
 

 

 

 

 

 

 نظریه بازی
 

 

 موربین کن ینوشته

 

 

 

 

 

 پوری مهدی ملکترجمه
 

 

 





 م. – 1940، مور، کنبین : سرشناسه
Binmore, Ken  

 پورترجمه مهدی ملک ؛مورنظریه بازی/ نوشته کن بین : عنوان و نام پدیدآور

 .1395، توسعه تهران، نشر نوین : مشخصات نشر

 صفحه، مصور )بخشی رنگی(. 195 : مشخصات ظاهری

  5-4-95973-600-978 : شابک

 فیپا : فهرست نویسی

 Game Theory: A Very Shortعنوان اصلی:  : یادداشت

Introduction; 2007. 
 هانظریه بازی : موضوع

 مترجم.   – 1366، پور، مهدیملک : شناسه افزوده

بندی کنگرهرده  144HBب/9م7  1394 : 

بندی دیوییرده  : 015193/330 

لیشماره کتابشناسی م  : 4116140 

 

 
 

 نظریه بازی : عنوان

لفؤم مورکن بین :   

پورمهدی ملک : مترجم  

978-600-95973-4-5 : شابک  

 نشر نوین توسعه : ناشر

چاپنوبت  و زمان اول ،5139 :   

نسخه 1000 : تیراژ  

ریال 180,000 : قیمت  

 

 





 

 فهرست

 

 9 ............................................................................................................... یباز نام( اول فصل

 9 .................................................................................................................... ست؟یچ درباره یباز هینظر

 10............................................................................................................ است؟ اثربخش یباز هینظر ایآ

 11...................................................................................................................................... یابزار یهایباز

 15................................................................................................................................... آشکارشده تیاولو

 20................................................................................................................................................ نش تعادل

 26 ......................................................................................................................................... یزندان معمای

 31 ............................................................................................................... شانس( دوم فصل

 32........................................................................................................... است؟ کارساز یسازیتصادف ایآ

 33................................................................................................................................... مرکب نش تعادل

 36 .................................................................................................................................... تعادل به دنیرس

 39.................................................................................................................................... ماکسینیم هیقض

 41.......................................................................................................... نیمیماکس یهایاستراتژ افتنی



 6 نظریه بازی

 

 45 ............................................................................................................... زمان( سوم فصل

 45................................................................................................................... کامل اطالعات با یهایباز

 47........................................................................................................................................ وارونه یاستقرا

 50..................................................................................................... مغلوب یهایاستراتژ کردن حذف

 53................................................................................................................................ پذیرتکامل یربازیز

 56 ....................................................................................................................................... ولتیماتوما یباز

 61 .................................................................................................................................................. اصالحات

 67 .................................................................................................... قراردادها( چهارم فصل

 68 ............................................................................................................................................. یکانون نقاط

 70............................................................................................................................. زان؟یم چه تا قرارداد

 72......................................................................................................................................... بد یقراردادها

 74......................................................................................................................... یاجتماع غامض مسائل

 78.................................................................................................................................... گوزن شکار یباز

 81 .............................................................................................................. تقابل( پنجم فصل

 81........................................................................................................................................ مکرر یهایباز

 86 .............................................................................................................................................. مردم هیقض

 90............................................................................................................................................ درآندربهاین

 93.................................................................................................................................... ندیبرآ یهادهیپد

 96 ....................................................................................................................................... احساسات نقش

 99 ........................................................................................................ اطالعات( ششم فصل

 111 ........................................................................................................................ خود نوع دادن عالمت



 فهرست 7

 

 113 ................................................................................................................................................... شینما

 115 ..................................................................................................... هایحراج( هفتم فصل

 117 ................................................................................................................................... مانیسل قضاوت

 119 ........................................................................................................................... یاقتصاد یکاربردها

 121 ......................................................................................................................................... یحراج انواع

 128 ...........................................................................................................................................برنده نینفر

 131 .............................................................................. یتکامل یشناسستیز( هشتم فصل

 132 ............................................................................................................................. یتکامل یباز هینظر

 135 .................................................................................................................................... یتکامل یداریپا

 137 .......................................................................................................................... یقمر ـ نیشاه یباز

 142 ................................................................................................................................... یشیخو انتخاب

 143 .....................................................................................................................................لتونیهم قانون

 149 .................................................................................................................................... یهمکار تکامل

 152 ............................................................................................................... یفرهنگ ای یاجتماع تکامل

 155 .......................................................................................... ائتالف و یزنچانه( نهم فصل

 157 ............................................................................................................................................. نش برنامه

 162 .................................................................................................................. نینستیروب یزنچانه مدل

 165 ................................................................................................................................. جوانمردانه؟ یباز

 166 ......................................................................................................................................... ائتالف جادیا

 170 ......................................................................................................................................... یشاپل ارزش

 



 8 نظریه بازی

 

 173 .................................................................................. هاپارادوکس و معماها( دهم فصل

 173 .................................................................................................................. یزندان یمعما یهامغلطه

 178 ............................................................................................................................. امبوکین پارادوکس

 180 .............................................................................................................. یریغافلگ آزمون پارادوکس

 182 ..............................................................................................................................................یهیبد امر

 187 ............................................................................................................................... هال یمونت مسئله

 190 .................................................................................................................................. منابع



 فصل اول

 نام بازی

 ؟نظریه بازی درباره چیست

کوچک و دلپذیری در توسکانی کنارم نبود، سه  اجالسکه همسرم در روز برگزاری زمانی

نشستم، ها آن کنار میز غذای ازآنکهپسبانوی جوان من را برای صرف نهار دعوت کردند. 

 دریافتم که آنچه. «بازی عشق را به ما یاد بده»با صدای بسیار گرمی گفت: ها آن یکی از

انداختن مردان ایتالیایی بود. دامای در باب نحوه رفتار و بهخواستند توصیهمیها آن

من مرتکب اشتباه شدند،  راهبردیهای کنم که از بابت ردکردن توصیههمچنان فکر می

هست که در زندگی هایی یکی از انواع مختلف بازی بازیعشقردند کاما از اینکه فکر می

 بود.ها آن دهیم، حق بامی واقعی انجام

. دهندمییک بازی رانندگی انجام  دهندمیرانندگانی که در ترافیک سنگین مانور 

. شرکت و دهندمی، یک بازی حراجی انجام 1یبِای سایتوبجستجوگران حراجی در 

. دهندمیزنی انجام کنند، بازی چانهمی که درباره دستمزد سال بعد مذاکره ایاتحادیه

یک بازی  گزینندبرمیخود را  مشیخطامزدهای رقیب در یک انتخابات ن کهوقتی

که درباره قیمت امروز ذرت  فروشیمیوه. صاحب یک مغازه دهندمیسیاسی انجام 

که هر زمانی  خالصه، در طوربه. دهدمیگیرد یک بازی اقتصادی انجام تصمیم می

 پذیرد یک بازی در حال انجام است.تعاملی انسانی صورت می

                                                           
1. e-Bay 
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ئوپاترا یک بازی عشق را در مقیاسی بزرگ انجام دادند. بیل گیتس خود را با لآنتونی و ک

ای غرق در ثروت کرد. آدولف هیتلر و ژوزف استالین رایانه رافزانرمانجام یک بازی 

از جمعیت جهان را به کشتن داد.  توجهیقابلای را انجام دادند که بخش بازی

توانست ای انجام دادند که میدر دوران بحران موشکی کوبا بازی کندی خروشچف و

 شود. ام همهمنجر به نابودی 

متعددی که زندگی  هایبازی درکردن مردم نحوه بازیتوانست نظریه بازی اگر می

ای، باید نوشدارویی با چنین حوزه عملکرد گسترده ،بینی کندرا پیش بردارد اجتماعی در

مطالعه آنچه  روازاینکنند و ، مردم همیشه عاقالنه رفتار نمیحالبااین. بودجهانی می

کنیم حداقل سعی می اغلباتالف وقت نخواهد بود.  ،دهندمیمردم از روی اندیشه انجام 

کنیم که در غیر مینپول خود را عاقالنه خرج کنیم و بیشتر اوقات هم چندان بد عمل 

 این صورت نظریه اقتصادی کارگر نخواهد بود.

نیست  ابدین معن هم بازباشند،  نیندیشیدهمردم درباره هر چیزی از قبل  کهزمانی حتی

توصیف  درزمینه توجهی قابلهای کنند. نظریه بازی موفقیتمی معقوالنه رفتارکه غیر

را صاحب قدرت ها آن توانداشته است؛ موجوداتی که نمی هاو ماهیها رفتار عنکبوت

از خود بروز  ایعاقالنه ظاهربهمغزی رفتارهای اندیشه دانست. چنین موجودات بی

بود  شده ریزیبرنامهبودن غیرعاقالنهبرای  ایشانهژنکه ها آن چون رقبای اندداده

شوند و نمی همواره عاقالنه و هوشمندانه ادارهها مشابهی، شرکت طوربه. اندشده منقرض

از صحنه رقابت  ایهغیرهوشمندانچنین های طبیعت در حذف شرکت مانندبهبازار نیز 

 .کندمی عمل رحمانهبیکاماًل 

 اثربخش است؟آیا نظریه بازی 

 ایشاخهنظریه بازی را همچون  وکارکسبهای نظری، افراد عرصه موفقیت باوجود

دولت آمریکا تصمیم گرفت حق  ازآنکهپسکردند، اما از علوم اجتماعی فرض می فایدهبی

های همراه حراج کند، نظر خود استفاده در تلفنمختلف را برای های استفاده از فرکانس

 نظریه بازی تغییر دادند.را درباره 

پردازان بازی در کارشناسانی برای انجام این حراجی، توصیه نظریه کارگیریبهبدون 

 نتیجه اینکهبود.  اثربخش شدهاستفادهحراجی  هایبازیتعیین طرح قوانین 
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میلیارد دالر کسب کرد که میزان آن دو برابر  20 برابرآمریکایی سودی  دهندهمالیات

در حراجی مخابرات بریتانیا که من مسئول آن بودم  های سنتی بود. حتیبینیپیش

آوردیم.  دستبهمیلیارد دالر  35آمد. تنها در یک حراجی بیش از  دستبهسودی بیشتر 

 پوکر کنبازی رحم وبی اقتصاددان عنوانبهمن را  1دستاورد، مجله نیوزویک این درنتیجۀ

 برد!میتوصیف کرد که صنعت مخابرات را از بین 

 هایگربهکردن مخابرات از بین نرفت. حتی مجبور که مشخص شد، صنعت طوریهمان

های خود نیز صنعت مخابرات به پرداخت آنچه برایشان ارزشمند بود در قبال پروانه چاق

بیمارستانی افرادی شد که های که این پول صرف هزینه خصوصبه کاری ظالمانه نبود؛

که پوکر  شودمی سالی بیستهای درمان خصوصی را نداشتند. حداقل توان تقبل هزینه

ام. تنها بخش از مقاله نیوزویک که صحیح بود این است که نظریه بازی بازی نکرده

کنند، واقعًا کارساز چه می دانندمی گرفته شود کهکار به توسط افرادی کهدرصورتی

شناسی تکاملی و علوم سیاسی در اقتصاد، بلکه در زیست تنهانهخواهد بود. نظریه بازی 

، به هنگام «2دادگری طبیعی»عنوان  ام بانیز کاربرد دارد. در آخرین کتابی که نوشته

 ام.بازی به فیلسوفان اخالقی سنتی تاخته از نظریهصحبت درباره اخالقیات با استفاده 

 ابزاری هایبازی

قید  ،هر حراجی مخابرات جدید و هنگفتی باید تحت شرایطی که قرار است انجام پذیرد

طرح حراجی را از کشوی میزش بیرون بیاورد.  راحتیبه تواندنمی یفرد هرشود. 

کردن تعدادی حراج منظوربه 3بیززسودولت آمریکا با استخدام شرکت  کهطوریهمان

 یفرد هر بازهم حالبااینای دست به این کار زد. سیگنال ماهواره دستگاه گیرنده

کرده و در یک مدل  آوریجمعبازار مخابرات را  درشت و ریزتمامی اطالعات  تواندنمی

هنر است، علم هم  که ناریاضیاتی پیاده کند. لذا طراحی حراجی مخابراتی به همان میز

تر دست به رگرسیون زده و های سادهممکن است یک فرد از مدل .شودمیمحسوب 

                                                           
1 .Newsweek 
2 .Natural Justice 
3 .Sotheby's 
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های استراتژیک و ضروری یک مسئله محسوب رسد ویژگینظر میبه آنچه بنابراین

 کند. سازیشبیهرا  دشومی

 این کتاب حداقلِ روازاینکنم دست به همین کار بزنم و تاب سعی میکدر این 

در این کتاب  آنچه. استمعادالت جبری  هرگونهو عاری از را دارد اصطالحات فنی 

ابزاری است که در آن جزئیات غیرضروری و پیچیده زندگی  هایبازی، شبیه آیدمی

نیز  هابازیاند که این اغلب مردم بر این عقیده حالبااین. اندشده گذاشتهواقعی کنار 

 کنند.زمینه تفکرات بسیاری را ایجاد می

 

 و باب در بازی سکه آلیس گیریتصمیممسئله  1شکل 

 تعارض و همکاری

ایم. و باب نامیده آلیسرا ها آن این کتاب تنها دو بازیکن دارند که ما هایبازیاغلب 

 .است بازی شیر یا خطها آن اولین بازی

در  شانرویاروییآخرین شرلوک هولمز و پروفسور موریاتی بدذات در مسیر خود به 

گرفت در کدام یک بازی شیر یا خط انجام دادند. هولمز باید تصمیم می 1ریخن باخ فالز

گرفت در کدام ایستگاه به کمین ایستگاه از قطار پیاده شود. موریاتی باید تصمیم می

بنشیند. یک نسخه مشابه این وضعیت در زندگی واقعی به هنگام رویارویی حسابداران 

تقلب  موقعچهگیرند که ن گروه تصمیم می. اولیدهدمیناصادق و بازرسان ممیزی رخ 

 دفاتر را باز کنند. زمانیچهگیرند که و دومین گروه نیز تصمیم می کنند

                                                           
1 .Reichenbach Falls 
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زمانی برنده است که  آلیسکنند. سکه رو می یک هرکدامو باب  آلیسدر نسخه بازی ما، 

 ؛هر دو سکه مشابه هم بیایند. باب وقتی برنده است که دو سکه متفاوت از هم بیایند

برنده و بازنده را  1دو استراتژی دارند: شیر یا خط. شکل  هرکدامو باب  آلیسبنابراین 

بازیکنان در این بازی  پیامد. این نتایج، دهدمیممکن نشان های برای تمامی استراتژی

بازی  پیامددادن رو به پایین در این تصویر برای نشانو هستند. انگشت شست رو به باال 

بازی با معیار پول  پیامداند تا بر این نکته تأکید شود که نیازی نیست شده استفاده

 سنجیده شود.

در یک جدول  توانمیرا  1که چگونه تمامی اطالعات شکل  دهدمی نشان 2شکل 

غربی هر خانه جدول و در گوشه جنوب آلیس پیامدبندی کرد. در این جدول نتیجه جمع

است. در کنار این  شده دادهشرقی هر خانه جدول نشان باب در گوشه شمال پیامد

وقتی  روزه هراست؛ بازی که ما  شده دادهنشان  یجدول، جدول دیگری برای بازی دیگر

 دهیم.آن را انجام می ،شویم تا سرکار برویممی سوار اتومبیل خود

 

 .کندمییک ردیف و باب یک ستون را انتخاب  آلیسجداول نتایج.  2شکل 

 

اما  ؛ی پیش رو دارند: چپ و راستژو باب مجدداً دو استرات آلیسنیز در بازی رانندگی 

یکسان  هم باقطری متضاد هم باشد،  صورتبهجای اینکه هدر اینجا حاصل بازیکنان ب
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کنند، چیزی شبیه برد صحبت میـ  نگاران درباره وضعیت بردروزنامه کهوقتیاست. 

 پرورانند.می بازی رانندگی را در سر

 1فون نویمن

هایی ن بود که تنها برای بازیمیون نوف 2ماکساولین نتیجه نظریه بازی، قضیه مینی

 سازیمدل توزکینهرقبای  صورتبههمچون بازی سکه کاربرد دارد که در آن بازیکنان 

 ید که درکناعتنا به نظریه بازی را مشاهده بی. ممکن است گاهی اوقات تفاسیری اندشده

مبارز  عنوانبههمچون شخصیت دکتر استرنج الو در فیلم معروفش و  فون نویمنها آن

که تنها  شودمیجنگ سرد به کاریکاتور درآمده است. در این تفاسیر به ما چنین گفته 

در زندگی  پردازینظریه کارگیریبهبه فکر  تواندمییک استراتژیست نظامی دیوانه 

چنین تصور کند که جهان  تواندمی، زیرا تنها یک انسان دیوانه یا بیونیکی بیفتدروزمره 

 یک بازی با تعارضات صرف است.

بود. اختراع نظریه بازی تنها از دستاوردهای کوچک وی  عیارتمام اینابغه فون نویمن

این درست است که در دوران جنگ سرد وی طرفدار جنگ بود؛ اما  .شودمی محسوب

ذات بود که دوست مشرب و خوشیک دیوانه بیونیکی نبود، بلکه انسانی خوش تنهانهوی 

ری در تعارضات را اش را در خوشی بگذراند. وی همانند من و شما همکاداشت زندگی

نیست که مردم  صورتبدیندانست که راه همکاری می اما در کنار این ؛دادترجیح می

 گاهی نتوانند از طریق ایجاد دردسر کسب سود کنند.

نظرگرفتن دیگری توان با دررا نمی کدامهیچ؛ اندسکهیک  روی دوهمکاری و تعارض 

گرفتن یک بازی با تعارض صرف مانند بازی سکه الزم کامل درک کرد. با درنظر طوربه

 کسهیچنیست ادعا شود که تمامی تعامالت انسانی رقابتی هستند. از سوی دیگر 

ادعا کند که چون مثالً یک بازی همکاری صرف است پس تمامی تعامالت  تواندنمی

. الزم است است بازی نیز بازی رانندگی نمونه اینانسانی از نوع همکاری صرف هستند. 

طوری دیده شود که مطالعه هر دو  باشندمی متمایز از هم کهانسان دو جنبه رفتاری 

 باشد. پذیرامکان واحد آن درجنبه 

                                                           
1 .Von Neumann 
2 .Minimax 
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 آشکارشدهاولویت 

و تعارض در کنار یکدیگر الزم است روش بهتری برای  با همکاریشدن برای رویارو

ساده که بازیکنان بردن را دوست دارند و بازیکنان بیابیم و به این حرف توصیف انگیزش 

برای این منظور اقتصاددانان ایده سود را اختراع  بسنده نکنیم. ،از باختن متنفرند

ارزشی عددی به نتایج محتمل بازی  دهدمی. این ایده به هر بازیکن امکان اندکرده

 اختصاص دهد.

 دانندمی، اما اقتصاددانان است 1مطلوبیت معموالً، کف قضیه وکارکسبدر عالم تجارت و 

بنابراین  ؛تری غیر از کسب حداکثر مقدار پول ممکن داردکه بشر اغلب اهداف پیچیده

شناسایی مطلوبیت  لوحانهسادهیک پاسخ  توانیم مطلوبیت را با پول شناسایی کنیم.نمی

 یست؟ چگونه شادی راچاما شادی  ؛شودمی پول استفاده جایبهبا شادی است که 

 سنجیم؟می

تاریخی با سودمندگرایان عصر ویکتوریا چون جرمی  طوربهواژه مطلوبیت  متأسفانه

، زیرا اقتصاددانان مدرن همچون این استمرتبط  3میلو جان استوارت 2بنتام

احساس  یفرد هرسودمندگرایان، مطلوبیت را با میزان شادی یا دردی که ممکن است 

هرگونه تالش برای توصیف رفتار مردم با معیارهایی چون سنجند. نظریه مدرن نمی ،کند

فرض  هرگونهمتقابل  طوربهرا به کنار نهاده است.  دهدمیرخ ها آن آنچه در درون مغز

یا باب را شرح دهیم.  آلیسخواهیم علت رفتار نمیاست.  شده منسوخ فیزیولوژیکی

ای که جز نظریه خشنود شویم،جای یک نظریه تشریحی باید به یک نظریه توصیفی هب

متناقض  طوربهیا باب رخ دهد،  آلیسگفتن اینکه اگر فالن و فالن درگذشته توسط 

ارد. کار دیگری ند ،خواهند در آینده چنین و چنان کنندرفتار خواهند کرد اما حال می

کنند )یا و باب اتخاذ می آلیسگرفتن تصمیماتی است که در نظریه بازی، هدف زیرنظر

گیری اتخاذ خواهند کرد( وقتی با یکدیگر یا هر فرد دیگری تعاملی ندارند و سپس نتیجه

 تعامل خواهند داشت چه رفتاری نشان خواهند داد. هم باشود که وقتی در بازی 

                                                           
1 .Utility 

2. Jeremy Bentham  
3 .John Stuart Mill 
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 وجدلبحثاز برخی دیگر هستند تر عاقالنهها که برخی اولویت بارهدراینبنابراین 

در  «برده عالیق»هستیم که دلیل را  1فیلسوف بزرگ دیوید هیوم رودنبالهکنیم. ما نمی

دهی و است، درباره اولویت کرده اشارهآمیزی اغراق طوربهکه  طوریهمان گرفت.نظر می

 چیز هیچ شناخنروی  خراشی نیفتادن جایبهبردن کل جهان ینبه ازب اوترجیح 

گذاریم و برای این منظور در این راه پا را فراتر می حالبااینای وجود ندارد. غیرعاقالنه

گیریم. هرگونه دلیل را ابزاری صرف برای اجتناب از رفتار متناقض و ناجور در نظر می

 رفتار متناقض عاقالنه محسوب خواهد شد.

رفتاری چون  مانندبهعملکرد نامتناقض را  توانمیتر مفروضات متعادل کمی با

چیز مختصر در یک مفهوم خاص  جستجوی حداکثر مقدار یا ارزش چیزی نشان داد. این

که باشد، اقتصاددانان آن را سود خواهند نامید و الزم نیست با پول ارتباطی  هر چه

 دارد. ارتباط اغلب متأسفانهداشته باشد، هرچند که 

 پذیریریسک

حداکثررساندن چیزی آگاه نباشد که در حال به آلیسدر عملکرد نامتناقض، ممکن است 

کنیم، الزم است  بینیپیشخواهیم رفتار او را میاما اگر  ؛نامیممی است که ما آن را سود

یک روی  قادر باشیم سود او را در یک مقیاس بسنجیم، مقیاسی مشابه مقیاس دما

، ما نیز شوندمی که واحدهای روی یک دماسنج درجه نامیده طوریهماندماسنج. 

 را با معیاری مثل سود مشخص سازیم. آلیستوانیم مقیاس سودمندی می

سودمندی اساسی ذاتًا پوچ هستند، اما های در اقتصاد رسم بر این است که چنین مقیاس

درباره این روزی به خانه او رفت و  2ن اشترناسکار مورگ کهوقتی فون نویمنخوشبختانه 

مبنای  ،نوشتندبرای نتایج عددی کتابی که درباره نظریه بازی می شکایت کرد که

ای اختراع کرد که نظریه فون نویمنبنابراین  ؛دانستندارند، این مسئله را نمیمناسبی 

در قبال آن تا خواهد و چیزی را چقدر می آلیسمشخص کرد که  توانمیای آن نبر مب

در مواقع  اوتوانیم از تصمیم این موضوع میپذیرد. با دانستن چه میزان ریسکی را می

متوسط نصیب  طوربهکه حداکثر مطلوبیت را  ایگزینهاز  چراکهآگاه شویم  پذیرریسک

 آگاه خواهیم بود. ،وی خواهد کرد

                                                           
1. David Hume 
2 .Oskar Morgenstern 
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به  توانمی دانستن اینکه چه میزان مطلوبیت را برای فون نویمن از نظریهاستفاده 

. برای است آسان ،را ارزیابی کندها آن آلیسکه ممکن است اختصاص داد چیزهایی 

کردن باب به دوستی با خود چه مقدار ای اغوابر آلیستعیین کرد که  توانمیمثال، 

 مطلوبیت اختصاص خواهد داد.

در ابتدا الزم است بدانیم که از چه مقیاس مطلوبیتی استفاده کنیم. برای این منظور دو 

 آلیسباشند که  ندتوامی نای بهترین و بدترین نتیجهکه سازیم را مشخص می اینتیجه

که در  هستند آب جوش نقطهنقطه انجماد و  مانندبهآورد. این دو نتیجه می دستبه

توانیم برای بدترین . ما نیز میشوندمی ای استفادهکردن یک دماسنج صد درجهکالیبر

را فرض کنیم. سپس یک  100 ،صفر و برای بهترین نتیجه مطلوبیت ،نتیجه مطلوبیت

تنها جوایز بهترین یا ها آن د که دریرایگان( را در نظر بگیر) آزماییبخت بلیتدسته 

دهیم که احتمال کسب پیشنهاد می آلیسرا به  هاییبلیت. وقتی باشندمی بدترین نتیجه

بیرون خواهیم از فکر باب بیشتر است و در قبال آن از وی میها آن بهترین نتیجه در

به بعد جواب خود را به آری  اینقطهتا یک نقطه جواب وی خیر خواهد بود و از  یدبیا

باشد و وی با  درصد75 آزماییبخت بلیت شدنبرندهچنانچه احتمال  تغییر خواهد داد.

به  آلیسدوستی با باب برای  فون نویمنجواب خود را تغییر دهد، بنا به نظریه  بلیتاین 

به درجه مطلوبیت برای او ارزش دارد. هر نقطه درصدی که بر این رقم  75میزان 

 متناظر با یک درجه مطلوبیت بیشتر خواهد بود. شودمی وی افزوده تفاوتیبیاحتمال 

کنند، همواره رقم مطلوبیت می وقتی برخی از مردم جمع پول را با این روش ارزیابی

ما چنین افرادی را به لحاظ  .دهندمیاختصاص دالر اضافه مشابهی را به هر 

نامیم. افرادی که مطلوبیت کمتری به هر دالر اضافه اختصاص خنثی می پذیریریسک

 .شوندمی نامیده گریزریسکنیز  دهندمی

 بیمه

 1سوزی باب برای عمارتش در بورلی هیلزبه فکر پذیرفتن پیشنهاد بیمه آتش آلیس

نرم خواهد کرد. در  وپنجهدستپیشنهاد باب را رد کند با یک قمار  آلیساست. اگر 

در دست  ،نکردن خانه ذخیره کرده استلی که از بیمهوپ و اشخانهاین قمار او  سوییک

. این دو شدهذخیرهای سوخته به همراه پول حق بیمه دارد و در طرف دیگر آن خانه

                                                           
1 . Beverley Hills 



 18 نظریه بازی

 

 ،شدهذخیره ۀبدون حق بیم خانه یککه در آن مقایسه شود وضعیت باید با وضعیتی 

 وجود دارد.

قبول آن عاقالنه است، باب باید چنین  آلیساگر برای باب دادن این پیشنهاد و برای 

نیز باید تمایلی مخالف  آلیسکردن در این زمینه بهتر از هیچ است و قمارکه  بیندیشد

که این قمار عاقالنه  کندمیتأیید  هاتننهبنابراین موجودیت صنعت بیمه  ؛این داشته باشد

 شدهحسابهایی ریسک ،پذیرندمی هایی کهاست ـ با در نظر گرفتن این نکته که ریسک

مختلفی داشته  هایگرایش توانندمیپذیری هستند ـ بلکه این افراد عاقل درباره ریسک

پذیری خنثی هستند و ت ریسکاز باب تقریباً کنندگانبیمهیمه، باشند. در صنعت ب

 .هستند گریزریسکتا حدی  شدگانبیمه

یک فرد را تمایالت شخصی وی  گریزیریسکدقت کنید که اقتصاددانان میزان و درجه 

بستنی شکالتی را به وانیلی ترجیح  آلیسممکن است  کهطوریهمانپندارند. درست می

را نیز ترجیح دهد یا ندهد.  اشخانه سوزیآتشصرف هزار دالر برای بیمه  تواندمیدهد، 

از هر جایگزینی برای  کهزمانی ـ اصرار دارند که1جان راولز خصوصبهبرخی فیلسوفان ـ 

عاقالنه است؛ اما چنین  گریزیریسک کنید،رساندن مطلوبیت متوسط دفاع میحداکثربه

 پذیریریسکبازیکنان نسبت به  هایگرایشکه کنند فراموش میتمایالتی این نکته را 

 گرفتهدر نظر  شدهحاصل نتایجو تخصیص سود به  فون نویمنبه هنگام استفاده از روش 

 است. شده

به انزجار از فعل قمار دچار اشتباهی  یگریزریسک دادناقتصاددانان به هنگام نسبت

تنها زمانی منطقی است که بازیکنان نسبت به عمل  فون نویمن. نظریه شوندمی دیگر

، کندمیخانه خود را بیمه که  پروتستان ایلی خنثی دارند. در نظر یک کشیشقمار تم

 قمار را بلکه تنها بدین سبب ؛کنندبردن از قمار، قمار نمیلذت دلیلبازیکنان به

 .استها آن احتماالت به نفعها آن ازنظرپذیرند که می

 

                                                           
1. John Rowls 
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 نتایج عددی 3شکل 

 زندگی بازی جمع صفر نیست

کاماًل  آلیسدر انتخاب نقطه صفر و واحد مطلوبیت در مقیاس دما،  گیریاندازههمانند 

 212 ،مطلوبیت و به نتیجه بهتر 32 ،توانیم به نتیجه بدمیهستیم. برای مثال  آزاد

را  آلیسارزش دوستی با باب برای  رقممطلوبیت تخصیص دهیم. در این مقیاس جدید 

در مقیاس قبلی که  درنتیجهآورد.  دستبهبا تبدیل فارنهایت به سلسیوس  توانمی

مطلوبیت  167ارزش داشت، در مقیاس جدید  آلیسمطلوبیت برای  75دوستی با باب 

 ارزش خواهد داشت.

و باب تنها دو گزینه برد یا  آلیسایم، در نظر گرفته حالتابهابزاری که  هایبازی در

باخت را پیش رو داشتند. در اختصاص هر رقمی به این دو گزینه مختار هستیم و کافی 

است به گزینه برد مطلوبیت یا رقم بیشتری تخصیص دهیم. اگر به برد رقم مثبت یک و 

 دستبهرا  3به باخت رقم منفی یک را اختصاص دهیم، جدول نتایج مشابه شکل 

 خواهیم آورد.

 هایبازی. در تمامی شوندمی برابر صفر درمجموع 3نتایج هر خانه بازی سکه در شکل 

 توانمیبنابراین  ؛ریزی کنیم که این وضعیت صادق باشدتوانیم طوری طرحتعارضی می

گویند که هایی جمع صفر هستند. وقتی معلمان مذهبی به ما میگفت چنین بازی

ها آن گویند.نیست، درباره مجموع کل شادی جهان چیزی نمی زندگی بازی جمع صفر

دهیم، تعارض می که در زندگی واقعی انجامهایی کنند که بازیبه ما یادآوری می صرفاً

 صرف نیستند و فقط دو جنبه برد یا باخت ندارند.
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 های مرکببا انگیزش هایبازی 4شکل 

 1نش تعادل

در آن  چراکه ؛آیددرمینمایش همچنان گاهی اوقات به، 2دلیلفیلم قدیمی آشوب بی

به  ترسوهابازی  درخشد.می ینوجوان آشوبگر جذاب عنوانبه نشدنیفراموش 3جیمز دین

ای از این فیلم ابداع شد که در آن جیمز به همراه فردی دیگر اتومبیل را به یاد صحنه

جا خواهد زد.  ،همه از اولرانند تا ببینند که چه کسی می سرعتبهای سمت لبه صخره

ای برای جنگ سرد استفاده کرده استعاره عنوانبهاز این صحنه مشهور  4راسل برتراند

 است.

بازسازی کنم. داستانی  ایپاافتادهپیش داستانرا با  ترسوهادهم صحنه بازی ترجیح می

هستند و در خیابانی بسیار باریک که برای  سالمیانو باب دو راننده  آلیسکه در آن، 

. برای عبور از شوندمیبه هم نزدیک  روروبهاز  ،نداردفضا ها آن یهر دوزمان همعبور 

 4بنابراین استراتژی شکل  ؛مجبور است از سرعت خود بکاهدها آن این خیابان یکی از

 سریع و آهسته خواهد بود.

                                                           
1 .Nash  
2 .RebelWithout Couse 
3 .James Dean  

4 .Bertrand Russell 



 ینام باز 21

 

با بازی مثل بازی  ترسوهااصلی را کم دارد. بازی  داستاناین آرایش جدید، عنصر رقابتی 

زیرا در اینجا بازیکنان نقطه مشترکی دارند که در  ؛تفاوت دارد ،جمع صفر استکه  کهس

 گریزند.می آنجا از یک وضعیت باخت ـ باخت

گردد. آزادی زنان برمی جنبشبه قبل از  1برد زن و مردندر فیلم  هشدگنجاندههای نمونه

 زمان. در اندسفرکردهبه نیویورک  عسلماهو برای  اندکردهازدواج تازگیبهو باب  آلیس

 هم بابه تماشای مسابقه بوکس یا دیدن رقص باله بروند بعدازظهر صبحانه، درباره اینکه 

 هرکدامو  شوندمی توانند تصمیمی بگیرند. سپس از هم جداکنند و نمیمشاجره می

 روند.دنبال عالقه خود می

های مشارکتی مشکل که ویژگی کندمیبرد زن و مرد بر این نکته تأکید نفیلم  داستان

که مثاًل در بازی رانندگی اثری  داردآمیز عنصری تعارض داستاندو شخصیت زن و مرد 

که  برود به دنبال عالیق خود دهدمیترجیح  داستاناز آن نیست، زیرا هر بازیگر این 

 و باب بازی بوکس را. دهدمی رقص باله را ترجیح آلیسق دیگری است. وت از عالیمتفا

 2جان نش

 شناسند.می 3در فیلم ذهن زیبا اشنمایش زندگی خاطربهن نش را جا، همهامروزه 

زندگی وی خارج از حد تجربه های در فیلم مستند است، فراز و نشیب کهطوریهمان

تازه  کردمی را آغاز 4عاقالنه زنیچانهنظریه مدرن  او کهزمانی قرار دارد.ها اغلب انسان

بندی کرده فرمولرا  نشوی مفهوم تعادل  التحصیلیفارغدانشگاه شده بود. رساله  وارد

های . او با استفاده از چنان روششودمیمحسوب  هابازیهای نظریه بود که امروزه از پایه

یک نابغه  عنوانبهبدیعی دست به حل مسائل عمده ریاضیات محض زد که شهرت وی 

شغل این بیماری زوفرنی افتاد و اما در دام بیماری اسکی ؛کردتثبیت را ریاضی درجه اول 

 اوقاتی راسال را در افسردگی و گمنامی و  40وی را از بین برد و باعث شد تا بیش از 

آلت تمسخر دانشگاه پرینستون سپری کند. احیای وی با دادن جایزه نوبل  عنوانبهنیز 

، اگر کندمیخود نش اشاره  کهطوریهماناما  ؛نمایدچیزی شبیه به معجزه می 1994

                                                           
1 .Battle of the Sexes 
2 .John Nash 
3 . A Beautiful Mind 
4 .Rational Bargaining 



 22 نظریه بازی

 

در این سیاره  هویتبیهای انسان سایر وی نبود، شاید او نیز همانند «دیوانگی»این 

 اثری از خود در هستی پشت سرش بر جای بگذارد. آنکهبیمرد زیست و میمی

 

 
 جیمز دین 5شکل 

 

الزم نیست کسی نابغه باشد تا بتواند ایده تعادل نش را درک کند. مشاهده  حالبااین

ید که بازیکنان عاقل به دنبال نظر آبه طوراین شودمی باعث هابازیکردیم که حاصل 

ها آن دانستند که رقیبمی . اگر بازیکنانهستند رساندن نتیجه متوسط خودحداکثربه

دانست می آلیساگر چه انتخابی خواهد کرد، دستیابی به این امر آسان بود. برای مثال 

توانست با انتخاب می ،رقص باله را انتخاب خواهد کرد ،نبرد زن و مرد داستانکه باب در 

گفت رقص باله  توانمی دیگرعبارتبهحداکثر رساند. تماشای رقص باله نتیجه خود را به

با  4در برابر انتخاب باله باب است. حقیقتی که در جدول شکل  آلیسبهترین انتخاب 
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است. در این شکل مشخص است که اگر  شدهمشخص آلیسکشیدن دایره حول نتیجه 

 .کندمی بهترین نتیجه را کسب آلیسهر دو طرف رقص باله را انتخاب کنند 

 
 جان نش 6شکل 

 

آن  هر دو نتیجۀکه کند استفاده می ایخانههایی است که از نتایج تعادل نش استراتژی

که بازیکنان  دهدمیتر، یک تعادل نش وقتی رخ ساده طوربه. اندشدهبا دایره متمایز 

 .دهندمیبهترین انتخاب را در برابر استراتژی انتخابی طرف مقابل انجام زمان هم طوربه

مشابه هر دو  طوربه. هستندهر دو انتخاب )بوکس ـ بوکس( و )باله ـ باله( تعادل نش 

 تعادل نش هستند. ترسوهااستراتژی )سریع ـ آهسته( و )آهسته ـ سریع( در بازی 

دو دلیل اصلی برای این منظور وجود دارد. دلیل  چرا باید به تعادل نش اهمیت دهیم؟

کنند. که بازیکنان عاقل راه خود را به سمت حل بازی استدالل می کندمیاول فرض 
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که مردم راه خود را به سمت حل بازی با یک سری فرآیندهای  کندمی دلیل دوم فرض

 وبرگشترفتنظریه بازی از امکان  بینیپیشاغلب قدرت یابند. تکاملی سعی و خطا می

درباره جزئیات فرآیندهای تکاملی اطالعات ندرت ه. ما بخیزدبرمیدر میان این دو تفسیر 

به جلو جهش کنیم تا نهایتًا  بینیپیشتوانیم برای زیادی داریم اما گاهی اوقات می

 ی برسیم که بپرسیم بازیکنان عاقل تحت شرایط مطالعه چه خواهند کرد.جایبه

 تفسیر عقالنی

امی کتابی نوشته است که تم فون نویمناز نش یا تر فرض کنید که فردی باهوش

معتبری برای نحوه های توصیهها آن ممکن را در آن فهرست کرده و در برابر هایبازی

ده است. چنین کتاب مهمی درباره نظریه کرتوسط بازیکنان عاقل ارائه ها آن کردنبازی

در غیر این صورت  هر بازی انتخاب کند. حلراه عنوانبهبازی الزاماً باید تعادل نش را 

حداقل برای یک بازیکن عاقالنه خواهد بود که از توصیه کتاب منحرف شود و این امر از 

 اعتبار کتاب خواهد کاست.

 ترسوهابرای مثال فرض کنید که کتاب توصیه کرده است پسران نوجوان در حال بازی 

انتخاب  ،دنویش را دارآرزها آن مادران آنچه عنوانبهرا  آرامبهتر است هر دو استراتژی 

که طرف  داندمیهر بازیکن  صورتدراینکنند. چنانچه کتاب اعتبار کافی داشته باشد 

 که ترسوهااما یک بازیکن عاقل در بازی  ؛را انتخاب خواهد کرد آراممقابلش استراتژی 

را انتخاب خواهد کرد، الزاماً استراتژی سریع را انتخاب  آراماتژی رقیبش استر داندمی

 از اعتبار کتاب و سندیت آن خواهد کاست. درنتیجهد و کرخواهد 

 به این روش بازی آلیس. چرا استاستدالل دفاع از تعادل نش، دور  کهدقت کنید 

؟ چون کندمی. چرا باب به آن روش بازی کندمی؟ زیرا باب به آن روش بازی کندمی

 .کندمیبه این روش بازی  آلیس

التین مختلفی وجود های که از مباحث دور زیاد خشنود نیستند برچسب هاییآنبرای 

هایم در اثباتدور به مغالطه هنگام صحبت درباره تعادل نش برای اولین بار دارد. وقتی به

 نتیجه اینکه مجبور شدم برای مدتی به بررسی در این زمینه دست بزنم. ،متهم شدم

ها اما تمامی بحث ؛بودم که بیش از این به دور باطل متهم نشده بودم شانسخوشبسیار 

 د به دور یا تسلسل نامحدود ختمکشیک فرد دست از پرسیدن چرا نمی کهدرصورتی
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توانیم می هابازیهستند. در  در این زمینهمثال ترین متداول هانامهلغتتعاریف . شودمی

 به تسلسل زیر ادامه دهیم که:تا ابد 

 . ...که کندمی که باب فکر کندمیفکر  آلیسکه  کندمی که باب فکر کندمیفکر  آلیس

این امر تسلسل را با مشاهده این به دور نهفته در تعادل نش پناه برد.  توانمیو یا اینکه 

 بازیکنان شروع به تفکر درباره اندیشه بازیکن دیگر کهزمانی :زندمیانبر میموضوع 

، چنانچه عقاید دیگرعبارتبهناپایدار خواهد شد.  در نهایتهر استراتژی دیگری کنند، می

 باید در تعادل باشند. صورتدراینبازیکن دیگر سازگار باشد، های بازیکنان درباره طرح

 تفسیر تکاملی

کرد که تفسیر  گیرگریباناولیه بازی را  پردازاننظریه چنانآنتفسیر عاقالنه تعادل نش 

را  اشمقالهای که نش کامل نادیده گرفته شد. ویراستاران مجله طوربه تقریباًتکاملی 

ی رساندند که به اظهارات نش در این جایبهچاپ رسانید کار را تعادل در آن به درزمینه

 ارزشبیاما اگر تفسیر تکاملی  ننهادند!وقعی ها آن نبودنزمینه تحت عنوان جذاب

کند. برای مثال  بینیپیشتوانست رفتار مردمان عادی را ، نظریه بازی نمیبودمی

درباره نظریه بازی فکر کرده بود اما به  فون نویمنقبل از  1ریاضیدان معروف امیل بورل

اشتباه است. پس چه امیدی برای ما  احتماالًاین نتیجه رسیده بود که قضیه مینیماکس 

ترین توانست راه خود به سمت سادهنمی اگر کسی به هوشمندی بورل ماندمی باقی

 د!کناستدالل  هابازیدسته 

 تفاسیر تکاملی محتمل بسیاری برای تعادل نش وجود دارند که فرآیند تنظیم و تعدیل

 تفاوتم ،به یک تعادل بیابندرا از طریق اینکه کدام بازیکنان ممکن است راه خود ها آن

 تر، نتایج یک بازی با میزان تطابق بازیکنان شناسایی. در فرآیندهای تنظیم سادهاست

ها آن تربا هزینه برادران ناموفقتر منطبقهای . لذا فرآیندهای به نفع استراتژیشودمی

صورت تمامی آنها دررا تنکه به تعادل نش برسیم؛ زی ایستندمی بازتنها زمانی از کار 

 ؛باشد پذیرامکانمنطبق خواهند بود که در احتماالت  چنانآنهای باقیمانده یاستراتژ

اغلب رفتار حیوانات ها آن بنابراین الزم نیست بازیکنان ما نوابغ ریاضی تعادل نش باشند.

ی نیز شناسزیستکنند. اهمیت تکاملی تعادل نش به می بینیپیش خوبیبهرا نیز 

                                                           
1 .Emile Borel 
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با نتایج های استراتژی کندمی که فرآیند تنظیم تالشهر زمانی  هاآن شود.نمی محدود

 دارند. کنندهبینیپیشکمتر مطلوب را حذف کند، نقشی 

مطلوب نسبت به رقبایشان ورشکست  چنداننهبرای مثال، دالالن سهام با عملکرد 

لذا قواعد سرانگشتی دالالن سهام در معرض چیزی شبیه فشارهای تکاملی  .شوندمی

داشتن ابراین در بازی سهامداران درنظربن ؛ها و حشراتقرار دارد، درست مشابه ژن ماهی

دانیم برخی از این دالالن سهام تعادل نش عاقالنه خواهد بود، هرچند که همه ما می

سهام بیابند و از یک کتاب نظریه بازی  بازار آشفتهقادر نخواهند بود تا راه خود را در 

 مدد جویند.

 زندانیعمای م

برای این مورد استفاده  رایج داستاناست. در معمای زندانی بازی ابزاری،  ترینمعروف

 . بازپرس قضاییهستند 1920و باب گانگسترهایی در شیکاگوی دهه  آلیسبازی، 

 تواندنمیها آن اما بدون اقرار یکی از اندشده یمرتکب جرم سنگینها آن که داندمی

 هرکدامجداگانه به  طوربهو  دهدمی راها آن را متهم کند. او دستور بازداشتها آن

 :کندمی پیشنهاد زیر را

خواهی شد. اگر اقرار نکنی اما شریک  آزاداقرار نکند،  شریکتاگر تو اقرار کنی ولی 

و به حداکثر مجازات زندان حکم خواهی  شدهمحکوم صورتدراینجرمت اقرار کند 

هر دو محکوم خواهید شد اما تخفیفی در نظر  صورتدراینگرفت. اگر هر دو اقرار کنید 

 یقیناً شوید که می اقرار نکنید، هر دو متهم به فرار مالیاتی کدامهیچ. اگر شودمی گرفته

 .داردمحکومیت 

قرار گذاشته باشند که در  هم بااز قبل  و باب آلیستند و تیزتر خواهد شد اگر  داستان

 با همکاریخودداری از اقرار متناظر  صورتدراین صورت دستگیری هرگز دهان نگشایند.

نشان  7نکردن است که در جدول سمت چپ شکل و اقرار نیز متناظر تمرد و همکاری

شدن است )با این فرضی زندانی های سال دهندهنشاناست. نتایج جدول  شده داده

 (.است فرض که یک واحد مطلوبیت همواره متناظر یک سال آزادی بیشتر

به یک ظرف پول  هرکدامو باب  آلیسگیرد که می فرضتر پیچیده چنداننهداستانی 

دالر از ظرف برداشته و به رقیب خود  2 توانندمیمجزا  طوربه هرکدامدسترسی دارند. 
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و  آلیسدالر از ظرف برداشته و در جیب خود بگذارند. با فرض اینکه  1اینکه یا  بدهند

خواهیم رسید که  7کنند، به جدول نتایج سمت راست شکل می باب فقط به پول فکر

دالر به  2در آن سود با دالر مترادف است. در این حالت استراتژی بشردوستانه دادن 

دالر برای خود با عنوان  1هانه برداشتن و استراتژی خودخوا مریقُرقیب با عنوان 

 است. شده دادهشاهین نشان 

 
قمری مترادف  زندانی: در نسخه سمت راست معمایدو نسخه از بازی  7شکل 

 با دادن و شاهین مترادف گرفتن است.

 

بستان وکه تنها تعادل نش در نسخه بده دهدمی کشیدن دایره حول بهترین پاسخ نشان

که  هرچندکردن نقش شاهین است، و هم برای باب بازی آلیسهم برای معمای زندانی 

خواهند آورد. در نسخه گانگستر نیز  دستبهاگر هر دو نقش قمری را بازی کنند، بیشتر 

وجود دارد. در تعادل نش این بازی، اگر هر دو نفر تمرد ورزند، مدت  استراتژیهمین 

که اگر هر دو همکاری کنند به حبس  هرچندطوالنی به زندان محکوم خواهند شد؛ 

 گردند.کمتری محکوم می

 تناقض عقالنیت

ماهیت مسئله همکاری انسانی را معمای زندانی یک نسل کامل از محققین، خطی را که 

تراشی برای اینکه وظیفه نومیدانه دلیلها آن بنابراین ؛اندانگاشتهنادیده  ،گیردبرمیدر 

مفروض در نظریه بازی اشتباه فهمیده شده است را برای چرا تحلیل تناقض عقالنیت 

 پردازاننظریهاما  ؛را ببینید( 10در فصل معمای زندانی های خود آغاز کردند )سفسطه
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 گیردبردر را درباره همکاری انسانی است  آنچهمعمای زندانی  اندیشند اینکهمی بازی

 هاتاسدهنده وضعیتی است که در آن متقابل، این امر نشان طوربهاشتباه فاحشی است. 

 که بهتر از آن امکان نداشت. اندشده انداختههمکاری  لچنان در تقابل با احتما

معمای با  طورکلیبه شودمی بشری بازیهای چنانچه بازی بزرگ زندگی که توسط گونه

نابراین حیوانات اجتماعی تکامل یابیم! ب عنوانبهشد، الزم نبود می سازیمدلزندانی 

به همان میزانی که چرا وقتی  چراکهبینیم نمی شدهابداعنیازی به حل تناقض عقالنیت 

 بدیهی ،شودمیغرق  کنیم ویرا به دریاچه میشیگان پرت می وپابستهدستیک فرد 

معمای زندانی هیچ تناقض عقالنیتی وجود ندارد. بازیکنان عاقل در  بنابراین ؛است

 شرایط الزم برای همکاری عاقالنه وجود ندارد.کنند زیرا همکاری نمی

اقض عقالنیت در تاریخچه نظریه بازی در حال تمام شدن است. هنوز نخوشبختانه فاز ت

تالش نومیدانه برای  منظورکه بههای بسیاری آید، سفسطهمی خاطربهتا آنجایی که 

عاقالنه است، امروزه معمای زندانی همکاری در اند که دادن این موضوع ابداع شدهنشان

نامند؛ می استدالل جادوییآن را که روانشناسان  هستند کنندهسرگرمهای نمونه عنوانبه

تا فرانتیجه مطلوب خود را حفظ  شودمی تنیدهدرهماستداللی که در آن منطق طوری 

است که براساس آن عقالنیت نیازمند  1کند. مثال مطلوب نظر من ادعای امانوئل کانت

اساس این ادعای کانت نقش بازیکنان عاقل برمعمای زندانی . در استپیروی مطلق وی 

، مشروط بر اینکه است یبهترین استراتژ استراتژیزیرا این قمری را انتخاب خواهند کرد 

 همه آن را انتخاب کنند.

 برتری

الزاماً  ؛شدمی بد ،دادندرا انجام میها آن همه دادن کارهایی که اگرانجام»این ایده که 

مادر من  اندازهبهمادر شما نیز  زیاداحتمالبه. است بسیار فراگیر «غیرعاقالنه است

معمای زندانی کذیبیه قدرتمند زیر در مورد بنابراین ت ؛این بحث بوده است مندعالقه

 کردن را دارد.ارزش تکرار

های بازیکنان دهنده اولویتنیاید، با پرسیدن اینکه نتایج نشان وجودبهبرای اینکه پرشی 

به ما  آشکارشدهکنیم. نظریه اولویت آیند بحث را آغاز میاز کجا میمعمای زندانی در 
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قطعی یا ) بابو  آلیسهای انتخابی را با بررسی گزینه سؤالکه پاسخ این  گویدمی

 بیابیم. نفرهتک گیریتصمیماحتمالی( به هنگام حل مسائل با 

در خانه پایینی و سمت چپ جدول نتایج  تربزرگبنابراین نوشتن یک نتیجه با مقدار 

 آلیساست که  ابدین معن آلیسنسبت به خانه سمت چپ باالیی برای معمای زندانی 

باب قمری را  داندمیای که از قبل نفرهتکگیری مسئله تصمیم روشدن باهنگام روبهبه

مشابهی نوشتن یک مقدار  طوربهانتخاب کرده است، نقش شاهین را انتخاب خواهد کرد. 

شدن روروبهدر صورت  آلیساست که  به معنای ایندر خانه سمت راست پایینی  تربزرگ

باب شاهین را انتخاب کرده است،  داندمیکه از قبل  هنفرگیری تکبا تصمیم ایبا مسئله

 د.کرشاهین را انتخاب خواهد 

 کهوقتی است آلیسن است که شاهین بهترین پاسخ ای بازیبنابراین تعریف عینی 

باب  داندمی کهوقتیو مجدداً بهترین پاسخ وی است  باب قمری را برگزیده است داندمی

پاسخ باب را بداند تا  آلیسبنابراین لزومی ندارد  ؛نیز شاهین را انتخاب کرده است

ی باب، وی عقالیی است که فارغ از استراتژبهترین پاسخ خود را انتخاب کند. برای 

ییم که شاهین بر سایر وگاستراتژی شاهین را برگزیند. در این پیشامد غیرمعمول ما می

 برتری دارد. آلیسهای استراتژی

 انتقادات؟

بداند که  آلیسدو انتقاد رایج است. اولین انتقاد این است که اگر  شدهگفتهبه تحلیل 

باب گزینه همکاری را انتخاب کرده است، احتمال ندارد که گزینه تمرد را انتخاب کند. 

 1شیکاگوی آل کاپون شروطکه به اعتقاد یک فرد نسبت به  اندشدهارائهدالیل متعددی 

 آلیسگیرند. چنانچه ی برخی نکات را نادیده میبستگی دارد اما چنین اعتقادات

اصالً  صورتدراینکرد کردن را انتخاب نمیت که باب همکاری کرده است و تمرددانسمی

جای دیگری مهم است که  دهد. در اینجا و هررا انجام نمیمعمای زندانی بازی 

را زیاد جدی نگیرید. این جدول  هابازیبردن پیشبهبرای مورد استفاده  هایداستان

ای که ابلهانههای و نه داستان کندمیرا تعریف معمای زندانی است که  7نتایج شکل 

 آیند.همراه با آن می
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زدن چنگکه  شودمی کرده است. در این انتقاد گفته سردرگمانتقاد دوم همواره خود مرا 

 دلیلبهمعمای زندانی که تمرد در کاهد میاز این ادعا  آشکارشدهنظریه اولویت  به

، بنابراین این نیست ذاتبهقائمبودن این نتیجه . چون بدیهیاست بودن نتیجه آنبدیهی

 را استدالل خواهد کرد؟ 2+2=4بودن نادیده گرفت. چه کسی بدیهی توانمیادعا را 

 تجربیات

چه چیزی معمای زندانی مهم نیست در  ،یک پاسخ پیشنهادی این است که گفته شود

استراتژی  درواقعکه مردم واقعی  دهندمیزیرا تجربیات آزمایشگاهی نشان  ؛عقالنی است

اولویت  از نظریهبا استفاده  معموالًکنند. نتایج چنین تجربیاتی می یقمری را باز

 توانندمی نتایج همهبااینیشه پول هستند، هم تقریباًها آن شوند.نمی تعیین آشکارشده

 بسیار آموزنده باشند.

اما شواهد  ؛ری دارندشتموارد، افراد آزموده نشده همکاری بی ی ازدر بیش از نیم تقریباً

چنان سردرگم کننده هستند که نرخ تمرد با افزایش بهره معمای زندانی چون هایی بازی

 صرفاًآزمون یا بیشتر  دهپس از  تقریباًیابد و می افزایش ایپیوسته طوربهتجربی افراد 
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منجر به همکاری در درنهایت که تکامل  دهندمیکامپیوتری نیز نشان  هایسازیشبیه

 آنرا با مسئله مشابه معمای زندانی  معموالًخواهد شد اما چنین نقدهایی معمای زندانی 

 فصل پنجم( خلط 1درآندربهاین مسئله) ،ددر آن تعادل نش در همکاری قرار دار که

 .دهندمی
 

                                                           
1 . Tit for Tat 


