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 .1مقدمه
شاید هزاران سال برای دانشمندان شایسته نبود که آنچه را جنبه سرگرمی و باازی دارد ،جادی تلقای
کنند و کوشش و همت خود را به بررسی آن مصروف دارند؛ اما توجاه باه باازی باه م اباه مو او
پژوهش ،پانصد سال پیش ،از سوی ریا ی دانان اروپایی آغاز شد و کاربست فراگیر آن در بسیاری
از زمینهها  -از منطق و زیستشناسی تا اقتصاد و اخالق -با کتابنظری ه ب زی

فتا زف تصاد ز

نوشته جان فون نویمان و ادگار مورگنشترن شرو شد .بررسی تاریخ هفتادساله نظریاه باازی نشاان
میدهد که نخست فیلسوفان با خوشبینی بسیار از ابزارهای نظریهی بازی بهره جستند و پا از آن
الزم دیدند به عناصر و محتوای نظریه توجاه دقیاقتری نمایناد .روش ایام مقالاه بررسای عناصار،
ایضاح مفاهیم و محتویات نظریه بازی با استفاده از مداقههای فلسفی است که پیش از ایم به دلیا
آمیختگی متدولوژیک همواره با رویکرد اول ،یعنی استفاده تبیینی از ابزارهای نظریهی باازی خلا
شده است .در ایم راستا ،نمونههای موردی بررسی شده عبارتند از :تعریف بازی ،میزان هوشمندی
بازیگران و معقولیت مضمر در بازی .در نخستیم گام تاالش ساقرا ی ویتگنشاتایم بارای تعریاف
بازی و سپ نقدهای آن بررسی میشود و میان آنها داوری خواهد شد .در اداماه عناصار شاناختی
بازی را که اهمیت ویژهای در بررسی تاریخی نظریه بازی دارد ،واکاوی میشود.
بازی می ِان انسانها جریان دارد و عوام انسانی دارای شاخصهایی چون باور ،آگااهی ،اراده و

 ...هستند و کنشهای آنها در ظرف تعامالت اجتماعی رخ میدهد .ایم ویژگی جالب نظریه باازی
در صورتبندی کنشهای انسانی ،بررسی عناصر شاناختی در باازی را اروری مینمایاناد .ایام
مقاله در نهایت نشان خواهد داد ایم عناصر شناختی به چه مسائلی راه خواهند برد.
 .2تالش برای تعریف بازی
بازی بخش مهمی از زندگی روزمره است و همه ما دریافتها ،تصورات و شهودهایی از آن داریام.
بازی کردن ازنخستیم چیزهایی است که آموختهایم و ایم تجربه به ناوعی وجهای مشاترر در هماه
انسانها دارد .انسانها با بازی بزرگ میشوند و در کودکی ،وقتی قدرت تصرفشان در جهاان انادر
م
است ،کارهای جدیشان هم بازی تلقی میشاود .باازی را هایا گااه نمیتاوان کاامال متارادف باا
سرگرمی یا ورزش تلقی کرد ،بلکه مصادیق آنچه بازی نامیاده میشاود چناان زیااد اسات کاه هار
بررسی و تالشی را برای ارائه تعریف ،در دام رهزنی اشترار لفظ گرفتار میکند.
نخستیم بار در تاریخ علم ،پیدایش علم احتمال و صورتبندی قمار توسا جروالماو کااردانو
( )2051-2052در کتاب او با عنوان  ،Liber de ludoaleaeموجب توجه جدی باه باازی شاد.
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لوکااا پاااچولی ( ،)2024-2440نیکااوال تارتاگلیااا ( )2005-2499و گالیلئوگالیلااهئی (گالیلااه)
( )2141-2011از دیگر ریا یدانانی هستند کاه احتمالهاای مرباوب باه بسایاری از بازیهاای
تصادفی را محاسبه کردهاند (قهرمانی ،2332 ،ص.)1
استفاده از استعاره بازی در دهه چهارم قرن بیستم ،هر چند از فلسفه زبان و اقتصاد باه صاورت
مجزا شرو شد ،اما قدرت نفوذ نظریه بازی امروزه آن را به بسیاری از علوم تسری داده است .با ایم
اوصاف آیا تعریاف جاامو و ماانعی از باازی در دسات هساتب آیاا باازی را میتاوان باه واساطه
ویژگیهای بازیساز 1م شترر ،چون توپ ،تور ،دروازه ،راکت ،ورق یا قاعده تعریاف کاردب بارای
روشم شدن بیشتر مو و  ،یک نمونه را به عنوان تعریف – البته از متنی غیر فلسفی–بیان میکنیم:
روژه کایوآ ،)2953-2923( 2جامعهشناس فرانسوی ،در کتاب بزی ه ز رر ر ز باازی را باه
عنوان فعالیتی معرفی میکند که دارای مشخصات زیر باشد:
 .2جنبه سرگرمی داشته باشد؛
 .1محدود به زمان و مکان باشد؛
 .3نتیجه آن غیر قاب پیشبینی باشد؛
 .4غیرمولد بوده و اشتغال به آن سودمند نباشد؛
 .0دارای قواعدی متفاوت از زندگی روزمره باشد؛
 .1آگاهی در آن موهوم و از جنسی غیر از واقعیت باشد (کایوآ ،1552 ،ص.)13
آشکار است که شش شرب کایوآ برای تعریف باازی پاریرفتنی نیسات ،اگار گالدیااتور باازی،
شطرنج و بسیاری از بازیهای ورق را به عنوان بازی بپریریم به سادگی نمیتوانیم با تعریاف کاایوآ
موافق باشیم .بازیهای بسیاری مانند شطرنج جنبه سرگرمی صرف ندارناد .بسایاری از باازیهاای
ورق را به راحتی میتوان پیش بینی کرد .قاعده را هم چنانکه در پنجمیم شرب شرح شده اسات ،باه
عنوان فص مشترر در همه بازیها نمیتوان تلقی کرد ،چون بازیهای بیقاعده هم کم نیستند کاه
بدون ثبت یا قرارداد بیم افراد بازی میشوند .یکی از جالبتریم نمونهها را در ایم راستا ،ماارکز در
جایی از رمان صدسزل تنهزیی از بحث خوزه آ کاردیو بوئندیا ،از شخصایتهاای اصالی رماان ،باا
کشیش نیکانور بر سر بازی تخته نرد حکایت میکند .در آنجا خوزه آ کاردیو بوئندیا حا ر نیست با
1. game˚ maker features
2.Rojer Caillois
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کشیش تخته نرد بازی کند ،چون معتقد است که بازیای کاه در آن دو ارف باازی از یاک قاعاده
م
پیروی کنند و حریفان بر سر قوانیم آن موافقات داشاته باشاند اصاال باازی نیسات (ماارکز ،2305
ص )35در واقو ،تعریف کایوآ جامو انوا و مانو اغیار نیست.
 .1-2بازی در پژوهشهای فلسفی ویتگنشتاین

ویتگنشتایم در سال  2902درگرشت و کتاب پژ هشهز تلسفی او دو سال پ از مارگش منتشار
شد او در ایم کتاب از دیدگاه ویژهای به بررسی بازی میپردازد .ویتگنشتایم برای نقد نحوﮤ داللات
نام بر معنا در نظریه تصویری معنا 1بحث از بازیهای زبانی را در میان مینهاد .او در بنادهای 11
تا  50کتاب ،برای روشم شدن پرسشهایی چون ذات بازی زبانی چیستب و ذات زباان چیساتب
(که در بند  10بیان شده است) بحث از تعریف بازی را رح میکناد .کوشاش ویتگنشاتایم بارای
تعریف بازی را میتوان چنیم خالصه نمود:
در بررسی فرایندهایی که آنها را باازی میناامیم (م ا بازیهاای ورق ،تاوپ ،المپیاک و ) ...
مؤلفههای مشترکی را نمیتوان یافت ،بلکه همانندیها و روابطی را به اندازﮤ زیاد خواهیم دیاد .هار
گروه از بازیها با گروه دیگر مشترکات و تفاوتهایی دارد؛ برای نمونه ،اگار بعضای مؤلفاههاا را در
بازیهای صفحهای 2در نظر بگیریم ،متوجه میشو یمکه بعضای از آنهاا در بازیهاای ورق وجاود
دارد ،اما تفاوتهایی هم در میان هست .همیم هماهنگی در بررسی بازیهاای تاوپ هام هسات،
یعنی مشترکات و تفاوتها در مؤلفهها و اوصاف.
ویژگیهای بازیساز نیز در همه بازیها مشترر نیستند .برای نمونه ،خیلی از باازیهاا سارگرم
کنندهاند ،اما ایم ویژگی چنانکه در شطرنج یافت میشود در بازیهاای سارگرمکنندﮤ دیگار وجاود
ندارد .کودکی را در نظر بگیرید که توپی را به دیوار میزناد و میگیرد؛دفعاه بعاد پا از دو اربه
توپ را میگیرد و در دفعات بعد آهنگ ربه و دریافت را دلبخواهی در نظر میگیرد .در ایم چنایم
بازی کودر که هر بار با ربه ،شدت و ریتم خاصی انجام میشاود ،پیاروی از قاعاده وجاود
توپ ِ
ندارد .پ

در بازیهاشبکه پیچیدهای از همانندیهای کلای و جزئای مایبینایم کاه همپوشاانی و

برخورد دارند .ویتگنشتایم با چنیم مو عی به ایم نتیجه میرسد که بازیها یاک خاانواده تشاکی
1.picture theory of meaning
2. board game
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میدهند و ایم مو و را با استفاده از استعارﮤ شباهت خانوادگی 1بیاان مایکناد .یعنای مشاترکات
بازیهامانند شباهتهای گوناگون میان اعضای یک خانواده در اوصاافی چاون قاد ،چهاره ،رناگ
چشم ،رز راه رفتم ،خلقوخو و  ...است که بیم اعضای خانواده به گونههای مختلاف همپوشاانی
دارند .مختصر اینکه برای تعریف بازی ،به چیزی بیش از یک تعریاف اشاارهای 2نمیتاوان رساید،
چاااون بااارای تعریاااف باااازی باااا مفهاااومی ماااواجهیم کاااه حاااد و مااارز قاااا عی نااادارد
(ویتگنشتایم،2332،ص.)31-51
 .2-2نقدهای دیدگاه ویتگنشتاین

معروفتریم نقد به دیدگاه ویتگنشتایم در کتاب رلخ :بزی  ،یندگی تتوپیز ،نوشته برنارد سویت

3

آمده است .سویت برخالف ویتگنشتایم بر ایام بااور اسات کاه باازی را میتاوان تعریاف کارد.
کوتاهتریم تعریفی که سویت برای بازی ارائه میکند ،از ایم قرار است« :کوشاش داو لباناه بارای
غلبه بر موانو غیر روری» (سویت  ،1550 ،ص.)00
از دیدگاه سویت هر بازی دارای سه مؤلفه اصلی است .ایم مؤلفهها عبارتند از:
هدف پیش انگیزاننده؛
قواعد تشکی دهنده؛
ایستار برانگیزاننده.

4

5

6

سویت ایم عناصر را چنیم تو یح میدهد که در هر بازی هدفی کاه مساتق از باازی فهام و
توصیف شده است و به دست میآید ،وجود دارد ،برای نمونه ،در کوهناوردی فاتح قلاه و در گلاف،
انداختم توپ داخ سوراخ و در فوتبال ،ورود تاوپ باه دروازه هادف هساتند .ساویت میگویاد:
هادف برانگیزاننادﮤ
هدف برانگیزاننده وجهی اشتقاقی دارد ،چون دستیابی به آن مستلزم دستیابی به
ِ
ِ
قبلی در مسیری مشخص است .او مسیر را به واسطه قواعد تشکی دهنده بیاان مایکناد .قواعاد باه
م
نوعی ابزارهای غیرمجاز دستیابی به هدف را ممنو میکنند .م ال ،در گلف مجاز نیستیم باا دسات

1. family resemblance
2. ostensive definition
3. Suits
4. prelusory goal
5. constitutive rules
6. lusory attitude

��

روششناسی علوم انسانی  /س / 02ش /97تابستان 9373

توپ را داخ سوراخ بیندازیم یا در کوهنوردی قرار نیست با هلیکوپتر بر قله فرود بیاییم.
از بیان سویت

چنیم میتوان استنباب کرد که چون او از قواعد تشکی دهنده سخم میگوید به

نوعی بهینه سازی نظر دارد ،اما ایم دو عنصر برای بیان تعریف بازی کافی نیستند .فاردی را در نظار
بگیرید که بر خالف میلش وارد هزارتوی قواعد میشود و میخواهد به هدفی هام دسات یاباد ،یاا
م ال دیگری که سویت بیان میکناد ،کشااورزی اسات کاه چاون تاوان اساتفاده از ماشایمآالت
کشاورزی را ندارد ،محصولش را با دست برداشت میکند .در هر دو و اعیت علایرغم بارآوردن
شرای هدفپیشانگیزاننده و قواعد تشکی دهنده ،کانشهاا را باازی نمینامناد .پا بارای تکمیا
تعریف ،سویت عنصر سوم یعنی ایستار برانگیزاننده را در میان مینهد .ایم عنصر بهزعم ساویت
پریرش مشتاقانه قواعد ساختاری از سوی بازیگران است ،یا پریرش قواعد به ایام دلیا اسات کاه
قواعد بازی را ممکم میسازد .یک گلفباز میپریرد که نمیتواند با دست تاوپ را داخا ساوراخ
بیاندازد ،چون قرار است که گلف بازی کند ،یا کوهنورد میپریرد کاه از هلیکاوپتر اساتفاده نکناد،
چون میخواهد کوهنوردی کند .تمای به بازی کردن ،التزام به قواعد را ایجااب میکناد چونباهزعم
سویت ایم امر ذاتی بازی است .با ایم توصیفات ،تعریف کام او از بازی چنیم است:
برای انجام دادن یک بازی باید تالش کرد به و عیت اماور مشخصای دسات یافات (هادف
پیشانگیزاننده)  ...از ابزارهایی استفاده کارد کاه قواعاد آنهاا را مجااز میشامارند (ابزارهاای
انگیزش) .در جایی که قواعد استفاده از ابزارهای کاراتر را به جای ابزارهای با کارایی کمتر منو
کنند (قواعد ساختاری) ،قواعد پریرفته میشوند چون چنیم کانشهاایی را ممکام میساازند
(گرایش برانگیزاننده) (سویت  ،1550 ،ص .)00-04

تلقی ویتگنشتایم از بازی کارا نیست یا به عبارت دیگر خوب کار نمیکند .ایم دیادگاه تومااس
هورکا )1551( 1درمقاله «بازیها و خیر» است .هورکا نقد سویت را نه به صورت کاما و قاوی
بلکه در شمایلی حداقلی میپریرد .او در مقاله مرکور به دنبال ایم استدالل است کاه باازی کاردن
ناوعی خیار ذاتای 2در چهاارچوب مفهاومی ارساطویی اسات .هورکاا معتقاد اسات اگار مو ااو
ویتگنشتایم در باب تعریفناپریری بازی برحق باشد ،آنگاه نمیتوان تبییم واحدی ارائه داد کاه بار

1. Hurka
2. intiristic good

فلسفی بازی و نظریه بازی تکاملی
عناصر
ِ

اساس آن مهارت یا چیرهدستی 1در بازی خیر است ،مگر دنبالههایی از تبییمهای مجزا ارائاه کنایم
که بر مبنای آن ارزش مهارت در هاکی ،فوتبال ،شطرنج و  ...جداگانه ارائه شود.
 .3-2بررسی و داوری

تعریف بازی پ
مشکالت شرب دوم سویت  :در تالش برای
ِ

از رح یک تعریف از کاایوآ دیادیم

که برابر نظر ویتگنشتایم و یژگیهای بازیساز در همه چیزهایی که بازی نامیاده میشاوند ،یکساان
نیستند ،اماا ساویت ساه مؤلفاه اساسای (هادف پیشانگیزانناده ،قواعاد تشاکی دهنده و ایساتار
برانگیزاننده) را در بازیها معرفی میکند و بر اساس آن به ارائه تعریاف باازی میپاردازد .حاال باا
تدقیق در م الی کاه در فقارﮤ  13پژ هشه ز تلس فی آماده اسات ،باه مو او ویتگنشاتایم بااز
می گردیم .در ایم فقره ویتگنشتایم یک بازی با راکت تنی را توصیف میکند که در آن اربه زدن
به توپ با هر شدت یا هر ارتفاعی از سوی بازیکم ،دلبخواه است و در واقو هیا قاعدهای ندارد.
م ال دیگری هم در ایم فقرات ،و عیت کودکی را توصیف میکند که با توپ به دیوار میزناد.
در بازی یک نفرﮤ ایم کودر هر بار ربه با توپ با یک شدت ،یک بار با دست یک بار با پا و یاک
عیت یک بازی بدون قاعده است.
مرتبه با سر زده میشود ایم تو یح روشم ،و
ِ

به غیر از و عیتی که مارکز در صد سزل تنهزیی برای تخته نرد بازی نکردن خوزه آرکادیو بوئنادیا

سرگرمی وحشیانه و بیقاعدهاند.
با پدر روحانی نیکانور بیان میکند ،مبارزات آزاد هم نوعی
ِ

همه م الهاای پیشگفتاه را باازی میناامیم ،اماا هایا کادام ،شارب دوم ساویت را بارآورده

نمیکنند.
بازی و ورزش :از تعمیق در توصیفات سویت چنیم بر میآید کاه او باازی را فقا در معناای
بازی ورزشی یا ورزش تلقی کرده است.
ذاتگرایی :از تعمیق در بیان هورکا چنیم بر میآید که او مو عی ذاتگرایاناه 2دارد .همچنایم
استنباب نوعی ذاتگرایی میشود .اگار ساویت و هورکاا باه
در منظور سویت از ایستار انگیزاننده
ِ
ذاتی بازی اسات ،ویتگنشاتایم بالدرناگ
ویتگنشتایم میگفتند :التزام به قواعد یا ایستار انگیزاننده ِ
می پرسید :ذات چیستب ذاتی چیستب باازی چاه ذاتای داردب ساویت و هورکاا بادون اینکاه در
1. skill
2. essentialist
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مبانی ،تکلیف خود را با ویتگنشتایم (چه در دورﮤ اول با مشخصۀ ترتکازتوس و چاه در دورﮤ دوم باا
مشخصۀ پژ هشهز تلسفی) مشخص کنند ،عناصری را بدون دغدغه ابطالپریری رح میکنناد
که میتواند مناقشه آنها را با ویتگنشتایم تا سطح یک جدال لفظی تنزل دهد.
پ

معرف در جایگااه محماول باشاد ،آن
ارائه گزارهای که در آن بازی به عنوان مو و و Yبه م ابه ِ

چنانکه ویتگنشتایم شهودهای آن را در میان نهاد ،میسور نیست .در واقو نمیتوان حد و رسمی چه
َّ
معرف باشد.
تام و چه ناقص برای بازی رح نمود که در آن معرف اجلی از ِ
شناختی بازی
 .3بررسی مؤلفههای
ِ

بازیها را می توان بر اسااس عواما مختلفای چاون تعاداد باازیگران ،ا العاات ،زماان و نتیجاه
تقسیمبندی کرد:
دو نفره
چند نفره

بر اساس تعداد بازیگران:
بر اساس ا العات:

بازی با ا العات کام
بازی با ا العات ناقص

بر اساس زمان یا پویاییشناسی: 1

بازیهای همزمان یا ایستا
بازیهای پیدر پی یا پویا

سادهتریم بازیها از جنبه ساختار منطقی ،بازیهایی هستند کاه باازیگر ِان آن دارای ا العاات

کام از بازی باشند .در هر نقطه از ایم بازیها ،استراتژی باازیگر ،کانش او را مشاخص میکناد.
شطرنج نمونهای از بازیهای با ا العات کام به شمار میرود ،یعنی در هر حرکات ،هار کادام از
بازیگران میتوانند حرکت رف مقاب را ببینند و قواعد بازی را هام میدانناد .در مقابا  ،فعالیات
اقتصادی در اقتصادهای رانتی ،استعارهای بارای بازیهاایی باا ا العاات نااقص اسات .شااخص
ا العات ،زمینهساز مسائ و مباحث معرفتشناختی در نظریه بازی شاده اسات کاه در اینجاا باه
مواردی از آن خواهیم پرداخت.

1. dynamics

فلسفی بازی و نظریه بازی تکاملی
عناصر
ِ

 .1-3مفاهیم پایه :نظریه سود

نیاز باه بررسای ساامانمند نظریاه ساود 1از ایام امار ناشای میشاود کاه فااعالن بایاد در شارای
بیا مینانی ،عدم قطعیت و ریسک تصمیمهایی اتخاذ کنند و برای تصمیمگیری و انتخااب از بایم
گزینهها و استراتژیهای ممکم ،باید مالکی برای ترجیح 2داشته باشند .اینجاست که نیاز به بحاث
کردن از توابو سود و نظریه سود مشهود است.
در تاریخ فلسفه ،سخم گفتم از سود در محتواهای متنوعی مانند آراء به جا مانده از اپیکوریاان
و رساله تیلب افال ون آمده است .مکتب سودانگاری نیز در آثاار جرمای بنتاام ( )2331-2543و
جان استوارت می ( )2354-2351بحثهای منقحی از سود را در زمینههای اخاالق ،سیاسات و
اقتصاد رح میکند .جرمی بنتام سودمندی را خاصیتی در هر شایء یاا امار تعریاف مایکناد کاه
می تواند بهره ،لرت ،خیر یا خوشی به بار آورد یا از رخ دادن بدبختی ،درد ،شار یاا ناخوشای بارای
مباشران آن و دیگر افراد ذیرب جلوگیری کند .بنتاام بارای سانجش اعماال و تصامیمگیاری یاک
حساب لرتسنج یا خوشیسنج تهیه کرد که بر اساس شاخصهایی چون شدت ،مدت ،قطعیت یا
عدم قطعیت ،نزدیکی یا دوری به اولویتبندی خوشیها میپرداخت (کاپلستون ،2333،ص.)11-5
سخم گفتم ازنظریه سود به صورت حا ر مسبوق به کتابنظریه بزی
تو نویمز

فتازف تصادز

تی جز

ت گزف روفگنشار است .فون نویمان در ایم کتاب نسابت میاان ساود و تارجیح را باه

نسبت دما و گرما در ترمودینامیک تشبیه میکند (فون نویمان و مورگنشاترن ،2900 ،ص ،)20اماا
صورت اخیر نظریه سود مشابهت بسیاری باا حسااب لرتسانج بنتاام دارد .نظریاه ساود مقیااس
مشترکی برای سنجش انوا مطلوبیتها نظیر مطلوبیات درآماد ،صارف هزیناه ،تغریاه ،موقعیات
ممتاز اجتماعی و  ...به دست میدهد.
 .2-3پیشینه بحث

نخستیم کوششها در بررسی وجه شناختی نظریه بازی مربوب به کارهاای جاان هارساانی ،دیویاد
لوئی و رابرت آیومان است .دیوید لاوئی ( )2919در کتااب ص رتف ت  :ی

رازع ه تلس فی باه

صورتبندی قرارداد بر اساس نظریه بازی میپردازد .لوئی در ایم کتاب نخست ،تعریفی مبتنی بر
1. utility
2. preference
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نظریه بازی از قرارداد ارائه میکند ،اما خود آن را به لحاا ابهاام در شاناخت مشاترر باازیگران و
بدی ها بسنده نمیداند .او سپ به ایضاح مفهوم شناخت مشترر با تأکید بار مسائله همکااری در
نظریه بازی میپردازد .آیومان 1هم از لوئی

الهام گرفته است و با اساتفاده از منطاق شاناختی 2باه

صورتبندی و تعریف شناخت مشترر میپردازد.
هارسانی 3در صدد ارائه الگو یی معرفتی برآمد تا نشان دهد عوام یا بازیگران منطقای چگوناه
انتخابهایشان را با توجه به باورهایی که دربارﮤ ترجیحات و استراتژیهای رقیب و حدود معقولیت
عناوان واحاد «بازیهاا باا
آنها دارند ،بر میگزینند .هارسانی در سه مقاله که در مدت دو ساال باا
ِ
ا العات ناقصی توس بازیگران بیزی بازی میشوند» منتشر کرد -که در واقو سه بخاش مختلاف

اما هم راستای مقاله بودند -به ایم مسئله پرداخت (هارسانی.)2915 ،
در واقو ،کار هارسانی در ایم مقاالت ارائه نظریه جدیدی برای تحلی بازیهایی باا ا العاات
ناقص بود که در آن بازیگران دارای توزیوهای احتمااالتی شخصای از احتمااالت ممکماناد ،اماا
دربارﮤ پارامترهایی چون توابو سود ،استراتژیهای در دسترس رقیب ،ا العات رقبا و  ...ا العاات
کاملی ندارند .هارسانی فرض میگیرد ،توزیوهای احتماالتی بازیگران با هم سازگارند ،یعنای یاک
توزیو احتماالتی پایه مشخص میتواند روی پارامترهایی که برای بازیگران ناشناختهاند ،تعریاف و
به م ابه یک توزیو احتماالتی شر ی تلقی شاود .وقتای فارض ساازگاری برجاسات ،باازی اصالی
میتواند با یک بازی دیگر مربوب به یک بختآزمایی روی توزیو احتماالتی پایه جاایگزیم شاود و
م
توابو سود ایم بازی در بازی اصلی حفظ شود .در ایم حالت ،هار باازیگر صارفا ا العااتجزئی را
ازنتیجه بخت آزمایی به دست میآورد .پ  ،بازی ساخته شده یک بازی با ا العات کاما اسات.
مختصر اینکه هارسانی با استفاده از فنون ریا ی ،یاک باازی باا ا العاات نااقص را درون باازی
بزرگتری با ا العات کام قرار میدهد تا با استفاده از آن تعادل را در بازی اصلی مشاخص کناد.
او ایم بازی ساخته شده را معادل بیزی بازی اصلی مینامد.هارسانی در مقاله اولش الگوی پایاه را
تو یح داده است و به تفسیر شهودهای مربوب به بحث میپردازد .در مقاله دوم نشان میدهاد کاه
نقطه تعادل نش در بازی معادل بیزی نقاب تعادل نش بازی اصلی را به دسات میدهاد و در مقالاه
1. Aumann
2. epistemic logic
3. Harsany

فلسفی بازی و نظریه بازی تکاملی
عناصر
ِ

سوم به ویژگیهای توزیو احتماالتی پایه میپردازد.
هارسانی به دلی انجام ایم کار ماندگار در حوزﮤ اقتصاد ا العات ،به همراه جان نش و رینهارد
سلتم موفق به دریافت جایزﮤ نوب اقتصاد سال  2994شد.
ً
 .3-3حذف استراتژیهای اکیدا مسلط

مشخص شد که چگونه بازیگران منطقی با انتظارات و داشتم باورهاییدربارﮤ ترجیحات رقبا تصمیم
میگیرند .یکی از م الهای کالسیک از ایم تلقی دربارﮤ باور بازیگران در الگوهای معرفتی ،حارف
م
استراتژیهای اکیدا مسل نامیده میشود .براندنبرگر )2953( 1نشان داد اگر در یک الگوی معرفتی
همه بازیگران معقول باشند و رفیم هم باور داشته باشند که معقولاند ،آنگاه هیاکادام اساتراتژی
م
اکیدا مسل اتخاذ نمیکنند ،به دیگر سخم ،معقولیت بازیگران و بااور مشاترر آنهاا باه معقولیات
م
یکدیگر شرب کافی برای عدم اتخاذ استراتژیهای اکیدا مسل است .ایم مو و را با م ال زیر کاه
روایتی از نبرد جن ها 2به عنوان م ال معروفی در نظریه بازی است ،بهتر میتوان فهمید:
فرض کنید هوشنگ رئی

اداره و کامبیز کارمندی اسات کاه ارادت ویاژهای باه رئیساش دارد.

فرض بگیرید هوشنگ به غراهای سنتی عالقهمند است و پیتزا را چندان دوست ندارد ،اما کامبیز باا
وجود عالقه به پیتزا دوست دارد همان جایی غرا بخورد که هوشنگ غرا میخاورد .حاال دو کانش
رفتم به رستوران سنتی و پیتزافروشی را در نظر بگیریاد .مااتری ذیا تواباو ساود ایام کنشهاا را
بازنمایی میکند:
پیتزا

سنتی

هوشنگ

()2500

()25025

سنتی

()5025

()505

پیتزا

کامبیز

ترجیحات رفیم در ایم و عیت چنایم بازنماایی مایشاود :هوشانگ رساتوران سانتی را باه
پیتزافروشی ترجیح میدهد ،از سوی دیگر ،کامبیز رستوران سنتی را به پیتزافروشی تارجیح خواهاد
داد ،اگر هوشنگ رستوران سنتی را برگزیند؛ و پیتزافروشی را ترجیح میدهد اگر هوشنگ نیاز چنایم
1.Brandenburger
2. battle of sexes
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م
کند .در ایم م ال رفتم به رستوران سنتی استراتژی اکیدا مسل برای هوشنگ اسات .در واقاو مهام
نیست کامبیز چه می خواهد ،رفتم به رستوران مطلوب رئی

است .باا درکای کاه از معقاول باودن

هوشنگ و کامبیز داریم ،ماتری با حرف انتخاب پیتزافروشای توسا هوشانگ باه صاورت ذیا
خواهد بود:


کامبیز



پیتزا

سنتی



()2505

()25025

هوشنگ

م
ایم فرایند در ادبیات نظریه بازی حرف استراتژیهای اکیدا مسل خوانده میشود .البته در ایم
موارد ما از چشم یک ناظر بیرونی و با احا ه به مو و در داستان کامبیز و هوشنگ و بازیهایی از
ایم دست نگریستیم و در جای بازیگران نبودیم .ایم مطلب ذی هوشمندی بازیگران قرار میگیرد.
ِ
در نظام فون نویمان و مورگنشترن حد یقفی بارای هوشامندی باازیگران یافات نمیشاود .ایام
معض بیان مسئلهای به نام حد معقولیت بازیگران است کاه باا عناوان «از دیاد داناای مطلاق آن»
واکاوی خواهد شد.
 .4-3از دید دانای مطلق

اگر ما به آسانی نقاب تعادل را پیدا میکنیم ،باه ساادگی مااتری یاا درخات باازی را بازنماایی یاا
دستکاری میکنیم و استراتژیهای مسل را حرف میکنیم ،همه به پشتگرمی داشتم ا العاات
در بازی است .از سوی دیگر ،شناخت بازیگران از همادیگر بار چهاارچوب تعاما و ساناریوهای
بازی بیم آنها تأثیر کام دارد .جای بحث هم ندارد که تکرار بازی میتواند به شناخت باازیگران از
هم و تدویم الگوهای معرفتی منجر شود .شکی هم نیست که باازیگران موفاق و حرفاهای هماواره
ا العاتی در مورد رقیب به دست میآورند .براساس مقدمات پیشگفته و آنچاه کاه تااکنون بحاث
شد ،ایم امر تأیید میشود که ما در الگوسازی ،صورتبندی ،بازنمایی و دخالات در باازی از دیاد
دانای مطلق 1در ماوقو نگریستهایم ،اما وقایعی که ما آنها را باا نظریاه باازی صاورتبندی مایکنیم – در
جهان خارج – چنیم و عیتی ندارند .از تقسیمبندی انوا بازیها در مطالاب پیشایم باه خاوبی مشاخص
شد که بازیهایی با ا العات ناقص یا ناهمزمان ،پای کردن در کفش دانای مطلق را روا نمیدارند.
1. omniscient

فلسفی بازی و نظریه بازی تکاملی
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ِ

به عنوان راه ح ایم مسئله ،به نظار میرساد شاهوداتی کاه ماا از بازیهاای تکاراری داریام،
میتواند منجر به ساختم چندیم گزارﮤ معرفتی شود .از ساوی دیگار ،دیادیم کاه مهمتاریم ویژگای
دانای مطلقی که ما پا در کفشش مایکنیم و از چشام او باه باازی مینگاریم ،عقالنیات بالتردیاد
اوست .حال از نظر فنی به صورتبندی نظریه سود باز میگردیم .در آنجا وقتی یک تابو سود را باه
یک فاع یا یک بازیگر نسابت دادیام ،چنایم فارض میگارفتیم کاه باازیگر دارای مجموعاهای از
اولویتهای سازگار و خوشتعریف بار روی مجموعاهای از بختآزماییهاا در نتاایجی اسات کاه
ممکم است از انتخاب فردی نتیجه شده باشد .چون هر بازیگر میتواند دارای مجموعهای ساازگار
و خوش تعریف از اولویتها باشاد و ایام اولویتهاا هام میتوانناد ناشامارا باشاند ،پا تعاداد
بختآزماییهای متفاوت روی نتایج نیز ناشمارا است ،اما شهودات ما در زندگی روزمره ،تعامالت
اجتماعی و بازیها ،معقولیت تام و تماام باازیگران را تأییاد نمیکناد .ماا باه نادرت باا باازیگران
هوشمندی سروکار داریم که بیتردید معقول خوانده شوند .بازیگران بسیاری هستند که شاربهایی
چون ترایایی سود را رعایت نمیکنند ،یعنی وقتی  Aرا بر  Bترجیح میدهند و  Bرا بر  ،Cلزوماا مA

را بر  Cترجیح نمیدهند .نظرات داوران در مسابقات زیبایی ،نظیر انتخاب زیبااتریم اساب ،نموناه
بسیار روشنی است که نقض ترایایی ترجیح 1خوانده میشود .اکنون ما راه حا مسائلهای کاه آن را
«از دید دانای مطلق» نامیدیم ،در نظریه بازی تکاملی 2میجوییم.
 .5-3نظریه بازی تکاملی

چنانکه از عنوان پیداست نظریه بازی تکاملی کاربست نظریه باازی در ماتم نظریاه تکاما اسات.
مهمتریم بحث در نظریهی تکام سخم گفتم از انتخااب بیعای اسات کاه لاوازم آن عبارتناد از:
تنو  ،توارث و تناسب (برازش یا شایستگی) .ویژگی بارز نظریه بازی تکاملی ایم اسات کاه در آن،
تناسب به م ابه یکی از لوازم انتخاب بیعی وجهی استراتژیک در تکام دارد .انتخااب بیعای در
محتواهای مختلف می تواند دارای واحدهایی چون انتخاب بیعی ژنتیک ،فردی یا فرهنگی باشاد.
نکته جالب هم اینجاست که وقتی در نظریه بازی تکاملی سخم از تکام مایرود ،جادا از معناای
م
زیست شناختی ،تکام در محتوای فرهنگی نیز منظور است ،کاه عمادتا بار تغییارات در باورهاا و
1. failures of the transitivity of preference
2. evolutionary game theory
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شاخصهای فرهنگی هر زمان داللت دارد.
مینارد اسمیت )2953( 1در مقالۀ «نظریه بازی و تکام تناز » نخستیم باار مفهاوم اساتراتژی
پایدار تکاملی( 2راهبرد پایدار فرگشتی) را رح کرد .استفاده از ایم مفهوم به م ابه ردیهای بار تعبیار
گروه به عنوان واحد انتخاب بیعی تلقی میشود .لب سخم اسمیت در ایم مقاله ایم است که ماا
در گروه دو دسته افراد شام افراد خودخواه و افراد از خودگرشته داریم ،خودخواهی باه م اباه یاک
استراتژی پایدار و از خودگرشتگی ناپایدار است .با وجود اینکه از خودگرشتگی از منظار تکااملی
استراتژی پایدار نیست ،اما همچنان در جوامو مختلف اعام از حیاوانی و انساانی بسایار مشااهده
میشود.
هر چند پیدایش نظریه بازی ریشه در ریا یات و اقتصاد دارد ،اما جینتی  3پاا را فراتار نهااده،
مدعی است بازی بس منطقی نظریه تکام است (جینتای  ،1559 ،ص  .)139خالصاه اینکاه
تاکنون دو رویکرد و تفسیر در نظریه بازی بررسی شد .در نظریه بازی سنتی آن چنانکه منساوب باه
فون نویمان ( )2903است مالکی برای تعییم مرز معقولیت و هوشمندی بازیگران وجود ندارد ،در
حالی که درنظریه بازی تکاملی ایم هوشمندی کراندار و مقید به موقعیت اسات و هادف آن یاافتم
بهتریم راهبرد در کسب منافو در چهارچوب افزایش شان حیات است.
 .9-5-3نقد نظریه بازی تکاملی
چنانکه بیان شد ،برای اتخاذ تصمیم در یک الگوی مبتنی بر نظریاه باازی مالکای بارای تارجیح و
تصمیم است که نشان از آن را در توابو سود جستیم .اما در نظریه سود که ارح شاد ،پایاانی بارای
ِ
معقولیت بازیگران وجود ندارد ،پ نظریه سود ،به سادگی با نظریه بازی تکاملی سازگار نمیافتاد؛
معقول محدود تلقی میشوند ،یعنی ملتزم به زمینه و باه تعبیاری در
چون در نظریه اخیر ،بازیگران،
ِ

حصار زمینههای تکاملی خود اسیرند.

بیان شد که تکام جدا از تفسیر زیستشناختی ،به روی تعبیر فرهنگی نیاز گشاوده اسات .باا
ساود موصاوف باه راحتای باا تعبیار زیستشاناختی
بررسی دو جانبه به روشنی پیداست که نظریه ِ

عددی نظریه سود چندان ساده نماید.
سازگار میشود ،اما در تفسیر فرهنگی ،کار با کمیتهای
ِ

1. Smith
2. evolutionary stable strategy
3. Gintis
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ااملی نظریاه بااازی در حااوزﮤ علااوم اجتماااعی
یکاای دیگاار از معضااالت کاربساات تفساایر تکا ِ

نا همخوانی تغییرات سریو اجتماعی با روندهای کند بازتولیدهای تکاملی است .یک نمونه وا اح
برای ایم منظور تصور پیدایش قراردادهای اخالقی است.
قراردادهای اخالقی در جوامو انسانی خیلی زود پدید آمده و گسترش یافتهاناد ،آن قادر ساریو
که با سازوکار داروینی تکام و تکرار موقعیت و بر هم کنشها نمیتوان آنها را تبییم کرد ،اما توجه
به ایم نکته مفید است که معض سرعت متوجه همه نظریه تکام است و باه صاورت اساتانداردی
برای ح آن انتخاب گروه فرهنگی به جای انتخاب بیعی ژنتیکی پیشنهاد شده است .در انتخااب
گروه فرهنگی تناسب به معنای متمایزی مراد میشود .تناسب در تکام فرهنگی شیو انگارههاست
که ایم انگارهها از جن فکر ،کلمه ،مد و  ...هستند و برای بیان آنها از تعبیر میم( 1بر وزن )gene
م
استفاده شده است .در ایم خوانش از تکاما  ،تاوارث هام لزوماا از ریاق والادیم نیسات ،بلکاه
دوستان ،آشنایان وزیستبوم فرهنگی در آموزش فرد مادخلیت دارناد و ایام انگارههاا از راه تقلیاد
شیو مییابند.
مقاالتی از بینماور ،)2994( 2اشالگ )2993( 3و فونادربرگ 4و لاوایم )2993( 5از راه حا
کالسیک پیشگفته برای ح معض نسابت بایم سارعت تغییارات اجتمااعی و کنادی فراینادهای
تکاملی در تبیمهای مبتنی بر نظریه بازی تکاملی از مسائ اجتماعی اساتفاده میکنناد .از دیادگاه
بینمور بازیگران به ایم گرایش دارند که از موفقیتهای رقبا تقلید کنند .ایام تقلیاد بار مبناای مایم
است که میتواند یک شاخص یا هنجار ،انگاره یا رمز تماس باشد و از راه آموزش منتقا میشاود.
م
بازیگران صرفا میزبان میمها هستند ،اما ایم میمها هساتند کاه کانشهاای آن را تعیایم میکنناد و
بیشینه سود مورد انتظار نتیجه انتخاب فرهنگی است.
م
البته ایم راه ح قطعی نیست ،چون اوال ،در ایم روش فرض گرفتاه میشاود کاه یاک مایم باه
م
تنهایی توان تعییم کنش عام را دارد که فرض نادری است .ثانیاا ،حتای در صاورت صاحت ایام
فرض روشم نیست رفتار انسانی که میزبان میم است ،چگونه تبدی به یک الگوی معقول میشاود.
1. meme
2. Binmore
3. Schlag
4. Fundenberg
5. Levine
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یانوف 1و لتینم )1521( 2مدعیاند که اگر باینمور برازش را مترادف باا میازان تکارار زیااد در نظار
م
م
بگیرد ،راه ح او صرفا یک همانگویی است .ساگدن )1552( 3هم میگوید کاه بینماور صارفا باه
بررسی گزارههایی پرداخته است که برای میمها صادقاند نه قضایایی که برای مردم صادقاند.
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