
 
 
 
 

 

 نظریۀ بازی در فلسفۀ علوم اجتماعی
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 چکیده

از ابزارهای این نظریۀ ریاضیاتی در هفتاد سالی که از ابداع نظریۀ بازی گذشته است، فیلسوفان هم به خوبی 
اند. این مقاله، تر ساختههای خود روشندر مسائل فلسفی سود جسته و هم مفاهیم نظریه را با موشکافی

ضمن ایجاد تمایز میان این دو رویکرد، به شّق اول این رابطۀ دوسویه، یعنی استفاده از ابزارهای نظریۀ بازی 
-شود که چرا در بیان تاریخی کاربسترداخت. نخست به این امر توجه میدر فلسفۀ علوم اجتماعی، خواهد پ

شوند؛ پس از آن با مند نظریۀ بازی به گواه گرفته میهای این نظریه مواردی از صدها سال پیش از ابداع نظام
بیان دوراهۀ ها، به های مبتنی بر نظریۀ بازی در علوم سیاسی و آموزۀ یگانگِی دانشهایی از تبیینان نمونهیب

و از سودمندی و کارایی نظریۀ بازی برای فلسفۀ  شودیزندانی به عنوان مثال شاخص در این نظریه پرداخته م
های علوم اجتماعی با معضالتی نیز مواجه است شد. اما کاربست نظریه در تبیینعلوم اجتماعی دفاع خواهد 
 ترین آنها اشاره شود. که کوشش شده، به اساسی
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 مقدمه. 1

اتهاای انتااا بندِی ریاضی كنشترین تعریف، صورتدر كوتاه ،بازی ۀنظری هاای گار در موععيت
-به شامار مای 1ا  معقولانتا ۀاحتمال از شقوق نظری ۀاستراتژیک است. این نظریه همراه با نظری

ات تابات ،گياراناز حيث فاعالن و تصميم ،توانرود. انتاا  معقول را می یاا  2باه دو شا م معقوّيت
ت استراتژیک  (1999) 4)راهبردی( تقسيم كرد. از نظر تاریای، جاان اّساتر 3پارامتریک و معقوّيت

اناستين بار در كتا   اتاودیسه و پریان دریایی، مطالعاایی در معولل   تماای  مياان  ، ت و نامعولل  
ت ت استراتژیک به نظریمعقوّيت كرد. در  بازی را تشریح ۀهای پارامتریک و استراتژیک و ربط معقوّيت

نی داشته باشاد، یک گ ینش معقول، هرگاه فاعل گ ینه هایی را انتاا  كند كه نتایج مشاص و معيت
ت تابت است. پر انتاا  معقوالنۀ هاایی از تا  ساهه و اناداختن تاان، نموناهاو مبتنی بر معقوّيت

ت تابت هستند. اما در دست ا متناسب با تصاميم هآن ۀهایی عرار دارند كه نتيجدیگر، انتاا  ۀمعقوّيت
 ۀانتاا  فرد مبتنی بر تصميمی است كه هماورد او بر پایا ،و اعدام فاعالن دیگر است. در این موارد

ت راهبردی میاین نهاده ر ؛كنداختيار خود اتااذ می نامند. رعابت دو رعيب در یک حراجی ا معقوّيت
ات راهباردی هساتند. نظریازندانی نمونه ۀبرای تصاحب یک مال و دوراه احتماال  ۀهایی از معقوّيت

ت پارامتریک و نظریعهده ات اساتراتژیک  ۀدار بحث از مسائل معقوّيت بازی متهفل مباحاث معقوّيت
 است. 

هاای ر ریاضيات و اعتصاد، فيلسوفان به تأمل در مبانی و كاربساتپس از پيدایش نظریۀ بازی د
بازی پدید آمد. هم فيلسوفان به تناسب موضوع  لسفه و نظریۀای دو سویه ميان فآن پرداختند و رابطه

فلسفه كاربست پيادا كارد. ایان مقاّاه در  بازی در ۀبازی پرداختند، هم نظری ۀنظری ۀبه بحث دربار
باازی دو رویهارد ماركور را از هام متماای   ۀهای مشترک فلسفه و نظریزمينه شناختیروش ۀمطاّع

 ماننادبازی در بررسی مساائل فلسافی اسات،  ۀ. ناستين رویهرد استفاده از اب ارهای نظریكندمی
-ها در علوم سياسای، اعتصااد، تبياينها، تبييندانش یگانگِی  ۀهای نظریه در آموزاستفاده از اندیشه

 ۀهای خود، كاربرد در تبيين پدیدارهای اجتماعی، تبيين نحوّوئيس از عرارداد در پروژه های كواین و

                                              
1. Rational Choice Theory 

2. Parametric Rationality 

3. Strategic Rationality 

4. Elster 
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بازی با اساتفاده  ۀرویهرد دوم، ایضاح مفاهيم و محتویات نظری . تهوین زبان، منط  شناخت و ...
كوشش برای تعریف بازی، روشن نمودن شأن باورهای باازیگران، بحاث  مانند ،از اب ارهای فلسفی

هماواره باا رویهارد اول  ،شاناختیبا  شناخت در بازی و ...  است كه به دّيل آمياتگی روش در
هاای یعنای بررسای كاربسات ناسات،به بررسی مسائل رویهارد  تنهاخلط شده است. این مقاّه 

های متنوعی از منابع ادبياات بحاث، پردازد. پس از بررسی نمونهمی ،بازی در مسائل فلسفی ۀنظری
-بازی خواهد پرداخت كه این كار با توجه به رواج اساتفاده از تبياين ۀشناختی نظریروش به بررسی

-بازی در علوم انسانی برای رفع ابهامات و سردرگمی كه منجر به خطا در مادل ۀهای مبتنی بر نظری

شاناختی  باه ضارورت دارد. ایان مقاّاه، پاس از بررسای موضاوع از حياث روش ،شودسازی می
علاوم اجتمااعی  ۀباازی در فلساف ۀهای مبتنی بر نظریاها و تبييناستفاده از مدل معضالت فلسفی
 خواهد پرداخت. 

 یافتگی مبتنی بر نظریۀ بازی در علوم انسانیهای پیشانظامتبیین. 2

متون ماتلف در طول تاریخ تفهار  های استراتژیک دركنشهای متعددی از برهمهر چند بازنمایی
 ۀنوشات باای  و رتااار اصادااد  ۀنظریها با كتا  مند این گونه كنشرسی نظامبشر تبت شده، اما بر

هاای راهباردی از عارار كنششود. بعضی  از این برهمجان فون نویمان و ادگار مورگنشترن آغاز می
 ذیل است:

-آمده است كه: هميشه با دیگران آن كن كه می انج ل مای: این عاعده در . قاعدۀ طالیی0-9

(. عاعدۀ طالیای 9:13ا تو چنان كنند، این است خالصۀ تورات و كتب انبياء )انجيل متی، خواهی ب
چنين ساختاری دارد )رفتار اخالعی آن است كاه بتواناد  سنجش خرد نابو امر مطل  كانت ني  در 

 جهان شمول شود(.
ان باه شهسپير در حملۀ پادشاه انگلستهنر  پنجِم در نمایشنامۀ . هنری پنجم شکسپیر: 0-0

گيارد، اسايران فرانسه، هنری پنجم برای تشجيع و ایجاد تأتير بر روحيۀ سربازان خاود تصاميم مای
فرانسوی را پيش چشم هر دو طرف جنگ اعدام كند تا سربازان خودش بدانند در صورت شهسات 

 (. 1293كشد )شهسپير، در جنگ چه عاعبتی آنها را انتظار می
كه متنی بنياادین بارای توصايف دوّات مادرن  للیایان، كتا تومان هاب  در : لویاتان. 3- 0

كند. ایان است، استدالّی راهبردی و پویا برای توجيه استبداد و خودكامگی دوّت مدرن عرضه می
ل اسات یابندی و خالصه كرد: هر كسی آزادی را دوست دارد و ماتوان چنين صورتاستدالل را می

انسان برای انجام دادن كارها و رفع احتياجاتش به همهااری خواهد انجام دهد، اما كه می یهر كار
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دهد در ازای انجام كاری، به او خدمتی كرده، نمونه، فردی به دیگری عول می یدیگران نياز دارد، برا
ت تالفای و باه  های همهاری هميشه مستعد خلاف وعاده، عادِم كمک او را تالفی كند، وّی موععيت

ای، باه دیگاری دهد در ازای كمک برای سااخت خاناه، یهی عول میاستفاده است. مثالا عوّی سوء
كند. از سوی دیگار، وجاود كمک كند، اما در پایان كار خود و شروع كار هميارش خلف وعده می

ان شده، فردی كاه باه يسازد. در مثال بپریر میمنافع برای هر فرد او را نسبت به گ ند دیگران آسيب
ی رفي  ساب  بيم دارد و این امار او را هماواره در تارن و كمک دیگری صاحب ملهی شده ، از تعدت

تی هم ایجاد شود از پيشخوف دائم نگاه می تی اگر موععيت دستی و تهاجم ابایی دارد. در چنين وضعيت
ترین راه برای گری  از حاّت ترن متقابل و به دسات دستی یا سبقت گرفتن معقولندارد، چون پيش

ت اسات (. همهااری نهاردن و بايم از آسايب در نباود عادرت 159، ص1291)هااب ،  آوردن امنيت
كند. ایان شارایط و توصايفات اسات كاه باه عباارت عمومی، جنِگ همه در برابر همه را ایجاد می

بار، زشات، انسان گساياته، مساهنت»های ناشی از این جنگ، یعنی معروف هاب  دربارۀ ناراحتی
 . بردراه می« هدف استددمنش و بی

دار آزادی و تسلط بر دیگرانند، دوراندیشی برای نگهبانی پس با وجود اینهه آدميان طبعاا دوست
كند كه برای رهایی از جنگ پرمحنتی كه پيامد ضروری اميال طبيعی آدميان در از خود، ایجا  می

ی كاه باا ازمان نبوِد عدرت آشهار است، به دامان دوّت خودكامه چنگ زنند، یعنی دوّت خودكامه
است كه برای دفااع از او سااخته  یاهدف نگهبانی از انسان، شبيه انسان نيرومند، ب رگ و ساختگی

ت همچون روحی ساختگی است كه به همۀ تن، زندگی و جنبش می  باشد.شده و در آن حاكميت
بينيم در این استدالل، خودكامگی در ابتدا امری خواستنی نيسات، بلهاه اصال بار كه میچنان

آزادی و اختيار به مثابه ح  طبيعی است كه هار انساانی از آن برخاوردار اسات تاا باه ميال و ارادۀ 
هاای كانشخویش عدرت خود را برای حفظ طبيعت، یعنی زندگی خویش باه كاار بارد. اماا بارهم

نهد تا بادباتی ها، خودكامگی را برای حراست از كار و صناعت همگان در ميان میراهبردی انسان
 (.161-159، ص1291ای كه با آزادی آدميان در وضع طبيعی همراه است پدید نياید )هاب ، ه روزیو سي

گرایی آمریهایی در عارن ناوزدهم، پررناگ نماودن نقاش عمال در عمل .  پراگماتیسم:4 -0
در این مسير بود كه به جاای تفساير جهاان بایاد باه -به روش آنگلوآمریهن -شناخت و راه پيمودن
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 اا ( مدعی اسات كاه هساتۀ پراگماتيسام ذاتا3116)  1راه نيست كه پيتاریننير آن رفت. بیدنبال تغي
 یۀ بازی است. نظر

ه می -در بررسی ادبيات تاریای موضوع، آنچه انتسا  مواردی را به نظریۀ بازی كالسيک موجت

ت راهبردی مضمر در این مسائل و عرار داشتن آنها در یک ظرف عملی   است. سازد، جنبۀ معقوّيت
نوشتۀ جان فون نویمان و ادگار مورگنشترن اتری كالسايک، نظریۀ بای  و رتاار اصاداد  كتا  

ح و نقطۀ شروع نظریۀ بازی به شمار می مند رود. رویهرد مؤّفان در این كتا  برای بررسی نظاممنقت
صاول كامال اميادواریم ا»هاا باه ناوعی رفتاارگرایی هنجاارین باود: و ارائۀ نظام صوری برای بازی

وران در اعتصاد اجتمااعی تعریاف كناد و از آنهاا ای را بيابيم كه رفتار معقول را برای بهرهریاضياتی
صه   .(21 ص،1952ترن، ش)فون نویمان و مورگن «های عمومی رفتارها استاراج شودمشات

ه ز یهای ا (1955) 2بریاث ویاتكاار ، گفتهشيپهای فهری فون نویمان در كتا  جدا از مداعت
بریاث ویات مادعی  ،بازی در مسائل فلسفی است. در این اتار ۀنقاط شروع ربط و كاربست نظری

دارد كه توساط جاان ناش مطارح شاده  3زنیچانه ۀلئاست عداّت اجتماعی ساختاری شبيه به مس
اخاالق را از اساان متحاول  ۀفلساف ،باازی ۀكاه نظریا كردبينی است. بریث ویث در این اتر پيش

 خواهد نمود. 

 نظریه ۀ فاید. 3

بازی برای علوم اجتماعی  در كارایی و سودمندی نظریۀ یب  ن در عللم اجاماعیدانيل ّيتل در كتا  
 كند:تشهيک می

عادر باه كاار علام االجتمااع تجربای هخو  است سئواّی ساده مطرح كنيم و بپرسيم نظریۀ مسابقه چ
م این است كه ادوات فنی این نظریه چنمی  . ..های اصلی آن.دان به درد خور نيست كه اندیشهآید. عدر مسلت

شاان سازد( ساودمندی و كااراییدستاوردهای فنی نظریۀ مسابقه )كه انواع ماتلف مسابقه را عقالا عابل می
مشهوک است. فرض كنيد كه در شارایط تااریای خاصای، نا اع مياان یاک جامعاۀ دهقاانی و ارباابش، 

كسيوماتي اسيون نظریۀ مسابقه، Tن هم از نوع مسابقۀآ ،ای داشته باشدساختاری مسابقه . ني  یهی از انواع آ
                                              
1. Pietarinen 

2. Braithwaite 

3. Bargaining problem 
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ترین كمهی برای توان به كمک استراتژی مالوط خاصی حل كرد. اینها هيچ كدام كمرا می Tنشان دهد كه 
 Tپاریر باودن اناد، اماا خبار از حالكند، چون آن بازیگران گرچه عاعلبينی رفتار بازیگران نمیفهم و پيش

  .(91، ص1231هستند )ّيتل،  T حال فاعد توانایی ریاضی الزم برای حلایندارند و علی
تی كه ّيتل در بازی ، وضعيت تی با هوشمندِی  ،كندمطرح می Tاوالا كران است كه بی دارای معقوّيت

آن را حال  ،باازی فرگشاتی ۀ)تهاملی( یا به عبارت دیگر نظری ارچو  فرگشتیهمثالا با چ  ،شودمی
 كرد. 

، عدم وعوف دهقانان به مبانی نظری بازی مانعی برای رفتار معقول توسط آنها نيست. چون  ۀتانياا
پردازد و كنش معقول ّ وماا نيازی باه های معقول میبندی كنشبازی است كه به صورت ۀاین نظری

باه  ،ا بشناسادهاای فنای و شايميایی هاوا رهای ریاضياتی ندارد. نوع بشر پيش از آنهه ویژگینگاره
است. این تلقی از  سرودهبه خوبی شعر می ،كرده و پيش از آنهه صنایع ادبی بداندخوبی تنفس می

هاای راهباردی باازیگران كنشبازی كه با استفاده از نگارگری ریاضياتی و بدون توجه به برهم ۀنظری
از جنس تلقای  ،ارائه دادبازی  ۀمشهالت بشر با برچسب نظری ۀتوان دارو یا عرصی برای رفع هممی

 ّيتل است. 
ت دارد محتوای تجربی است و  ، آنچه كه اهميت نظریه، ادعاایی بايش از  ن صورت،یر ايدرغتاّثاا

 یک اب ار ندارد. 
، نظری محتاوا و  ۀكناد و باه واساطبنادی مایهای راهبردی بازیگران را صورتبازی كنش ۀرابعاا

باازی، ۀ ترین خاوانش توصايفی از نظریای در فروتنانهشهودهای مجاز ریاضياتی زایندگی دارد. حت
گاهی باشی  های آن هم كارا و هم سودمند است. آ

، پدیدارهای اجتماعی حاصل كنش  ۀهاا از یاک طارف بار پایااناد و كانشهای انسانیخامساا
ت روی می یسوانتاا  معقول و از  سان آخر این اسات كاه اّگوهاای  .دهنددیگر در ظرف عليت

هاای روابط انسانی امهاان كاربسات بار كانش ۀبندی شبهتوانایی در صورت ۀزی به واسطبا ۀنظری
 اجتماعی را دارند. 

 هادانش بازی و یگانگی   ۀنظری. 4

فوئرباخ فلسفه باید از نو با علوم طبيعی و علوم طبيعی با فلسفه یگانه شود. ماركس نيا  در  دگاهیداز 
 ،اسات 4411هاا  اصادااد  و تلسا ینلشاهدستاز كه  ،«ماّهيت خصوصی و كمونيسم» ۀمقاّ

گوناه كاه علاوم هماان ،روزی علوم طبيعی علوم انسانی را در برخواهد گرفت»بينی كرده بود: پيش
« انسانی علوم طبيعی را در خود جای خواهد داد: بادین ترتياب دانشای یگاناه پدیاد خواهاد آماد

 .(44ص ،1299 )ماركس،



   بازی در فلسفۀ علوم اجتماعینظریۀ 

 

در پارداختن باه  آناساتفاده از  ،بازی در فلسافه ۀی كاربست نظریهای متأخر برایهی از تالش
 ۀها باشی از تاریخ حلقادانش تحليلی آرمان یگانگِی  در سنت فلسفۀهاست. دانش یگانگِی  ۀآموز

عنوان فهم جهانی علمی و تجاوی ی  یگانه به وین، آرمان دانِش  ۀحلق 1939 ۀوین است. در اعالمي
اّمللی بين ۀشود. در پایان هشتمين كنگراندیشی متافي یهی معرفی مییکسازنده برای مبارزه با تار

های ای از كنگرهنویرات پيشنهاد تشهيل مجموعه اتو ،در پراگ برگ ار شد 1924كه در سال  ،فلسفه
سااالنه در  ۀشاش كنگار ،1941تا  1925ها را مطرح كرد و نتيجه آنهه از دانش اّمللی یگانگِی بين

 ۀمؤسسا 1926ساال شاد. اتوناویرات در  اگ، كمبریج، ماساچوست و شيهاگو برگ ارپاریس، كپنه
 هاا،دانش ب ن المللی یگانگِی  ۀدانشنامها را تأسيس كرد و با همهاری كارناپ به نشر دانش یگانگِی 

ساال . تاا كارد فرانسه و با آرمان تأسيس جمهوری دانشمندان، اعدام 13عرن  ۀاّهام گرفته از دانشنام
د از این دانشنامه  1991 سااخاار انوا ب هاا  اما سرانجام آن چنان شد كه  چاپ شد،بيست مجلت
 تامس كوون یهی از واپسين مجلدات این دانشنامه بود.  علمی
را  «هاادانش شناسی و یگانگِی عنوان منط ، شناخت»ای با اخيراا انتشارات اشپرینگر مجموعه  

منطا  دوبااره  های اخيرِ ها را در پرتو پيشرفتدانش یگانگِی  صدد است مسئلۀكند كه درشر میتمن
ات  ،بازی ۀ)سمانتيهس( نظری شناسیدالّت، اندركاران این طرحدست دگاهیدبررسی كند. از  ظرفيت

هی برای بحث دربار پاان دهم ایان ساری كاه در ساال  ۀهاا دارد. مجموعادانش یگانگِی  ۀعابل توجت
این  ۀنام دارد. ویراستاران در مقدم گانگی منطق، یبان و تلس هها: یبای   است، منتشر شده 3119

دّيال اصالی شهسات كارهاای  ،مجموعه ضمن انتقاد از گفتماان پلوراّيسام در منطا  معتقدناد
كردند، بااور ساترون آنهاا باه شناسی علمی كارمیفيلسوفان پيشين كه بر روی یگانگی مبانی روش

هاای كانش و باودن عاادتاساتراتژیک ۀواساطبازی باه ۀدر نظریگر رفتار منفرد بود، اما توان تبيين
تهای پيِش امهان )ميجار،  هاا بازاندیشايدداناش توان به آرمان یگانگِی های خاص میرو در موععيت

   .(xص ،3119

 بازی و علوم سیاسی ۀنظری. 5

گرارِی شبندی و ارزبازی برای صورت آمریها و شوروی، نظریۀميان  ،های جنگ سرددر طول سال
اّگاوبرداری از معماای  ،ها، ميان دو سوی دعوا رون  بسيار داشت. در یک بررسی كلایكنشبرهم

تاوان های سياسی، تقسيم منصفانه، انتاا  عمومی و انتاا  اجتماعی را میكنشزندانی در برهم
ۀ در زمينا بازی و علوم سياسای برشامرد. از ناساتين كارهاا نظریۀميان  های مشترکبه عنوان زمينه
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 1آنتونی داون ۀ نوشت اصاداد دملکراسی نظریۀتوان به كتا  بازی در علوم سياسی می نظریۀكاربست 
 ( اشاره كرد. 1959)

هاایی اسات كاه باه آمدهای نو ني  از نمونهبه عوانين و پيش هاملتو  هادوّتبينی واكنش پيش
برای نمونه، پيترجاان وود باا اساتفاده از شود. بندی و بازنمایی میبازی صورت نظریۀخوبی توسط 

پاردازد. جاان وود و هوایی مایها برای كمک به معضالت آ معمای زندانی به بررسی نقش دوّت
توانند به كااهش توّياد گازهاای اّمللی میها با عقد معاهدات بينگيرد كه دوّتناست فرض می

ساواری و زنادانی و تمایال باه مفات معماایۀ بندی بار پایاای كمک كنند، اما یک صورتگلاانه
ها به سامت اساتراتژی بهيناه بارای كااهش اتارات كه عمالا دوّت دهدها نشان میچتربازی دوّت
های سياسی معروف بازی سنگرها ني  یهی از بازی. (3111روند )وود، محيطی نمیمار  زیست

كسالرو نظریۀدر  در كتاا  ( 3116) 2دبازی است كه اّگوی آن معماای زنادانی اسات. رابارت آ
هاای مياان دو سانگر در جناگ جهاانی اول ها و تيراندازیبساین بازی را با آتش یکامل همکار 

 كند. توصيف می
نن  نظریۀهای مبتنی بر یهی دیگر از تبيين فيلساوف  –بازی در علوم سياسی، تبياين آّان بياوك 

قال  كارگری در انگلساتان اسات. بينی ماركس مبنی بر وعوع اناز عدم تحق  پيش-معروف اعتصاد
گاهی طبقۀ مطاب  وعد كارگر، اعادام بارای انقاال  عملای سانجيده و معقاول ۀماركس، با اف ایش آ

جا  زنجيرهاایش  پروّتاریاا مان  ست حزب کملن سات،در  ،ماركس و انگلس ۀگفتخواهد بود. به 
عمال و جهاان واعاع  وّی در عوض جهانی را خواهد برد. اماا آنچاه كاه در ،چي ی ناواهد باخت

نن چنين تحليل می ،دیدیم كند كه هار كاارگر این بود كه انقال  كارگری در انگلستان رخ نداد. بيوك 
ممهن اسات  ،های انقالبی بورزدروی دارد: اگر در انقال  شركت كند و كنش انگليسی دو راه پيِش 

اماا اگار  ،مناد خواهاد شاد  بهارهاگر انقال  پيروز شود او از م ایای انقال ،هایی را بپردازده ینه
های گ افی را باید تا حد جاانش بپاردازد. اماا اگار در انقاال  شاركت انقال  پيروز نشود او ه ینه

او هم چون دیگران از م ایای آن  ؛روی اوست. اگر انقال  پيروز شود ني  دو راه عبلی باز پيِش  ،نهند
، 1231)ّيتال،  كاردای پرداخت ناواهد ینهاما در صورت شهست انقال  ه .شد مند خواهدبهره

                                              
1. Downs  

2. Axelrod 



   بازی در فلسفۀ علوم اجتماعینظریۀ 

 

نهردن توان ماتریسی را با سطرهای شركت و شركت . با مقدماتی كه گفته شد به خوبی می(111ص 
نن آن را كارگر در انقال  و ستون های پيروزی و شهست انقال  ترسيم كرد، كه اف ون بر تبيين بيوك 

 نویسيم:در ذیل چنين می
 ال ماتریس كارگر و انق

 
  پیروزی شکست

 شرکت 50 200-

 عدم شرکت 50 200

هایی های مشابه در علوم سياسی مشهود است، تمرك  در چنين تبيينو تبيين شيپآنچه در مثال 
ت بازیگران عرار دارد. اما شاید چندان بیمفتۀ پای بر انتاا  بر راه نباشد در سواری منتج از معقوّيت

نن پرسيد پس كارگران روسيه چگونه انقال  كردند؟ یعنی در تبياين، اگفتهشيپبررسی تعابير   ز بيوك 
نن اگر انگلستان را برداریم و به جای آن روسيه را بگراریم، آیا تبيين در نوعی عدم رباط تبيينای  بيوك 

باه ایان موضاوع  دوباارهكه به معضالت نظریه خاواهيم نگریسات،  .2-9گرفتار ناواهد آمد؟ در 
 . خواهيم پرداخت

 بررسی ساختاری نظریه . 6

هاای بندی، تبياين، پيشاگویی و خبردهای از پدیادهعلوم اجتماعی به دنبال صورت بازی در نظریۀ
-مشهالت عاّم و همۀ جهان واععی با استفاده از اّگوهای انت اعی است. این نظریه مدعی حل هم

ۀ یادارها نيسات، بلهاه از گنجيناپدۀ های همكنشای برای نمایاندن برهمچنين به دنبال روش یگانه
 .  كرددهد كه اب ارهای درستی باید از آن انتاا  ریاضياتی خود جعبه اب اری ارائه می

تارین ترین و مهامبه عنوان معروف ،را 1زندانیۀ برای ارزیابی ساختاری نظریه، در اینجا دو راه
ینۀ نمونكنيم. بررسی می ،بازی نظریۀمثال در  كاه اباداع آن باه مریال فاالد و  ،كالسيک این ذوحدت

عرن بيستم منتساب ۀ در ميان راندۀ گراری آن به آّبرت توكر از پژوهشگران مؤسسملوین درشر و نام
كناد. هار هار مرتبط با هم را دستگير مایهباشد: پليس در یک پرونده دو تبصورت میاست، بدین

كنش پليس باا شوند. برهمزندانی می ،یاهاران در یک سلول انفرادی، بدون هيچ مراودههكدام از تب
                                              
1. Prisoner's Dilemma 
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های یهادیگر، اگار یهای علياه دیگاری خبرِی هر دو از تصميماین دو چنين است كه در شرایط بی
سال زندان محهوم خواهد شد، اگر هر دو عليه هم  چهارشود و دیگری مثالا به آزاد می ،اعتراف كند

چاون  - اعتاراف نهننادچ كادام يو اگار هاشاوند سال زندان محهوم می 3هر دو به  ،شهادت دهند
ت در اختيار پليس نيست شواهد متقنی دالت  شاوند. ساال زنادان محهاوم مای كیاباه  - بر مجرميت

 ماتریس بازی برای دو راهه به صورت ذیل است:
 

 1بازیگر   

  همکاری عدم همکاری

 همکاری (2,2) (0,4)

 عدم همکاری (0,4) (1,1)
   2بازیگر 

هاای ماتلاف گفته، بازدۀ بازیگران را برای هر توزیع از كنششيهای ماتریس پدرایه هركدام از
-یهی از دو راه همهاری یاا عادم ،كردن مدت حبس خوداگر هر زندانی برای كمكند. بازنمایی می

كند، بازی به صورت یک بازی سرجمع صفر خواهد شد. در این بازی، نگرانی همهاری را انتاا  
نهاایی باازیهن  ۀا حداكثر كردن بازده خود است، بدون هيچ گونه نگرانی نسبت به نتيجاهر فرد تنه

پارتو است، كه در آن انتاا  منطقی هر باازیگر  ۀفرد این بازی، راه حل بهينبه تعادل منحصر. دیگر
همهااری را انتااا  ۀ خيانت به دیگری است، هر چند پاداش فردی هر بازیگر در صورتی كه گ ین

 بود.  بيشتر خواهد ،كند
ت دارد، تعادل  بيناِی است كاه عمادتاا در پايش «نش»موضوع دیگری كه در بررسی معما اهميت

آید. تعادل نش جایگاهی است كه یک بازیگر به تنهایی با های راهبردی به كار میبرهم كنشۀ نتيج
-میدست آورد. در معما  بهتری را بهۀ استفاده یا به عبارتی چتربازی نتواند نتيجوءهمهاری، سعدم

شاود ( یک تعادل نش است، اّبتاه دوراهاۀ زنادانی را مای1و1همهاری دوجانبه یا بازده )بينيم عدم 
مشابه با انجام دادن  -بارها تهرار كرد و نتایج آن را تبت كرد، اما باید توجه داشت كه مرحلۀ آخر آن 

 های همهاری متقابل است. فاعد زمينه  -فقط یک بار 
زماانی های زیادی ساخت. با توجه باه هامتوان داستانطور كلی با انگارۀ دوراهۀ زندانی میبه 

هاای ای آمریهاا و شاوروی، انگاارۀ دوراهاه در داساتانهای هستهطرح دوراهه با جنگ سرد و ن اع
به  ودکار اسارنج الرا استنلی كوبریک در فيلم مربوط به این موضوع تجلی یافت كه مشهورترین آن 

 نمایش گراشت. 



   بازی در فلسفۀ علوم اجتماعینظریۀ 

 

های ماتلفای در ایان دوراهاه شناختی الزم است ساحتآید برای یک بررسی روشبه نظر می
 ههمهااری، باازدهمهااری، عادمۀ دهد درباربازی اجازه می نظریۀ تفهيک شوند. مبانی ریاضياتِی 

بازی  نظریۀناصر هایی كه عها و داستان. بحث كنيم. تمام محمل.بازیگران، بازی سرجمع صفر و .
ممهن است اعاداد باازده متفااوت  ،نهایتاا  های مشابهند.ها و درختدارای ماتریس ،را در دل دارند

چنين ساختار، ماتریس و درخات باازی یهی است. همۀ آنها تابعی هم ۀهر چند نتيج ،باشند داشته
ه كاه شارح دادچناان های ماتلف جلوه كرده اسات. آنني  یهی است، اما معمای زندانی در جامه

ای آمریهاا و شاوروی و گااه های دكتر استرنج الو در فيلم كوبریک، گاه ن اع هساتهبازیدیوانه شد،
اّمللی ارچو  معاهدات بينهها برای كمک به معضالت آ  و هوایی در چواكنش دوّت بينِی پيش

هاای اماا در روایات ،هاای مشاابهحلموصوف یک معما و یک ساختار با راه ،مواردۀ است. در هم
باازی  نظریاۀهاا در ها و روایاتمفصالا به موضوع داستان (3115) 1اند. مورگانماتلف بيان شده

تاست. او روایت پرداخته های خياّی و واععای را های ماتلف معمای زندانی را بيان كرده و موععيت
-رسد. این روایت)تيپيهال( مینما كه با گرر از ه ارتوی آن به یک ساختار نوعی است بررسی كرده

آنچاه  برناد.ساختارهای بازی را به دل جهان واععی می ،هر روایت دیگر مانند ،های معمای زندانی
ت مثال ..دهد این است كه اعتصاددانان، متاصصان علاوم سياسای ورخ می را باا  X. یاک وضاعيت

تواند به عنوان تفسايری از می Xكنند، پس هر توصيف مناسب از مان تلقی میهمعمای زندانی این
شاناخت فااعالن، تواناایی  مانناد ،های ماتلفایچنين بر حسب مؤّفهساختار اّگو به كار آید، هم

مشابه با روایت اّگو معماای زنادانی  X... توصيف آنها، عدم مبادرت به ازخودگرشتگی و شناختِی 
 است. 

كتا  كن بينمور باا  ،ر این خصوصها داز حيث بررسی ادبيات بحث، یهی از ناستين كاوش
است. بينمور در این اتر مياان اّگوساازی و  بای  و صرارداد اجاماعی: بای  جلانمردانه نظریۀعنوان 

اّگوسازی ساختن یک اّگوی بازی است كه بار  ،او دگاهیدشود. از تحليل یک بازی تمای  عائل می
ت واععی یا تايلی تطاب  می به معنای انتاا  كاربست جوا  به اّگاو،  یابد. تحليل همیک موععيت

 (. 169، ص 1994)بينمور،  بينی و تجوی  انتاا  به بازیگر استاستنباط پيش

                                              
1.Morgan 
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باازی را  ۀ نظریۀتری، سه مؤّفبندی جامع( در تقسيم123ص ،3113 )2و شواینت ر 1اما یانوف
 ج( ؛4سااختار باازی ( ؛ 3ِصارف نظریاه (اّاف كنند. این سه مؤّفه عبارتناد از:از هم متمای  می

 .5روایت اّگو
ای را كه های ریاضياتیكند، مؤّفهنظریه مفهوم بازی را مشاص می بندی، صرِف در این تقسيم

ۀ هاای سااخته شادهاا را بارای باازیكند و جوا برای ساختن شهل بازی مورد نياز است بيان می
ساازد و تعاداد در صارف نظریاه را مای كند. ساختار بازی عناصر ماورد اساتفادهنهایی پيشنهاد می

بينايم كاه مایكند. چناان. را بازنمایی می..های اطالعاتی، بازده وها، مجموعهبازیگران، استراتژی
 صرف نظریه و ساختار بازی به روی محتوای تجربی گشوده نيست. 

ناسات  را در معماای زنادانی شارح دادیام. در روایات، ساحت سوم روایت اّگو است كه آن
ت با مفاهيم   ،7به فااعالن یاا عاامالن 6شود. بازیگرانبازی انجام می نظریۀتصویرسازی یک موععيت

شاوند. سااختار و روایات باا هام تبادیل مای 9هابه بازده 8ها و نتایجهای محتمل به استراتژینقشه
 دهند. یماّگوی بازی را تشهيل 

 معضالت فلسفی. 7

 ماعی رویکردها به علوم اجت  .7-1

شناسی، عائل به دو رویهرد در بررسای علاوم اجتمااعی بعضی از فيلسوفان علوم اجتماعی در روش
انجام تبيينی از موضوعات اجتماعی ۀ ارائ ،اول باشنامند. در و آنها را تبيينی و تفسيری می  هستند

تاوان باه بياان لاه مایهای ماتلفی داشته باشد كه از آن جمتواند نحوه ارائهتبيين میۀ . ارائشودیم

                                              
1. Yanoff  

2. Schweinzer 

3. Theory Proper 

4. Game Structure  

5. Model Narrative 

6. Players 

7. Agents 

8. Results 

9. Payoffs 



   بازی در فلسفۀ علوم اجتماعینظریۀ 

 

 ها و اساتنباط آمااری باا اّگاویتبيين مبتنی بر داده ،1عانونی -عياسی عانون با اّگویهای شبهانتظام
و تبياين  3همپل، بيان بر اسان ساختارهای اجتمااعی، تبياين مبتنای بار كااركرد 2عانونی-استقرایی

شاود آرای ویلهلم دیلتای آغاز می دوم با اترپریری از باشاشاره كرد. بررسی علوم اجتماعی  مادی
كاه  كارداشاره  ،مهتب فرانهفورت ژهیوبه ،های هرمنوتيهیتوان به جریانو از نمودهای بارز آن می
كيد دارند. مشتركاا بر فهم درونی نظام  های اجتماعی تأ

كيد بر این ادعا است كه در تبيين، اراده و اختيارۀ موضع ماتار و نقط فاعال  تمرك  معناكاوی تأ
 دگاهیاز دها را می توان در زیر دید. بعضی از این نگرش ،شود. برای نمونهانسانی نادیده انگاشته می

 بيشاتر فاعال از را ماا درک اینهاه مگر ،نيست مقنع و وافی انسانی فعل از تبيينی هيچ» چاّ  تيلور:
 یاا تاریای حوادث باّفعل یهاهيئت بينیپيش را االجتماععلم هدف تواننمی رأی، بنابراین. سازد

 «ساازد ماا نصيب وی از دركی و برگيرد در هم را فاعل كه است آن مقنع تبيين. . ..دانست اجتماعی
 .(114، ص1231)ّيتل، 

 و سار» دهاد:ّيتل تبيين و تعليل را به علوم طبيعی و تفسير را به علوم اجتماعی اختصاص مای
ی و عياكار علوم طبيعی با فر كار علوم اجتمااعی باا اعماال و افعاال  و وّی سر ،نی استیندهای علت

 .(112ص ، 1231)ّيتل،  «دار استمعنی
ناه چيا ی از جانس عاوانين  ،عوانين و نهادها هساتندۀ های انسانی نتيجكنش دگاه،یداین  برابر
پس پدیدارهای اجتماعی را باید با توجه به این موضع تفسير كارد. خالصاه اینهاه مطااب   ؛طبيعت

توانناد بارای علاوم آیناد و نمایها بيشتر به كار علوم دعيقه میتبيين ،ظر جریان تفسيری یا معناكاون
علل و معاّيل ۀ سنگ في یک و شيمی سلسلپردازند، همهای ارادی انسانی میاجتماعی كه به كنش

 را برشمرد. 
اضاع ماتلاف توساط بندی تبيينی و تفسيری مبناای دعيا  و متقنای نادارد و از موتقسيم ،اّبته

معروفای ۀ در منااظر ،آدورنو دگاهیدبرخالف  ،پوپر نمونه، یبرااست. بسياری به چاّش كشيده شده
ها به محک داند كه در آن حدنكه داشتند، صراحتاا روش علوم تجربی و علوم اجتماعی را یهی می

-موعتی غيرعلمی تلقی مای ایشوند كه اگر عمالا عابل ابطال نباشند، وّو به گونهآزمون سنجيده می

                                              
1. Deductive-Nomological 

2. Inductive-Nomological 

3. Functionalism 
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 .(49-46 ص ،1291شوند )پوپر، 
مطاّعاات ۀ ست كاه اماروزه در حاوزا مهم اینۀ حتی در صورت عدم پریرش موضع پوپر، نهت

منطا  شاناخت  مانناد ،های معناییبازی، گفتمان شناخت در بازی و هم چنين تفسير منط  نظریۀ
بادون آنهاه باا  ،كوشادكار دارد و می و سر فسيرو ت ای از پرسش نسبت ميان تبيينمشاصاا با مرتبه

های جریان معناكاو كه گاه موضوع را تا سرحد تعطيلی تفهر در با  آن پايش ها و محدودیتامتناع
 عمل انسانی بپردازد. ۀ هایی با ّحاظ كردن محتوا و ارادبه تبيين ،بردمی

 دستوری از اخباریۀ استنتاج جمل .7-2

هاای به عنوان یهی از معضالت فلسفی تبيينعضلی كه برای تببين وجود دارد، به مثابه مله ئاین مس
ای دستوری از مقدماتی اخباری اساتاراج چگونه نتيجه»د كه شوتلقی میني  بازی  نظریۀمبتنی بر 

كام یاک بایاد در مقادمات دساِت  ،ای دستوری دارد، برهانی كه نتيجهسان یا به دیگر «شود؟می
 ،دیگر در طول تاریخ فلسافه هایبندیه باشد. چاّشی برای تبيين كه با صورتدستوری داشتۀ جمل

های است. هيوم استنتاج احهام تجوی ی از گ ارهبسيار بدان توجه شده ،كم از هيوم به این سودسِت 
باه  -« اتحاد واععی باا عقالنای»دانست، هرچند هگل با تهيه بر اصل توصيفی را منطقاا محال می

 حهم به استاراج اخالق از متافي یک داد.  -كه، آنچه واععی است اّ امی استاین معنا 
هاای فا ون بار آن، در تبيايناكنناد. این نقد بر تبيين را چندان جدی تلقی نمای ،فيلسوفان علم

فرض وجود دارد كاه عوامال معقاول در بازی، به دّيل محتوای فنی نظریه، این پيش نظریۀمبتنی بر 
هنجاارین ۀ فرض به خاوبی در نقاش جملااند و این پيشن سود خود و ترجيحاتصدد بيشينه كرد
اب ارهاایی  ،بازی تهاملی اف ون بر ایان نظریۀكند. مهن ی اّهساندر معتقد است در ایفای نقش می

هاای باار را در شااخصهاا وجاود دارناد كاه اّ اماات ارزشدر انتاا  فرهنگی برای بياان ارزش
 ( 11ص، 3119ّهساندر، ا) كننداجتماعی ایجاد می

 تبیینی  عدم ربط    .7-3

نن از عدم تحق  پيش بينی ماركس برای وعوع انقاال  كاارگری در انگلساتان دیدیم كه در تبيين بيوك 
 كنيم: نوعی عدم ربط تبيينی وجود دارد. در اینجا این موضوع را بيشتر بررسی می



   بازی در فلسفۀ علوم اجتماعینظریۀ 

 

را بارای  آمااری -و اساتقرایی N)-(Dنونیعاا -عياسای اّگوِی  ( دو1943) 2و اوپنهایم 1همپل
باه صاورت یاک اساتدالل منطقااا معتبار اسات و در آن  D-Nی  كنند. اّگاوعلوم طبيعی ارائه می

هاایی منطقای گا ارهۀ كه حهمی بيانگر یک نظم عمومی یا پدیداری ج ئی است، نتيجا ،خواهتبيين
-پس از طرح با انتقادها و مثاال D-Nی  است كه بيانگر عوانين طبيعت و شرایط اوّيه هستند. اّگو

ی  شارط الزم و كاافی بارای تبياين  D-N  شد. از آن جمله، گفته شاد كاه روروبههای نقض متعددت
ت مدعی شد كه می1963) 3نيست. اسهرایون -تواند تبياين( با تلقی متفاوتی از همپل در با  عليت

خالصاه اینهاه مشاهل عادم ارتبااط ارائاه كناد.  N-D  كننده بدون استفاده از اّگاویهایی راضی
م هم به عنوان معضالت كفایت4تبيينی  سامن، برای تبياين مطارح شادند N-D  ، تقارن و ح  تقدت

، 1991)سامن، عانونی محقا  شاده اسات-عياسی مثال معروفی دارد كه در آن تمام شرایط اّگوی
 : (24ص

 (L)شوند. كنند حامله نمیبارداری مصرف می مردانی كه عرص ضدۀ هم
 (C)كند. جان مردی است كه عرص ضِد بارداری مصرف می

 (E)جان باردار نشده است. 
-گر و تبيايناما به دّيل عدم ارتباط ميان تبيين ،را دارد (D-N)شرایط اّگوی ۀهماستدالل فوق 

 ندی كرده است. بعجيبی را صورتۀ خواه چنين نتيج
در  باازی نظریۀهای مبتنی بر يينی را در تبيينعدم ربط تب توان معضِل می ،عيان فوقبه  با توجه

ادن یک پدیدار اجتمااعی را تبياين كنايم، د ارزیابی كرد. اگر باواهيم چگونگی رخ علوم اجتماعی
ت است. می یداراورود و پرداختن به پدیدار ۀ ابهام در نحو علل و معاّيل هار ۀ دانيم كه سلسلاهميت

شناساان، توساط انساان ،د اسات كاه باه فراخاور موضاوعفرهب پدیدار یک رخداد تاریای منحصر
ی در یاک تبياين ۀ شود. تاریاچ. به صورت تجربی كشف می..شناسان وشناسان، باستانجامعه علت

طارح چنادین ساناریو را باه عناوان ۀ بازی ممهن است به دّيل عدم سازگاری اجااز نظریۀمبتنی بر 
ی بدیل ندهد؛تاریاچه طارح ۀ نياز داریم مالكی تجربی داشاته باشايم تاا اجاازپس اّ اماا  های علت

 های تاریای نامربوط داده نشود. دنباّه
                                              
1. Hempel 

2. Oppenheim 

3. Scriven 

4.  Explanatory Irrelevance 
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ای پدیادار را ۀ بازی فرگشتی تاریاچا نظریۀهای مبتنی بر تبيين، مهن ی اّهساندر دگاهیداز  علت
شناسای و ، جادا از علاتیوسات. از نظار برجاپاپس در آن هم معضل عدم ربط  ؛كنندتبيين نمی

یۀ رسی تاریاچبر ات  1توان بار مانادگاری پدیادار، عدم ربط را میشتر اشاره شديپكه  ،علت و اّ اميت
بار  اما نظر باه اینهاه یاک پدیادار اجتمااعی. (3119ني  حمل كرد )آّهساندر،  2ملح  به پدیدار

های منحصار باه این سلسله ویژگی از ای از علل و معاّيل استوار است، و هر باشپيچيدهۀ سلسل
ت یک رویداد به مثابۀ رویادادی واحاد، مای تاوان از چنادین تبياين، باا فردی دارد، برای تبيين كليت

كاارگران  ،بازی، بهره گرفت كاه هماه در عاّاب عاام نظریاه جاای دارناد. در واعاع نظریۀاّگوهای 
 ۀبازی و تعادل نش از انقال  دوری نجساتند یاا كاارگران روساي نظریۀتسلط به ۀ انگليسی به واسط

 پارتو انقال  نهردند. ۀ ت اری به دّيل آشنایی با بهين

 گیرینتیجه
ت راهبردی است، یعنی مسائل مربوط باه بازی صورت نظریۀموضوع  بندی و بررسی مسائل معقوّيت
خاود را  یهادو بازیگر است كه تصميم ،كمدسِت  ،هایمتناسب با كنشۀ آنها كه نتيج هاییانتاا 

بينيم كه وجه مشترک می ،بازی نظریۀكنند. در بررسی ادبيات گری اتااذ میهای دیبا توجه به كنش
شوند ميالدی مطرح می 1941ۀ بازی پيش از ده نظریۀهای مبتنی بر مواردی كه به عنوان تبيينۀ هم

ت راهبردی مستوّی است و كنشگران تصميماین است كه بر این تبيين خاود را  یهاها نوعی معقوّيت
 كنند. اتااذ می ،كنشگران گرید راهبردهایبا توجه به 
ۀ هاای انساانی بار پایااند و كنشهای انسانیكه دیدیم پدیدارهای اجتماعی حاصل كنشچنان

هاای انساانی و بنادی كانشبازی برای صورت نظریۀچنين دیدیم كه انتاا  معقول عرار دارند. هم
باازی بااالخص در علاوم  نظریاۀی ت بار كاارایی و ساودمنداپس تشهيه اجتماعی توانمند است؛

چون مساائل  ،بازی در موضوعاتی نظریۀهایی از كاربرد بنيان است. در این راستا نمونهاجتماعی بی
ها، شااّوده و سااختار نظریاه را این نمونه انيبها را بررسی كردیم و پس از دانش سياسی و یگانگِی 

شود كه باید هورترین مثال در نظریه، مشاص میبه عنوان مش ،زندانیۀ دوراهۀ واكاویدیم. با مطاّع
. این تفهياک در تج یاه و تحليال عناصار كردسه ساحت اصل، ساختار و روایت را از هم تفهيک 

                                              
1 . persistence of the phenomenon 

2. normativity attached to the phenomenon 



   بازی در فلسفۀ علوم اجتماعینظریۀ 

 

 های نو سودمند است. نظریه و ني  برساختن اّگوها و تبيين
د. ای متناسب با آن مطرح شهای ماتلف، مسائل فلسفیبازی در حوزه نظریۀپس از كاربست 

تبيينی و تفسيری بود كه مدعی است تبيين را باه علاوم اجتمااعی راهای ۀ ناستين ایراد، طرح دوگان
مبنای متقنی بارای ایان تفهياک  و فون هاِیک، باسهار ،همچون پوپر ،جدا از اینهه بسياری نيست.

ۀ مقوّا ،باارت دیگاریا به ع –های شناختی بازیگران دارند، با واكاوی مؤّفهرا روا نمی و آن اندنيافته
آوری موصاوف گرشات. اّا امۀ های كاذ  منتج از دوگاناتتوان از محدودیت می -شناخت در بازی

كناد. پاس مقادمات هنجااری جلاوه مایۀ سود ني  در جام نظریۀ نهفته در مهانيسم ترجيح و فنون
 ندارد.  بازی راه نظریۀهای مبتنی بر دستوری از اخباری ني  بر تبيينۀ مشهل استنتاج جمل
در اّگوساازی مساائل  ژهیوباه ،باازی در علاوم اجتمااعی نظریۀهای مبتنی بر بسياری از تبيين

كنند. استفاده یا استثمار دیگری استفاده میۀ سوء عمدتاا از معمای زندانی و همچنين انگار ،سياسی
نن از عدم تحق  پيشچنان –ها این تبيين بر انقاال  كاارگری در بينی ماركس مبنی كه در تبيين بيوك 

یک  رایز ؛به معضل عدم ربط تبيينی گرفتارند. اما این موضوع جای نگرانی ندارد –انگلستان دیدیم 
ای از علال و معاّيال اساتوار اسات و هار بااش ایان سلساله پيچيدهۀ پدیدار اجتماعی بر  سلسل

تاوان از رویدادی واحد، می ت یک رویداد به مثابهبرای تبيين كليت . فردی داردهای منحصر بهویژگی
 را در عاّب عام نظریۀ بازی جای داد. ۀ آنها بهره گرفت و  همهای ماتلف تبيين
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