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چکیده
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 .1مقدمه

ت
موععياتهاای
بندی ریاضی كنشهاای انتااا گار در
نظریۀ بازی ،در كوتاهترین تعریف ،صورت ِ

استراتژیک است .این نظریه همراه با نظریۀ احتمال از شقوق نظریۀ انتاا معقول 1به شامار مای-
رود .انتاا معقول را میتوان ،از حيث فاعالن و تصميمگياران ،باه دو شا م
ت
معقوّيات تابات 2یاا

ت
معقوّيت استراتژیک( 3راهبردی) تقسيم كرد .از نظر تاریای ،جاان اّساتر)1999( 4
پارامتریک و
ناستين بار در كتا اودیسه و پریان دریایی ،مطالعاایی در معولل ات و نامعولل ات ،تماای مياان
ت
ت
معقوّيت استراتژیک به نظریۀ بازی را تشریح كرد .در
معقوّيتهای پارامتریک و استراتژیک و ربط

یک گ ینش معقول ،هرگاه فاعل گ ینههایی را انتاا كند كه نتایج مشاص و ت
معينی داشته باشاد،
ت
معقوّيت تابت است .پرتا ساهه و اناداختن تاان ،نموناههاایی از
انتاا معقوالنۀ او مبتنی بر
ت
معقوّيت تابت هستند .اما در دستۀ دیگر ،انتاا هایی عرار دارند كه نتيجۀ آنها متناسب با تصاميم
و اعدام فاعالن دیگر است .در این موارد ،انتاا فرد مبتنی بر تصميمی است كه هماورد او بر پایاۀ
ت
معقوّيت راهبردی مینامند .رعابت دو رعيب در یک حراجی
اختيار خود اتااذ میكند؛ این نهاده را

ت
معقوّيات راهباردی هساتند .نظریاۀ احتماال
برای تصاحب یک مال و دوراهۀ زندانی نمونههایی از
ت
ت
معقوّيات اساتراتژیک
معقوّيت پارامتریک و نظریۀ بازی متهفل مباحاث
عهدهدار بحث از مسائل
است.
پس از پيدایش نظریۀ بازی در ریاضيات و اعتصاد ،فيلسوفان به تأمل در مبانی و كاربساتهاای
آن پرداختند و رابطهای دو سویه ميان فلسفه و نظریۀ بازی پدید آمد .هم فيلسوفان به تناسب موضوع
به بحث دربارۀ نظریۀ بازی پرداختند ،هم نظریۀ بازی در فلسفه كاربست پيادا كارد .ایان مقاّاه در
مطاّعۀ روششناختی زمينههای مشترک فلسفه و نظریۀ باازی دو رویهارد ماركور را از هام متماای
میكند .ناستين رویهرد استفاده از اب ارهای نظریۀ بازی در بررسی مساائل فلسافی اسات ،مانناد
یگانگی دانشها ،تبيينها در علوم سياسای ،اعتصااد ،تبياين-
استفاده از اندیشههای نظریه در آموزۀ
ِ

های كواین و ّوئيس از عرارداد در پروژههای خود ،كاربرد در تبيين پدیدارهای اجتماعی ،تبيين نحوۀ

1. Rational Choice Theory
2. Parametric Rationality
3. Strategic Rationality
4. Elster
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تهوین زبان ،منط شناخت و  . ...رویهرد دوم ،ایضاح مفاهيم و محتویات نظریۀ بازی با اساتفاده
از اب ارهای فلسفی ،مانند كوشش برای تعریف بازی ،روشن نمودن شأن باورهای باازیگران ،بحاث
در با شناخت در بازی و  ...است كه به دّيل آمياتگی روششاناختی ،هماواره باا رویهارد اول
خلط شده است .این مقاّه تنها به بررسی مسائل رویهارد ناسات ،یعنای بررسای كاربساتهاای
نظریۀ بازی در مسائل فلسفی ،میپردازد .پس از بررسی نمونههای متنوعی از منابع ادبياات بحاث،
به بررسی روششناختی نظریۀ بازی خواهد پرداخت كه این كار با توجه به رواج اساتفاده از تبياين-
های مبتنی بر نظریۀ بازی در علوم انسانی برای رفع ابهامات و سردرگمی كه منجر به خطا در مادل-
سازی میشود ،ضارورت دارد .ایان مقاّاه ،پاس از بررسای موضاوع از حياث روششاناختی باه
معضالت فلسفی استفاده از مدلها و تبيينهای مبتنی بر نظریاۀ باازی در فلسافۀ علاوم اجتمااعی
خواهد پرداخت.
 .2تبیینهای پیشانظامیافتگی مبتنی بر نظریۀ بازی در علوم انسانی
هر چند بازنماییهای متعددی از برهمكنشهای استراتژیک در متون ماتلف در طول تاریخ تفهار
بشر تبت شده ،اما بررسی نظاممند این گونه كنشها با كتا نظریۀ باای و رتااار اصادااد نوشاتۀ
جان فون نویمان و ادگار مورگنشترن آغاز میشود .بعضی از این برهمكنشهاای راهباردی از عارار
ذیل است:
 .9-0قاعدۀ طالیی :این عاعده در انج ل مای آمده است كه :هميشه با دیگران آن كن كه می-
خواهی با تو چنان كنند ،این است خالصۀ تورات و كتب انبياء (انجيل متی .)9:13 ،عاعدۀ طالیای
و امر مطل كانت ني در سنجش خرد ناب چنين ساختاری دارد (رفتار اخالعی آن است كاه بتواناد
جهان شمول شود).
پنجم شهسپير در حملۀ پادشاه انگلستان باه
 .0-0هنری پنجم شکسپیر :در نمایشنامۀ هنر
ِ

فرانسه ،هنری پنجم برای تشجيع و ایجاد تأتير بر روحيۀ سربازان خاود تصاميم مایگيارد ،اسايران
فرانسوی را پيش چشم هر دو طرف جنگ اعدام كند تا سربازان خودش بدانند در صورت شهسات
در جنگ چه عاعبتی آنها را انتظار میكشد (شهسپير.)1293 ،
 .3- 0لویاتان :تومان هاب در كتا للیایان ،كه متنی بنياادین بارای توصايف دوّات مادرن
است ،استدالّی راهبردی و پویا برای توجيه استبداد و خودكامگی دوّت مدرن عرضه میكند .ایان
استدالل را میتوان چنين صورتبندی و خالصه كرد :هر كسی آزادی را دوست دارد و مایال اسات
هر كاری كه میخواهد انجام دهد ،اما انسان برای انجام دادن كارها و رفع احتياجاتش به همهااری
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دیگران نياز دارد ،برای نمونه ،فردی به دیگری عول میدهد در ازای انجام كاری ،به او خدمتی كرده،
ت
عادم تالفای و باه
كمک او را تالفی كند ،وّی موععيتهای همهاری هميشه مستعد خلاف وعادهِ ،
ا
عوّی سوءاستفاده است .مثال ،یهی عول میدهد در ازای كمک برای سااخت خاناهای ،باه دیگاری
كمک كند ،اما در پایان كار خود و شروع كار هميارش خلف وعده میكند .از سوی دیگار ،وجاود
منافع برای هر فرد او را نسبت به گ ند دیگران آسيبپریر میسازد .در مثال بيان شده ،فردی كاه باه
ت
كمک دیگری صاحب ملهی شده ،از تعدی رفي ساب بيم دارد و این امار او را هماواره در تارن و
ت
ت
موععيتی هم ایجاد شود از پيشدستی و تهاجم ابایی
وضعيتی اگر
خوف دائم نگاه میدارد .در چنين
ندارد ،چون پيشدستی یا سبقت گرفتن معقولترین راه برای گری از حاّت ترن متقابل و به دسات
آوردن ت
امنيت اسات (هااب  ،1291 ،ص .) 159همهااری نهاردن و بايم از آسايب در نباود عادرت
جنگ همه در برابر همه را ایجاد میكند .ایان شارایط و توصايفات اسات كاه باه عباارت
عمومیِ ،
معروف هاب دربارۀ ناراحتیهای ناشی از این جنگ ،یعنی «انسان گساياته ،مساهنتبار ،زشات،

ددمنش و بیهدف است» راه میبرد.
ا
پس با وجود اینهه آدميان طبعا دوستدار آزادی و تسلط بر دیگرانند ،دوراندیشی برای نگهبانی
از خود ،ایجا می كند كه برای رهایی از جنگ پرمحنتی كه پيامد ضروری اميال طبيعی آدميان در
نبود عدرت آشهار است ،به دامان دوّت خودكامه چنگ زنند ،یعنی دوّت خودكامهای كاه باا
زمان ِ

هدف نگهبانی از انسان ،شبيه انسان نيرومند ،ب رگ و ساختگیای است كه برای دفااع از او سااخته
ت
حاكميت همچون روحی ساختگی است كه به همۀ تن ،زندگی و جنبش میباشد.
شده و در آن
چنانكه می بينيم در این استدالل ،خودكامگی در ابتدا امری خواستنی نيسات ،بلهاه اصال بار
آزادی و اختيار به مثابه ح طبيعی است كه هار انساانی از آن برخاوردار اسات تاا باه ميال و ارادۀ
خویش عدرت خود را برای حفظ طبيعت ،یعنی زندگی خویش باه كاار بارد .اماا بارهمكانشهاای
راهبردی انسانها ،خودكامگی را برای حراست از كار و صناعت همگان در ميان مینهد تا بادباتی
و سيه روزیای كه با آزادی آدميان در وضع طبيعی همراه است پدید نياید (هاب  ،1291 ،ص.)161-159
 .4 -0پراگماتیسم :عمل گرایی آمریهایی در عارن ناوزدهم ،پررناگ نماودن نقاش عمال در
شناخت و راه پيمودن -به روش آنگلوآمریهن-در این مسير بود كه به جاای تفساير جهاان بایاد باه
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ا
دنبال تغيير آن رفت .بیراه نيست كه پيتارینن )3116 ( 1مدعی اسات كاه هساتۀ پراگماتيسام ذاتاا
نظریۀ بازی است.

در بررسی ادبيات تاریای موضوع ،آنچه انتسا مواردی را به نظریۀ بازی كالسيک ت
موجه می-
ت
معقوّيت راهبردی مضمر در این مسائل و عرار داشتن آنها در یک ظرف عملی است.
سازد ،جنبۀ
كتا نظریۀ بای و رتاار اصاداد نوشتۀ جان فون نویمان و ادگار مورگنشترن اتری كالسايک،

ت
منقح و نقطۀ شروع نظریۀ بازی به شمار میرود .رویهرد مؤّفان در این كتا برای بررسی نظاممند
و ارائۀ نظام صوری برای بازیهاا باه ناوعی رفتاارگرایی هنجاارین باود« :اميادواریم اصاول كامال
ریاضياتیای را بيابيم كه رفتار معقول را برای بهرهوران در اعتصاد اجتمااعی تعریاف كناد و از آنهاا
ت
مشاصههای عمومی رفتارها استاراج شود» (فون نویمان و مورگنشترن،1952 ،ص .)21
ت
جدا از مداعههای فهری فون نویمان در كتا پيشگفته ،كاار بریاث ویات )1955( 2یهای از
نقاط شروع ربط و كاربست نظریۀ بازی در مسائل فلسفی است .در این اتار ،بریاث ویات مادعی
است عداّت اجتماعی ساختاری شبيه به مسئلۀ چانهزنی 3دارد كه توساط جاان ناش مطارح شاده
است .بریث ویث در این اتر پيشبينی كرد كاه نظریاۀ باازی ،فلسافۀ اخاالق را از اساان متحاول
خواهد نمود.
 .3فایدۀ نظریه
دانيل ّيتل در كتا یب ن در عللم اجاماعی در كارایی و سودمندی نظریۀ بازی برای علوم اجتماعی
تشهيک میكند:
خو است سئواّی ساده مطرح كنيم و بپرسيم نظریۀ مسابقه چهعادر باه كاار علام االجتمااع تجربای
ت
میآید .عدر مسلم این است كه ادوات فنی این نظریه چندان به درد خور نيست كه اندیشههای اصلی آن. ...
ا
دستاوردهای فنی نظریۀ مسابقه (كه انواع ماتلف مسابقه را عقال عابل میسازد) ساودمندی و كااراییشاان
مشهوک است .فرض كنيد كه در شارایط تااریای خاصای ،نا اع مياان یاک جامعاۀ دهقاانی و ارباابش،
ساختاری مسابقهای داشته باشد ،آن هم از نوع مسابقۀ .Tني یهی از انواع آ كسيوماتي اسيون نظریۀ مسابقه،
1. Pietarinen
2. Braithwaite
3. Bargaining problem
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نشان دهد كه  Tرا میتوان به كمک استراتژی مالوط خاصی حل كرد .اینها هيچ كدام كمترین كمهی برای
فهم و پيشبينی رفتار بازیگران نمیكند ،چون آن بازیگران گرچه عاعلاناد ،اماا خبار از حالپاریر باودن T

ندارند و علیایحال فاعد توانایی ریاضی الزم برای حل  Tهستند (ّيتل ،1231 ،ص.)91

ا
ت
ت
هوشمندی بیكران است كه
معقوّيتی با
وضعيتی كه ّيتل در بازی Tمطرح میكند ،دارای
اوال،
ِ
ا
میشود ،مثال با چهارچو فرگشتی (تهاملی) یا به عبارت دیگر نظریۀ باازی فرگشاتی ،آن را حال
كرد.
ا
تانيا ،عدم وعوف دهقانان به مبانی نظریۀ بازی مانعی برای رفتار معقول توسط آنها نيست .چون
ا
این نظریۀ بازی است كه به صورتبندی كنشهای معقول میپردازد و كنش معقول ّ وما نيازی باه
نگارههای ریاضياتی ندارد .نوع بشر پيش از آنهه ویژگیهاای فنای و شايميایی هاوا را بشناساد ،باه
خوبی تنفس میكرده و پيش از آنهه صنایع ادبی بداند ،به خوبی شعر میسروده است .این تلقی از
نظریۀ بازی كه با استفاده از نگارگری ریاضياتی و بدون توجه به برهمكنشهاای راهباردی باازیگران
میتوان دارو یا عرصی برای رفع همۀ مشهالت بشر با برچسب نظریۀ بازی ارائه داد ،از جنس تلقای
ّيتل است.
ا
تاّثا ،آنچه كه ت
اهميت دارد محتوای تجربی است و درغير این صورت ،نظریه ،ادعاایی بايش از
یک اب ار ندارد.
ا
رابعا ،نظریۀ بازی كنشهای راهبردی بازیگران را صورتبنادی مایكناد و باه واساطۀ محتاوا و
شهودهای مجاز ریاضياتی زایندگی دارد .حتی در فروتنانهترین خاوانش توصايفی از نظریاۀ باازی،
آگاهی باشیهای آن هم كارا و هم سودمند است.
ا
خامسا ،پدیدارهای اجتماعی حاصل كنشهای انسانیاناد و كانشهاا از یاک طارف بار پایاۀ
انتاا معقول و از سوی دیگر در ظرف ت
عليت روی میدهند .سان آخر این اسات كاه اّگوهاای
نظریۀ بازی به واسطۀ توانایی در صورتبندی شبهۀ روابط انسانی امهاان كاربسات بار كانشهاای
اجتماعی را دارند.
 .4نظریۀ بازی و یگانگی دانشها
از دیدگاه فوئرباخ فلسفه باید از نو با علوم طبيعی و علوم طبيعی با فلسفه یگانه شود .ماركس نيا در
مقاّۀ «ماّهيت خصوصی و كمونيسم» ،كه از دستنلشاههاا اصادااد و تلسا ی 4411اسات،
پيشبينی كرده بود« :روزی علوم طبيعی علوم انسانی را در برخواهد گرفت ،هماانگوناه كاه علاوم
انسانی علوم طبيعی را در خود جای خواهد داد :بادین ترتياب دانشای یگاناه پدیاد خواهاد آماد»
(ماركس ،1299 ،ص.)44
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یهی از تالشهای متأخر برای كاربست نظریۀ بازی در فلسافه ،اساتفاده از آن در پارداختن باه
یگانگی دانشها باشی از تاریخ حلقاۀ
یگانگی دانشهاست .در سنت فلسفۀ تحليلی آرمان
آموزۀ
ِ
ِ
وین است .در اعالميۀ  1939حلقۀ وین ،آرمان دانش یگانه به عنوان فهم جهانی علمی و تجاوی ی
ِ
سازنده برای مبارزه با تاریکاندیشی متافي یهی معرفی میشود .در پایان هشتمين كنگرۀ بيناّمللی

فلسفه ،كه در سال  1924در پراگ برگ ار شد ،اتو نویرات پيشنهاد تشهيل مجموعهای از كنگرههای
یگانگی دانشها را مطرح كرد و نتيجه آنهه از  1925تا  ،1941شاش كنگارۀ سااالنه در
بيناّمللی
ِ

پاریس ،كپنهاگ ،كمبریج ،ماساچوست و شيهاگو برگ ار شاد .اتوناویرات در ساال  1926مؤسساۀ

یگانگی دانشهاا،
یگانگی دانشها را تأسيس كرد و با همهاری كارناپ به نشر دانشنامۀ ب ن المللی
ِ
ِ
اّهام گرفته از دانشنامۀ عرن  13فرانسه و با آرمان تأسيس جمهوری دانشمندان ،اعدام كارد .تاا ساال
ت
 1991بيست مجلد از این دانشنامه چاپ شد ،اما سرانجام آن چنان شد كه سااخاار انوا ب هاا

علمی تامس كوون یهی از واپسين مجلدات این دانشنامه بود.
ا
یگانگی دانشهاا» را
اخيرا انتشارات اشپرینگر مجموعهای با «عنوان منط  ،شناختشناسی و
ِ

اخير منطا دوبااره
منتشر میكند كه درصدد است مسئلۀ
ِ
یگانگی دانشها را در پرتو پيشرفتهای ِ
بررسی كند .از دیدگاه دستاندركاران این طرح ،دالّتشناسی (سمانتيهس) نظریۀ بازی ،ت
ظرفيات
عابل ت
یگانگی دانشهاا دارد .مجموعاۀ پاان دهم ایان ساری كاه در ساال
توجهی برای بحث دربارۀ
ِ
 3119منتشر شده است ،بای ها :یگانگی منطق ،یبان و تلس ه نام دارد .ویراستاران در مقدمۀ این
مجموعه ضمن انتقاد از گفتماان پلوراّيسام در منطا معتقدناد ،دّيال اصالی شهسات كارهاای
فيلسوفان پيشين كه بر روی یگانگی مبانی روششناسی علمی كارمیكردند ،بااور ساترون آنهاا باه
توان تبيينگر رفتار منفرد بود ،اما در نظریۀ بازی باهواساطۀ اساتراتژیکباودن عاادتهاای كانش و
ت
یگانگی داناشهاا بازاندیشايد (ميجار،
موععيتهای خاص میتوان به آرمان
امهانهای پيشرو در
ِ
ِ
 ،3119ص.)x

 .5نظریۀ بازی و علوم سیاسی
گراری
در طول سالهای جنگ سرد ،ميان آمریها و شوروی ،نظریۀ بازی برای صورتبندی و ارزش
ِ
برهمكنشها ،ميان دو سوی دعوا رون بسيار داشت .در یک بررسی كلای ،اّگاوبرداری از معماای
زندانی در برهمكنشهای سياسی ،تقسيم منصفانه ،انتاا عمومی و انتاا اجتماعی را میتاوان
به عنوان زمينههای مشترک ميان نظریۀ بازی و علوم سياسای برشامرد .از ناساتين كارهاا در زميناۀ
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كاربست نظریۀ بازی در علوم سياسی میتوان به كتا نظریۀ اصاداد دملکراسی نوشتۀ آنتونی داون

1

( )1959اشاره كرد.
پيشبينی واكنش دوّتها و ملتها به عوانين و پيشآمدهای نو ني از نمونههاایی اسات كاه باه
خوبی توسط نظریۀ بازی صورتبندی و بازنمایی میشود .برای نمونه ،پيترجاان وود باا اساتفاده از
معمای زندانی به بررسی نقش دوّتها برای كمک به معضالت آ و هوایی مایپاردازد .جاان وود
ناست فرض میگيرد كه دوّتها با عقد معاهدات بيناّمللی میتوانند به كااهش توّياد گازهاای
گلاانهای كمک كنند ،اما یک صورتبندی بار پایاۀ معماای زنادانی و تمایال باه مفاتساواری و
ا
چتربازی دوّتها نشان میدهد كه عمال دوّتها به سامت اساتراتژی بهيناه بارای كااهش اتارات
مار زیستمحيطی نمیروند (وود .)3111 ،بازی سنگرها ني یهی از بازیهای سياسی معروف
در نظریۀ بازی است كه اّگوی آن معماای زنادانی اسات .رابارت آ كسالرود )3116( 2در كتاا
یکامل همکار این بازی را با آتشبسها و تيراندازیهاای مياان دو سانگر در جناگ جهاانی اول
توصيف میكند.
یهی دیگر از تبيينهای مبتنی بر نظریۀ بازی در علوم سياسی ،تبياين آّان بياوكنن – فيلساوف
معروف اعتصاد-از عدم تحق پيشبينی ماركس مبنی بر وعوع انقال كارگری در انگلساتان اسات.
مطاب وعدۀ ماركس ،با اف ایش آگاهی طبقۀكارگر ،اعادام بارای انقاال عملای سانجيده و معقاول
خواهد بود .به گفتۀ ماركس و انگلس ،در مان ست حزب کملن سات ،پروّتاریاا جا زنجيرهاایش
چي ی ناواهد باخت ،وّی در عوض جهانی را خواهد برد .اماا آنچاه كاه در عمال و جهاان واعاع
دیدیم ،این بود كه انقال كارگری در انگلستان رخ نداد .بيوكنن چنين تحليل میكند كه هار كاارگر
انگليسی دو راه پيش روی دارد :اگر در انقال شركت كند و كنشهای انقالبی بورزد ،ممهن اسات
ِ
ه ینههایی را بپردازد ،اگر انقال پيروز شود او از م ایای انقال بهارهمناد خواهاد شاد ،اماا اگار
انقال پيروز نشود او ه ینههای گ افی را باید تا حد جاانش بپاردازد .اماا اگار در انقاال شاركت
نهند ،ني دو راه عبلی باز پيش روی اوست .اگر انقال پيروز شود؛ او هم چون دیگران از م ایای آن
ِ
بهرهمند خواهد شد .اما در صورت شهست انقال ه ینهای پرداخت ناواهدكارد (ّيتال،1231 ،
1. Downs
2. Axelrod
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ص  .)111با مقدماتی كه گفته شد به خوبی میتوان ماتریسی را با سطرهای شركت و شركت نهردن
كارگر در انقال و ستونهای پيروزی و شهست انقال ترسيم كرد ،كه اف ون بر تبيين بيوكنن آن را
در ذیل چنين مینویسيم:
ماتریس كارگر و انقال


شکست
-200

پیروزی
50

شرکت

200

50

عدم شرکت

آنچه در مثال پيش و تبيينهای مشابه در علوم سياسی مشهود است ،تمرك در چنين تبيينهایی
ت
معقوّيت بازیگران عرار دارد .اما شاید چندان بیراه نباشد در
بر انتاا بر پایۀ مفتسواری منتج از
بررسی تعابير پيشگفته ،از بيوكنن پرسيد پس كارگران روسيه چگونه انقال كردند؟ یعنی در تبياين
بيوكنن اگر انگلستان را برداریم و به جای آن روسيه را بگراریم ،آیا تبيين در نوعی عدم رباط تبيينای
گرفتار ناواهد آمد؟ در  .2-9كه به معضالت نظریه خاواهيم نگریسات ،دوبااره باه ایان موضاوع
خواهيم پرداخت.
 .6بررسی ساختاری نظریه
نظریۀ بازی در علوم اجتماعی به دنبال صورتبندی ،تبياين ،پيشاگویی و خبردهای از پدیادههاای
جهان واععی با استفاده از اّگوهای انت اعی است .این نظریه مدعی حل همۀ مشهالت عاّم و هم-
چنين به دنبال روش یگانهای برای نمایاندن برهمكنشهای همۀ پدیادارها نيسات ،بلهاه از گنجيناۀ
ریاضياتی خود جعبه اب اری ارائه میدهد كه اب ارهای درستی باید از آن انتاا كرد.
برای ارزیابی ساختاری نظریه ،در اینجا دو راهۀ زندانی 1را ،به عنوان معروفترین و مهامتارین
ت
مثال در نظریۀ بازی ،بررسی میكنيم .نمونۀ كالسيک این ذوحدین ،كاه اباداع آن باه مریال فاالد و
ملوین درشر و نامگراری آن به آّبرت توكر از پژوهشگران مؤسسۀ راند در ميانۀ عرن بيستم منتساب
است ،بدینصورت میباشد :پليس در یک پرونده دو تبههار مرتبط با هم را دستگير مایكناد .هار
كدام از تبههاران در یک سلول انفرادی ،بدون هيچ مراودهای ،زندانی میشوند .برهمكنش پليس باا
1. Prisoner's Dilemma
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خبری هر دو از تصميمهای یهادیگر ،اگار یهای علياه دیگاری
این دو چنين است كه در شرایط بی ِ
ا
اعتراف كند ،آزاد میشود و دیگری مثال به چهار سال زندان محهوم خواهد شد ،اگر هر دو عليه هم
شهادت دهند ،هر دو به  3سال زندان محهوم میشاوند و اگار هايچ كادام اعتاراف نهنناد  -چاون
ت
ت
مجرميت در اختيار پليس نيست  -باه یاك ساال زنادان محهاوم مایشاوند.
شواهد متقنی دال بر
ماتریس بازی برای دو راهه به صورت ذیل است:

عدم همکاری

همکاری

بازیگر 1


)(0,4

)(2,2

همکاری

)(1,1

)(0,4

عدم همکاری

بازیگر 2

هركدام از درایههای ماتریس پيشگفته ،بازدۀ بازیگران را برای هر توزیع از كنشهاای ماتلاف
بازنمایی میكند .اگر هر زندانی برای كمكردن مدت حبس خود ،یهی از دو راه همهاری یاا عادم-
همهاری را انتاا كند ،بازی به صورت یک بازی سرجمع صفر خواهد شد .در این بازی ،نگرانی
هر فرد تنها حداكثر كردن بازده خود است ،بدون هيچ گونه نگرانی نسبت به نتيجاۀ نهاایی باازیهن
دیگر .تعادل منحصر بهفرد این بازی ،راه حل بهينۀ پارتو است ،كه در آن انتاا منطقی هر باازیگر
خيانت به دیگری است ،هر چند پاداش فردی هر بازیگر در صورتی كه گ ینۀ همهااری را انتااا
كند ،بيشتر خواهد بود.
ا
ت
بينای
موضوع دیگری كه در بررسی معما اهميت دارد ،تعادل «نش» است كاه عمادتا در پايش ِ
نتيجۀ برهم كنشهای راهبردی به كار میآید .تعادل نش جایگاهی است كه یک بازیگر به تنهایی با

عدمهمهاری ،سوءاستفاده یا به عبارتی چتربازی نتواند نتيجۀ بهتری را به دست آورد .در معما می-
بينيم عدم همهاری دوجانبه یا بازده (1و )1یک تعادل نش است ،اّبتاه دوراهاۀ زنادانی را مایشاود
بارها تهرار كرد و نتایج آن را تبت كرد ،اما باید توجه داشت كه مرحلۀ آخر آن  -مشابه با انجام دادن
فقط یک بار  -فاعد زمينههای همهاری متقابل است.
بهطور كلی با انگارۀ دوراهۀ زندانی میتوان داستانهای زیادی ساخت .با توجه باه هامزماانی
طرح دوراهه با جنگ سرد و ن اعهای هستهای آمریهاا و شاوروی ،انگاارۀ دوراهاه در داساتانهاای
مربوط به این موضوع تجلی یافت كه مشهورترین آن را استنلی كوبریک در فيلم دکار اسارنج الو به
نمایش گراشت.
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به نظر میآید برای یک بررسی روششناختی الزم است ساحتهای ماتلفای در ایان دوراهاه
ریاضياتی نظریۀ بازی اجازه میدهد دربارۀ همهااری ،عادمهمهااری ،باازده
تفهيک شوند .مبانی
ِ
بازیگران ،بازی سرجمع صفر و  ...بحث كنيم .تمام محملها و داستانهایی كه عناصر نظریۀ بازی
ا
را در دل دارند ،دارای ماتریسها و درختهای مشابهند .نهایتا ،ممهن است اعاداد باازده متفااوت

داشته باشند ،هر چند نتيجۀ تابعی همۀ آنها یهی است .همچنين ساختار ،ماتریس و درخات باازی
ني یهی است ،اما معمای زندانی در جامههای ماتلف جلوه كرده اسات .آن چناانكاه شارح داده
شد ،دیوانهبازیهای دكتر استرنج الو در فيلم كوبریک ،گاه ن اع هساتهای آمریهاا و شاوروی و گااه
بينی واكنش دوّتها برای كمک به معضالت آ و هوایی در چهارچو معاهدات بيناّمللی
پيش ِ
است .در همۀ موارد ،موصوف یک معما و یک ساختار با راهحلهاای مشاابه ،اماا در روایاتهاای
ا
ماتلف بيان شدهاند .مورگان )3115( 1مفصال به موضوع داستانها و روایاتهاا در نظریاۀ باازی
ت
موععيتهای خياّی و واععای را
پرداخته است .او روایتهای ماتلف معمای زندانی را بيان كرده و

بررسی كرده است كه با گرر از ه ارتوی آن به یک ساختار نوعینما (تيپيهال) میرسد .این روایت-
های معمای زندانی ،مانند هر روایت دیگر ،ساختارهای بازی را به دل جهان واععی میبرناد .آنچاه
ت
وضاعيت مثال  Xرا باا
رخ میدهد این است كه اعتصاددانان ،متاصصان علاوم سياسای و ...یاک
معمای زندانی اینهمان تلقی میكنند ،پس هر توصيف مناسب از  Xمیتواند به عنوان تفسايری از

ساختار اّگو به كار آید ،همچنين بر حسب مؤّفههای ماتلفای ،مانناد شاناخت فااعالن ،تواناایی

شناختی آنها ،عدم مبادرت به ازخودگرشتگی و ...توصيف  Xمشابه با روایت اّگو معماای زنادانی
ِ
است.

از حيث بررسی ادبيات بحث ،یهی از ناستين كاوشها در این خصوص ،كتا كن بينمور باا
عنوان نظریۀ بای و صرارداد اجاماعی :بای جلانمردانه است .بينمور در این اتر مياان اّگوساازی و
تحليل یک بازی تمای عائل میشود .از دیدگاه او ،اّگوسازی ساختن یک اّگوی بازی است كه بار
ت
موععيت واععی یا تايلی تطاب مییابد .تحليل هم به معنای انتاا كاربست جوا به اّگاو،
یک
استنباط پيشبينی و تجوی انتاا به بازیگر است (بينمور ،1994 ،ص .)169

1.Morgan
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اما یانوف 1و شواینت ر ،3113 (2ص )123در تقسيمبندی جامعتری ،سه مؤّفۀ نظریۀ باازی را
از هم متمای میكنند .این سه مؤّفه عبارتناد از :اّاف) ِصارف نظریاه3؛ ) سااختار باازی4؛ ج)

روایت اّگو.5

صرف نظریه مفهوم بازی را مشاص میكند ،مؤّفههای ریاضياتیای را كه
در این تقسيمبندیِ ،

برای ساختن شهل بازی مورد نياز است بيان میكند و جوا هاا را بارای باازیهاای سااخته شادۀ
نهایی پيشنهاد میكند .ساختار بازی عناصر ماورد اساتفاده در صارف نظریاه را مایساازد و تعاداد
بازیگران ،استراتژیها ،مجموعههای اطالعاتی ،بازده و ...را بازنمایی میكند .چناانكاه مایبينايم
صرف نظریه و ساختار بازی به روی محتوای تجربی گشوده نيست.
ساحت سوم روایت اّگو است كه آن را در معماای زنادانی شارح دادیام .در روایات ،ناسات
ت
موععيت با مفاهيم نظریۀ بازی انجام میشود .بازیگران 6به فااعالن یاا عاامالن،7
تصویرسازی یک
نقشههای محتمل به استراتژیها و نتایج 8به بازدهها 9تبادیل مایشاوند .سااختار و روایات باا هام
اّگوی بازی را تشهيل میدهند.
 .7معضالت فلسفی
 .1-7رویکردها به علوم اجتماعی

بعضی از فيلسوفان علوم اجتماعی در روششناسی ،عائل به دو رویهرد در بررسای علاوم اجتمااعی
هستند و آنها را تبيينی و تفسيری مینامند .در باش اول ،ارائۀ تبيينی از موضوعات اجتماعی انجام
میشود .ارائۀ تبيين میتواند نحوه ارائههای ماتلفی داشته باشد كه از آن جملاه مایتاوان باه بياان
1. Yanoff
2. Schweinzer
3. Theory Proper
4. Game Structure
5. Model Narrative
6. Players
7. Agents
8. Results
9. Payoffs

نظریۀ بازی در فلسفۀ علوم اجتماعی

انتظامهای شبهعانون با اّگوی عياسی -عانونی ،1تبيين مبتنی بر دادهها و اساتنباط آمااری باا اّگاوی
استقرایی-عانونی 2همپل ،بيان بر اسان ساختارهای اجتمااعی ،تبياين مبتنای بار كااركرد 3و تبياين
مادی اشاره كرد .بررسی علوم اجتماعی باش دوم با اترپریری از آرای ویلهلم دیلتای آغاز میشاود
و از نمودهای بارز آن میتوان به جریانهای هرمنوتيهی ،بهو یژه مهتب فرانهفورت ،اشاره كارد كاه
ا
مشتركا بر فهم درونی نظامهای اجتماعی تأكيد دارند.
موضع ماتار و نقطۀ تمرك معناكاوی تأكيد بر این ادعا است كه در تبيين ،اراده و اختيار فاعال
انسانی نادیده انگاشته میشود .برای نمونه ،بعضی از این نگرشها را می توان در زیر دید .از دیدگاه
چاّ تيلور« :هيچ تبيينی از فعل انسانی وافی و مقنع نيست ،مگر اینهاه درک ماا را از فاعال بيشاتر
سازد .بنابراین رأی ،نمیتوان هدف علماالجتماع را پيشبينی هيئتهای باّفعل حوادث تاریای یاا
اجتماعی دانست . ...تبيين مقنع آن است كه فاعل را هم در برگيرد و دركی از وی نصيب ماا ساازد»
(ّيتل ،1231 ،ص.)114

ّيتل تبيين و تعليل را به علوم طبيعی و تفسير را به علوم اجتماعی اختصاص مایدهاد« :سار و
ت
كار علوم طبيعی با فرایندهای علی و عينی است ،وّی سر و كار علوم اجتمااعی باا اعماال و افعاال
معنیدار است» (ّيتل ،1231 ،ص .)112
برابر این دیدگاه ،كنشهای انسانی نتيجۀ عوانين و نهادها هساتند ،ناه چيا ی از جانس عاوانين
طبيعت؛ پس پدیدارهای اجتماعی را باید با توجه به این موضع تفسير كارد .خالصاه اینهاه مطااب
نظر جریان تفسيری یا معناكاو ،تبيينها بيشتر به كار علوم دعيقه میآیناد و نمایتوانناد بارای علاوم
اجتماعی كه به كنشهای ارادی انسانی میپردازند ،همسنگ في یک و شيمی سلسلۀ علل و معاّيل
را برشمرد.
اّبته ،تقسيمبندی تبيينی و تفسيری مبناای دعيا و متقنای نادارد و از مواضاع ماتلاف توساط
بسياری به چاّش كشيده شدهاست .برای نمونه ،پوپر ،برخالف دیدگاه آدورنو ،در منااظرۀ معروفای
ا
كه داشتند ،صراحتا روش علوم تجربی و علوم اجتماعی را یهی میداند كه در آن حدنها به محک
ا
آزمون سنجيده میشوند كه اگر عمال عابل ابطال نباشند ،وّو به گونهای موعتی غيرعلمی تلقی مای-
1. Deductive-Nomological
2. Inductive-Nomological
3. Functionalism
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شوند (پوپر ،1291 ،ص .)49-46
حتی در صورت عدم پریرش موضع پوپر ،نهتۀ مهم این است كاه اماروزه در حاوزۀ مطاّعاات
نظریۀ بازی ،گفتمان شناخت در بازی و هم چنين تفسير منط های معنایی ،مانناد منطا شاناخت
ا
مشاصا با مرتبهای از پرسش نسبت ميان تبيين و تفسير سر و كار دارد و میكوشاد ،بادون آنهاه باا
امتناعها و محدودیتهای جریان معناكاو كه گاه موضوع را تا سرحد تعطيلی تفهر در با آن پايش
میبرد ،به تبيينهایی با ّحاظ كردن محتوا و ارادۀ عمل انسانی بپردازد.
 .2-7استنتاج جملۀ دستوری از اخباری

این مسئله به مثابه معضلی كه برای تببين وجود دارد ،به عنوان یهی از معضالت فلسفی تبيينهاای
مبتنی بر نظریۀ بازی ني تلقی میشود كه «چگونه نتيجهای دستوری از مقدماتی اخباری اساتاراج
دساتكام یاک
میشود؟» یا به دیگر سان ،برهانی كه نتيجهای دستوری دارد ،بایاد در مقادمات
ِ

جملۀ دستوری داشته باشد .چاّشی برای تبيين كه با صورتبندیهای دیگر در طول تاریخ فلسافه،
دستكم از هيوم به این سو ،بسيار بدان توجه شدهاست .هيوم استنتاج احهام تجوی ی از گ ارههای
ِ
ا
توصيفی را منطقا محال میدانست ،هرچند هگل با تهيه بر اصل «اتحاد واععی باا عقالنای»  -باه
این معنا كه ،آنچه واععی است اّ امی است -حهم به استاراج اخالق از متافي یک داد.
فيلسوفان علم ،این نقد بر تبيين را چندان جدی تلقی نمایكنناد .افا ون بار آن ،در تبياينهاای
مبتنی بر نظریۀ بازی ،به دّيل محتوای فنی نظریه ،این پيشفرض وجود دارد كاه عوامال معقاول در
صدد بيشينه كردن سود خود و ترجيحاتاند و این پيشفرض به خاوبی در نقاش جملاۀ هنجاارین
ایفای نقش میكند .مهن ی اّهساندر معتقد است در نظریۀ بازی تهاملی اف ون بر ایان ،اب ارهاایی
در انتاا فرهنگی برای بياان ارزشهاا وجاود دارناد كاه اّ اماات ارزشباار را در شااخصهاای
اجتماعی ایجاد میكنند (اّهساندر ،3119 ،ص)11
 .3-7عدم ربط تبیینی

دیدیم كه در تبيين بيوكنن از عدم تحق پيشبينی ماركس برای وعوع انقاال كاارگری در انگلساتان
نوعی عدم ربط تبيينی وجود دارد .در اینجا این موضوع را بيشتر بررسی میكنيم:

نظریۀ بازی در فلسفۀ علوم اجتماعی

اّگوی عياسای -عاانونی) (D-Nو اساتقرایی -آمااری را بارای
همپل 1و اوپنهایم )1943( 2دو
ِ
ا
علوم طبيعی ارائه میكنند .اّگاوی  D-Nباه صاورت یاک اساتدالل منطقاا معتبار اسات و در آن
تبيينخواه ،كه حهمی بيانگر یک نظم عمومی یا پدیداری ج ئی است ،نتيجاۀ منطقای گا ارههاایی
است كه بيانگر عوانين طبيعت و شرایط اوّيه هستند .اّگوی  D-Nپس از طرح با انتقادها و مثاال-
ت
متعددی روبهرو شد .از آن جمله ،گفته شاد كاه  D-Nشارط الزم و كاافی بارای تبياين
های نقض
ت
عليت مدعی شد كه میتواند تبياين-
نيست .اسهرایون )1963( 3با تلقی متفاوتی از همپل در با

هایی راضیكننده بدون استفاده از اّگاوی  D-Nارائاه كناد .خالصاه اینهاه مشاهل عادم ارتبااط
ت
تبيينی ،4تقارن و ح تقدم هم به عنوان معضالت كفایت  D-Nبرای تبياين مطارح شادند ،سامن
مثال معروفی دارد كه در آن تمام شرایط اّگوی عياسی-عانونی محقا شاده اسات (سامن،1991،
ص:)24
همۀ مردانی كه عرص ضد بارداری مصرف میكنند حامله نمیشوند(L) .
ضد بارداری مصرف میكند(C) .
جان مردی است كه عرص ِ
جان باردار نشده است(E) .

استدالل فوق همۀ شرایط اّگوی) (D-Nرا دارد ،اما به دّيل عدم ارتباط ميان تبيينگر و تبياين-
خواه چنين نتيجۀ عجيبی را صورتبندی كرده است.
با توجه به عيان فوق ،میتوان معضل عدم ربط تبيينی را در تبيينهای مبتنی بر نظریۀ باازی در
ِ
علوم اجتماعی ارزیابی كرد .اگر باواهيم چگونگی رخ دادن یک پدیدار اجتمااعی را تبياين كنايم،
ابهام در نحوۀ ورود و پرداختن به پدیدار دارای ت
اهميت است .میدانيم كه سلسلۀ علل و معاّيل هار
پدیدار یک رخداد تاریای منحصر بهفرد اسات كاه باه فراخاور موضاوع ،توساط انساانشناساان،
ت
جامعهشناسان ،باستانشناسان و ...به صورت تجربی كشف میشود .تاریاچۀ علی در یاک تبياين
مبتنی بر نظریۀ بازی ممهن است به دّيل عدم سازگاری اجاازۀ طارح چنادین ساناریو را باه عناوان
ت
ا
تاریاچههای علی بدیل ندهد؛ پس اّ اما نياز داریم مالكی تجربی داشاته باشايم تاا اجاازۀ طارح
دنباّههای تاریای نامربوط داده نشود.
1. Hempel
2. Oppenheim
3. Scriven
4. Explanatory Irrelevance
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ت
از دیدگاه مهن ی اّهساندر ،تبيينهای مبتنی بر نظریۀ بازی فرگشتی تاریاچاۀ علای پدیادار را
تبيين نمیكنند؛ پس در آن هم معضل عدم ربط پابرجاسات .از نظار وی ،جادا از علاتشناسای و
ت
علی ،كه پيشتر اشاره شد ،عدم ربط را میتوان بار مانادگاری پدیادار 1و اّ ت
اميات
بررسی تاریاچۀ
ملح به پدیدار 2ني حمل كرد (آّهساندر .)3119 ،اما نظر باه اینهاه یاک پدیادار اجتمااعی بار
سلسلۀ پيچيدهای از علل و معاّيل استوار است ،و هر باش از این سلسله ویژگیهای منحصار باه
فردی دارد ،برای تبيين ت
كليت یک رویداد به مثابۀ رویادادی واحاد ،مایتاوان از چنادین تبياين ،باا
اّگوهای نظریۀ بازی ،بهره گرفت كاه هماه در عاّاب عاام نظریاه جاای دارناد .در واعاع ،كاارگران
انگليسی به واسطۀ تسلط به نظریۀ بازی و تعادل نش از انقال دوری نجساتند یاا كاارگران روسايۀ
ت اری به دّيل آشنایی با بهينۀ پارتو انقال نهردند.
نتیجهگیری

ت
معقوّيت راهبردی است ،یعنی مسائل مربوط باه
موضوع نظریۀ بازی صورتبندی و بررسی مسائل

دستكم ،دو بازیگر است كه تصميمهای خاود را
انتاا هایی كه نتيجۀ آنها متناسب با كنشهایِ ،
با توجه به كنشهای دیگری اتااذ میكنند .در بررسی ادبيات نظریۀ بازی ،میبينيم كه وجه مشترک

همۀ مواردی كه به عنوان تبيينهای مبتنی بر نظریۀ بازی پيش از دهۀ  1941ميالدی مطرح میشوند
ت
معقوّيت راهبردی مستوّی است و كنشگران تصميمهای خاود را
این است كه بر این تبيينها نوعی
با توجه به راهبردهای دیگر كنشگران ،اتااذ میكنند.
چنانكه دیدیم پدیدارهای اجتماعی حاصل كنشهای انسانیاند و كنشهاای انساانی بار پایاۀ
انتاا معقول عرار دارند .همچنين دیدیم كه نظریۀ بازی برای صورتبنادی كانشهاای انساانی و
اجتماعی توانمند است؛ پس تشهيهات بار كاارایی و ساودمندی نظریاۀ باازی بااالخص در علاوم
اجتماعی بیبنيان است .در این راستا نمونههایی از كاربرد نظریۀ بازی در موضوعاتی ،چون مساائل
یگانگی دانشها را بررسی كردیم و پس از بيان این نمونهها ،شااّوده و سااختار نظریاه را
سياسی و
ِ
واكاویدیم .با مطاّعۀ دوراهۀ زندانی ،به عنوان مشهورترین مثال در نظریه ،مشاص میشود كه باید
سه ساحت اصل ،ساختار و روایت را از هم تفهيک كرد .این تفهياک در تج یاه و تحليال عناصار
1 . persistence of the phenomenon
2. normativity attached to the phenomenon

نظریۀ بازی در فلسفۀ علوم اجتماعی

نظریه و ني برساختن اّگوها و تبيينهای نو سودمند است.
پس از كاربست نظریۀ بازی در حوزههای ماتلف ،مسائل فلسفیای متناسب با آن مطرح شد.
ناستين ایراد ،طرح دوگانۀ تبيينی و تفسيری بود كه مدعی است تبيين را باه علاوم اجتمااعی راهای
هایک ،مبنای متقنی بارای ایان تفهياک
نيست .جدا از اینهه بسياری ،همچون پوپر ،باسهار و فون ِ

نيافتهاند و آن را روا نمیدارند ،با واكاوی مؤّفههای شناختی بازیگران – یا به عباارت دیگار ،مقوّاۀ
ت
محدودیتهای كاذ منتج از دوگاناۀ موصاوف گرشات .اّا امآوری
شناخت در بازی -میتوان از
نهفته در مهانيسم ترجيح و فنون نظریۀ سود ني در جامۀ مقادمات هنجااری جلاوه مایكناد .پاس
مشهل استنتاج جملۀ دستوری از اخباری ني بر تبيينهای مبتنی بر نظریۀ بازی راه ندارد.
بسياری از تبيينهای مبتنی بر نظریۀ باازی در علاوم اجتمااعی ،باهو یژه در اّگوساازی مساائل
ا
سياسی ،عمدتا از معمای زندانی و همچنين انگارۀ سوء استفاده یا استثمار دیگری استفاده میكنند.
این تبيينها – چنانكه در تبيين بيوكنن از عدم تحق پيشبينی ماركس مبنی بر انقاال كاارگری در
انگلستان دیدیم – به معضل عدم ربط تبيينی گرفتارند .اما این موضوع جای نگرانی ندارد؛ زیرا یک
پدیدار اجتماعی بر سلسلۀ پيچيدهای از علال و معاّيال اساتوار اسات و هار بااش ایان سلساله
ویژگیهای منحصر بهفردی دارد .برای تبيين ت
كليت یک رویداد به مثابه رویدادی واحد ،میتاوان از
تبيينهای ماتلف بهره گرفت و همۀ آنها را در عاّب عام نظریۀ بازی جای داد.
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