ــت آراء انتخ اکثری

وی را بــه ) بــا در نظــر گــرفتن او بــه عنــوان آخــرین نــامزد(منــد باشــیم مــی تــوانیم  القــهع
 ! عنوان برنده انتخابات معرفی کنیم
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دهنــده وجــود   رأی100 و تعــداد C  وA ،Bاکنــون فــرض کنیــد فقــط ســه نــامزد 
 :ها به صورت زیر باشد داشته و جدول اولویت

 
 2نوع  1نوع  

 A C اولویت اول

 B B اولویت دوم

 C Aاولویت سوم

 رأی50 رأی50 
 

 اسـت و لـذا هـیچ        C  و A  ،B، عـدد بـردای هـر سـه نـامزد              200در این صـورت     
هـای دیگـر     البتـه در ایـن وضـعیت بـا بـه کـار بـردن هـر یـک از روش                    . ای وجود ندارد   برنده

 !ای نمی تواند معرفی گردد نیز هیچ برنده
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66  
 های عادالنه بودن انتخابات مالک

 
ــده  ــالم برن ــدالت در اع ــات تحــت روش در بحــث ع ــا   ی انتخاب ــاگون، ب ــای گون ه

توجه به معیار عدالت، نظر هر فرد یـا گـروه متفـاوت از دیگـران اسـت و حتـی ممکـن اسـت                         
همـه در ایـن     بـا ایـن     . هایی نیـز در نظـرات دو فـرد یـا دو گـروه وجـود داشـته باشـد                     تناقض

هـا بـه توافـق رسـیده          هایی وجود دارد که دانشـمندان اهـل ایـن فـن، بـر سـر آن                  مورد مالک 
 . اند های بررسی عدالت در انتخابات پذیرفته ها را به عنوان مالک و آن
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 1مالک کندرسه
هـای رو در روی       ی کندرسه یا نـامزد کندرسـه کسـی اسـت کـه تمـام مقابلـه                  برنده

هـای کندرسـه بـه آن اشـاره           کـه در بحـث روش       ده باشـد، ولـی چنـان      خود بـا دیگـران را بـر       
 .شده است، این برنده همیشه وجود ندارد
ــده  مــالک کندرســه بیــان مــی  ــاتی برن ی کندرســه وجــود  کنــد کــه اگــر در انتخاب

 .ی خود اعالم دارد داشت، آنگاه روشی برتری دارد که این برنده را به عنوان برنده
مکــس،  مینــی+مکــس، اســمیت ، کوپلنــد، مینــیحــذفی دوری+هــای اســمیت روش

ــت ــوارتز،     جف ــذفی دوری ش ــبه ح ــب و ش ــیر غال ــوارتز، مس ــذفی دوری ش ــازی، ح ــای امتی ه
ــوردا، اکثریــت نســبی و حــذفی   ولــی روش. دارای ایــن مــالک هســتند هــای رأی تــوافقی، ب

 .دوری، فاقد این مالکند
ــال ــر اکثریــت نســبی و رأی   روش: 26 مث ــدون امتیازبنــدی نظی ــوافقی هــای ب  ت

ــد رأی   نمــی ــرا در رون ــن مــالک باشــند، زی ــد دارای ای ــه رأی توانن ــری ب ــازه  گی ــدگان اج دهن
ولـی روش حـذفی دوری هـم کـه          . چه مورد نظرشـان اسـت بیـان دارنـد           دهند تا تمام آن     نمی

انتخابـات زیـر کـه در آن سـه نـامزد      . کنـد، دارای ایـن مـالک نیسـت     این امکان را فراهم می    
 :ی این مطلب است دهنده د، نشانکنن با هم رقابت می

 
499 : A ‹ B ‹ C 
498 : C ‹ B ‹ A 

3 : B ‹ C ‹ A 
 

 بــا C بــه B برتــری دارد، همچنــین 499 بــه 501 بــا A بــه Bدر ایــن انتخابــات 
ــه 502 ــری دارد498 ب ــس .  برت ــدهBپ ــت   برن ــه اس ــذفی دوری در  . ی کندرس ــا روش ح ام

                                                 
1-  Condorcet criterion 
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 Cکنـد و در پایـان         ول را دارد، حـذف مـی      کـه کمتـرین رأی ا        را بـه دلیـل ایـن       Bهمان ابتدا   
 .گردد ی انتخابات می برنده

 
 2مالک وفق

ی انتخابـات عادالنـه اسـت کـه            روشـی در اعـالم برنـده       دارد این مـالک بیـان مـی      
ی دو نیـز همـان نـامزد          ی انتخابـات باشـد و در حـوزه           برنـده  Aی یـک، نـامزد        اگر در حـوزه   

 . برنده باشدAزه نیز باید نامزد برنده باشد، آنگاه در مجموع آراء دو حو
 

 3مالک تسلیم عالقه
ــه ایــن معنــی اســت کــه رأی   ــات ب ــا تشــخیص  تســلیم عالقــه در انتخاب ــده ب دهن

دادن از دیـدگاه شخصـی خـود، بتوانـد بفهمـد کـه اگـر بـه فـرد                      احتماالت ممکـن بـرای رأی     
بـه  کنـد     ی خـود رأی دهـد، احتمـال برنـده شـدن او کـم اسـت، پـس سـعی مـی                        مورد عالقه 

اش تـأثیر رأیـش در انتخابـات بیشـتر باشـد و               ای رأی دهد کـه هـم از دیـدگاه شخصـی             گونه
 .ی خود بیان کند هم فردی که احتمال برنده شدنش بیشتر است را به عنوان عالقه

بــا توجــه بــه ایــن توضــیحات، انتخابــاتی عادالنــه اســت کــه فاقــد ایــن خاصــیت  
ـ               د اسـتراتژیکی، بـه وضـعیت انتخابـات از قبـل            باشد و رأی دهنـده نتوانـد بـا اتخـاذ هـیچ رون

 .پی ببرد
هــای  هــای درجــه روش رأی تــوافقی دارای ایــن مــالک اســت، در حــالی کــه روش
همچنــین هنــوز . ترتیبــی، بــوردا، اکثریــت نســبی و حــذفی دوری فاقــد ایــن مــالک هســتند 

مشخص نشـده کـه روش شـبه حـذفی دوری شـوارتز و مسـیر غالـب دارای ایـن مالکنـد یـا                      
 .خیر

 

                                                 
2- Consistency criterion 
3- Favorite Betrayal criterion 
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 4یافته یا اسمیت ی تعمیم مالک کندرسه
ی خــود را از  دارد روشــی عادالنــه اســت کــه برنــده     ایــن مــالک بیــان مــی   

هـایی کـه دارای ایـن مـالک باشـند، دارای مـالک                تمـام روش  . ی اسـمیت برگزینـد      مجموعه
انـد، در ایـن مـالک نیـز صـدق             هایی کـه فاقـد مـالک کندرسـه          اما روش . کندرسه نیز هستند  

 .دکنن نمی
هــای شــبه حــذفی دوری  هــایی کــه مــالک کندرســه را دارنــد، تنهــا روش از روش

ــت  ــب و جف ــیر غال ــوارتز، مس ــه  ش ــالک کندرس ــازی در م ــای امتی ــیم ه ــه صــدق  ی تعم یافت
 .کنند می

 
 5مالک استقالل از تغییر نامزدها

دارد کـه اگـر نـامزد         ی انتخابـات، ایـن مـالک بیـان مـی            های اعالم برنـده     در روش 
A اگـر نـامزدی ماننـد         و  انتخابات بـود   ی   برنده B             بـه فهرسـت نامزدهـا افـزوده شـد، آنگـاه 

ــا  ــا  Aی ــده باشــد و ی ــد برن ــده از   . B بای ــر از برن ــامزد غی ــورد حــذف یــک ن ــین در م همچن
 .ی انتخابات ایجاد شود فهرست نامزدها نیز، نباید تغییری در برنده

مــالک موضــعی را  تــر نیــز در ایــن مــورد وجــود دارد کــه آن  یــک مــالک ضــعیف
 Aکنـد کـه اگـر نـامزد      ایـن مـالک تصـریح مـی    . نامنـد    مـی  6استقالل از افـزایش کاندیـداها     

 A، آنگـاه در صـورتی       شـد   وده بـه فهرسـت نامزدهـا افـز        B اگر نـامزد      و ی انتخابات بود    برنده
 .ی اسمیت نباشد  درون مجموعهBبازهم باید برنده باشد که 

تـر هسـتند، امـا روش شـبه حـذفی             ی کندرسـه همگـی فاقـد مـالک قـوی          ها  روش
ــالک ضــعیف  ــب دارای م ــوارتز و روش مســیر غال ــر هســتند دوری ش ــوردا و  روش. ت ــای ب ه

 .حذفی دوری نیز فاقد این مالکند

                                                 
4- Generalized Condorcet criterion (Smith Criterion) 
5- Independence from irrelevant alternatives 
6- Local independence from irrelevant alternatives 
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ی کوتـاه انگلیسـی نیـز در مـورد ایـن مـالک وجـود دارد کـه ذکـر آن در           یک قصه 
 .جا خالی از لطف نیست این

 

بزر پـس از صـرف شـام تصـمیم گرفـت تـا                ورگنسیدنی م 
دسر سفارش دهـد، بـه همـین منظـور پیشـخدمت رسـتوران را صـدا                 

ــرد  ــؤال ک ــود از او س ــرهای موج ــورد دس پیشــخدمت در . زد و در م
ــا طعــم   ــا طعــم ســیب و کلوچــه ب جــواب، دو نــوع دســر کلوچــه ب

سیدنی کلوچـه بـا طعـم سـیب را سـفارش            . اخته را پیشنهاد کرد    زغال
ا پس از چنـد دقیقـه پیشـخدمت بازگشـت و کلوچـه بـا طعـم                  داد، ام 

در ایــن وضــعیت ســیدنی در . گــیالس را نیــز بــه او پیشــنهاد کــرد
حال کـه چنـین شـده، پـس کلوچـه بـا             ” : جواب پیش خدمت گفت     

 “.اخته را برای من بیاورید طعم زغال
 

 7یکنواختی مالک
 اگـر تمـام      و زنـده باشـد    در انتخابـاتی با    Aدارد کـه اگـر نـامزد          این مالک بیان می   

تـر قـرار      ای پـایین     در مرتبـه   Aای تغییـر دهنـد کـه نـامزد            دهندگان آراء خود را بـه گونـه         رأی
 .ی انتخابات باشد  بازهم باید بازندهAگیرد، آنگاه 

ی  هــای تشــخیص روش اعــالم برنــده مــالک یکنــواختی یکــی از بهتــرین مــالک
ــد کــه تمــام ر   ــرا هرچن ــه اســت، زی ــات عادالن ــده وشانتخاب ــات از  هــای اعــالم برن ی انتخاب

ــان   ــا چن ــد، ام ــاکتیکی آســیب پذیرن ــدی ت ــاه    رون ــن مــالک باشــد، آنگ ــد ای چــه روشــی فاق
تواننـد باعـث برنـده شـدن او           شـان مـی     دادن بر ضـد نـامزد مـورد عالقـه           دهندگان با رأی    رأی
 .شوند

                                                 
7- Monotonicity criterion 
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ــب      روش ــیر غال ــوارتز و مس ــذفی دوری ش ــبه ح ــوردا، ش ــبی، ب ــت نس ــای اکثری ه
 . است حذفی دوری فاقد این مالک ین مالک هستند، اما روشدارای ا

 
 8مالک مشارکت

هـایی اضـافه شـود     دارد کـه اگـر بـه انتخابـاتی برگـه یـا برگـه            این مالک بیان مـی    
 A قـرار گرفتـه باشـد و همچنـین قــبالً     Bای بـاالتر از نـامزد     در مرتبـه Aکـه در آن نـامزد   

 . تغییر کندBدر اثر این تغییرات به نتیجه  ی انتخابات بوده باشد، آنگاه نباید برنده
ــی   روش ــالک را دارا م ــن م ــوردا ای ــوافقی و ب ــت نســبی، رأی ت ــای اکثری ــند  ه باش
 .های کندرسه و نیز روش حذفی دوری فاقد این مالکند ولی تمام روش

 
 9مالک استقالل از استراتژی

 باشــد و ی کندرسـه موجـود   ایـن مـالک تصـریح دارد کـه اگــر در انتخابـاتی برنـده      
اکثریت هـم ایـن نـامزد را بـه دیگـر نامزدهـا تـرجیح داده باشـند، آنگـاه نبایـد فـرد دیگـری                           

 .ی انتخابات شود برنده
ــالک       ــن مـ ــب از ایـ ــیر غالـ ــوارتز و روش مسـ ــذفی دوری شـ ــبه حـ روش شـ

هــای رأی تــوافقی، بــوردا، اکثریــت نســبی و حــذفی دوری فاقــد ایــن   برخوردارنــد، امــا روش
 .مالک هستند
 

 10یافته استقالل از استراتژی تعمیممالک 
ــامزدی در خــارج از  اگــر اکثریــت یکــی از نامزدهــای مجموعــه  ی اســمیت را بــه ن

 .ی انتخابات شود مجموعه ترجیح دهند، آنگاه آن نامزدِ خارج از مجموعه نباید برنده

                                                 
8- Participation criterion 
9- Strategy-Free criterion 

10- Generalized Strategy-Free criterion 
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هــای شــبه حــذفی دوری شــوارتز و مســیر غالــب دارای ایــن مالکنــد، ولــی    روش
ــواف روش ــوردار   هــای رأی ت ــن مــالک برخ ــت نســبی و حــذفی دوری، از ای ــوردا، اکثری قی، ب
 .نیستند

 
 11وری پارتو مالک بهره

هـا در ریاضـی       ی بـازی    هـای اقتصـادی و نیـز نظریـه          این مـالک عمـدتاً در نظریـه       
 دارد  مـی  وگیـرد، ولـی تفسـیری از آن بـرای انتخابـات نیـز وجـود دارد                    مورد بحـث قـرار مـی      
 . به رأی یک فرد بستگی داشته باشدکه نتایج انتخابات نباید

 
ــات،    مــالک ــد برگــزاری انتخاب ــه رون هــای دیگــری نیــز وجــود دارد کــه بعضــی ب

هـا    های شمارش آراء و اعـالم برنـده اشـاره دارنـد، کـه در ایـن جـا از ذکـر آن                        برخی به روش  
 .گذریم در می

 

                                                 
11- Pareto criterion 
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77  
 ی عدم امکان آرو قضیه

 
ــه  ــام 1950در ده ــه ن ــوزف آرو  اقتصــاددانی ب ــت ج ــهکن ــد  عالق ــد گردی ــک من  ی

بـه وجـود   ) دادن بـا تعیـین اولویـت نامزدهـا     رأی(سیستم دموکراتیـک کامـل بـرای انتخابـات          
ای تحــت عنــوان  امــا وی در قضــیه. دق کنــدمشــخص صــای  اصــول موضــوعهآورد کــه در 

 دهنـده هـیچ مکانیسـم     رأی2 نـامزد و حـداقل   3ت کـرد کـه بـا حـداقل      اثبـ ا ان آرو عدم امکـ  
و صـادق در پـنج اصـل موضـوع کـه مفهـوم عـدالت را در انتخابـات بـه دسـت                    فاقد تنـاقض  

 نوبـل در    ی  ه جـایز  ی  ه برنـد  1972سـال    وی بـه خـاطر تحقیقـاتش در        ! وجـود نـدارد    دهد،  می
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در واقـع ایـن قضـیه مـانع از     . شـود نه سـوء تعبیـر   ایـن قضـی   از    باید توجه نمود تـا     .اقتصاد شد 
همچنــین امکــان یــافتن . شــود هــا نمــی هــای اخــذ رأی و انتخــاب بهتــرین آن مقایســه روش

 .کند را رد نمیای که در اصول موضوع دیگری صادق باشند  های عادالنه سیستم
گونـه کـه قـبالً گفتـه شـده       همـان . پـردازیم   مـی  در این بخش به اثبات ایـن قضـیه       

هــای عــدالت در انتخابــات بــه یــک دســتگاه اصــل موضــوعی   اســت، آرو بــا تبــدیل مــالک
ــیه  ــوری، توانســت قض ــیچ     ص ــه ه ــت ک ــده اس ــان داده ش ــه در آن نش ــد ک ــات کن ای را اثب

در ایـن قسـمت     . هـای عـدالت مـورد نظـر آرو صـدق کنـد              انتخاباتی وجود ندارد که در مالک     
 .پردازیم  این مطلب می به توضیح1ما با توجه به اثبات جان گناکوپلوس

 :نمادهای مورد استفاده در بحث عبارتند از
Xــات اســت    نمایشــگر مجموعــه ــده در انتخاب ی تمــام نامزدهــای شــرکت کنن

 .شود که متناهی فرض می
ℑ هـای موسـوم بـه         ی تمام مجموعـه      گردآیهA      کـدام نمایـانگر یـک       کـه هـر
 .انــد ی اعضــای آن رأی داده دهنــدگان بــه همــه رأیبرخــی از  اســت کــه X از  زیرمجموعــه

 .)شود  استفاده می1A و یا ′Aدر این بحث از نمادهایی نظیر (
ــه 121ی   مجموعـــ ≥= nnN ــایش مج},,...,,{ ــه نمـــ ــام  موعـــ ی تمـــ

 .شود دهندگان است که متناهی فرض می رأی
ℜتــوان بــه همــه یــا بعضــی از  هــایی اســت کــه مــی ی تمــام ترتیــب  مجموعــه
 . نسبت دادXی  اعضای مجموعه
nℜــه ــام   مجموعـ ــت«ی تمـ ــت     »فهرسـ ــر فهرسـ ــه هـ ــت کـ ــایی اسـ هـ

 .دهندگان است ی یک صورت ممکن از آراء رأی هندهد نشان
ــت  ــر فهرس ــه ازای ه nV ب ℜ∈ ــر ــی  Ni∈ ،iV و ه ــت از رأی ــارت اس  عب

 . ظاهر شده استV ام در فهرستiی  دهنده که توسط رأی

                                                 
1- John Geanakoplos 
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ــر ــر  ب nVای ه ℜ∈ ــر ــو  ∋Ni و ه ــر دو عض Xyx و ه ــور از ,∋ ، منظ
yxVi    این است که در iV ،xبر yاولویت دارد . 

ــابع   ــین ت ℑ→ℜ×ℑهمچن nC ــی  : ــه م ــاب جامع ــابع انتخ ــک ت ــامیم  را ی . ن
nV و هــر ℑ∈Aمنــدیم بــه ازای هــر  عالقــه ℜ∈ ،),( VAC تــک عضــوی باشــد، امــا 

امل  شـ  Cدهـیم بـرد تـابع         برای ایـن کـه بـه کلیـت موضـوع خللـی وارد نشـود اجـازه مـی                   
کـرد کـه اگـر تعـداد نامزدهـا در             تـوان فـرض     مـی ( های غیر تک عضـوی نیـز باشـد          مجموعه

),( VAC             وجـود دارد تـا از       -نظیـر انـداختن سـکه     - بیش از یک نفـر باشـد همیشـه راهـی 
 .)ها یک نفر را انتخاب کنیم میان آن

گزینــد هرگــاه   را برمــی∋Xxگــوییم تــابع انتخــاب جامعــه نــامزد   مــی:تبصــره
),(، V و هر Aبه ازای هر  VACx∈. 

ــف و   مــالک ــورد نظــر آرو را تعری ــدالت م ــادل صــوری هــای ع ــا را  آنمع ــانه  بی
 .کنیم می

ده هــا رأی داده شــ  تــابع انتخــاب جامعــه بایــد یــک یــا چنــد نــامزد کــه بــه آن-1
 2.است را برگزیند و نباید هیچ نامزدی که به او رأیی داده نشده است را مشخص کند

]),([]),([;,) AVACVACAVA n ⊆∧∅≠⇒∅≠ℜ∈∀ℑ∈∀1 . 
 3. مالک استقالل از تغییر نامزدها-2

),(),(;,) VACVACVVVV AA
n ′=⇒′=ℜ∈′∀2 . 

 . استA در به نامزدهایVی آراء   نشانگر تحدید همهAVکه در آن 
انــد،  را در پــایین نــامزد دیگــری قــرار داده دهنــدگان، آن  نــامزدی کــه تمــام رأی-3

 4.نباید به عنوان برنده توسط تابع انتخاب جامعه برگردانده شود
),();(;,,) VACyyxVNiAyxVA i

n ∉⇒∈∀∈∀ℜ∈∀ℑ∈∀3 . 

                                                 
2- Prime Directive 
3- Independence from Irrelevant Alternatives 
4- Unanimity 
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 ای ایــن قــدرت را داشــته باشــد کــه آنچــه او انتخــاب  دهنــده یایــد هــیچ رأین -4
 5. شودزیدهنظر از آراء دیگران، توسط تابع انتخاب جامعه برگ کرده باشد صرف

),()(;,,,) VACyyxVAyxVAi i
n ∉⇒∈∀ℜ∈∀ℑ∈∀∃4 . 

ای از   از مجموعـــهx اگـــر y و x بـــرای هـــر جفـــت از نامزدهـــا ماننـــد  -5
 اســت، توســط y و x اســت و شــامل هــر دو عضــو هــا رأی داده شــده نامزدهــا کــه بــه آن

 نبایـد از هـیچ یـک از چنـین مجموعـه هـای دیگـری                 y برگزیده شده باشد، آنگـاه       Cتابع  
 6.برگزیده شود

),(}]{},{),(
},{},[{;,,,)

VACyxyxVAC
AyxAyxAyxAA

′∉⇒=
∧′⊆∧⊆∈∀ℑ∈′∀

I                 

5
 

 
 :و قضیه عدم امکان آر

ــر  ــه باشــد و در خاصــیت  C و Xn)(≤3اگ ــابع انتخــاب جامع ، 1هــای   یــک ت
 . صدق نخواهد کرد4 مفهوم عدالت صدق کند، آنگاه در خاصیت 5 و 3، 2

 
 :برهان

 .کنیم ت میاثبا اصلی ابتدا دو لم را ی برای اثبات قضیه
 
  :1ِلم

کــه بــا ایــن شــرط  و بــه ازای هــر فهرســت مفــروض xبــرای هــر نــامزد ماننــد 
تــرین آن قــرار داده   را در بــاالترین جایگــاه قــرار نــداده باشــد، حتمــاً در پــایینx چــه چنــان

 :باشد، یکی از دو مورد زیر برقرار است

                                                 
5- Non-dictatorship 

6- Consistency 



 ی عدم امکان آرو ه                                                                    قضی131       

ــا  ) 1-1( ــه، تنه ــابع انتخــاب جامع ــه   xت را از هــر زیرمجموعــه نامزدهــایی کــه ب
 .گزیند  است، بر میxها رأی داده شده است و شامل  آن

هــا رأی   را از زیرمجموعــه نامزدهــایی کــه بــه آنxتــابع انتخــاب جامعــه، ) 2-1(
 .گزیند  است، بر نمیxداده شده است و شامل حداقل یک عضو متمایز از 

 :لِم را به صورت صوری نیز داریم
 Xهــایی از اعضــای   نمایــانگر ترتیــبXx∈ ،)(xℜفــرض کنــیم بــرای هــر

 .اند اه قرار دادهترین جایگ  را در باالترین جایگاه و یا در پایینxاست که یا 
ــر   ــرای ه ــر ∋Xxب nV و ه ℜ∈  ــر ــه ازای ه ــر ب ــو i، اگ ــته ،N عض  داش

xVi)(باشیم ℜ∈آنگاه یکی از دو شرط برقرار است : 
)1-1 ()},,({}{};{ VyxCxxXy =−∈∀ 
)2-1 ()},,({}{};{ VyxCyxXy =−∈∀ 

 
 :1برهان لِم 

ــیم  ــرض کن ــد، ) 1-1(ف ــرار نباش ــواه عضــو zبرق xX}{ ی دلخ ــود دارد −  وج
 به طوری که

)3-1 ()},,({ VzxCz∈ 
ی   در مجموعــهyتــوانیم عضــوی ماننــد  ، مــیXn)(≤3کــه  بــا توجــه بــه ایــن

},{ zxX ــابیم− ــدفهرســت.  بی nV ی مانن ℜ∈′ــد    را در نظــر مــی ــاً مانن ــه تمام ــریم ک گی
ــا ایــن تفــاوت کــه در آن  Vفهرســت  ــایینz اســت ب ــر از   بالفاصــله در جایگــاهی پ  yت
 .گیرد قرار می

 قــرار دارد، iVتــرین جایگــاه   در بــاالترین یــا پــایینxبــا توجــه بــه فــرض چــون 
ــب نســبی   ــس ترتی V و V در دو فهرســت y و xپ ــ′ ــب . ان اســت یکس ــین ترتی همچن

V و V نیــز در دو فهرســت z و xنســبی  هــای ذیــل  در نتیجــه عبــارت.  یکســان اســت′
 .برقرارند

)4-1 (},{},{ zxzx VV ′= 



 132  برنده کیست؟                                                                                   

)5-1 (},{},{ yxyx VV ′= 
)6-1 (zVyNi i′∈∀ ; 

 ) 3(و ) 1-6(با توجه به 
)7-1 ()},,,({ VzyxCz ′∉ 

 ) 1(و ) 1-7(و نیز با توجه به 
)8-1 (∅≠′ },{)},,,({ yxVzyxC I 

 دهیم که  حال نشان می
)9-1 ()},,,({ VzyxCx ′∉ 

ــن منظــور از روش برهــان خلــف اســتفاده مــی   ــرای ای ــیم ب ــیم  فــرض مــی. کن کن
)},,,({ VzyxCx ــرض  . ∋′ ــا ف },{ب zxA =′ ،},,{ zyxA ــن= ــه     و ای ــا ب ــه بن ک
ــم ) 7-1( ),(},{}{داریـ xzxVAC =′ I ــه  و ــا بـ ــم)5(بنـ }),,{(  داریـ VzxCz ′∉ 

ــه  ــا توجــه ب }),,{(  داریــم)2(و ) 1-4(و ب VzxCz∉ ــا ــاقض ب اســت، ) 1-3( و ایــن متن
}),,,{(لف باطل و حکم یعنی پس فرض خ VzyxCx  .شود  اثبات می∌′

′=∅داریـــم ) 1-7(و )1-9(بنـــا بـــه  },{)},,,({ zxVzyxC I . 1(اینـــک (
}{}),,,{(کنـــد کـــه   تصـــریح مـــی  VzyxCy   داریـــم)5( و بـــا توجـــه بـــه   =′

)},,({}{ VyxCy ــه  . =′ ــه بــــ ــا توجــــ ــین بــــ ــم)2(و ) 1-5(همچنــــ   داریــــ
)},,({}{ VyxCy },{ بـــه طـــور دلخـــواه از yو چـــون . = zxX  گرفتـــه شـــده −

 .ی زیر برقرار است است، پس گزاره
)10-1 ()},,({}{};,{ VyxCyzxXy =−∈∀ 

 نزدیک است و لذا تنها کافی است نشان دهیم ) 1-2(به ) 1-10(حکم 
)},,({}{ VzxCz = 

ــر جــای دو مت ــر حــال اگ ــیم، تمــام آنz و yغی ــل    را عــوض کن ــه در قب چــه ک
 توان نتیجه گرفت که گفتیم با روشی مشابه برقرار است، پس می

)11-1 ()},,({}{ VzxCz = 
 داریم) 1-11(و ) 1-10(حال از 
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)},,({}{};{ VyxCyxXy =−∈∀ 
  .   رسد که حکم لِم است و اثبات به پایان می

 
 

 :2لِم 
 وجـود دارد کـه نظـر خـود را           dای ماننـد      دهنـده   ، رأی xبرای هـر نـامزد دلخـواه        

 از تحمیـل  منظـور . (کنـد   نامزدهـا بـه انتخابـات تحمیـل مـی      xهای غیـر      در مورد تمام جفت   
 قـرار   yتـر از       را پـایین   zی رأیـش بـه عنـوان مثـال            کردن این اسـت کـه اگـر او در برگـه           
ــه،   ــابع انتخــاب جامع ــاه ت ــد، آنگ ــهzده ــیچ زیرمجموع ــامل    را از ه ــه ش ــا ک  yی نامزده

 .)گزیند یباشد، برنم
 :یا به صورت صوری

ــر  ــرای ه ــده ، رأی∋Xxب ــد  دهن ــو dای مانن ــرای  N عض ــه ب ــود دارد ک  وج
nVهر  ℜ∈ و هر }{, xXzy }{}),,{( آنگاه zyVd، اگر ∋− VzyCy =. 

 
 :2برهان لِم 

Xx∈ــه دلخــواه برمــی ــد    را ب ــزینیم و یــک فهرســت مانن nVگ ℜ∈o را کــه 
. کنـیم   تـرین جایگـاه قرارگرفتـه اسـت، بـه دلخـواه انتخـاب مـی                  همه جـا در پـایین      xدر آن   

 :پس داریم
)1-2 (xyVNixXy i

o;},{ ∈∀−∈∀ 
 داریم) 3(همچنین با توجه به 

)2-2 ()},,({}{};{ oVyxCyxXy =−∈∀ 
 فهرســت قابــل قبــول بــه صــورت n. دهنــدگان باشــد  تعــداد رأیnفــرض کنیــد 

nnVVV ℜ∈,...,, ــی21 ــر فهرســت     را م ــه ه ــوری ک ــه ط ــازیم ب kV ،nkس ,...,,21= 
دهنـدگان     باشـد و تنهـا تفـاوت آن ایـن باشـد کـه در ایـن فهرسـت رأی                    oVمشابه فهرست   
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k,...,,21ــن ــه جــای ای ــایینxکــه   ب ــاالترین    را در پ ــرار داده باشــند، در ب ــرین جایگــاه ق ت
},,...,{جایگاه قرار دهند، آنگاه برای هر  nk  . صحت موارد زیر واضح است∋21

)3-2 (][;},{,, zyVzyVNixXzynk i
k
i

o⇔∈∀−∈∀≤≤∀1 
)4-2 (yxVkixXynk k

i};,...,,{},{, 211 ∈∀−∈∀≤≤∀ 
)5-2 (xyVnkkixXynk k

i};,...,,{},{, 211 ++∈∀−∈∀≤≤∀ 
 را در nV ،xشـــود کـــه آراء ظـــاهر شـــده در فهرســـت  نتیجـــه مـــی) 2-4(از 

},{با فرض ) 3(قرار داده اند، پس با توجه بهباالترین جایگاه  yxA nVV و = =: 
)6-2 ()},,({}{};{ nVyxCxxXy =−∈∀ 

ــابرحــال  ــم بن ــه ازای هــر ،1 لِ },,...,{ ب nk ــرار  ∋21 ــر برق  یکــی از دو شــرط زی
 .است

)7-2 ()},,({}{};{ kVyxCxxXy =−∈∀ 
)8-2 ()},,({}{};{ kVyxCyxXy =−∈∀ 

ــه   ــه ب ــا توج ــرای ) 2-6(ب nkب ــرار نیســت) 8-2(، = ــال . برق ــرین dح  را کمت
},,,..,{ی  مقــدار صــحیح موجــود در مجموعــه    n21oبــه ازای  ) 2-8(گیــریم کــه    مــی

dk  در نتیجه داریم.  برقرار نباشد=
)9-2 ()},,({}{};{ dVyxCxxXy =−∈∀ 

ــه  ــا توجــه ب ــه . o≥−1d و در نتیجــهo>d پــسo≠d، )2-2(ب ــا توجــه ب ب
=−1برای ) 2-8(ها،  kVساخت dkبرقرار است، پس  

)10-2 ()},,({}{};{ 1−=−∈∀ dVyxCyxXy 
ــون   ــال چـ ــی xn)(≤3حـ ــس مـ ــایز   ، پـ ــو متمـ ــوانیم دو عضـ  از z و yتـ

}{xX  . انتخاب کنیم−
ــت  nVفهرس ℜ∈′′ ــد ــی dV را همانن ــر م ــن    در نظ ــز ای ــه ج ــریم، ب ــه در  گی ک

dV ′′ ،y بــه جایگــاه اول رأی منتقــل شــده و در نتیجــه xتــر قــرار دارد  در مکــانی پــایین .
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ــب نســبی   ــه ترتی ــد ک ــه کنی V در z و xتوج ــه در ′′ ــان اســت ک ــر dV هم ــوده و تغیی  ب
},{},{است، پس نیافته zx

d
zx VV  ) 2(و ) 2-9( و با توجه به ′′=

)11-2 ()},,({}{ VzxCx ′′= 
ــی ــین م ــب نســبی   همچن ــه ترتی ــوان گفــت ک V در فهرســت z و yت ــر ′′  نظی

ــت  ــه  dV−1فهرس ــت، در نتیج },{},{ اس yx
d

yx VV ــه   . ′′=−1 ــه ب ــا توج ــس ب و ) 2-10(پ
  داریم)2(

)12-2 ()},,({}{ VyxCy ′′= 
 داریم) 5(و ) 2-11(از 

)13-2 ()},,,({ VzyxCz ′′∉ 
 داریم) 5(و ) 2-12(از 

)14-2 ()},,,({ VzyxCx ′′∉ 
 داریم) 1(و ) 2-14(و ) 2-13(حال با توجه به 

)15-2 ()},,,({}{ VzyxCy ′′= 
  داریم)5(و ) 2-15(با توجه به 

)16-2 ()},,({ VzyCz ′′∉ 
  داریم)1(و ) 2-16(و حال با توجه به 

)17-2 ()},,({}{ VzyCy ′′= 
ــوده اســت، پــس ترتیــب نســبی   دلخــوoV در z و yچــون ترتیــب نســبی  اه ب

y و z در V ی  دهنــده ی رأی مربــوط بــه رأی  نیــز دلخــواه اســت، مگــر در مــورد برگــه ′′
d ــه در آن ــل از y ک ــاً قب ــت z حتم V در فهرس ــت′′ ــده اس ــه از .  آم و ) 2-17(در نتیج

  داریم)2(
)]},,({}{[; VzyCyzyVV d

n =⇒ℜ∈∀ 
 دو نـامزد دلخـواه متمـایز و همچنـین متمـایز             z و   yکـه     حال بـا توجـه بـه ایـن        

,}{ی هر دو عضو متمایز  بودند، حکم زیر براxاز  xXzy  :  برقرار است∋−
)18-2 ()]},,({}{[; VzyCyzyVV d

n =⇒ℜ∈∀ 
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)(همچنین بـا توجـه بـه قـانون انتفـاء مقـدم، چـون                 zzVd       نادرسـت اسـت، پـس 
xXz}{برای هر  zy، حتی زمانی که ∋−  .برقرار است) 18-2(، =

ــک رأی ــه ی ــد  و در نتیج ــده مانن ــام   dدهن ــر تم ــود را ب ــر خ ــه نظ ــود دارد ک  وج
,}{هـایی نظیـر       جفت xXzy  بـه طـور دلخـواه انتخـاب شـده باشـد،          x، زمـانی کـه      ∋−

 . رسد کند و اثبات لِم به پایان می تحمیل می
 

م کــه یــک دیکتــاتور در انتخابــات داریــم کــه روی حــال کــافی اســت نشــان دهــی
ی آرو تمـام   کنـد، تـا اثبـات قضـیه     ها بـه هـر ترتیبـی نظـر خـود را تحمیـل مـی           ی جفت   همه
 .شود

ــامزد مجــزای   ، مــیXn)(≤3چــون ــوانیم ســه ن  انتخــاب X از z و x ،yت
دهنـده وجـود دارنـد کـه نظـر            شـود کـه یـک یـا چنـد رأی             نتیجـه مـی    2با توجه به لِم     . کنیم

Nddd. کننـد  هــایی تحمیــل مــی خـود را روی جفــت  zyx  را بــه عنــوان ایــن تحمیــل ,,∋
 تحمیـل کنـد،     z و   yرا بـر     نظـر خـود      xdگیـریم، بـه طـوری کـه           هـا در نظـر مـی        کننده

yd نظــر خــود را بــر x و z تحمیــل کنــد و zd نظــر خــود را بــر x و yحمیــل کنــد ت .
zyxحال بایـد نشـان دهـیم کـه           ddd  تـا یـک دیکتـاتور مـؤثر روی تمـام انتخابـات              ==

 .داشته باشیم
ــی    ــل م ــف عم ــان خل ــتفاده از روش بره ــا اس ــیم ب ــداقل دو  . کن ــد ح ــرض کنی ف

تـوانیم فهرسـتی ماننـد      ایـن بـدان معنـی اسـت کـه مـی           . ی متمایز داشته باشیم     تحمیل کننده 
nV ℜ∈  ــه ــوری ک ــه ط ــیم، ب ــته باش zyV داش

xd
 ،xzV

yd
yxV و 

zd
ــه  .  ــا توج ــال ب ح

 متناظرشــان تحمیــل هــای دهنــده، نظــرات خــود را روی جفــت کــه حــداقل دو رأی بــه ایــن
 کنند، داریم می

)},,({}{ VzyCy = 
)},,({}{ VzxCz = 
)},,({}{ VyxCx = 

 ) 5(در نتیجه با توجه به 
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)},,,({ VzyxCz∉ 
)},,,({ VzyxCx∉ 
)},,,({ VzyxCy∉ 

 پس 
∅=},,{)},,,({ zyxVzyxC I 

ــا  ــاقض بـ اســـت، پـــس فـــرض خلـــف باطـــل و حکـــم یعنـــی   ) 1(کـــه متنـ
zyx ddd  .شود  اثبات می==

ــه طــور دلخــواه انتخــاب شــده z و x ،yحــال چــون  ــن    ب ــرای ای ــد، پــس ب ان
zyx(دیکتاتور ddd ==(dداریم  

)]},,({}{[; VyxCxyxVV d
n =⇒ℜ∈∀ 

 .نامزد دلخواه هستند دو y و xکه در آن 
 داریم) 5(حال با توجه به 

),(;,,, VACyyxVAyxVA d
n ∉⇒∈∀ℜ∈∀ℑ∈∀ 

 )4(، فاقـد خاصـیت      )C(و این گزاره نشانگر ایـن اسـت کـه تـابع انتخـاب جامعـه                 
 . است
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