فصلنامه علمي  -پژوهشي سياستگذاري عمومي ،دوره  ، ٦شماره  ، ١بهار  ، ١٣٩٩صفحات ٣٤٧-٣٦٧

مطالعة موردي
منطق كنش جمعي و پيامدهاي آن بر سياستگذاري و توسعه اقتصادي؛

شرحي بر نظرية منسر اُلسُن
بهزاد

*

عطارزاده١

دكتراي علوم سياسي دانشگاه تهران ،پژوهشگر مركز مطالعات سياستگذاري عمومي
)تاريخ دريافت - ٩٨/٥/٢٣ :تاريخ پذيرش(٩٨/١٢/٦ :
چكيده

از زماني كه منسر اُلسُن كتاب منطق كنش جمعي را در سال  ١٩٦٥به چاپ رساند ،تا كنون ،نظرية نوآورانة او دربارة

گروهها نفوذ چشمگيري در علوم اجتماعي ،از اقتصاد تا علم سياست و جامعهشناسي داشته است .او كه از مفروضات

نظرية انتخاب عمومي ،به ويژه فردگرايي روششناختي آغاز ميكند ،تأثير نهادها بر رفتار و كنشهاي فردي را نيز در نظر

ميگيرد و كنش گروهي را ،اگر بتوان گفت ،برآيند رابطة فرد و نهاد )به عنوان قواعد بازي و ويژگيهاي گروه( تحليل
ميكند .منطق كنش جمعي پاية پژوهشهاي بعدي اُلسُن دربارة تفاوتها در تجربة توسعة اقتصادي ميان كشورها و تبيين
آنها ميشود .از نظر او ،كاميابي در سياستگذاري و توسعة اقتصادي وابسته به مناسبات و ويژگيهاي گروههاي ذينفو ِذ

چيره و دولت است .در اين مقاله ،به منطق كنش جمعي و پيامدهاي آن بر سياستگذاري و توسعه ميپردازيم.

واژگان كليدي :منطق كنش جمعي ،منسر اُلسُن ،سياست عمومي ،انتخاب عمومي ،نظريه گروهها ،تصلب نهادي.
*  -مقاله پيش رو بخشي از طرح پژوهشي با عنوان »جستار درباره درهمتنيدگي مطالعات سياست عمومي و علم سياست« با
حمايت صندوق ملي حمايت از پژوه شگران و فناوران ك شور ) (INSFبوده ا ست و شرحي ا ست بر اندي شه مَن سِ ر اُل سُ ن با
تمركز بر اثر اصلي او "منطق كنش جمعي :كاﻻهاي عمومي و نظرية گروهها" و بسط نظرية آن در آثار بعدي او:

"Olson, Mancur (2002) The Logic of Collective Action: Public Goods and Theory of Groups.
"Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press
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ﻣﻘدﻣﻪ
سه دهة پس از جنگ جهاني دوم ،دوره فراز و فرود دولت رفاه و سياستگذاريهاي اجتماعي
گسترده ،گسترش دستگاه بوروكراسي و هزينههاي عمومي بود .جهان سرمايهداري ،طي دهههاي
 ١٩٥٠و  ١٩٦٠ميﻼدي رشد اقتصادي و رونق كمسابقهاي را تجربه كرد و اين رشد ،همراه بود
با مخارج باﻻي رفاهي .نهادهاي دولت به منظور بازتوزيع ثروت و تأمين كاﻻهاي عمومي ،مداخلة
گسترده و فزايندهاي در اقتصاد داشتند .در اين دوره كه ديدگاههاي كينزي دست باﻻ را در سطوح
دانشگاهي و سياستگذاري داشت ،صاحب نظراني نيز نشانههاي ناكارآمدي سياستهاي دولت
را رفاه ديده و نتيجة آن را ركود رشد و ناكارآيي ميدانستند .دهة  ١٩٧٠تأييدي بر ديدگاه اخير
بود .دولتهاي رفاه غربي با ركودي بيسابقه طي سالهاي پس از جنگ جهاني دوم روبهرو
شدند .انتظارات اجتماعي مردم اين جوامع نيز ،در اثر سالها بهرهمندي از سياستهاي حمايتي،
دولت باﻻ رفته بود.

بحران دﻣوكراسي و بازگشت ليبراليسم كﻼسيك
در اين شرايط ،منتقدان نه تنها سياستهاي مداخلهگرايانة دولت رفاه را سبب ركود
ميدانستند ،بلكه همزماني دموكراسي و دولت رفاه را نيز دليلي مضاعف بر كاهش
رشد تحليل ميكردند .در سال  ،١٩٧٥گزارش »بحران دموكراسي« كه از سوي كميسيون
سهجانبه منتشر شد ،دو مفهوم »ناتواني در حكمراني« ٢و »فزوني دموكراسي« ٣را براي توضيح
مشكل نظامهاي دموكراتيك در اياﻻت متحده ،اروپا و ژاپن مطرح كرد .اين گزارش كه توسط
ميشل كروزيه ،سموئل هانتينگتن و جُجي واتانوكي) (١٩٧٥انجام شد ،نشان ميداد كه
دموكراسيهاي هر يك از حوزههاي سهگانه با چه مسائلي گريبانگير هستند .به گفتة اين گزارش،
اروپاي دهة  ١٩٦٠متحمل »اضافهبار« از سوي مشاركتكنندگان و تقاضاها بود و نظامهاي سياسي
شديدا بوروكراتيك ناتوان از مديريت آن اضافهبار بودند ــ كروزيه موضوع بحران دموكراسي
در فرانسه را در دولت فروتن) (١٣٩٤مفصل شرح داد .در اياﻻت متحده مشكل دموكراسي
آنجاست كه همزمان خواهان حكومتي است با قدرت كمتر و فعاليت بيشتر ،اقتدار كمتر و
كاركردهاي بيشتر .به نظر هانتينگتن ،اين »فزوني دموكراسي« در اياﻻت متحده ،سبب افزايش
تقاضا براي مشاركت بيشتر و ناتواني حكومت در پاسخگويي به نيازهاي و خدمات داخلي و
افول قدرت بينالمللي كشور ميشد .به نظر او ،راه حلْ »اعادة پرستيژ و اقتدار حكومت و نهادهاي
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مركزي« بود .بنا به گزارش ،وضعيت در ژاپن به دليل ارزشهاي فرهنگي و نهادي آن كشور بهتر
بود .هنگامي كه در دهة  ،١٩٧٠ركود اقتصادي دموكراسيهاي غربي را فراگرفت و اعتبار
سياستهاي كينزي به خطر افتاد ،پنجرهاي گشوده شد تا انديشة جايگزيني كه از سوي ليبرالهاي
كﻼسيك نمايندگي ميشد و چنين ركودي را پيشبيني ميكرد ،نسخههاي خود را به دستور كار
سياستگذاري وارد كند .در واقع ،نظريهپردازان ليبراليسم كﻼسيك از يكي دو دهه پيش نظريههاي
انتقادي خود را صورتبندي و عرضه كرده بودند ،اما در سالهاي چيرگي پارادايم دولت رفاه ،در
اقليت بودند .يكي از اين نظريات »انتخاب عمومي« بود؛ نظريهاي كه موضوعاتي از علم سياست
و بخصوص رفتار سياسي را از ديدگاه اقتصاد تبيين ميكرد )نك .ملكمحمدي.(١٣٨٦ ،

اُلسُن و ﻣنطق كنش جمعي
يكي از نظريهپردازان تأثيرگذار بر نظرية انتخاب عمومي مَنسِر اُلسُن بود كه تحليلهايش تأثير
چشمگيري بر رشتههاي گوناگون علوم اجتماعي ،از اقتصاد و علم سياست گرفته تا
جامعهشناسي ،داشت .او را از انگشتشمار اقتصادداناني ميدانند كه در دگرگوني رشتة اقتصاد
به نحوي كه سياست به جزئي دروني از انديشة اقتصادي تبديل شود ،سهيم بوده است .از آثاري
كه طي عمر نه چندان بلند خود به جاي گذاشته است ،دو كتاب منطق كنش جمعي و فراز و
فرود كشورها) (1982را در شمار آثار كانوني در نظريه انتخاب عمومي و تأثيرگذار در اقتصاد و
علم سياست ميدانند) .(Heckelman and Coates, 2003 1به افتخار خدمات علمي فراوان او،
انجمن علم سياست آمريكا جايزة ساﻻنة بهترين رساله در اقتصاد سياسي را به نام اُلسُن راهاندازي
كرد .مفهوم كانونياي كه اُلسُن بدان پرداخت »كنش جمعي« بود .كنش جمعي هنگاميست كه
گروهي از مردم با يكديگر همكاري ميكنند تا به هدفي مشترك برسند .آنچه ،سرانجام ،گروه به
دست ميآورد »كاﻻي جمعي« است كه سود آن به همة اعضاء ميرسد ،حتي آناني كه در دستيابي
به هدف گروه همكاري نكرده و به اصطﻼح »سواري رايگان« گرفتهاند .هنگامي كه اُلسُن منطق
كنش جمعي را منتشر كرد ،فرض ديدگاه غالب در علوم اجتماعي بر اين بود كه گروه يا
سازمان بر هدف مشترك تأمين منافع اعضاء استوار است و اعضاء نيز منطقا در كنش جمعي
گروه ــ كه هدفش منافع آنان است ــ همكاري ميكنند .اُلسُن اين فرض را به چالش گرفت و
در ردّ آن استدﻻل كرد .او به مانند ديگر نظريهپردازان انتخاب عمومي و نيز اقتصاددانان
نئوكﻼسيك ،بر آن بود كه ) (١افراد عقﻼئي و بر مبناي محاسبة هزينه و فايدة كنش تصميم
ميگيرند و ) (٢انتخابهاي اجتماعي را بايد بر اساس ترجيحات فردي توضيح
داد )نش .(١٤٦ :١٣٩٠ ،بر مبناي همين مفروض كنشگر عاقل ،اُلسُن ميگويد كه وقتي كنشگري
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يا بيكنشي فرد در گروه تفاوتي در نتيجه نداشته باشد ــ يعني چه فرد در كنش جمعي مشاركت
كند چه نكند ،از منافع كنش گروه بهرهمند شود ــ توجيهي عقﻼئي ندارد كه در كنش جمعي
همكاري كند .منطق كنش جمعي تبيين وجوه گوناگون كنش در گروهها و سازمانهاي جامعه
است ،به ويژه وقتي هدفي اقتصادي در ميان باشد.
الف .روششناسي اُلسُن
جيمز ام .بيوكَنِن ،از مهمترين نظريهپردازان »انتخاب عمومي ،بر جنبههاي هنجاري انتخاب
سياسي تأكيد دارد و بر آن است كه تنظيمها و مقررات دولتي بر داد و ستدهاي افرادْ كارآيي
بازارهاي آزاد را كُند ميكند .از ديدگاه او ،براي گريز از »لوياتانِ حكومت« ،نياز به ساز و كارهايي
در قانون اساسي براي محدود كردن دست و پاي دولت در بازار است .از آنجا كه بيوكنن در
دانشگاه جُرج ميسنِ ويرجينيا استاد بود ،اين مكتب انتخاب عمومي به »ويرجينا« معروف شد
) .(Heckelman and Coates, 2003: 6به گمان برخي ،كارهاي اُلسُن ،آن اندازه نوآوري داشته
است كه او نمايندة مكتب متمايزي در نظرية انتخاب عمومي ،با نام »مريلند« )دانشگاهي كه در
آنجا درس ميداد( ،دانسته شود) .(Olson, 2002: 7يكي از مفاهيم مهم نظريه انتخاب عمومي
»رانتجويي« در فرايند سياسي است كه در پژوهشهاي اُلسُن نيز اهميت ويژهاي دارد .دستگاه
بزرگ دولت و سياستهاي حكومتي ميتواند خاستگاه زيانهاي جدي بر بازار و رشد اقتصادي
باشد .اما اُلسُن با نگرش ليبرتارين مكتب ويرجينا كه حكومتهاي نيرومند را ضرورتا زيانبار
ميداند ،همداستان نبود و از آنجا كه اصطﻼح »انتخاب عمومي« با نام مكتب ويرجينا پيوند يافته
بود ،از بكارگيري آن پرهيز ميكرد و جاي آن »انتخاب جمعي« را به كار ميبرد .وي باوري به
خطاناپذيري بازارهاي آزاد نداشت و بر آن بود كه دولت ميتواند نقش مثبتي در توليد كاﻻهاي
عمومي ،محدود ساختن آثار بيروني ٤و كاهش نااطميناني داشته باشد .از اين نظر ،به ديدگاه
نهادگرايانة رانلد كاوس و داگﻼس نورث نزديك ميشود .دولت ميتواند هزينههاي داد و ستد
را باﻻ يا پايين آورد .اقتصادهايي كامياباند كه پشتيباني »حكمراني خوب« را داشته باشند .حال
آنكه اقتصادهاي فقير از نهادهاي ناتوان و بدي رنج ميبرند كه با محدود كردن بازارهاي كارآ و
گسترش بازارهاي ناكارآ ،هزينههاي داد و ستد را باﻻ ميبرند )نكHeckelman and Coates, .
 (2003: 8از اينرو ،اُلسُن را از چهرههاي تأثيرگذار نهادگرايي جديد نيز دانسته و برخي
تحليلهاي وي را تﻼشي براي پيوند ديدگاه اقتصادي نئوكﻼسيك با نهادگرايي
ميدانند)بدينمنظور و براي نگاهي انتقادي به آراء اُلسُن نكMjoset, 1985.؛ براي تفسيري
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نهادگرايانه از آثار اُلسُن ،نك .(Czech, 2016 .اُلسُن دربارة تأثير نهادها بر رشد اقتصادي ميگويد:
»كشورهاي فقير ،بهطور ميانگين ،سياستها و نهادهاي ضعيفتري از كشورهاي ثروتمند دارند
و از اينرو ،با وجود فرصتي كه براي رشد پرشتاب دارند ]به دليل پايين بودن پايه توليد ناخالص
داخليشان[ ،نرخ رشد ميانگيني باﻻتر از كشورهاي ثروتمند ندارند« )نك.(Yeager, 1997: 2 .
منطق كنش جمعي ،كاﻻهاي عمومي و نظرية گروهها اثر منسِر اُلسُن ،اقتصاددان و استاد دانشگاه
مريلند ،حاصل رساله دكتراي وي به راهنمايي تامس شلينگ نظريهپرداز برجسته نظرية بازيها
است و نخستين بار در سال  ١٩٦٥در قالب كتاب توسط انتشارات دانشگاه هاروارد به چاپ
رسيد .وي در فصل نخست كتاب ،نظرية خود را دربارة منطق كنش گروه يا سازمان ارائه ميدهد.
براي توضيح نظريهاش ،در بخشي از فصل از فنون رياضيات بهره ميبرد و در ادامه ،به زبان
غيرفني ،تحليلهاي خود را شرح ميدهد .وانگهي ،نظريههاي رايج در تبيين رفتار گروهي را كه
ديدگاههاي كلگرايانه ٥جامعهشناختي هستند ،نقد ميكند .نظريه اُلسُن ،در واقع جايگزيني براي
چنين نظريههاييست كه او آنها را »نظريه سنتي« مينامد .وي براي توضيح منطق رفتار اقتصادي
فرد در گروه ،از روش قياسي به ويژه قياس كنشهاي عقﻼئي با رفتار بنگاهها در بازارها بهره
ميگيرد .روش او ،در فصل نخست ،استدﻻل عقﻼني است و در فصلهاي بعدي ،از شواهد
تجربي براي تقويت نظريهاش استفاده ميكند.
ب .ﻣﻘدﻣات نظرية گروه و سازﻣان
زماني كه اُلسُن دربارة كنش جمعي مطالعه ميكرد ،اين فرض به نحو گسترده پذيرفته شده
بود كه گروههايي كه منفعت مشتركي ميان اعضايشان وجود دارد ،قاعدتا بايد براي دستيابي به
آن منفعت دست به كنش بزنند ،همچنانكه افراد به غريزة منفعتجويي خود ،نفع شخصي را
دنبال ميكنند .چنين فرضي ميان صاحبنظران رشتههاي مختلف علوم اجتماعي با رويكردهاي
روششناختي گوناگون پذيرفتني بود؛ از نظريههاي اقتصادي گرفته تا نظريههاي تبيينكنندة كنش
اتحاديههاي كارگري ،نظريههاي ماركسي و ماركسيستي دربارة كنش طبقاتي ،نظرية گروهها در
علم سياست و نظريههاي جامعهشناختي دربارة كنش جمعي .وانگهي ،آنگاه كه اين نظريهها در
پي تبيين رفتار گروهها برميآيند ،تأثير اندازة گروهها را در جذب اعضا و رفتار اعضا در نظر
نميگيرند و فرض را بر اين ميگذارند كه مشاركت در انجمنهاي داوطلبانه تقريباً امري
جهانشمول است)( Olson, 2002: 20
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اُلسُن فرض منفعتجويي افراد را ميپذيرد :انسان موجودي منفعتجوست و در كنشهاي
خود عقﻼيي عمل ميكند ،يعني برآوردي ضمني از فوايد و هزينههاي كنش خود براي دستيابي
به هدفي كه منفعت او را برآورده ميسازد ،دارد .با اين حال ،اين مفروض را كه گروهها نيز
ضرورتا چنين ميكنند به پرسش ميگيرد .نخستين پرسش اساسي پژوهش اُلسُن نيز همين است:
آيا گروهها نيز منفعت جمعي و مشترك خود را دنبال ميكنند؟ پژوهش اُلسُن كوششي است
براي رد اين مفروض .او با رويكردي قياسي و به روشهاي منطقي ــ و سپس ارائة شواهد
تجربي براي تأييد نظريهاش ــ ميكوشد نشان دهد كه نه تنها كنش جمعي گروهها ضرورتا
معطوف به دستيابي به منافع آنها نيست ،بلكه كنشهاي گروهي از منطق يگانهاي نيز پيروي
نميكنند .يكي از نتايج مهم پژوهش اُلسُن اين است كه افراد منفعتجو و عاقل )در معناي
اقتصادي( براي دستيابي به منافع مشترك و گروهي دست به كنش نميزنند ،مگر آنكه شمار
اعضاي گروه بسيار اندك باشد ،يا اجبار و يا ابزارهاي ديگري بر سر اعضا باشد كه آنها را وادار
به چنان كنشي سازد .اُلسُن نشان ميدهد كه استنتاج كنشِ عقﻼئيِ اعضا براي دستيابي به اهداف
مشترك گروهي ــ كه نهايتا منافع فردي اعضا را نيز فراهم ميكند ــ از مفروض عقﻼئيبودن و
منفعتجويي افراد ،نه تنها موجه نيست ،بلكه آن استنتاج با اين مفروض ناسازگار است.
بدينسان ،اُلسُن نياز ميبيند كه نظريهاي دربارة »گروه« ارائه دهد .از آنجاكه اكثر كنشهاي گروهي
ــ و البته نه همة آنهاــ به واسطة سازمانها انجام ميگيرند ،اُلسُن معناي نظري و عام از سازمان
را مترادف گروه ميگيرد .وي نقطة آغازين منطقي پژوهش خود دربارة گروهها يا سازمانها را
تأمل دربارة اهدافي قرار ميدهد كه آنها دنبال ميكنند .يكي از اهدافي كه اكثر و عمﻼ همة
سازمانها دنبال ميكنند و جنبهاي اقتصادي دارد ،پيگيري منافع اعضاء است ــ دستكم
سازمانهايي كه موضوع مطالعة منطق كنش جمعي هستند .اتحاديههاي كارگري قرار است براي
افزايش دستمزدها و بهبود شرايط كار اعضاء خود تﻼش كنند؛ سازمانهاي كشاورزي قرار است
از تصويب قوانين حامي اعضاء خود دفاع كند؛ كارتلها قرار است مدافع افزايش قيمتهاي
كاﻻهاي توليدشدة بنگاههاي مشاركتكننده در سازمان خود باشند؛ شركتها قرار است براي
پيشبرد منافع سهامداران اقدام كنند؛ و دولت قرار است از براي پيشرفت منافع مشترك شهروندان
خود بكوشد) .(٦در اينجا تأكيد بر منافع مشترك اعضاست و سازمانها زماني ميتوانند كاركردي
داشته باشند ،كه منافع مشتركي در كار باشد .حتي اگر گاه مشاهده كنيم كه سازمانها در خدمت
منافع شخصي و فردي خاصي هستند ،باز هم كاركرد اصلي آنها پيشبرد منافع گروه تعريف شده
است .اگر چنين منافعي در كار نباشد ،كاركردي هم وجود نخواهد داشت كه سازمان بر آن استوار
باشد .هَرُلد لَسكي به تأكيد ميگفت كه سازمانها براي دستيابي به اهداف يا منافع مشترك گروهي
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از افراد به وجود آمدهاند) .(٧فﻼسفة سياسي كﻼسيك نيز كه حيات و دوام جوامع سياسي را در
گروِ تأمين »مصلحت عمومي« ميدانستند ،شايد چنين دريافتي از نسبت سازمان و اهداف آن را
در نظر داشتند .اما نسبت ميان هدف سازمان )تأمين منافع افراد عضو( و اعضاء در سازمان )تأمين
منافع شخصي( را چگونه ميتوان توضيح داد؟ اُلسُن براي توضيح ،اين نسبت را با مناسبات در
يك بازار رقابتي قياس ميگيرد .صنعتي كامﻼ رقابتي را در نظر آورديم كه شماري بنگاه اقتصادي
در آن فعاليت و نفعي مشترك در باﻻ بودنِ قيمتهاي محصوﻻت دارند .از آنجا كه قيمتي
يكنواخت بايد در اين صنعت حاكم باشد ،يك بنگاه نميتواند انتظار قيمت باﻻتري براي
محصوﻻت خود داشته باشد مگر آنكه ديگر بنگاهها نيز قيمت محصوﻻتشان را باﻻ ببرند .وانگهي،
يك بنگاه در بازار رقابتي مايل بدان است كه تا جاي امكان ــ يعني تا زماني كه هزينه توليد يك
واحد از كاﻻ بيشتر از قيمت آن واحد تمام شود ــ محصوﻻت بيشتري بفروشد .در اينجا ،نفع
مشتركي ميان اعضاء نيست .منفعت هر بنگاه در تعارض مستقيم با منافع ديگر بنگاهها است
چراكه هرچه بنگاههاي ديگر بيشتر بفروشند ،قيمت محصول و درآمد براي هر بنگاهي در آن
صنعت پايين ميآيد .باري ،با آنكه همة بنگاهها نفع مشتركي در باﻻ بردن قيمتها دارند ،وقتي
پاي عرضة محصول در ميان باشد ،منافع متعارضي دارند) .(٩تا زماني كه قيمت محصول از هزينة
نهايي بيشتر باشد ،بنگاهها به افزايش توليد ادامه ميدهند .اما همزمان ،قيمت ،نيز با افزايش توليد
بنگاهها ،كاهش مييابد و سود بنگاهها رو به كاهش ميگذارد .بنگاههايي كه در يك بازار رقابتي
به دنبال بيشينه كردن سود خود هستند ،در قالب يك گروه ميتوانند به خﻼف منافع خود عمل
كنند و سودِ مجموع خود را كاهش دهند؛ زيرا ،بنا به تعريف ،هر بنگاهي آن اندازه كوچك است
كه تأثير ميزان توليد خود بر قيمت محصول در بازار را ناديده ميگيرد .بنگاهها به عنوان اعضاء
منفردي كه در پي بيشينه كردن سود خود هستند ،محصول بيشتري به بازار ميدهند و تا زماني
اين افزايش محصول را پيش ميبرند كه هزينة نهايي توليد با قيمت محصول برابر شود .اين
قضيه دو وجه دارد :از يك سو نتيجة نهايي اين است كه وضعيت همة بنگاهها بدتر شده است،
از سوي ديگر ،هر بنگاهي منفعت خود را بيشينه كرده است! اگر بنگاهي ،پيش از روند افزايش
توليد ،پيشبيني كاهش قيمت در صورت افزايش توليد در بازار را داشته باشد و افزايش توليد
خود را محدود كند ،نه تنها سودي نخواهد برد بلكه زيان مضاعفي نيز خواهد ديد؛ زيرا با افزايش
توليد ديگر بنگاهها ،قيمتها كاهش خواهد يافت و سر او كه توليد خود را محدود كرده ،بيكﻼه
خواهد ماند .هنگامي كه شمار بنگاهها فراوان باشد ،هيچكس تأثير افزايش توليد يك بنگاه بر
قيمت بازار را متوجه نميشود و هيچ بنگاهي هم بخاطر چنين تأثيري دست از افزايش توليد
خود نميكشد .به گمان اُلسُن ،چنين منطقي ،مبناي كنش جمعيِ كنشگراني عقﻼئي است در گروه
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يا سازماني با شمار فراوان اعضاء .آن كاﻻي جمعي را كه دولت فراهم ميكند معموﻻً كاﻻي
عمومي ميخوانند .با اين حال ،اُلسُن در مطالعة خود ،كاﻻهاي جمعي و عمومي را به يك معنا
گرفته است ،با اين تعريف :كاﻻي جمعي يا عمومي كاﻻيي است كه اگر فردي در يك گروه آن
را مصرف كند ،نتوان آن كاﻻ را از ديگر افراد گروه دريغ كرد ) .(١٤به ديگر سخن ،كساني را كه
هزينهاي براي تأمين كاﻻي جمعي يا عمومي پرداخت نكردهاند ،نميتوان از مصرف آن منع كرد.
تأمين كاﻻي جمعي هدف اصلي هر سازماني است؛ از دولت كه بزرگترين سازمان است تا
سازمانهاي كوچكتر .اما چگونه افرادِ گروه يا سازمان به مشاركت در تأمين كاﻻهاي جمعي
ميگرايند؟ به نظر اُلسُن ،موقعيت افراد عضو در سازماني بزرگ را ميتوان از موقعيت بنگاهها در
بازار رقابتي كامل قياس گرفت؛ بدينسان كه فعاليت او تأثير چشمگيري در وضعيت سازمان
ندارد اما ميتواند از پيشرفت و دستاوردي در سازمان كه به واسطة ديگران حاصل
شده است ـ چه او مشاركتي داشته باشد چه نه ـ بهرهمند شود .اگر رفتار افراد در گروهها چنين
است ،پس چگونه كاﻻهاي جمعي در گروهها فراهم ميشوند؟
پ .نظرية سنتي و نظرية جايگزين
اُلسُن ديدگاههاي تبيينكنندة رفتار گروه را زير عنوان »نظرية سنتي« شرح ميدهد و آن را
دربردارندة دو ديدگاه نظري »رسمي« و »غيررسمي« ميداند .اين دو ديدگاه يكسره متفاوت از
مثال او دربارة رفتار بنگاهها در بازار كامﻼ رقابتي هستند .مفروضهاي ديدگاه غيررسمي اين
است كه گروهها پديدهاي »همهجا حاضر« هستند و اين همه جا حاضري برخاسته از گرايش يا
ل
طبع بنيادين بشري به انجمن است)»غريزة همكاري« .( ٦گائتانو موسكاي ايتاليايي ،گئورگ زيم ِ
آلماني و آرتور بنتلي آمريكايي از جمله نمايندگان اين ديدگاه هستند .ديدگاه رسمي نيز بر
جهانشمول بودن پديده گروهها تأكيد دارد اما سرآغاز تبيين خود را »طبع« يا »غريزه«ي بشر
نميگذارد .ديدگاه رسمي ميكوشد كه انجمنها و تعلقات گروهي جهان معاصر را چونان
جنبهاي از تكامل جوامع مدرن صنعتي از مرحلة پيشين تمدن توضيح دهد .چنانچه تالكت پارسُنز،
يكي از نمايندگان مهم اين ديدگاه ،توضيح ميدهد ،روابط در گروههاي اوليه مبتني بر پيوندهاي
چهره-به-چهره و خويشاوندي بود ،اما با پيشرفت حيات جمعي ،جرياني تحت عنوان »انفكاك
ساختاري« رخ ميدهد كه حاصل آن ،پديداري انجمنهاي جديد است؛ انجمنهايي كه هر يك
كاركردهايي را به عهده ميگيرند كه پيش از آن ،خانواده و گروههاي اوليه عهدهدار بودند و
اينك ،در جهان مدرن ،آن كاركردهاي پيشين خود را از دست داده ،به انجمنهاي جديد واگذار
6 - Joiner Instinct
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كردهاند .از دو تبيين باﻻ چنين ميتوان استنتاج كرد كه انجمنهاي بزرگ در جوامع مدرن تا
حدي معادل گروههاي كوچك در جوامع ابتدايي هستند و نيز ،انجمنهاي بزرگِ مدرن و
ك ابتدايي را بر مبناي علتها يا زمينههاي بنيادين يكساني بايد تبيين كرد .به نظر
گروههاي كوچ ِ
اُلسُن ،در تقريبا همة گونههاي نظرية سنتي ،مشاركت در گروه داوطبﻼنه است و جذب اعضاء
در گروههاي بزرگ و كوچك به دﻻيل يكساني انجام ميگيرد) .(٢٠گروهها به واسطة طبع
اجتماعي بشر تشكيل ميشوند و افراد به طبع خود عضو گروه ميشود ،يا آنكه گروهها به واسطة
كاركردهاي اجتماعي تشكيل شده و افراد به آنان ميپيوندند .اُلسُن اين مفروضات را به چالش
ميگيرد .از ديد او ،آنچه در نظرية گروهها اهميت دارد اساس ًا هزينه و فايدهايست كه افراد در
كنشهاي خود دارند .آنچه گروه انجام ميدهد ــ يعني كنش جمعي ــ وابسته به آن چيزي است
كه افراد در گروه انجام ميدهند؛ و آنچه افراد انجام ميدهند وابسته به مزاياي نسبي شيوههاي
گوناگون كنش است .اُلسُن ،بر مبناي اين مفروضات و با لحاظ كردن متغيرهاي »سطح هزينه«اي
كه كاﻻي جمعي حاصل ميشود» ،اندازة گروه« )دربردارندة شمار اعضاء و ارزش هر واحد از
كاﻻي جمعي براي هر فرد در گروه( كه رابطة ميان آنها دستاورد گروه را تشكيل ميدهد ،به
عﻼوه متغيرهاي فرعي ديگر ،با روشهاي رياضياتي ميكوشد منطق رفتار عقﻼئي و
محاسبهانديش افراد در گروه را تبيين كند .اُلسُن نشان ميدهد كه برخي گروههاي كوچك
ميتوانند بدون ابزارهاي اجبار يا پاداش جداگانه ،كاﻻي جمعي را فراهم كنند .چراكه در برخي
گروههاي كوچك ،شماري از اعضا يا دستِكم يك عضو در موقعيتي قرار ميگيرند كه نفع
شخصي آنها در تأمين كاﻻي جمعي بيش از هزينة كل تأمين ميزاني از كاﻻي جمعي ميگردد.
در چنين گروهي ،اين فرض را ميتوان در نظر گرفت كه كاﻻي جمعي فراهم ميشود .بدينسان،
در گروههاي بسيار كوچك كه هر عضو سهم چشمگيري از دستاور كلّ را به دست ميآورد،
كاﻻي جمعي معموﻻً به واسطة كنش داوطلبانه و منفعتجويانة اعضا به دست ميآيد .در
گروههاي كوچك با ميزان چشمگير نابرابري ــ در اندازة منفعتي كه اعضاء ميبرند ــ بيشترين
بخت براي فراهم شدنِ كاﻻي جمعي وجود دارد .در چنين گروههاي ،گرايش به اين است كه
مسئوليتهاي تأمين كاﻻي عمومي به طرز نابرابري تقسيم شود .بزرگترين عضو گروه كسي است
كه بيشترين مسئوليت را براي تأمين كاﻻي عمومي به عهده دارد .كوچكترين عضو كه كمترين
منفعت را از كاﻻي عمومي ميبرد ،انگيزهاي براي كمك به تأمين ميزان بيشتري كاﻻي عمومي
ندارد ،اما بيشتر از چيزي به دست ميآورد كه بيرون از گروه ميتوانست حاصل كند .بر اين
اساس ،اُلسُن ميگويد» ،در گروههاي كوچكِ داراي منافع مشترك ،گرايشي شگفتانگيز وجود
دارد براي استثمار بزرگان توسط كوچكها«) .(٣٥باري ،اُلسُن نتيجه ميگيرد كه به هر حال بخت
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تأمين كاﻻهاي جمعي توسط گروهها يا سازمانهاي كوچك بيشتر از گروههاي بزرگ است.
هرچه گروه بزرگتر باشد ،بخث تأمين كاﻻي جمعي كمتر ميشود.
ت .گروههاي انحصاري و دربرگيرنده
»دربرگيرنده«٨

تفاوت ديگري كه اُلسُن ميان گروهها منظور ميكند» ،انحصاري« ٧بودن و
بودن گروههاست .بحث اخير به هنگام تحرّك به درون و بيرون از گروه مربوط ميشود و در
اين بحث ،ميان بنگاهها و گروههاي بازاري و گروههاي غيربازاري تفاوتي اساسيست .در بازار،
گرايش هر بنگاه بر اين است كه از افزايش رقبا )بنگاهها( و تقسيم سهم بازار ميان كنشگران
بيشتر جلوگيري شود ،تا جايي كه تنها يك بنگاه در گروه )يك بازار خاص( وجود داشته باشد.
نوع ايدهآل چنين وضعيتي را مونوپولي گويند» .كاﻻي جمعي« در بازار ـ يعني »قيمت باﻻتر« ـ
چنان است كه اگر يك بنگاه بيشتر بفروشد ،بنگاههاي ديگر كمتر ميفروشند) .منفعت مبتني بر
تقاضا است (.ميتوان گفت بازي با حاصل جمع صفر است .ولي در موقعيتهاي غيربازاري
وضع به لون ديگريست :منفعت حاصل از كاﻻي جمعي مبتني بر تقاضا نيست .انجمنهاي
غيربازاري معموﻻً از افزايش اعضاء استقبال هم ميكنند .از اين رو ،اُلسُن دستة اول را گروههاي
»انحصاري« و دستة دوم را گروههاي »دربرگيرنده« ميخواند .بدينسان ،كاﻻيي كه گروه نخست
توليد ميكند» ،كاﻻي جمعي انحصاري« نام ميگيرد و كاﻻيي كه گروه دوم توليد ميكند »كاﻻي
جمعي دربرگيرنده« .ﻻزم به تذكر است كه ويژگيهاي اعضاء گروه ـ اينكه كنشگراني اقتصادي
باشند يا نباشند ـ تعيينكنندة انحصاري يا دربرگيرنده بودن گروه نيست ،بلكه سرشت هدفي كه
گروه دنبال ميكند تعيينكننده است .بنگاهها در يك بازار ميتوانند در شكل گروهي »انحصاري«
درآيند ،هنگامي كه به دنبال افزايش قيمت با محدودكردن توليد هستند؛ همچنين ميتوانند گروهي
دربرگيرنده شوند ،هنگامي كه تمام پشتيبانيهاي ممكن از كنشگران بالقوه بازار را جمع ميكنند
تا بهمنظور كاهش ماليات يا وضع تعرفه ،بر سياستهاي دولت تأثير گذارند.
ث .طبﻘﻪبندي گروهها
بنا به تحليل اُلسُن ،در موقعيت بازاري ،سه طبقهبندي ميتوان از گروهها به دست داد .وقتي
يك بنگاه ،در موقعيت بازاري ،بتواند انحصار را به دست گيرد ،وضعيت »مونوپولي محض«
حاكم ميشود .وضعيتي كه شمار بنگاهها آن ميزان اندك باشد كه كنشهاي يكي از آنها تأثير

7 - Exclusive
8 - Inclusive
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چشمگيري بر ديگر بنگاهها يا گروهي از بنگاهها داشته باشد» ،اوليگوپولي« ٩خوانند .هنگامي كه
كنش يك بنگاه هيچ تأثير چشمگيري بر ديگران نداشته باشد ،وضعيت »رقابت ذرهاي« ١٠حاكم
ميشود .گروههاي غيربازاري يا دربرگيرنده نيز طبقهبندي سهگانهاي دارند ،با اندك تفاوتي نسبت
به گروههاي بازاري .معادل مونوپولي محض در وضعيت غيربازاري يك »فرد واحد« است كه
بيرون از بازار ،در پي كاﻻي عمومي است .معادل اوليگوپولي بازار در موقعيت غيربازاري ميتوان
دو گونة متفاوت از گروههاي دربرگيرنده را برشمرد :گروههاي »ممتاز« ١١و گروههاي »واسطه«.١٢
گروه ممتاز به گروهي گويند كه اعضاي آن ،يا دستكم برخي از آنها ،انگيزة فراهم ساختن
كاﻻي جمعي را داشته باشند .در اين وضعيت ،انتظار ميرود كه كاﻻي جمعي بدون هيچ
سازماندهي و هماهگي گروهي فراهم شود .گروه واسطه گروهي است كه هيچ عضوي چنان
سهمي از منافع گروهي نميبرد كه بخواهد خود كاﻻي جمعي را تأمين كند و در عين حال،
شمار اعضاء گروه هم آن ميزان زياد نيست كه تﻼش يا انفعال اعضاء در فراهم كردن كاﻻي
جمعي به چشم نيايد .در چنين وضعيتي ،شايد كاﻻي جمعي فراهم شود ،شايد نشود .اما بدون
سازماندهي و هماهنگي يقينا كاﻻي جمعي فراهم نخواهد شد .معادل رقابت ذرهاي در موقعيت
بازاري ،گروههاي بزرگ در موقعيت غيربازاري هستند كه اُلسُن گروه »بالقوه« ١٣مينامد .ويژگي
اين گونه گروه آن است كه اگر يكي از اعضاء در فراهم كردن كاﻻي جمعي همكاري كند يا
نكند ،هيچيك از ديگر اعضاء تأثير چشمگيري از اقدام او نخواهد ديد و بدينسان ،هيچ دليلي
نيست كه ديگران واكنشي به رفتار آن فرد عضو نشان دهند .از اينرو ،او انگيزهاي براي مشاركت
در گروه ندارد .در گروه »بالقوه« ،هر ميزان هم كه كاﻻي جمعي براي كل گروه ارزشمند باشد،
هيچ انگيزه يا پاداشي براي فرد وجود ندارد كه وي را به مشاركت و هزينه كردن در سازماندهي
به منظور تأمين منافع گروهي وادارد .تنها انگيزة خاص و »گزينشي« است كه فرد عاقل را در
گروه »بالقوه« به مشاركت ميكشاند» .انگيزة گزينشي« ميتواند مثبت يا منفي باشد؛ بدينسان كه
هم ميتواند مجازاتي باشد براي كساني كه سهم يا مسئوليت خود را در كنش گروهي ادا نكردهاند،
يا ميتواند تشويقي باشد براي كساني كه در راستاي منافع گروه اقدام ميكنند .گروههاي بالقوهاي
كه به واسطه اجبار يا پاداش ،اعضا را به كنش گروهي واميدارند ،گروههاي بالقوة »متحرك« يا
»بسيجشده« ١٤ناميده ميشوند).(٤٩-٥١
9 - Oligopoly
10 - Atomistic Competition
11 - Privileged
12 - Intermediate
13 - Latent
14 - Mobilized
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ج .انگيزههاي همكاري در گروه
به نظر اُلسُن ،نظريههاي سنتي كه به بر مفروضات »بيمعنايي« چون »غريزة همكاري«
استوارند ،يا در پيچيدهترين حالت ،ميگويند »انفكاك ساختاري« جوامع در حال توسعه موجب
رواج همكاري داوطلبانه ميشود ،نميتوانند دليل مشاركت فرد در گروه را تبيين كنند .افراد براي
پيوستن به گروه و همكاري نيازمند چنان انگيزههاي ملموسي هستند كه فايدة همكاري را بيشتر
از فايدة عدمهمكاري يا هزينة همكاري گرداند .انگيزة اقتصادي يكي از انگيزههاي همكاري
ميتواند باشد .افراد گاه براي كسب منزلت اجتماعي ،احترام ،دوستي و ديگر اهداف اجتماعي و
روانشناختي روي به همكاري ميآورند .وجود و اهميت اين انگيزههاي اجتماعي تضادي با
تحليل اُلسُن ندارد ،بلكه به گفته او ،تقويتكنندة تحليل او است .زيرا »منزلت اجتماعي و پذيرش
اجتماعي« كاﻻهايي غيرجمعي و فردي هستند كه فايدهاي به فرد ميرسانند .پاداشها و
جريمههاي اجتماعي در شمار »انگيزههاي گزينشي« هستند .يعني ميتوانند براي بسيج گروههاي
بالقوه به كار آيند .انگيزههاي اجتماعي ميتواند ميان افراد تمايز گذارد :عضو نافرمان را طرد كند
و عضو همكاريجو را تشويق .با اين همه ،اُلسُن بر آن است كه »فشار اجتماعي و انگيزههاي
اجتماعي« تنها در گروههايي تا آن اندازه كوچك اثرگذاري دارد كه اعضا ارتباطي چهرهبهچهره
با يكديگر دارند)(٦٢؛ به دو دليل :نخست اينكه در گروههاي بزرگ و بالقوه ،هر عضو نسبت به
كل گروه آنقدر كوچك است كه كنش او به چشم نميآيد )مثﻼ اگر كنشگري ،در يك بازار كامﻼ
رقابتي كه اعضاي فراوان دارد ،عرضة محصول خود را براي سود بيشتر باﻻ ببرد ـ و اين كار به
ضرر كل بازار در درازمدت است ـ كار او ضد منافع گروهي تلقي نميشود ( و دوم ،در گروههاي
بزرگ و بالقوه ،افراد احتماﻻ آشنايي با همة اعضا ندارند و از اينرو ،اگر فرد نتواند در راه هدف
گروه فداكاري كند ،بازخورد اجتماعي منفياي نميبيند.
چ .كنش جمعي در گروههاي بزرگ :شواهد تجربي
اتحاديههاي كارگري از بزرگترين و تأثيرگذارترين نيروهاي اجتماعي در اياﻻت متحده
هستند .تا نيمة سدة بيستم ـ كه دادههاي تجربي مطالعة اُلسُن مربوط به آن دوره است ـ شمار
اتحاديههاي محلي در اياﻻت متحده  ٦٠هزار تا  ٧٠هزار بود كه شبكهاي به هم پيوسته بودند و
اعضاي اين اتحاديهها به ميليونها نفر ميرسيد ١٥.اما همچنانكه اُلسُن ،در اشاراتي تاريخي به
تحول اتحاديهها در اياﻻت متحده ،ميگويد سرآغاز تشكيل اتحاديههاي كارگري به صنايع
كوچك-مقياس و ساده بازميگردد؛ كارگران صنايع بزرگ مانند فوﻻد يا خودروسازي در شمار
 -١٥در نيمه سدة بيستم رهبران كارگران مدعي بودند كه توان جمعآوري  ٢٥ميليون رأيدهنده را
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آخرين صنايعي بودند كه به تشكل كارگري روي آوردند .با گسترش فعاليتهاي اتحاديههاي
كوچك براي كسب منافع بيشتر ،طرفِ ديگر بازار ،يعني كارفرمايان ،نيز دست به مقاومت ميزنند.
»نيروهاي بازار در برابر هر نوع سازماندهي كه تنها به سود يك طرف بازار باشد كار
ميكنند«) .(٦٧بدينسان ،نياز به توسعة بيشتر اتحاديهها و شكلگيري اتحاديههاي بزرگتر و
سرانجام در سطح ملّي پيش آمد .نياز به شكلگيري اين اتحاديههاي بزرگ روشن است ،اما
چگونه اين اتحاديهها كه آشكارا گروههاي بزرگ و بالقوه بودهاند ،بقاء يافتند؟ اُلسُن كه شرحي
انتقادي به ديگر تبيينها از اين پديده به دست ميدهد ،اين پرسش را چنين پاسخ ميگويد:
»مهمترين عاملي كه اتحاديههاي بزرگ و بالقوه و ملّي را حفظ كرد شكل عضويت در آنها ــ
و پشتيباني اعضاء از اعتصابهاي اتحاديه ــ بود كه تا حد زيادي اجباري بود«) .(٦٨اجبارهايي
كه به گفتة ناظري» ،خاموش و ناديدني« بودند .عضويت اجباري امتيازها و فرصتهايي در اختيار
اعضاي اتحاديه قرار ميدهد كه اشتغال آنها را ــ در صنايع خاصي كه اتحاديه در آن فعال است
ــ تضمين ميكند و اعضاي بيرون از اتحاديه نه تنها از چنين حمايتي محروم هستند ،بلكه ممكن
است شغلي در اين بازار نيابند .چنين ابزاري كه با »چانهزني جمعي« و توافق ميان كارفرمايان و
اتحاديه به دست ميآيد بازار اتحاديه يا بازار بسته ) Closed Shopيا  (Union Shopناميده
ميشود و يكي از مهمترين ابزارهاي جذب اعضاء در اتحاديه و واداشتن آنها به همكاري در
كنش جمعي از جمله اعتصابها و اعتراضات يا شركت در انتخابات است .گذشته از اين ،بعضي
اتحاديههاي كارگري بزرگ انگيزههاي گزينشي مثبتي نيز مانند بيمه به اعضاء خود ارائه ميدهند.
با اين حال ،چنين انگيزههاي مثبتي فرع بر اصل عضويت اجباري هستند .اُلسُن با بررسي رفتار
اعضاء در اتحاديههاي كارگري ،پارادوكسي را آشكار ميكند .از يك سو ،مشاركت در اتحاديه
بسيار پايين است بهطوري كه نزديك به  ٩٠درصد اعضاء در گردهماييها و امور اتحاديه
مشاركت نميكنند ،اما از سوي ديگر ،نزديك به  ٩٠درصد به سود عوضيت كارگران در اتحاديه
رأي ميدهند و بدين منظور هزينههاي قابل توجهي صرف ميكنند .در واقع آنچه در رفتار اعضاي
اتحاديه پارادوكس مينمايد ،ناسازگار و متعارض نيست» .كنشها و نگرشهاي آنها مدلي از
عقﻼنيت است :هنگامي كه انتظار دارند كه همه اعضاء در گردهمايي اتحاديه حاضر شوند ولي
خود حاضر نميشوند .اگر وجود يك اتحاديه نيرومند به نفع اعضاء باشد ،حضور شمار بيشتر
اعضاء در گردهماييها ميتواند به بهبود منافع اعضاء هم كمك كند .اما ــ وقتي عدم شركت در
گردهمايي جريمهاي فردي نداشته باشد ــ فرد عضو هيچ انگيزة اقتصادياي براي شركت در
گردهمايي ندارد .او خواه در گردهمايي شركت كند ،خواه نكند ،از مزاياي دستاوردهاي اتحاديه
بهرهمند ميشود و به شخصه نيز احتماﻻ توان تأثيرگذاري چشمگيري بر آن دستاوردها را
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ندارد«) .(86اين چنين موقعيتي كه كارگران ،به اميد مشاركت ديگر اعضاء اتحاديه ،خود مشاركتي
فعال در امور اتحاديه ندارند و همزمان ،عضويت اجباري در اتحاديه را با اكثريت غالب
ميپذيرند ،قابل قياس با نگرش و رفتار شهروندان در برابر حكومت است :رأيدهندگان اغلب
به مالياتهاي باﻻتر براي تأمين مالي خدمات دولتي رأي ميدهند ،اما خود شخصا ترجيح
ميدهند كمترين سهم ممكن را در پرداخت مالياتها داشته باشند .دولت و اتحاديههاي كارگري
هر دو به دنبال دستيابي به كاﻻي جمعي يا مشترك براي يك گروه بزرگ هستند و اعضاء آنها
خود به تنهايي قادر به تأمين منافعي كه در جمع حاصل ميشود ،نيستند .اما در عين حال» ،اعضاي
اتحاديه مانند مالياتدهندگان هيچ انگيزهاي براي فداكاري بيش آنچه مجبورند ،ندارند«)،(91
چراكه در هر صورت ،به واسطة تﻼش ديگران ،كاﻻي جمعي به دست مييابد و آنها نيز از
مزاياي آن بهرهمند ميشوند .اُلسُن ميگويد چنين قياسي ميان دولت و اتحاديههاي كارگري
ممكن است نامعمول بيايد و اشاره ميكند كه نزد برخي مانند هگل ،دولت از جهات بسيار مهمي
با ديگر سازمانهاي جامعه تفاوت دارد) .(91البته از ديد هگل ،دولت حوزهاي فراتر از ديگر
سازمانهاي جامعه و مكان تأمين منافع عمومي است .اما اُلسُن اين وجه از ديدگاه هگل را
فروميگذارد كه انجمنها يا اتحاديههاي صنفي بزرگ شمهاي از مفهوم دولت را در خود دارند
و افراد را به دريافتي از مصالح عمومي نزديك ميكنند)نكHegel, 1991 .؛ نيز عطارزاده.(١٣٩٦ ،
ح» .ﻣحصول جانبي« و »ﻣنافع ويژه«
اُلسُن پس از نقد مفصلي بر ديدگاههاي ماركسي ،كورپراتيستي و كثرتگرايانة دربارة گروهها
و كنش جمعي ،نتايج نهايي نظرية خود با طرح دو اصطﻼح »محصول جانبي« و »منافع ويژه«
ارائه ميدهد .پرسش مهمي كه در ادامة نظرية اُلسُن مطرح ميشود اين است كه اگر افراد عضو
در گروههاي بزرگ و بالقوه انگيزهاي براي سازماندهي كنش يا »ﻻبي« براي دستيابي به منافع
جمعي ندارند ،چگونه ميتوان اين واقعيت را كه شماري از گروههاي بزرگ از سازماندهي كنش
برخوردارند توضيح داد؟ به نظر اُلسُن گروههاي بزرگ اقتصادي كه از ﻻبيهاي نيرومندي
برخوردارند ،به دليل اهدافي غير از هدف جمعي اصلي خود ،دست به سازماندهي ميزنند.
ﻻبيهاي اقتصادي قدرتمند و بزرگ »محصول جانبي« سازمانهايي هستند كه نيرو و پشتيباني
خود را به دليل »ايفاي كاركردهايي جداي از ﻻبي براي دستيابي به كاﻻي جمعي« به دست
آوردهاند .درواقع ،اين ﻻبيها محصول جانبيِ سازمانهايي هستند كه توان »بسيج« يك گروه
بالقوه را به وسيلة »انگيزههاي گزينشي« دارند)(Olson, 2002: 132-133؛ سازمانهايي كه )(١
اقتدار و توان اجبار دارند و ) (٢ميتوانند مشوقهاي مثبتي به اعضاء در گروههاي بالقوه ارائه
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دهند .يك سازمان صرفا سياسي ،يعني سازماني كه كاركردي جز ﻻبيگري ندارد ،قانونا نميتواند
افراد را به عضويت اجبار كند .چنين چيزي پديدهاي نامعمول در نظامهاي دموكراتيك است .اما
اگر سازماني ،به دﻻيلي غيرسياسي و به دليل كاركردهاي ديگري ]غير از دستيابي به كاﻻي
جمعي[ كه انجام ميدهد ،توجيهي براي عضوگيري اجباري داشته باشد ،يا اگر به دليل انجام اين
كاركردها ،از قدرت عضوگيري اجباري برخوردار شده باشد ،چنين سازماني به منابع مورد نياز
براي ايجاد ﻻبي دسترسي خواهد يافت) .(١٣٣بدينسان ،ﻻبيگري ،يا كنش جمعي براي اعمال
نفوذ ،محصول جانبي كاركردهايي است كه سازمان ايفا كرده و آن را از قدرت عضوگيري اجباري
برخوردار ميكند .فرد عضو در گروه بالقوه نيز تنها زماني از ﻻبيگري سازمان براي دستيابي به
كاﻻي جمعي پشتيباني ميكند كه ) (١مجبور به پرداخت سهم خود در سازماندهي ﻻبي باشد،
ي
) (٢براي بهرهمندي از مزاياي خصوصي )غيرجمعي( در گروه ،ناگزير از پشتيباني از كنش جمع ِ
ﻻبي باشد .اگر يك يا هر دوِ اين شرايط محقق شود ،ميتوان انتظار داشت كه نيروي سياسي
گروه بالقوهْ بسيج و بالفعل گردد .بدينسان ،اُلسُن ميكوشد تا نشان دهد ﻻبيهاي اقتصادي
بزرگ مانند اتحاديههاي كارگري ،سازمانهاي كشاورزي ،و سازمانهاي صنفي حرفهاي ،پشتيباني
اعضاء را به دليل انجام كاركردهايي ،غير از ﻻبي براي تأمين كاﻻهاي جمعي ،به دست ميآورند.
براي مثال ،اتحاديههاي كارگري نخستين در اياﻻت متحده كه براي اعمال نفوذ سياسي تشكيل
شده بودند ،تنها هنگامي به قدرت و پايداري رسيدند كه گرايش سياسي را كنار گذاشته ،رو به
»چانهزني جمعي« با كارفرمايان آوردند .زماني كه توانستند با كارفرمايان به توافق براي ايجاد
بازار بستة اتحاديه برسند ،شروع به رشد و گسترش كردند .اين نكته بسيار مهم است كه اُلسُن
ميگويد اتحاديههاي كارگري سالها پس از آنكه كنش سياسي را كنار گذاشتند ،به نيروي سياسي
مهمي تبديل شدند؛ و در فاصلة اين سالها ،اتحاديهها مشغول كاركردهاي غيرسياسياي بودند كه
انگيزههاي گزينشي نيرومندي در اختيار كارگران قرار ميداد .قانون ملّي روابط كار معروف به
قانون واگنر كه در سال  ١٩٣٥به تصويب كنگره اياﻻت متحده رسيد و از جمله عضويت اجباري
در اتحاديه را بيش از پيش ساده كرد و از اين رو ،به افزايش اعضاء اتحاديهها كمك كرد ،سالها
پيش از آن تصويب شد كه اتحاديههاي كارگري نقش تعيينكنندهاي در سياست بيابند .مفهوم
ديگري كه اُلسُن مطرح ميكند »منافع ويژه« است .به استدﻻل او ،منطق كنش در سازمانهايي كه
در بخش »كسب و كار« ١٦يا صنايع را نمايندگي ميكنند ،با نظرية »منافع ويژه« تبيينپذير است.
بخش »كسب و كار« بيشترين سازمانهاي ﻻبيگر را داراست كه بسيار تاثيرگذارند» .سطح باﻻي
سازماندهي منافع در بخش كسب و كار و نيرومندي منافع اين بخش ،تا اندازة زيادي برخاسته
16 - Business
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از اين واقعيت است كه جامعة كسب و كار خود به مجموعههايي ــ عمدتا اوليگوپولي ــ از
»صنايع« تقسيم شدهاند كه هر يك از آنها دربردارنده شمار اندكي بنگاه هستند«) .(١٤٣شمار
بنگاهها معموﻻ گروهي آن اندازه كوچك را شكل ميدهند كه اعضاء آن داوطلبانه دست به
سازماندهي ﻻبي بزنند .براي مثال ،شاتشنايدر در  ١٩٦٠ميگويد »شمار  ٤٢١اتحاديه صنفي در
صنعت ذوب آهن آمريكا فعال هستند كه  ١٥٣تاي آنها كمتر از  ٢٠عضو دارند .ميانگين اعضا
در اين انجمنها چيزي ميان  ٢٤تا  ٥٠است«) .(١٤٤شمار و نيرومندي سازمانهاي ﻻبيگري كه
صنايع را نمايندگي ميكنند در يك نظام دموكراتيك كه مطابق رأي اكثريت عمل ميكند
شگفتانگيز مينمايد؛ و اين به رغم آن است كه هر يك از اين ﻻبيها نمايندة شمار كمي بنگاه
هستند .با اين حال ،اگرچه برخي صنايع داراي قدرت زيادي در حوزههاي خاص مربوط به خود
هستند ،اين بدان معنا نيست كه جامعه »كسب و كار« از قدرت خيلي باﻻيي موضوعات ملّي
برخوردار است .جامعه »كسب و كار« ،به طور كلي ،سازماندهي زيادي مانند صنايع خاص ندارد
و گروهي بالقوه و بزرگ است .از اينرو ،با همان مسائلي روبهروست كه گروههاي بزرگ در
ديگر بخشهاي جامعه با آن دست به گريباناند .اُلسُن با بررسي موارد مهم بخشهاي توليد
صنعتي و تعاونيهاي دهقانان ،نشان ميدهد كه ﻻبيهاي چنين گروههايي از منطق »منافع ويژه«
پيروي ميكنند .بدينسان ،منافع در بخشهاي كارگري ،اصناف حرفهاي و كشاورزي در اياﻻت
متحده تشكيلدهندة گروههاي بزرگ و بالقوه هستند و تنها هنگامي ميتوانند سازماندهي و كنش
مؤثري داشته باشند كه نيروي بالقوة آنها توسط سازمانهايي كه ميتوانند قدرت سياسي را به
عنوان محصول جانبي براي آنها فراهم كنند ،بالفعل شود .در مقابل ،منافع در بخش »كسب و
كار« چنان است كه اغلب داوطلبانه و مستقيم سازماندهي و محقق شده و نيازي به ابزاري اضافي
براي پيشبرد منافع اعضاء نيست.
خ .ﻻبيهاي غيراقتصادي
گرچه اغلب ﻻبيهاي فعال و قدرتمند در واشنگتن اهداف اقتصادي را دنبال ميكنند ،شماري
از ﻻبيها نيز اهدافي اجتماعي ،سياسي ،مذهبي و انساندوستانه دارند .به نظر اُلسُن نظرية او
توانايي تبيين منطق كنش چنين گروههايي را نيز دارد؛ گرچه اذعان دارد كه براي تبيين ﻻبيهاي
انساندوستانه ـ يعني ﻻبيهايي كه منافع كساني غير از پشتيبانان خود را نمايندگي ميكندـ كفايت
نميكند .هنگامي كه رفتاري غيرعقﻼئي يا ضدعقﻼئي پاية يك ﻻبي است ،بهتر است كه براي
تبيين اين رفتار به روانشناسي يا روانشناسي اجتماعي رجوع شود .سرآغاز چنين نظريهاي پيشتر
در مفهوم »جنبش هاي تودهاي« صورتبندي شده است .پيروان جنبشهاي تودهاي را معموﻻ

منطق كنش جمعي و پيامدهاي آن بر سياستگذاري و توسعه اقتصادي

٣٦٣

كساني ميدانند كه دچار »بيگانگي« ١٧از جامعه شدهاند .اين بيگانگي موجب آشوب و عدمتعادل
در جامعه ميشود .سازمانها يا ﻻبيهاي تودهاي بيشتر در دورههاي انقﻼب و دگرگوني و در
كشورهاي بيثبات معمول است تا در جامعهاي باثبات و نظميافته و حتي »بيتفاوت« كه به گفتة
دَنيل بِل) ،(١٩٨٨به عصر »پايان ايدئولوژي« رسيدهاند .در مورد احزاب سياسي ،به ويژه در
جامعهاي مانند اياﻻت متحده كه انگيزههاي ايدئولوژيكي پايين است ،اُلسُن بر آن است كه يك
فرد متوسط حاضر به فداكاري چشمگير براي حزب مورد عﻼقة خود نيست ،زيرا پيروزي حزب
در انتخاباتْ كاﻻي جمعياي فراهم ميكند و فرد هم از آن بهرهمند ميشود .او كمك مالي به
حزب نميكند و در گردهماييها مشاركت نميجويد .از سوي ديگر ،شمار فراواني با
بلندپروازيهاي شخصي هستند كه پيروزي حزب ميتواند كاﻻهاي فردي و غيرجمعي براي
آنها فراهم كند؛ مثﻼ منصبي در ادارات دولتي به آنها بدهد .شمار مناصب انتخاباتي در دولت
اياﻻت متحده بسيار زياد است .جداي از اين ،بسيار صاحبان كسب و كار هستند كه به احزاب
سياسي كمك ميكنند تا به گاه ضرورت ،دسترسي شخصي به صاحبمنصبان داشته باشند.
د .گروههاي فراﻣوششده
سرانجام ،آخرين گروهايي كه اُلسُن به آنها اشاره دارد ،گروههاي سازماننيافته و بدون
بازوهاي ﻻبيگر و فاقد ابزارهاي فشار هستند و در شمار بزرگترين گروهها در
اياﻻت متحده ـ و احتماﻻ هر كشور ديگري ـ قرار ميگيرند .كارگران يقه سفيد ،كارگران مهاجر
بخش كشاورزي ،مالياتدهندگان و مصرفكنندگان از جمله گروههاي بزرگي در اياﻻت متحده
بودهاند كه اُلسُن از آنها به عنوان »گروههاي فراموششده« نام ميبرد .گروههاي بزرگي كه آشكارا
منافع مشترك دارند ،اما صدايي ندارند.

سياستگذاري ،ثبات بلندﻣدت و تصلّب نهادي
در دهة  ١٩٥٠ميﻼدي ،اُلسُن در سفري كه به اروپا داشت با پرسشي روبهرو شد :چرا آلمان
شكستخورده در جنگ اقتصادي شكوفا دارد ولي اقتصاد بريتانياي پيروز رشد كُندي دارد؟
جداي از نتيجة جنگ ،هر دو كشور از بسياري جهات مشابه يكديگر بودند ،اما چه چيزي سبب
عملكرد متفاوت آن دو بود ) (the Economist, 1998منطق كنش جمعي نظريهاي را طرح كرد
كه سالها بعد ،بر بنياد آن ،كتاب فراز و فرود كشورها) (١٩٨٢كوشيد تا تفاوت دو عملكرد را
توضيح دهد.
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منطق كنش جمعي نشان ميداد كه گروههاي كوچك داراي »منافع ويژه« قدرتمندتر از
گروههاي بزرگ و بالقوهاي هستند كه از مشكل »سواري رايگان« نيز در رنجاند .بر آن مبناي
نظري ،استنتاج ميشود كه از آنجا كه منافع رشد اقتصادي ميان افراد جامعه پراكندگي گستردهاي
دارد ،گروههاي پشتيبان رشد اقتصادي بهرة بسيار اندكي از منافع آن ميبرند .گذشته از اين،
اين گروههاي پشتيبان رشد اقتصادي تمام هزينههاي كوشش براي رشد را نيز
متحمل ميشوند .در عوض ،گروههايي كه پشتيبان »بازتوزيع انحصاري« ١٨هستند ،با سازماندهي
تﻼش و ﻻبي اثرگذار ،ميتوانند منافع زيادي را به هزينة بخش بزرگي جامعه به دست آورند.
بدينسان ،احتمال تشكيل گروههاي پشتيبان بازتوزيع بيشتر از سازمانيابي گروههاي پشتيبان
رشد اقتصادي است .با تشكيل و گسترش گروههاي دستة نخست ،منافع كمياب اقتصادي هرچه
بيشتر از سرمايهگذاري در پيشرفتهاي فني و ديگر فعاليتهاي مولد رشد اقتصادي ــ كه
غيرانحصاري هستند ــ منحرف شده و به فعاليتهاي بازتوزيعي تخصيص مييابند .با تداوم اين
شرايط نهادي ،اُلسُن پيشبيني ميكند كه رشد اقتصادي سقوط كند .چيرگي »منافع ويژه« در
نهادها و مناسبات اقتصادي-سياسي جامعه دموكراتيك نتيجة ناگزير منطق كنش جمعي
مينمايد و وضعيتي پيش ميآورد كه اُلسُن »تصلب نهادي« ١٩ميخواند» .سازمانهاي منافع ويژه«
راه اصﻼح نهادها و سياستها براي تخصيص منابع به فعاليتهاي مولد را ميبندد .از سوي
ديگر ،جوامع كمونيستي نيز از آسيبهاي نهادي خاص خود رنج ميبرند .از آنجاكه دولت كنترل
مستقيم بر منابع دارد ،منافع دستگاه بوروكراسي در موضع قدرت قرار گرفته و در پي رانتجويي
و بازتوزيع به سود خود هستند .با تثبيت اين منافع ،منابع اقتصادي هرچه بيشتر دچار انحراف از
بخشهاي مولد شده و اقتصاد كشور به ورطه ميافتد .تنها راه رهايي از تصلب نهادي ،فروپاشي
سازمانهاي منافع ويژه و مناسباتي است كه به چيرگي منافع ويژه ميانجامد .اُلسُن ميگويد
ناآراميهايي مانند كودتا و انقﻼب ميتواند تصلب نهادي را نابود كند .با اين حال ،چنين
دگرگونيهاي بزرگي ،گرچه براي گريز از تصلب مفيد است ،سبب زيانهاي اقتصادي هم
ميشود ،چنانكه كنشگران اقتصادي اعتماد خود را به نهادهاي موجود و تضمينهاي حقوقي
براي فعاليت بلندمدت از دست ميدهند .در نتيجه ،رشد اقتصادي در بهترين حالت هنگامي
ايجاد و تداوم مييابد كه هم تصلب نهادها در اثر دگرگوني بشكند ،هم چشمانداز ثبات بلندمدت
وجود داشته باشد .فراز و فرود كشورها ،با بررسي دموكراسيهاي توسعهيافته ،استدﻻل ميكند
كه رشد پرشتاب ژاپن و آلمان پس از جنگ جهاني دوم به دليل آن بوده كه اين كشورها توانستند
18 - Excludable Redistribution
19 - Institutional Sclerosis
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نهادهاي نو و »دربرگيرندهاي« بر مخروبة نهادهاي اقتصادي-سياسي پيشين بنا كنند .در مقابل،
دموكراسيهايي مانند اياﻻت متحده ،بريتانيا و استراليا كه نتوانستند نهادهاي خود را پس از جنگ
دگرگون كنند ،رشد بسيار كمتري را از شكستخوردگان تجربه كردند) ;McLean, 2000: 657
 Heckelman and Coates, 2003: 3-4؛ ديكسيت .(٦٢ :١٣٨٠ ،اُلسُن ده سال پايان عمر خود را به
پژوهش دربارة تأثير نهادها بر توسعه پرداخت .همانقدر كه تصلب نهادي براي رشد اقتصادي
زيانبار است ،ثبات بلندمدت اهميت دارد .وي در مقالهاي با عنوان »ديكتاتوري ،دموكراسي و
توسعه«) (1993بحثي جذاب مطرح ميكند .يك حكومت خودكامه يا يك ديكتاتوري استعداد
ي
اين را دارد كه نمايانگر »منافع دربرگيرنده« باشد .به بيان او ،در وضعيت آنارشي» ،راهزنيِ رقابت ِ
ناهماهنگ« توسط »راهزنان ولگرد« حاكم است و نتيجة آن نابودي انگيزهها براي سرمايهگذاري
و توليد است .در نهايت ،نه چيز زيادي براي مردم ميماند ،نه براي راهزنان .اگر حاكم خودكامه
را راهزن بدانيم ،براي همه بهتر خواهد بود كه راهزن يكي باشد .حاكم خودكامه راهزني را در
انحصار ميگيرد و آن را ،در قالب مالياتگيري ،عقﻼيي ميسازد .او منافع دربرگيرندهاي در
قلمروي خود دارد و ميكوشد نظم مسالمتآميز و ديگر كاﻻهاي عمومي را فراهم كرده كه به
رشد توليد و بهرهوري ميانجامد .بر خﻼف راهزنان ولگرد كه كل درآمد افراد را به صورت
ماليات ميگيرند ،حاكم خودكامه نرخ ماليات حداكثركننده درآمد وضع ميكند .البته به نظر اُلسُن،
در نهايت يك دموكراسي مطلوب كه از تصلب نهادي رنج نبرد ،بهتر از يك ديكتاتوري ميتواند
كار كرده و رشد اقتصادي ايجاد كند .با اين حال ،چنين استنتاج ميشود كه گرچه خودكامگي
شكل نامطلوب جامعة باثبات است» ،حكمراني خوب تنها به دموكراسيْ محدود
نميشود«).(Heckelman and Coates, 2003 :5

جمعبندي
منسر اُلسُن در منطق كنش جمعي نظريهاي براي تبيين رفتار گروهها طرح ميكند و نشان
ميدهد كه چرا بعضي گروهها استعداد بيشتري در فراهمساختن كاﻻي جمعي دارند؛ چرا بعضي
گروهها بيشتر به مشكل سواري رايگان گرفتارند؛ چه تفاوتي ميان گروههاي گوناگون در
سازماندهي كنش وجود دارد؛ و چرا بعضي گروهها نفوذ و تأثيرگذاري بيشتري بر تصميمگيريها
و سياستگذاريهاي حكومتي دارند .او از مفروضات كنشگري عقﻼئي آغاز ميكند و مناسبات
فرد و گروه و ويژگيهاي نهادي گروه را بر رفتار فردي و رفتار گروهي ،كه برآيند رفتار افراد
عضو گروه است ،تأثيرگذار مييابد .روششناسي او نوآورانه است و به نظر برخي ،پيوندي ميان
نظريههاي انتخاب عمومي و نهادگرايي ميتواند باشد.
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فصلنامه علمي  -پژوهشي سياستگذاري عمومي ،دوره  ، ٦شماره  ، ١بهار ١٣٩٩

از ديدگاه اُلسُن ،سياست عمومي خود يك كاﻻي عمومي است و از اينرو ،مانند هر كاﻻي
عمومي ،در معرض مشكلِ »سواري رايگان« قرار دارد .اگر قانون يا سياستي بخواهد تصويب
شود ،ذينفعان بايد پيشتر بر مشكل سواري رايگان چيره شوند تا بتوانند نيروهاي خود را براي
اثرگذاري و ﻻبيگري بسيج كنند .گروههايي كه توان بسيج منابع خود براي اثرگذاري باﻻ بر
دستگاه سياستگذاري را دارند ،معموﻻ آنهايي هستند كه كوچك و نمايندة منافع ويژه هستند.
ميتوان با مثالي اين ديدگاه را روشن كرد .تصور كنيم كه شماري موسسة مالي خصوصي دچار
بحران مالي ميشوند و از حكومت درخواست ياري ميكنند .آنها ميدانند كه اگر در كنار يكديگر
و هماهنگ اقدام كنند از بخت بيشتري براي تأثيرگذاري بر دولت برخوردار ميشوند .پس
هزينهاي صرف ﻻبيگري و بكارگيري كارشناساني براي توجيه اقتصادي كمك مالي حكومت
ميكنند تا سياستگذاران را مجاب كنند كه اگر كمك مالي مورد نياز مؤسسات انجام نگيرد ،اقتصاد
كشور به مشكﻼت جديتري برميخورد .اگر حكومت بخواهد چنين كمكي به مؤسسات دهد،
بايد از پول عمومي مردم برداشت كرده به چند مؤسسه مالي پرداخت كند .انبوه مردم تشكل
ندارند و گرچه كمك مالي حكومت مبلغ هنگفتي و منافع بزرگي ميتواند براي مؤسسات داشته
باشد ،سهم هر شهروند از آن مبلغ چندان زياد نيست كه فرد را به كنش عليه ﻻبي مؤسسات
وادارد .در بهمنماه سال  ،١٣٩٦در پي بحران مؤسسات مالي در ايران ،گزارشها حاكي از آن
بود كه حكومت ايران  ١١هزار و  ٧٥٠ميليارد تومان خط اعتباري براي مؤسسات مالي و اعتباري
باز كرده است .اگر جمعيت ايران را حدود  ٨٠ميليون نفر در نظر بگيريم ،به ازاي هر شهروند
ايراني مبلغي در حدود  ١٤٣هزار و  ٧٥٠تومان براي تاديه بدهي مؤسسات مالي هزينه شده
بود)خبرآنﻼين ٨ ،بهمن  .(١٣٩٨از  ٨٠ميليون جمعيت ايراني ،بخش كوچكي در مؤسسات
ذينفع سپرده داشتند و شمار بسيار اندكي مديران و صاحبان سهام مؤسسات بودند .اما جمعيت
زياد شهروندان ،در برابر اين جمعيت كوچك صاحبان مؤسسات ،گروه بزرگ و بالقوهاي
نابرخوردار از سازماندهي و تشكّل ميشدند كه هزينة مالي و زماني سازماندهي براي اعتراض
به اقدام حكومت را به صرفه نميديدند .استدﻻل اُلسُن در منطق كنش جمعي مشابه مثال باﻻست.
نظرية او ،از هنگامي كه در  ١٩٦٥منتشر شد ،تا كنون نفوذ چشمگيري در مطالعات اقتصادي،
سياسي و جامعهشناختي يافته است .اُلسُن سالها بعد اين نظريه را در مطالعات توسعه و تأثير
نهادها و سياستها بر رشد و توسعه اقتصادي آزمود و دستاوردهاي نوآورانهاي را ارائه كرد.
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