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  دهکیچ
 کننـدة  یـان از آن ب یريگ و گسترش بهره یتکامل هاي يباز یۀنظر یدایشپ رسد یم نظر به

و اقتصـاددانان باشـد؛    ها يباز یۀمتخصصان نظر ةمورد استفاد يدر ابزارها ییرتغ يا گونه
 یعنـوان نـوع   بـه  یککالسـ  هـاي  يبـاز  یـۀ در برابـر نظر  یهنظر ینبه ا یبرخ که چه آن

مطـرح   ییمبنـا  يهـا  آن است که نخست تفـاوت  یمقاله در پ ینا. نگرند یم رفت یشپ
کشـاند و دوم  ب یررا به تصـو  یتکامل هاي يباز یۀو نظر یککالس هاي يباز یۀنظر یانم
ـ  یتکـامل  هـاي  يبـاز  یۀنظر یاآ«پرسش پاسخ دهد که  ینبه ا که ینا  ینـوع  تـوان  یرا م
 یکردرو یۀپژوهش بر پا ینا »کرد؟ یتلق یککالس هاي يباز یۀدر برابر با نظر رفت یشپ

علـمِ   یِشناس فلسفۀ علم اقتصاد، روش ةآثار موجود در حوز یو با تمرکز بر برخ ينظر
  مقالـه قابـل   یجـۀ نت .و فلسفۀ علـم صـورت گرفتـه اسـت     ها يباز یۀنظر یخاقتصاد، تار

و  یتکامل هاي يباز یۀنظر یدایشپ که به هم مرتبط است؛ نخست آن ةیدبه دو ا یکتفک
ــريگ تــداوم بهــره ــژوهش ی  یکردهــايرو چهــارچوبدر  ي،اقتصــاد يهــا از آن در پ

و  یرابنـد فا هـاي  یـین تب آید یم نظر به یاً،ثان ؛یستن یلتحل فلسفۀ علم قابل  یفتعر خوش
 .برخوردار باشد يبهتر »روایی«موضوع از  یندر ا یالسک مک

 ی،تکـامل  هـاي  يبـاز  یۀعلم اقتصاد، نظر یشناس فلسفۀ علمِ اقتصاد، روش :ها دواژهیکل
  .فایرابند پل تعادل، گزینش ها، يباز یۀنظر
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  مقدمه. 1
   تیاســم نــاردیجــان م از ســوي 1یتکــامل يهــا يبــاز ۀیــزمــان طــرح منســجم نظر از
)John Maynard Smith ()Smith, 1972; Smith and Price, 1973; Smith, 1982 (بـه   بیـ قر

مطـرح   یشناسـ  سـت یزبـا   مرتبطهرچند این نظریه در ابتدا در بستري . گذرد یمچهل سال 
مطالعات اقتصـادي و نیـز سـایر علـوم      ۀنظري و کاربردي آن در مجموع يریگ بهرهاما  ،دش

 توجه موردیکی از سؤاالت . برخوردار بوده استی توجه درخور اجتماعی از حجم و رشد 
 تیماهعلم اقتصاد، پرسش از  جمله ازی در علوم پژوهش ۀهر نظریه، رویکرد یا برنام ةدربار

بـر  . مطالعات اقتصادي اسـت  ۀفلسفی آن نظریه یا رویکرد و درك نسبت آن با سایر مجموع
در ایـن  اي  گسترده يها کوششی علم اقتصاد نیز شناس روشفلسفه و  ةحوزهمین اساس در 

در  زیبرانگ چالشفعال و  يها نهیزمدرجه دوم از  يها معرفتصورت گرفته و کاوش در  باره
هـاي   بازي ۀینظرنظري در باب ماهیت  ۀدغدغاین مقاله با عزیمت از یک . علم اقتصاد است

علم است؛ موضـوعاتی چـون ارتبـاط     ۀفلسفتکاملی، در پی درك ماهیت این نظریه از منظر 
هاي کالسیک، ارکان  بازي ۀینظررو بودن آن نسبت به  ، پیش2سیکهاي کال بازي ۀینظرآن با 

 علـم از  ۀسـف التحلیل ظهور آن بر اساس نظریـات متعـارف ف   يریپذ امکانو مقومات آن و 
  .ندا موضوعات مورد کاوش در این مقاله جمله

تعـاملی یـا تقـابلی     يهـا  تیـ موقع ۀمطالعـ آن را  تـوان  یمساده  طور بهکه  ها نظریۀ بازي
. شـود  یمـ تعریـف  ) micro economics(سـنتی ذیـل اقتصـاد خـرد      طور  بهبازیکنان دانست، 

ساده هـدف   طور بهدر علم اقتصاد است که  دار شهیرسنتی و  يها حوزهاقتصاد خرد یکی از 
طـور کـه در    رو و همـان   این از. فردي قرار داده است يها انتخابخود را بررسی رفتارها و 

و از ایـن   شده  فیتعرذیل اقتصاد خرد  ها نظریۀ بازياست،  مشاهده  قابلکتب اقتصاد خرد 
تفـاوت مـاهوي    هـا  نظریۀ بازيو فلسفی حول اقتصاد خرد با  یشناس روش يها کاوشنظر 
ی چنین متخصصان و نوآوران این حوزه در جوامع علمی اقتصادي، اقتصاددان تلقـ  هم. ندارد

اقتصـاددانان و   دسـت  بـه  ها نظریۀ بازينشریات پژوهشی  یابی سامان ،افزون بر این. شوند یم
دریافت جوایز یادبود نوبـل در   و نیز انتشار مقاالت پژوهشی این حوزه در مجالت اقتصادي

  .عالمان این حوزه شاهد روشنی بر این واقعیت است دست بهعلم اقتصاد 
نخواهـد بـود کـه بگـوییم      گزافـه ، »علم در علم اقتصاد ۀفلسفجستاري از نوع «در باب 

 درخـور علـم، حجـم    ۀنظریـات فالسـف   بچهارچوبررسی نظریات و مکاتب اقتصادي در 
. علم اقتصاد را به خود اختصـاص داده اسـت   یشناس روشي فلسفه و ها پژوهشاز  توجهی 

ـ  یدرمـ جویی ساده در این مطالعـات  و با جست ی نظریـات  مکاتـب و حتـی برخـ    کـه  میابی
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 قـرار واکاوي  مورد) Thomas Kuhn(کوهن یدگاه فیلسوف علمی چون تامس از داقتصادي 
ـ    ،از مکتب اقتصاد کالسیک یا نئوکالسیک افراد برخی. است گرفته  ۀاز نظریـاتی چـون نظری

ـ  .اند کرده پارادایم یاد عنوان بهتعادل عمومی  ةدیابنگاه یا  امـري در تحلیـل مکاتـب و     نیچن
 1جـدول  . است مشاهده  قابلنیز ) Imre Lakatos(الکاتوش نظریات اقتصادي از منظر ایمره 

  .است کرده اشارهبرخی از این مطالعات  به
و  یکوهن يکردهایدر قالب رو ياقتصاد اتیشده از مکاتب و نظر انجام يها نییتب یبرخ. 1جدول 

 )Drakopoulos and Karayiannis, 2005 برگرفته از( يمطالعات اقتصاد مجموعه در یالکاتوش

  یعلم پژوهش يها برنامه مانند به  یکوهن میپارادا مانند به
  ياقتصاد اتینظر  ياقتصاد شۀیاند مکاتب  ياقتصاد اتینظر  ياقتصاد شۀیاند مکاتب

  کیکالس
  )Gordon, 1965 توسط(

  یعموم تعادل
  )Dow, 1981 توسط(

  کینئوکالس
  )Remenyi, 1979 توسط(

  دیتول تابع
  )Fulton, 1984 توسط(

  کالیراد
  )Zweig, 1971 توسط(

  مصرف تابع
  )Argyrous, 1992 توسط(

  ونینهائ
  )Fisher, 1986 توسط(

  ییعقال انتظارات
  )Backhouse, 1991 توسط(

  کینئوکالس
  )Miller, 1993 توسط(

  بنگاه ۀینظر
  )Dobson, 1994 توسط(

  یشیاتر
  )Langlois, 1982 توسط(

  الملل نیب تجارت
  )McGovern, 1994 توسط(

رفت  از نوعی پیش توان یمآیا « :گردیم بازمی این پژوهشبا این تفاصیل، به پرسش اصلی 
دیگـر  بیـان    یا بـه » تکاملی یاد کرد؟ هاي نظریۀ بازيظهور  ۀواسط به ها يباز ۀیا تغییر در نظری

متـداول   يها مدلکالسیک یا  هاي نظریۀ بازيتطوري در مقایسه با  هاي نظریۀ بازيتفاوت «
  .»است؟ لیتحل  قابلعلم  ۀاز نظریات فلسف کی  کدامدر اقتصاد خرد در قالب 

و  اسـت  علم معموالً در پی درك چگونگی تکوین نظریات و علوم بوده ۀفلسفکه  از این
، دانـد  یمـ رفت و کارایی نظریات علمی  بودن، پیش  یکی از کارکردهاي خود را درك علمی

. این دانش مورد واکاوي قـرار گیـرد   ةحوزهاي تکاملی نیز باید در  بازي ۀینظرتحقیق حول 
از  درك  قابل يها تفاوتدر بخش دوم به : است افتهی  سامانمقاله بدین شکل  ،بر این اساس

ـ نظرهاي تکاملی در مقایسه با  بازي ۀینظربا  نخست ۀمواجه هـاي کالسـیک اشـاره     بـازي  ۀی
ـ  بازي ۀینظررفته بودن  پیش ةدیا جا نیهمدر . شود یم کالسـیک   ۀهاي تکاملی نسبت به نظری

و کنـد   واکاوي تاریخی مـی  را ها يباز ۀینظربخش سوم مفهوم تعادل در . روشن خواهد شد
 يریـ گ بهرهدر بخش چهارم با . پردازد یمدو نظریه این در  ی آنبه درك تباین مفهوم ینوع به

 متعارف رویکـرد کـوهن و   (علمِ اقتصـاد   یِشناس روشدر مطالعات  استفاده مورداز نظریات
هـاي   بـازي  ۀینظرو تکوین  شیدایپ، در پی ارزیابی تناسب این نظریات با )دیدگاه الکاتوش
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ـ بـر پا . بودتکاملی خواهیم  ـ ا يدسـتاوردها  ۀی متفـاوت   یقسـمت، در بخـش بعـد گـام     نی
و ) Paul Feyerabend( رابنـد یچـون پـل فا   يا فالسـفه  يکردهـا یو با توجه به رو داریم برمی

ـ  رفـت  شیپ لیتحل یدر پ ،)Donald N. McCloskey( یالسک چون مک یاقتصاددانان  عـدم  ای
 .رفـت  میخـواه  یتکـامل  يها يباز ۀیبا ظهور نظر يمطالعات اقتصاد مجموعۀ در رفت شیپ

موضـوعاتی بـراي تحقیقـات     ۀو ارائ يبند جمعپژوهش، به  يها تیمحدودپس از اشاره به 
  .آتی خواهیم پرداخت

 یشناس روشگیري سیر مباحث مقاله، توجه به دو نکته در باب فلسفه و  پیش از پی
نظر نویسندگان  که به یمطالب .رسد یمنظر   حیاتی به ها يباز ۀینظر ۀعلم اقتصاد و نیز فلسف

حول موضوع این پژوهش تأثیرگذاري ضمنی دارد، در بسیاري از مطالعات فقط   نهمقاله، 
 اظهـار  ۀمجموعـ  رسـد  یمـ نظـر    به .شود یمگذاشته علم اقتصاد مغفول  ۀفلسف ةحوزدر 

مطالعات اقتصادي منطقاً با دو رویکرد یا  ۀعلمی در باب مجموع ۀفلسفنظرهاي فلسفی و 
یا شناخت روابـط   »واقع«علم اقتصاد در پی کشف  .1: است يریگ یپ  قابله با دو انگار
 ةحـوز در این صورت مسائل و مباحـث متعـارف   . ي اقتصادي استرهایمتغمیان انواع 

، »اقتصاددانان در تقرب به واقعیت يها روشی ابیکام«چون  علم اقتصاد هم یشناس روش
» تعبیر الکاتوش پژوهشی اقتصاد بنا به يها برنامهماهیت «یا » ییگرا ابطال«، »ییگرا اثبات«

و  رهنمـود در پـی  اساسـاً  علم اقتصاد  .2که  میانگاره باش نیاگر بر ا اما؛ شود یممطرح 
تعـامالت   و) exchange(تبـادالت  دنیـاي   یدهـ  سـامان تجویزهایی براي تنظیم امـور و  

)interactions (دهی  توصیه و سامان ۀارائکه متأثر از رویکردش در  بشري است و یا این
 توان ینمعلم  یشناس روش، دیگر تنها به مباحث متعارف پردازد یم »واقع«امور به کشف 

و فیلسوف علمِ  دوش می باز يپرداز هینظرجاست که پاي مبانی اخالقی در  این. بسنده کرد
یـا مباحـث   ) normative ethics( يهنجـار اقتصاد باید به مسائلی چون نظریات اخـالق  

هرچند این مقاله مجال بحث از این  3.داشته باشد نظر) metaethics(اخالق فرا مرتبط در 
و البته هدف ما نیز  دهد ینمرا در اختیار ما قرار  ساز سرنوشت ینوع بهگر و  روشن ۀنکت

که اگر در یک مطالعه، صـرفاً بـر ابعـاد متعـارف در     کرد تبیین آن نیست، اما باید دقت 
توسط آن  1 فرض شیپعلم اقتصاد تکیه شد، منطقاً  یشناس معرفتو  یشناس روشمباحث 
علمِ اقتصادي که در آن « ۀفلسفوي متعرض  ،دیگر بیان  به. است شده  رفتهیپذگر  پژوهش

و دقیقاً است نشده » وجود دارد يپرداز هینظراخالقی و هنجاري قوي در  يها مؤلفهعلم، 
مـا در   فرض شیپبا این تفاسیر،  4.کند یمچون فیزیک و شیمی با آن رفتار  یعلم ۀمثاب  به

ـ   هرچنـد  .نخسـت اسـت   ةانگاراین مقاله نیز همان  موجـب عـدم    توانـد  یمـ د ایـن تقی
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بـا جریانـاتی مواجـه     که آنمخصوصاً  ؛نوشتار شوداین  يها نهیزمدر برخی  یبخش عمق
 ۀچون فلسفه یا فلسف ییها حوزهتکاملی در  هاي نظریۀ بازيیا  ها نظریۀ بازيشویم که از 

  .کنند یماخالق استفاده 
 ،مطالعـات اقتصـاد   ۀی مجموعکل طور بهتکاملی و  هاي بازي ۀینظر ةدربارمهم  ۀنکتدیگر 

؛ گـردد  یبرمـ مطالعـات اقتصـادي    ۀدر نظریات و مجموعـ ) theoretical( ينظرابعاد  ۀغلببه 
نظـري علـم   ) autonomy(باالي خودمختـاريِ   ۀدرجچه گالس و جانسون  آن همانندچیزي 
 ۀبرنام یشناس روشدر قالب تطبیق  ،ایشان. نامند یم )120: 1373، جانسون وگالس (اقتصاد 

 ي،پـژوهش اقتصـاد  «کـه   کننـد  یمـ بیان  ،مطالعات اقتصادي ۀپژوهشی الکاتوشی با مجموع
که هـم تعـداد نسـبتاً انـدکی از      رسد یمنظر  نظري فراوانی به يها رفت شیپ صورت  به اغلب
 »ابطـال تجربـی دارنـد    ةدربـار و هم نگرانی نسبتاً کمـی   ردیگ یم بر تجربی را در يها آزمون

  :ندیافزا یمدر ادامه . )همان(
ی فراوانی از آزمـون تجربـی، گسـترش نظـري شـدیدي پیـدا       افتادگ جداپژوهش اقتصاد با 

باالي  ۀدرج، اقتصاد نظري داراي ]پژوهشی ۀبرنامرفت  پیش[ِدر طول این دوران . ... کند یم
 يهـا  آزمـون ی مسـتقل از  کل طور  بهبرد ایجابی تقریباً  بدین مفهوم که راه. خودمختاري است

 يهـا  رفت شیپبه تولید  ـ از تأیید یا تکذیب تجربیی مستقل کل بهو بنابراین تقریباً ـ  تجربی
 ۀمسـئل صرف وجود چنـین خودمختـاري نظـري در اقتصـاد، کـل      . ... نظري مشغول است

  .)121: همان( کند یمپژوهش را پیچیده  ۀبرنام یابی ارزش

داشت  ابرازو حتی ماهیت علم اقتصاد، باید  ها يباز ۀینظر ةژیوبه ماهیت  ستنینگربا 
به  توجهشو شدت گستره «و » يپرداز هینظراهدافشان از «، »تحلیل اقتصاددان ةشیو«که 

 تـوجهی  درخـور  ی ناهمگونبا موارد مشابه در علومی چون فیزیک و شیمی » مشاهدات
 ارزشاز مشـاهدات بـراي اقتصـاددان از     يریگ بهرههرچند در برخی موضوعات، . دارد

روش  ۀیپابر کار وي  ةویش ها بخشدر برخی  رسد یمنظر   ی بهولفراوانی برخوردار است 
با توجه به این واقعیت، باید دقت داشـت کـه شـاید تمـام     . قیاسی و حتی منطقی است

قابل تطبیق بـا   شان یشناس روشالکاتوش یا کوهن از ارکان  نظر موردارکان یا تعاریف 
از ایـن   ،حـال  هـر  به. ي پژوهشی موجود در علم اقتصاد نباشدتکاپوهاها یا  بازي ۀینظر

پژوهشـی   يهـا  برنامـه  يها یشناس روش واژگاننظر باید با اندکی تسامح از تعاریف و 
علم اقتصاد در مـوارد   ۀفالسفو  شناسان روشطور که  الکاتوش یا کوهن بهره برد؛ همان

در تفاسیر، تعابیر و تعاریف مصطلح در  ییها لیتعدمتعددي دست به اعمال تغییرات و 
  .اند زده  علم ۀمطالعات فلسف
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  کیکالس يها يباز ۀینظرو  یتکامل يها يباز ۀینظر يها تفاوتاز  یبازگفت. 2
 ۀینظرهاي کالسیک و  بازي ۀینظردر این نوشتار فرض بر آن است که مخاطب با کلیات 

تمـایزاتی کـه در    آشکار ساختنتر و  ي بیشورز دقت ايبر 5.هاي تکاملی آشناست بازي
وجود دارد، این بخش به این امر اختصاص ] یا رویکرد[نگاه نخست میان این دو نظریه 

  .است شده  داده
هـاي کالسـیک بـا فـرض      بـازي  ۀینظرهاي تکاملی و  بازي ۀینظر يها تفاوتاز  یکی .1
فـرض   معمـوالً بـا   هـا  يباز ۀینظرمتخصصان  6.بازیکنان مرتبط است) rationality( تیعقالن

ـ  لیـ تحلعقالنیت بازیکنان و هوشمندي کامل آنـان دسـت بـه     مقابـل، برخـی     ؛ درزننـد  یم
) relax( يموفق به رهاساز یتکامل يها يباز ۀیاز نظر يریگ با بهره ها يباز ۀینظر متخصصان

. اند آورده فراهمرا  لیتحل به رهوشمندیغ کنانیباز یابی و امکان راه اند هانگاره شد نیخود از ا
بسـا   و چـه  یتکـامل  يهـا  يباز ۀینظر ياز کاربردها یکیبروز  يبه معنا ینوع تفاوت، به نیا

در  یتکامل يها ییایپو ،یگونه که به باور برخ است؛ آن ياقتصاد اتیمهم آن در نظر گاهیجا
 بـروز ) bounded rationality( دار کران تیدر قالب عقالن تواند یم هینظر نیا ۀیبر پا يها مدل

 Aumann, 1997: 7(7) (عقالنیت محدود باشـد  ةکنند نییتب ۀمبتنی بر این نظری يها دلم( ندک
 و فراتر از آن، یکی از رویکردهاي احتماالً موفق در تعریـف عقالنیـت در آینـده باشـد    

)ibid: 12 .(يتطور يها يباز ۀیگام در نظر شیالعاده بودن مطالعات افراد پ جالب و فوق ) چون
ـ  نظر از ))Kenneth Binmore( نموریو کنث ب) Peyton Young( انگی تونیپِ ت،یاسم ناردیم مس ات

وجـود چنـین    کننـدة  نیـز بیـان   )Thomas C. Schelling ()Aydinonat, 2001: 2-3( 8نگیشـل 
  .ستها نظریۀ بازيمیان اقتصاددانان و متخصصان  اي تلقی
 )agent/ player( کنانِیباز/ نظر عوامل عالوه بر تفاوتش از یتکامل يها يباز ۀینظر. 3 و 2
دانـش  «دارد و آن کنار گذاردن فرض  ها يبازسنتی  ۀدیگر نیز بر نظری »مزیتی«، یبررس مورد

اساسـی در مسـائل مـرتبط بـا      یایـن فـرض نقشـ   . است» common knowledge(9(مشترك 
ي بـاالیی در برخـی از   گـر  نیـی تبقـدرت   ،برخـی  نظـر  ازو  دارد )coordination( یهماهنگ

  Chwe, 2001(.10(دارد اقتصادي و اجتماعی  يها دهیپد
 مورد ۀینظردر دو ) equilibrium selection(بر اساس مفروضات پیشین، گزینش تعادل  .4
 از )Walliser, 1998( سـر یوالنهادي  ب پیشچهارچواگر بخواهیم در . داردنیز تفاوت  بحث

 هـاي  نظریـۀ بـازي  یـابی در   بحث کنـیم، تعـادل   ها نظریۀ بازيیابی در  انواع فرایندهاي تعادل
 هـاي  نظریۀ بـازي  .تکاملی در دو سر طیف این انواع قرار دارند هاي نظریۀ بازيکالسیک و 

کالسیک بـا   يها نظریۀ بازيدر  که  یحال دراست، تکاملی از فرایندهاي تکاملی بهره گرفته 
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نظریـۀ  از همین روست کـه مزیتـی دیگـر بـراي     . یما مواجه) eductive(فرایندهاي استنباطی 
کالسـیک   هاي نظریۀ بازيدر بسیاري از موارد که  .ردیگ یمقرار  ادعا موردتکاملی  هاي بازي

چندگانـه   يهـا  تعـادل تعـادل نـاتوان اسـت و عمـالً بـا وضـعیت        ۀنقط ینیب شیپ /از تعیین
نقـاط   /مختص به خود، نقطـه  یابی تعادلتکاملی بر اساس فرایند  هاي نظریۀ بازيیم، ا مواجه

فرض عقالنیت مبتنـی بـر    بر اساسبیان اسکرمز، مفهوم تعادل  به. کند یمتعادل بازي را ارائه 
کالسیک، ما را بـا چنـدین تعـادل رهـا      هاي نظریۀ بازينش در  تعادلنفع شخصی یا همان 

یـک   عنـوان   بـه استراتژي پایـدار تطـوري را    تینها دررویکرد تطوري  که  یحال در، کند یم
 يهـا  تفـاوت  ،ایـن توضـیحات   بـا ) Skyrms, 1994: 320(آورد  یمـ پاسخ براي ما به ارمغان 

  .اند گرفته قرار اشاره مورد 2در قالب جدول  اجمال، ، بهمربوطه
 یتکامل يها يباز ۀینظر و کیکالس يها يباز ۀینظر ارکان انیم مشاهده  قابل يها تفاوت یبرخ. 2جدول 

 يباز يها مؤلفه کیکالس يها يباز ۀینظر یتکامل يها يباز ۀینظر

 کنانیباز ییانسان عقال موجودات زنده

 ها ياستراتژ ممکن يها انتخاب ممکن يها سنخ

  تعادل نشیگز  یاستنباط ندیفرا بر یمبتن  یتکامل ندیفرا بر یمبتن
 امدیپ تیمطلوب یستیز ییتوانا

  لیتحل مورد تیوضع  آن مشتقات ای نش یتعادل ياستراتژ  یتکامل داریپا ياستراتژ

ـ نظردر  گفته شیپکه آشکار است دو فرضِ  گونه همان قـدر   هـاي کالسـیک آن   بـازي  ۀی
میسر  ها يباز ۀینظرمطالعاتی  ةبدون احرازشان گام برداشتن در حوز فقط نهکه  دارنداهمیت 

حـال   هـر  بـه . دنشو یمتعریف  ها انگارهبر اساس این  ها يباز ۀینظرنیست، بلکه گاهی خود 
این وجود   که با کند یم طرح پرسش را نیاتکاملی، هاي  بازي ۀینظرفقدان این دو فرض در 

آیا با رهایی از ایـن  «، »هاي کالسیک چیست؟ بازي ۀینظرهاي تکاملی با  بازي ۀینظرنسبت «
ـ ا شده ها يباز ۀینظرمطالعات  ۀرفت در مجموع فروض، شاهد نوعی انقالب یا پیش بـا  » ؟می

لزوم درنگ و پیگیري بحث از جایی دیگـر، در بخـش بعـد     دلیل حفظ این پرسشِ مهم و به
اخـتالف ایـن دو نظریـه در     تـر  قیـ عمو بـا درك   کنیم کاوش میاندکی حول مفهوم تعادل 

  .میریگ یمتفسیرشان از این مفهوم، مقاله را پی 
  

  یخیتار يا مالحظه ت؛یتعادل و عقالن نقطۀ ،يباز پاسخ. 3
، نقــش مهمــی در )(John Nash 11نــشدکتــري جــان  ۀرســالمســتخرج از  ۀمقالــهرچنــد 

و همواره مورد ارجاعات فراوان بوده است، اما مطلبی در خود  رددا ها يباز ۀینظر يریگ شکل
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مشهور وجود دارد که در راستاي هدف تحقیـق مـا   مقالۀ و نه آن  )1950(دکتري نش  ۀرسال
 ;Weibull, 1994چـون   هـم (مطالعـات  کـه جـز در انـدکی از     يا نکتـه . اسـت  استفاده  قابل

Björnerstedt and Weibull, 1994( ،یـا دقـت اقتصـاددانان و     توجـه  مـورد  عجیبـی  طـور   به
  .قرار نگرفته است ها يباز ۀینظرمتخصصان 

و » کارانـه  هـاي هـم   بازي«به  ها يبازمعروف  يبند میتقس شدن مطرحتا پیش از نش و با 
در برخـی از ایـن   ) solutions(هـا   پاسـخ بـراي درك   ییهـا  تـالش ، »کارانه هاي غیرهم بازي«

مورگنشـترن  اسـکار   و) John von Neumann( منینـو صورت گرفته بود؛ جان فون  ها يباز
)Oskar Morgenstern (صـفر  بـا مجمـوع    ةونفردهاي  تمرکز بر بازي با)zero-sum game ( و

  .مهمی در این مسیر برداشتند يها گامکارانه  هاي هم نیز طرح بحث از بازي
یابی به پاسـخی عمـومی    در آن زمان، دست رو   شیپ يها يدشوارترین  یکی از مهم

... ما  ۀینظر«: شود یمجاست که نوآوري نش مطرح  ؛ این12کارانه بود هاي غیرهم براي بازي
 کننـده  مشـارکت  يهـا  مجموعـه  ۀهمکاري است که در آن فرض شده  هم نبودمبتنی بر 

 »کنند یمدیگر عمل  با یک) communication( یارتباطکاري یا  شکل مستقل و بدون هم به
)Nash, 1950: 1( . پردازد یم ها يبازتعادل به تحلیل این  ةدیادر این مسیر، وي با الهام از:  

این مفهوم موجـب تعمـیم در مفهـوم پاسـخ     . ماست ۀبنیادین نظری ۀتعادل مؤلف ۀمفهوم نقط
نقـاط تعـادلِ    ۀمجموعـ کـه   دهد یمنشان ] مفهوم[این . شود یمبا مجموع صفر  ةدونفربازيِ 

 يهـا  ياسـتراتژ ” يهـا  جفـت  ۀهم ۀمجموعهمان  واقع بهیک بازيِ دونفره با مجموع صفر 
  13.)استلف ز مؤا دیتأک ،ibid(رقباست  “خوب

قبـل از بخـش   کارانه، در بخش  هاي غیرهم تعادل در بازي ۀنش پس از اثبات وجود نقط
ما بایـد نشـان دهـیم کـه     « :رود یم شده یمعرفدر پی تبیین معناي مفاهیم  ،خود ۀرسالنهایی 
) observable phenomena(مشـاهده    قابـل  يهـا  دهیـ هـا بـا پد   نقاط تعـادل و پاسـخ   چگونه
  ).ibid: 21( »اند مرتبط
 14يفـرد  تیعقالن) 2( و) mass-action( یکنش جمع) 1( ریدو تفس يکه و جاست نیهم در

 ؛کند یماز نقاط تعادل را مطرح 

نیازي نیست که فـرض  . اهمیت چندانی ندارند ها پاسخ، ]تفسیر کنش جمعی[در این تفسیر 
ساختار بازي از دانش کاملی برخوردار بوده یا توانایی و طبـع   ةدربار کنندگان مشارکتکنیم 

بازیکنان اطالعـات   شود یمبلکه فرض . استداللی را دارند ةدیچیپدرگیر شدن با فرایندهاي 
شـان را تجمیـع    در دسترس) pure(محضِ  يها ياستراتژتجربی خود راجع به مزیت نسبی 

 .)Nash, 1950: 21(کنند  یم
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در بـازي   کننـدگان  مشـارکت ي از تـر  بـزرگ کرد، بازیکنان به گـروه  این روی ۀیپا بر
، یـک اسـتراتژي   ردیـ گ یمـ بـازیکن در موقعیـت بـازي قـرار      که  یهنگامو  رندتعلق دا

  .ندیگز یبرممحض را 
 nدر بازي شامل ) average playing( »بازي کردن متوسط«که  میکن یمچنین فرض  هم

جمعیـت انتخـاب   ] نـوع [ nشـکل تصـادفی از میـان     کـه بـه   شود یم يا کننده مشارکت
 .)ibid(شوند  یم

ـ ، بـا  شود یمترتیب تعیین   رفتار متوسط در هر جمعیت که بدین جمعیتـی   يهـا  یفراوان
  .محض متناظر است يها ياستراتژبرخوردار از 

 .)ibid: 23( »دارنـد نقش مهمـی   ها پاسخ... «در تفسیر مبتنی بر عقالنیت فردي  ،مقابل در
  .ی استیی از بازي عقالیعقال ینیب شیپدر این تفسیر، هدف فهم 

 فـرد  منحصربهی باید یعقال ینیب شیپکه یک ] شامل این اصل[با استفاده از این اصول، 
ما به مفهوم ... از آن توانا باشند،  يریگ بهرهو  در استنباطبازیکنان ] و این اصل که[باشد، 

,ଵܵ,ܵଶ اگـر . میشـو  یمـ تعریف شد، رهنمون ] در رساله[ نیا از  شیپپاسخی که  …ܵ 
ی باید یعقال ینیب شیپباشند، ) solvable( حل  قابل يباز کی یتعادل يها ياستراتژمجموعه 

) average behavaior( متوسـط آزمایش صورت پذیرد، رفتـار   کیاگر  :به این شکل باشد
تعیـین   ܵرا در  ݏ، یک استراتژي مخـتلط  کند یمبازي  iکه در موقعیت  عقالییانسان 

  ).ibid( کند یم

ـ از  يریـ گ بهرهبودنِ  ریپذ امکان منظور به«چنین تفسیري از نقاط تعادل،  ـ یب شیپ بـراي   ین
از ساختار بازي اطالع دارند؛  یخوب به، مقتضی این فرض است که بازیکنان )ibid( »خودمان

 و مبتنـی بـر عقالنیـت   ) idealizing Interpretation( انـه یگرا آرمـان ایـن قویـاً تفسـیري    «کـه  
)rationalistic (است «)ibid(.  

بـا  . تعـادل اشـاره کـردیم    ۀنش از نقطـ  از سوي شده ارائهدو تفسیر  بهي بحث جا اینتا 
شده در بخش قبل، بسیار محتمل خواهد بود که تا حدي بتوان تفسـیر   توجه به مطالب تبیین

کـنش   ریتفسـ « :بیان وِیبِل به. هاي تکاملی دانست بازي ۀینظربا تعبیرات  جهت همنخست را 
با  یکیبوده اما ارتباط نزد تیبر عقالن یمعمولِ مبتن رِینش در تقابل با تفس يها از تعادل یجمع

  ).Kuhn et al., 1996: 171( »دارد یتکامل يها يباز ۀیموجود در نظر يها دهیا
تعادل مبتنی بـر رویکـرد    ةدیاتاریخی آن است که طرح  ۀمالحظدریافت نخست از این 

 توجـه  مـورد  فقط  نهکه بعدها  يا دهیا؛ است نش صورت گرفته از سوي بار اولکنش جمعی 
مهـم دیگـر بـه     ۀنکت. وي نیز نبوده است هايرو دنبالهاسمیت و  نظر مورداقتصاددانان، بلکه 
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درك ایـن تفـاوت نقـش    . گـردد  یبرمکرد تفاوت بنیادین این دو تفسیر از تعادل در این روی
  .در بخش بعد خواهد داشت شده ارائهمهمی در مطالب 

  
 علم فلسفۀمتعارف در  اتیاز منظر نظر یتکامل يها يباز ۀینظر يریگ شکل لیتحل. 4

هـاي کالسـیک ارائـه شـد و بـه       بازي ۀینظرهاي تکاملی با  بازي ۀینظر يها تفاوتحال که 
ـ نظردر » تعادل ۀنقط«فراخور حجم مقاله، توضیحی در باب جایگاه  بیـان شـد،    هـا  يبـاز  ۀی

علـم   ۀفلسـف این نظریه از منظر برخی رویکردهـاي متعـارف در    يریگ شکلنوبت به تحلیل 
پژوهشـی الکاتوشـی و    يهـا  برنامـه  یشناسـ  روشمنظـور از نظریـات متعـارف نیـز     . است
  .علوم بنا به روایت کوهن است يریگ شکل
ـ : پژوهشـی الکاتوشـی   يهـا  برنامه یشناس روشهاي تکاملی و  بازي ۀینظر .1  شـکلی  هب
بردهـاي ایجـابی و کمربنـد     سـخت، راه  ۀهسـت الکاتوشی،  یشناس روشاصلی  ياجزا ،ساده

 سخت در اقتصـاد خـرد   ۀهستگام نخست تشخیص ارکانی چون  ،رو  این از. حفاظتی است
ـ نظراگر  ،دیگر بیان به. هاي کالسیک است بازي ۀینظریا   ینـوع  بـه هـاي تکـاملی را    بـازي  ۀی

هـاي کالسـیک از منظـر     بـازي  ۀینظررفت نظري در اقتصاد خرد یا  کمربند حفاظتی یا پیش
  .سخت مربوط نیز مورد شناسایی قرار گیرد ۀهستالکاتوش بدانیم، باید 

الکـاتوش در   کـرد یاز رو يریگ بهره نهاد شیپ که گام شیپ و جالب مطالعات از یکی
و جانسـون   گـالس  سـوي  ازرا داده  يمطالعـات اقتصـاد   ۀمجموعـ  يریـ گ شکل نییتب
 یدو برنامـۀ پژوهشـ   صیبر تشخ یدر آن مقاله، مؤلفان سع 15.شده است  انجام) 1988(

امۀ هستۀ سخت برن شان،یبه باور ا. اند ها داشته سخت آن هستۀ حیتصر و اقتصاد علم در
مشـاهده در هـر دو برنامـۀ      هستۀ سخت قابل زیو ن) غالب(کس واقتصاد ارتد یپژوهش
: اسـت  هیفرض ایکس چهار فرض وکس و اقتصاد کالن ارتدواقتصاد خرد ارتد یپژوهش

ــیفردگرا« ــعقالن«، »)individualism( ی ــمالک حقــوق« ،»تی  اقتصــاد« و »یخصوصــ تی
  .)Glass and Johnson, 1988: 316-317( »يبازار

ترین دشـواري   سخت، مخصوصاً فردگرایی و عقالنیت، شاید مهم يها هستهناظر به این 
پژوهشـی   يهـا  برنامه بچهارچوهاي تکاملی را در  بازي ۀینظربراي فردي که قصد تحلیل 

شده در بخش دوم، یعنی کنش جمعـی   یی با دو رویکرد تبیینارویروالکاتوشی داشته باشد، 
مبتنـی   ها يباز ۀینظراست، اقتصاد خرد و نیز  روشنطور که  همان. و عقالنیت فردي، است

رفت نظري را در  و پیش ها پژوهش يریگ شکلو بدون این فرض  هستندبر عقالنیت فردي 
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ـ نظرتـالش   رسـد  یمـ نظـر   مقابل بـه   در. شاهد نخواهیم بود ها يباز ۀینظراقتصاد خرد یا   ۀی
یا اصالح این فرض بلکه در پیمودن راهی متفاوت است؛  يریگ بهرههاي تکاملی نه در  بازي
در  يو. اسـت  هشـد  اشـاره  به آن )2006(گواال  از سوي نیا از  شیپی و درست بهکه  يا نکته
 ۀیاز نظر یکنش جمع رینگاشته است تفاس ،فلسفه مجلۀدر  ها، يباز ۀینظر ةکه دربار يا مقاله

موجـود از   فیاز تعـار  خارج م،ینیب یم یتکامل يها يباز ۀیدر نظر چه آن چون هم ،را ها يباز
ـ این دشواريِ . )Guala, 2006: 240(داند  یم کیکالس يها يباز ۀینظر ، راه را بـراي  رو  شیپ

پژوهشـی   يهـا  برنامـه  بچهارچو هاي تکاملی در بازي ۀینظر يریگ شکلو  شیدایپتحلیل 
  .کند یمدشوار الکاتوش 

در  نیادیبن ۀشاید نکت: علوم يریگ شکلهاي تکاملی و تبیین کوهن از  بازي ۀینظر .2
 يریگ شکلتأکید شد، از  همقال ۀچه در مقدم و بنا بر آن علوم يریگ شکلروایت کوهن از 

ترین نامزد ما براي  مهم. باشد میپارادا رییتغیا نظریات، بروز بحران و  يا شهیاندمکاتب 
 فرض بر، تأکید موجود ها يباز ۀینظرپیدایش بحران در اقتصاد خرد یا  منظور  به ،بررسی

آیـا   ی دیگـر، بیـان  بـه . کالسیک است هاي نظریۀ بازيعقالنیت فردي در اقتصاد خرد یا 
هاي کالسیک در تطبیـق بـا واقعیـت و فـرض دشـوار       بازي ۀینظرعدم کارایی  توان یم

ـ پد؟ بحرانـی کـه بـه    کـر ي مسئله یا بحران تلقی ا گونهعقالنیت کامل را  ـ نظر شیدای  ۀی
  هاي تکاملی منجر شد؟ بازي

 شـان  یتعـامل واقعی در رفتارهاي اقتصادي یا  يها انسانهرچند شاید بتوان از عدم رفتار 
ـ پ هـا  يباز ۀینظرنهادي  پیش يها پاسخدریافت که ایشان همواره از مفروضات و حتی  ي روی

معناي  به ها يباز ۀینظر ةی چنین وضعیتی براي یک اقتصاددان یا متخصص حوزول، کنند ینم
ـ نظرطـرح و گسـترش   چون مینارد اسمیت در  یشناسان ستیزتالش . بروز بحران نیست  ۀی

 نیـ و اصـالً ا  اسـت و اقتصاد مستقل  ها يباز ۀینظرکامل از جریان  طور بههاي تکاملی  بازي
نـش از تعـادل    یکنش جمعـ  ریتفس میتعم یو حت ،تالش در پاسخ به بحران، مسائل موجود

 مـورد تطبیـق مفروضـات   . رفت توان یمفراتر از این نیز  ها يباز ۀینظرراجع به  .نبوده است
ـ اول ۀدغدغـ  ها انسانبا واقعیت رفتارِ  ها يباز ۀینظر يها مدل يها ینیب شیپو حتی  استفاده  ۀی

 دراز بروز بحران و پیـدایش پـارادایمی جدیـد     توان یمی سخت بهبنابراین ؛ این عالمان نیست
  .هاي تکاملی یاد کرد بازي ۀینظرظهور  ۀجینت

 ۀیو نظر کیکالس يها يباز ۀینظر »بودن میپارادا« از توان یم یسخت به ن،یبر ا افزون
ـ بـا توجـه بـه بحـث      ،کـه  آنتوضـیح  . دفاع کـرد  یتکامل يها يباز در بـاب   گفتـه  شیپ

 يریگ بهرهخودمختاري نظري در علم اقتصاد و سایر مالحظات مربوط به این حوزه، شاید 
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 )1983(کوهن که از جانـب جانسـون    یشناس روشاقتصادي بر  ةشد اعمالاز تعدیالت 
به بیان جانسون، کوهن چهار مشخصه براي پـارادایم  . نظر برسد صورت گرفته است مفید به

 يها روش) 2( ؛مفروضات نظري بنیادین) 1: (بر اساس اصطالحات ما شامل«طرح کرده که 
 »اسـت  يا حرفـه روابـط تخصصـی و   ) 4(و  ؛مسائل اساسی) 3( ؛تحلیل و متغیرهاي کانونی

)Johnson, 1983: 1099( .در باب عقالنیـت   استفاده مورداسی طور که گفتیم، فرض اس همان
هاي کالسـیک حضـور    بازي ۀینظرکه در  ،ها آنفرديِ بازیکنان یا وجود دانش مشترك میان 

نظر  تحلیل، به يها روشاما از منظر ؛ شود یمهاي تکاملی نقض  بازي ۀینظرپررنگی دارد، در 
در  .هاي تکـاملی وجـود نـدارد    بازي ۀینظرهاي کالسیک و  بازي ۀینظرتفاوتی میان  رسد یم

، دست به دهد یمرا ترتیب  ها آناز جدول پیامدي که خود  يریگ بهرهبا  کننده مطالعههر دو، 
یـا  » بهتـرین پاسـخ  «کارانـه بـه اسـتراتژي     و عمالً در قالب یک بازي غیـرهم  زند میمقایسه 

  16.ابدی یمدست » استراتژي متناسب«

 ←( یمپـذیر بپژوهشـی را   يهـا  برنامـه و  هـا  میپاراداسانی  برخی یکمانند اگر هم 
Redman, 1991: 145 (تفاوتی میان دو رویکرد فوق قائل نباشیم، باز در تحلیل ظهور  و

عزیمـت   ۀنقطـ  ،طور که گفتـه شـد   همان. ایم مواجهي دشوارهاي تکاملی با  بازي ۀینظر
ـ نظر ةهاي تکاملی، نه دغدغه و بروز مسئله در حوز بازي ۀینظرمبدعان  یـا   هـا  يبـاز  ۀی

 ۀمقالنخست  بند. بوده است یشناس ستیزحوزة نظري در  يا دغدغهاقتصاد بلکه اساساً 
این نظریه نـه   سرآغاز ،سخندیگر  به. گواهی بر این مدعاست )1973(اسمیت و پرایس 

 یشناسـ  سـت یز ةحوزاقتصاد بلکه کامالً در یا  ها يباز ۀینظردر علومی چون  يا دغدغه
  .است شده  مطرح

هـاي تکـاملی را کـامالً درون پـارادایم      بازي ۀینظر توان یمخالصه، نه  طور  بهبنابراین و 
آن را انقالبـی پـس از بـروز     تـوان  یمهاي کالسیک دانست و نه  بازي ۀینظراقتصاد خرد یا 

  .دکرهاي کالسیک تلقی  بازي ۀینظربحران درون 
مطالعـات اقتصـادي، ناگفتـه نمانـد کـه اصـرار        ۀوجود چنین مواردي در مجموعرغم   به

علم اقتصـاد بـر    یشناس روشفلسفه و  ةعجیب برخی اقتصاددانان و نیز برخی محققان حوز
نظریات و مکاتب اقتصادي جـاي بسـی    يریگ شکلاز رویکرد الکاتوش در تبیین  يریگ بهره

که گاهی علت آن عدم درك دقیق نظر فایرابند و انتقاد بـه   رسد یمنظر  هرچند به. تأمل دارد
علـم اقتصـاد بــر    یشناســ متخصصـان روش  یبعضـ  زیـ در مقابــل ن امـا ، 17وي بـوده اسـت  

ـ ارز ای رفت شیدرك پ براي یالکاتوش یپژوهش يها برنامه یشناس روش يریپذناکاربرد  یابی
  .)Hands, 2008 ←جالب  اریبس ۀنمون کی رايب( دارند حیدر علم اقتصاد تصر اتینظر
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 یالسک مک يقایطوریو ر یشناخت روش سمیپلورال ،یتکامل يها يباز ۀینظر. 5

نامزد  تواند یمکه  ،علم ۀفلسفبعدي در  هتوجدرخور ، رویکرد نیشیپبا توجه به نتایج بخش 
ـ پ ۀواسـط   بـه هاي کالسیک  بازي ۀینظردر  »رفت پیش« يِگر نییتب ـ نظر شیدای هـاي   بـازي  ۀی

  :فایرابند واضح انیب به .فایرابند است یشناخت روشتکاملی باشد، رویکرد پلورالیسم 
ـ ، )progress( رفـت  شیپـ یی چون ها واژهي مکرر من از ریکارگ به...  ، )advance( يرو شیپ

 ةدربـار و غیره، بدین معنی نیست که من مدعی آنم که معرفتی ویژه ) improvement(بهبود 
ایـن معرفـت را بـه خواننـدگانم      خـواهم  یمکه  در علوم خوب یا بد است دارم و این چه آن

خـود و مطـابق بـا سـنتی کـه       ةویشـ این اصطالحات را بنا بر  تواند یمهرکس . تحمیل کنم
ـ ا. ... آن است، تعبیـر کنـد   وابسته به در ) anarchism(ي زیاقتـدارگر مـن آن اسـت کـه     ةدی

ـ   يا یمعانرفت در هر یک از  ی به پیشابی دست ـ . کنـد  یمـ ي ارکه از آن اراده شـود، ی  یحت
 يا زانـه یاجازه داده شود که حرکـات اقتدارگر  گاه  که گه یتنها زمان ،مند و بسامانقانون یعلم

  .)Feyerabend, [1975] 1993: 18( خواهد بود ابیرخ دهند، کام

  :بیان گالس و جانسون به و
یافـت کـه راهنمـاي     توان ینم یشناخت روش، هیچ نظامی از قواعد ]فایرابند[چون از دید او 

 يا قاعـده که تنهـا   ردیگ یمرفت علمی را شتاب بخشد، او نتیجه  نظریه شود یا پیش نشیگز
علم دفاع کرد این اصل اسـت کـه    ۀشرایط و در هر نقطه از توسع ۀهماز آن در  توان یمکه 

 .)245: 1373 ،جانسون وگالس ( “ممکن است زیچ  همه”

د که بنا بر تلقی فایرابند کراعالم  توان یمهاي تکاملی،  بازي ۀینظربا توجه به مشخصات 
با همین رویکرد است که ایـن  . رفته دانست مترقی و پیش توان یماین نظریه را  ،رفت از پیش

رفـت اسـت تـا     تر مشوق پـیش  بیش... اقتدارگریزي نظري «: شود یمعبارت فایرابند روشن 
 .)Feyerabend, [1975] 1993: 9( »نظممرتبط با قانون و  يها لیبد

در علم ) يا خطابه( 18رویکرد ریطوریقاییة شناسانند نیتر برجسته در جایگاه یالسک مک
دیدگاهی که . علم اقتصاد دارد یشناس روشفلسفه و  ةحوزدر  توجه  جالباقتصاد، دیدگاهی 

علوم  يریگ شکلرفت در نظریات یا سیر  پیش ةدرباراز جهاتی با نظر فایرابند  رسد یمنظر  به
چگـونگی کـار   «وي، توجه به ریطوریقاي علم اقتصاد پاسخ بهتري به  دگاهیاز د. قرابت دارد
  .علم ۀفلسفتا توجه صرف به رویکردهاي متعارف در  دهد یم» اقتصاددانان

فیزیـک، هبـوطی    ۀند در تـاریخ و فلسـف  براایفـ  الکاتوشـ  پوپرـ  ی کارنپپ در  یپ ةریزنج
)descent ( زانـه یاقتدارگر ۀخطاب ریپذ دل يها درهعلمی به  يانگار مطلق ةشد بسته يها قلهاز 
)anarchic rhetoric (علوم پیروي کند، حتی اگر بایـد   گریداگر علم اقتصاد باید از . ... است
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هرچند که در این بایستگی تردید جدي وجود (ند ک يرو دنبالهاز اقتدار فیزیک و ریاضیات 
ي از تـر  فـراخ  ةگسـتر  در برابـر ي خـود  از سوتري  گاه رسماً باید با گشادگی بیش ، آن)دارد

  .)McCloskey, 1983: 493(کند برخورد ] ها[گفتمان سخنان و 

 بایـد در شـد،  بیان ي عالمان اقتصادي ها کوششبودن   نظري ةدربارکه  يا نکتهافزون بر 
ـ برخورداري نظریه از قـدرت  ی السک مک نظر ازنظر داشت که   ـ یب شیپ  موجبـات علمـی   ین
از  ،و نیـ چون تکامل دارو يا هیکه از پس نظر يکار؛ ibid: 487(19(آورد  ینمبودن را فراهم  
ـ ن یتکـامل  يها يباز ۀیاز نظر يتا حد ،منظر کی ـ آ یبرنمـ  زی  توانـد  یمـ ایـن دو نکتـه    20.دی

ـ نظردر قالب  گرفته شکلمطالعات  ۀآن باشد که مجموع کنندة بیان هـاي تکـاملی در    بـازي  ۀی
به محقق برخـوردار   ینیب شیپهم از ویژگی نظري بودن و هم فقدان اعطاي  که ،اقتصادعلم 

ادعـایی از   االتبـاعِ  الزمعلمی است؛ هرچند مبتنی بر برخی اصـولِ   یالسک مک نظر ازاست، 
  .علم نیست ۀجانب برخی اقتصاددانان و فالسف

تعبیـر کـرد،    یالسـک  مـک از آن به رویکرد تلفیقی فایرابند و  توان یمدر این رویکرد که 
رفـت یـا ناکـامی     بـراي پـیش   يا سـنجه علمـی   يها تیفعالدر  کننده مشارکتپذیرش افراد 

تحلیـل در   ۀمؤلفـ  نیتـر  برجستهگی و بالتّبع برخورداري از قدرت متقاعدکننداست نظریات 
  درك پذیرش نظریه است؛

ــ   میکن یمو بدان عمل داریم ) believe(کند باور ) persuade(چه ما را متقاعد  ما به آن
، انـد  انتخاب شده يداور ئتیعنوان ه به يبد شکل که به یتیاقناع اکثر ۀیماچه  آننه به 

مـا   ةدر حـوز  یدرسـت  کـه بـه   یکسـان تمدن ما و  ةکرد لیتحصراهان  هم چه آنبلکه به 
 ي متقاعدکنندهورز استدالل ةپردبراي رفتن به پس  کوشش. سازدتأثیرگذارند را متقاعد 

)persuasive reasoning( ،براي محدود سـاختن اقنـاع    یشناس معرفتدادن به   اجازه مانند به
  .)ibid: 512(است مستدل 

علـم   ۀو فالسـف  شناسـان  روشي متعارف ها کوششبرخی  کم دست ،این نگاهاساس بر 
) 202: 1388(کـه متوسـلی و رسـتمیان     گونـه  همـان . د بـود ني خواهریگ خُردهاقتصاد، مورد 

 يا یعلمـ  ۀطـ یحبه  یتوجه یبوي  نظر از، اند کردهاعالم  یالسک مکی در تقریر نظر درست به
ـ  يها دغدغه ةدآورندیدپ، پردازند یمگو و دیگر به گفت که در آن اقتصاددانان با یک  مـورد  یب

  ؛علم اقتصاد است شناسان روشدر بسیاري از فیلسوفان و 
، )در قالـب تحلیـل ریطوریقـایی   ( ها اقتصاددانی ذهننایبتشخیص اهمیت نقش مکالمات ... 

ــ   نخست بر اسـاس مـراودات ذهنـی    ۀوهلدر ... که روند تحولی علم اقتصاد  دهد یمنشان 
ي نظـري در ایـن   هـا  کوشـش شایستگی  ۀسنجرو   این از. شود یمزبانی بازیگران آن تعیین 
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، بلکـه  21مشـخصِ علمـی نیسـت    یشناسـ  روشبه یک  ها تالشحوزه، پیوند و توسل این 
 ۀبدنکه  ییها مکالمهدر متن مجموعه  توانند یم ها ينظرورزجایگاه قابل قبولی است که این 

  .)203- 202: همان( براي خود کسب کنند، سازد یبرمعلم اقتصاد را 

  :یالسک مکمجمل بیان  به
خـاص   یشناسـ  روشپـذیرش یـک   ...  کنـد  یمـ بد متمـایز  ] علم[خوب را از ] علم[چه  آن

اسـت  گـو  و به یک گفـت  رساندن  يارو هوشمندانه براي ی شورمندانه کوششنیست، بلکه 
)McCloskey, 1998: 162(.  

) conversation(گـو  و با گفـت ] بلکه[با صدق درگیر نیست؛ ریطوریقا مستقیماً «که  و این
ی بـراي آن را  یو معیارهـا  يگـر  بیترغهمین امر است که پاي . )ibid: 163( »داردکار  و سر

  .کشد یمبه میان 
ي برخـوردار  رومنـد یني هـا  مؤلفـه ریطوریقایی از  دگاهیاز دهاي تکاملی  بازي ۀینظر

در  لیـ تحل ازین شیپ ایفرض  نیتر مربوط به مهم يتنگنا ،در نگاه نخست که نیا 22.است
وجود ندارد،  این نظریهدر  ،يفرد تیعقالن یعنی ک،یکالس يها يباز ۀینظر چهارچوب

و جذاب آن ادعاي آن مبنی بـر   بخش قدرتدیگر عنصر . بخشد یم آنبه  ییباال ییرایگ
بـدون   هـا  آنهاي کالسـیک مـا را در    بازي ۀینظرپاسخ در برخی مسائلی است که  ۀارائ

دیگـر ویژگـی   ). multiple equilibria(چندتعادلـه   يهـا  تیـ موقع( کنـد  یمـ پاسخ رهـا  
ـ  بودن) dynamic( ایپو) lable(از برچسب  اش يبرخورداري آن به گر اقناع ؛ گـردد  یبرم

جذابیت فراوانـی بـراي    خود يخود بهکاربردش،  ةگستراصطالحی که فارغ از منظور و 
 23.اقتصاددانان دارد

نـه متخصـص    که) Ariel Rubinstein(آریل رابینشتین  توجه  جالبجا باید از نظر  در این
، هاسـت  يبـاز  ۀیعلم اقتصاد بلکه از کارآزمودگان و نوآوران در حوزة نظر یشناس و روش فلسفه

ی چون واژگاني ریکارگ بهوي . هاي کالسیک یاد کرد بازي ۀینظرریطوریقایی  يروین رامونیپ
از « ؛دانـد  یمـ را از عوامل قدرت در جذب مخاطـب  » پاسخ /حل راه«و » استراتژي«، »بازي«
ـ ما تواند یمکه این نظریه  برداشتو این  ها يباز ۀینظر ةالعاد خارقمن کامیابی  دید بهبـود   ۀی

IQ  است مرتبط ها يباز ۀینظراستراتژیک شود با ریطوریقاي« )Rubinstein, 2000: 72(.  
بـر  . ي اسـت رسـاز یتصوهاي تکـاملی قابـل    بازي ۀینظر رامونیپهمین وضعیت  همانند

ـ قعبارت  نیا یتکاملهاي  بازي ۀینظر هاي بایکی از کت جلدپشت  ـ نظر«: اسـت  شـده  دی  ۀی
براي فهم بسـیاري از رازهـاي    ازین مورددر این کتاب، ابزارهاي  یافته هاي تکاملیِ بسط بازي

  .)Vincent and Brown, 2005( »آورد یمطبیعت را فراهم 
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مـن  «اسـت کـه    افـت یدرقابـل   فرازاز این  گفته شیپاوج هوشمندي رابینشتین در باور 
ـ  “عقالیـی تعامالت میان کارگزاران  ۀینظر” ها يباز ۀینظرتردید دارم که اگر عنوان  ، بـود  یم

 واقـع  بـه چراکه  ؛)Rubinstein, 2000: 72( »کندت را به خود جلب همین توجها توانست یم
بـا فـرض    هم  آنهاي کالسیک چیزي جز تحلیل رفتارهاي کارگزاران اقتصادي،  بازي ۀینظر

تصـریح در ابتـداي بسـیاري از کتـب     رغـم   بـه فرضی کـه  . عقالنیت کامل در ایشان، نیست
ـ نظر دهندگان میتعلو حتی  رانیگ میتعلآموزشی اقتصاد، در افواه عمومی  نادیـده   هـا  يبـاز  ۀی

داشـت   ابـراز  توان یم زینهاي تکاملی  بازي ۀینظر ةدرباري همانندبه طریق . شود یمانگاشته 
، باز شد یمبر آن الصاق » 24وار یزامبتحلیل تغییر جمعیت موجودات «که اگر برچسبی چون 

  ؟دیگرد یمچنین گستردگی و توجهی را موجب 
اقتصـاددانان از   يریـ گ بهـره ریطوریقایی در علم اقتصاد،  ۀبرجست يها جنبهیکی دیگر از 

انسـانی و   ۀیسـرما بازنمایی عرضه و تقاضا با نمودارهـا، تعـادل،    یالسک مک. هاست استعاره
 ;McCloskey, 1983: 502( 25دانـد  ینمـ توابع تولید تجمیعی را چیزي بیش از اسـتعاره  

Boylan and O'Gorman, 1995: 41(. ی چون تعـادل پایـدار تکـاملی یـا     واژگاني گر بیترغ
نظـر   و تأثیرگـذار بـه   آشـکار جمعیتی از طریق نمودارهاي مربوطـه امـري    يها ییایپوتبیین 

 ییهـا  لفافـه چون پویایی جمعیت و تعـادل پایـدار تکـاملی     ییها استعارهي ریکارگ به. دیآ یم
 گـزارش موجـود در گـذار از عـالم حیوانـات بـه عـالم انسـانی         ۀمغلطـ هستند که اصالً از 

 ۀیپابر ي و جانورهاي تکاملی در عوالم  بازي ۀینظرکه دیدیم، خاستگاه  طور همان. دنده ینم
که همـواره بتـوان از ایـن     اما این ،براي بقاست کشمکشمورد  يها طعمهدستاوردهایشان از 

براي تبیین روابط موجود در جوامع انسـانی نیـز   ] ینشاهـ  بازي کبوتر ةاستعارمثالً [استعاره 
متـأثر از   يا انـدازه  تـا  ندهیآهرچند انتقال رفتار یا ژن به نسل . استفاده کرد، جاي تردید دارد

ی تحلیـل پیـدایش و   ولـ خاصی است،  ۀگونجمعیت  يدستاوردهاي مادي براي رشد و بقا
در مـوارد متعـددي در   . ی نیستشدنهنجارهاي اجتماعی یا اقتصادي بر این مبنا  ۀهمتداوم 

ـ تـر،   برخورداري از عایدات مادي بـیش رغم  بهجوامع انسانی،  خاصـی دچـار کـاهش     ۀگون
  .دهند یمو نوع دیگر کماکان به گسترش جمعیت خود ادامه شوند  میجمعیت 

رفت نظریات در علـم اقتصـاد،    و پیش يریگ شکلنوع نگاه پلورالیستی در تبیین  گمان یب
 يضـمن احصـا   )1989(دانیـل هاسـمن   . نیسـت  یالسک مکمنحصر در تفسیر ریطوریقایی 

 یـی گرا اسیـ قچـون   ي اقتصـادي، هـم  ها پژوهش ۀقابل انتساب به مجموع يها یشناس روش
)deductivism( ،یا رویکردهاي پوپري، از رویکـرد گزینشـی    ییگرا اثبات)eclecticism ( ـ ز نی

مطالعات موجود در علم  ۀمجموع دارد یرفته و اعالم م نیفراتر از ا يو. آورد یم انیم به سخن
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 نظـر  بـه  ینشـ یشکل گز کامالً به اتینظر یابیعلم اقتصاد در باب ارز یشناس اقتصاد و روش
  .)Hausman, 1989: 123( دهد یمرسیده و خود نیز همین شیوه را در این مسیر ترجیح 

را  یالسـک  مـک بتوان نظر هاسمن و حتی نظر برخی اقتصـاددانان چـون    رسد یمنظر  به
مطالعات اقتصادي به یک شیوه یا  ۀدر تحلیل تکوین مجموع توان ینم: دکرخالصه  گونه نیا

 .از آن رویکـرد خـاص را داشـت    يگـر  نییتب داشت  چشمرویکرد خاص تمسک جست و 
 ۀنهـادي فالسـف   پیش يها یشناس روشفارغ از  ها يباز ۀینظراقتصاددانان و بالتّبع متخصصان 

آن  شیـ روعلم هستند کـه پـس از پیـدایش و     ۀفالسف، هرچند این کنند یمعلم کار خود را 
نبایـد   حـال  هـر  به. زنند یم یشناس روشفلسفی یا  دگاهیاز دآن  يبند قالبنظریات دست به 
فیلسـوفان و   ایـن  در علـم اقتصـاد،   هـا  يپـرداز  در غالـب نظـري   کم دستفراموش کرد که 

  .علم اقتصادند که پیرو اقتصاددانان هستند و نه لزوماً بالعکس یشناس روش گران پژوهش
  

 پژوهش يها تیمحدود. 6

 یعلمـ  اتیو نشر ،ها از نظر عالمان، انجمن کیهاي کالس بازي ۀینظرعمالً  که نیبا توجه به ا
 ةحـوز  يبنـد  دستهبا توجه به  زیو ن شود یم یمطالعات علم اقتصاد تلق ۀمجموع لیاقتصاد ذ
 ،يمطالعـات اقتصـاد   ۀدر مجموع یهاي تکامل بازي ۀینظراز  ها يریگ بهرهاز  توجهیدرخور 

ـ ادر  بحث موردنظر   یعـدم آگـاه  . حـوزه از علـوم منحصـر اسـت     نیبـه همـ   نوشـتار  نی
ـ نظراز  يریگ بهره اتیمقاله از جزئ سندگانینو و  یشناسـ  سـت یتکـاملی در ز  هـاي  بـازي  ۀی
مـورد   ةمحـدود  کننـدة  انیب یبه داللت التزام ،)evolutionary biology( یتکامل یشناس ستیز

  .پژوهش است نیخطاب ا
، هرگونه تحلیلی بـر  گمان یب. استمربوط در این مقاله  ها لیتحلبه مبناي  ،تر يا هیپا ۀنکت
هـاي   بازي ۀینظردر درك پیدایش  نوشتار کوششکه در این  این. ي استوار استا ژهیومبناي 

 »روایـی «معنـاي کـاوش در    علم شده است، به ۀفلسفنظریات متعارف در  دگاهیاز دتکاملی 
چراکـه بررسـی ایـن موضـوع      26؛نیست ها آن رفتنینپذخود این نظریات یا پذیرش و حتی 

  27.طلبد یممجالی دیگر 
  

  يریگ جهینت. 7
تکـاملی   هـا  يبـاز  ۀینظرهاي کالسیک و  بازي ۀینظرمیان  ها تفاوتبه تصویر کشاندن برخی 

 جملـه  ازتعـادل   ۀدر برخی آثار نش و دست یافتن به نوع نگاه وي در تفسیر نقط و کنکاش
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بیان تفاوت دو رویکرد کنش جمعی و عقالنیـت  رغم   بهاین مقاله بود؛ نگاهی که  يها تالش
طـور کـه    همـان . علم اقتصاد قرار نگرفتـه اسـت   ۀفالسفو  شناسان روش توجه موردفردي، 

) 1(کالسـیک در مـواردي چـون     هـاي  نظریـۀ بـازي  تکاملی و  هاي نظریۀ بازيدیدیم میان 
) 4(فرض دانـش مشـترك،   ) 3( نوع بازیکنان مورد تحلیل،) 2(فرض عقالنیت در بازیکنان، 

ـ  مشـاهده  ییهـا  تفـاوت تفسیر موقعیـت تعـادلی   ) 5(فرایند گزینش تعادل و  ایـن  . شـود  یم
کالسـیک یـاد    هـاي  نظریـۀ بـازي  رفت در  تغییر یا پیش عنوان به ها آنکه گاهی از  ها تفاوت

ـ دقبیان  به. علم باشد ۀمحل تأمل فلسفی از منظر فلسف تواند یم، شود یم چنـین نظـري    تـر  قی
علـم اقتصـاد و توجـه بـه      ۀفلسفباید از منظر ) کالسیک هاي نظریۀ بازيرفت در  پیش ةدیا(

در این راستا کوشش نخست بر آن بود کـه بنـا بـه    . آن صورت پذیرد یشناس روشمباحث 
ـ نظر يریـ گ شکلعلم اقتصاد، ظهور و  یشناس روشسنت معهود در مطالعات  هـاي   بـازي  ۀی

علـوم   يریگ شکلپژوهشی الکاتوش و ظهور و  يها برنامه یشناس روشتکاملی را در قالب 
میـان ایـن دو تبیـین بـا      يها يناسازگاربا توجه به . یا نظریات از دیدگاه کوهن تحلیل کنیم

متعـارف در   يهـا  یشناسـ  روشهاي تکـاملی شـاهدیم، دریـافتیم کـه      بازي ۀینظرچه در  آن
  .دیآ یبرنماین کار  ةعهدعلم از  ۀفلسف

رویکرد فایرابند نسبت بـه   بچهارچوهاي تکاملی در  بازي ۀینظرسپس دریافتیم که 
برخالف نظر برخی که بـر ایـن    رسد یمنظر   به. است لیتحل  قابل» بهبود«یا » رفت پیش«

 »سـت ینفایرابنـد بـراي اقتصـاد مناسـب      “ممکن است زیچ همه” یِشناس روش«باورند 
. هاي تکاملی نقضی بـر ایـن ایـده اسـت     بازي ۀینظر، )252: 1373جانسون،  وگالس (

نه  ها يباز ۀینظري اقتصادي و مطالعات ها پژوهش ۀهاي تکاملی در مجموع بازي ۀینظر
پژوهشی و حتی  يها برنامه، ییگرا ابطالچون  ییها تیروا ۀیپابر  یافتگی نیتدوحاصل 

بـا   ختـه یآمکوهنی، بلکه تالشی اسـت   دگاهیاز دنظریه  /علم يریگ شکلبروز بحران و 
در استعارات جالب از سوي برخی عالمان؛ تالشی که از جهتی با مطالعات پیشین خود 

هاي کالسیک را نادیـده   بازي ۀینظراساسی در  يها مؤلفهیی برخی سواست و از  وندیپ
  .انگاشته است
در میـان اقتصـاددانان و محققـانِ     یشناخت روشپذیرش پلورالیسم  رسد یمنظر  هرچند به

 سـت ا یکافرو باشد اما  هروب ییها يدشوارعلم اقتصاد با  یشناس روشفلسفه و  ةوطنیِ حوز
در  فقـط  نـه ایشان بایـد بداننـد    28.شود يا دوبارهدر این حوزه دقت  گرفته شکلبه مطالعات 

علم نیز چنین رویکردها و نظراتی با صـدایی   ۀفلسفعلم اقتصاد که در فلسفه و  ۀفلسف ةحوز
ـ نظرموردي  ۀمطالعاگر این مقاله توانسته باشد در قالب  ،حال هر به. دنشو یمرساتر شنیده   ۀی
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یـا  » ریطوریقـایی «، »پلورالیسـتی «، »ضـد روشـی  «هاي تکاملی نشان دهـد کـه تفاسـیر     بازي
محل  تواند یمي اقتصادي ها پژوهشرفت مجموعه  نظریات و پیش يریگ شکلاز » گزینشی«

بـه   ،وطنی باشـد  گران پژوهشعلم اقتصاد مخصوصاً  یشناس روشتأمل متخصصان فلسفه و 
 .است افتهی  دستهدف خود 

علم اقتصاد، تمرکز بر  یشناس روشگیري مطالعات  بردهاي قابل ترسیم در پی یکی از راه
چون  ییها پرسشپیگیري . و رابینشتین است ،یالسک مکرویکردهاي افرادي چون فایرابند، 

ایجابی و کمربند حفاظتی تا چه حد راجع به نظریات یـا   يها برنامهسخت،  ۀهستبحث از «
عواقب تسلط رویکردهـاي کـوهنی و الکاتوشـی بـر     «، »مکاتب اقتصادي قابل تطبیق است؟

، »علم اقتصاد بر بروز خالقیت یا از بین رفتن خالقیـت اقتصـاددانان چیسـت؟    یشناس روش
 یشـناخت  روشبر اساس رویکرد پلورالیسم  توان یماز نظریات اقتصادي را  کی  کدامظهور «

نوآور اقتصادي یا  پردازان هینظرعلت بروز تغییر در نوع نگاه « تر مهماز همه  و 29»تبیین کرد؟
  »نو چیست؟ يها دهیاشان در خلق  عزیمت ۀنقط

؛ مخاطـب ایـن   بـریم  به پایـان مـی  مقاله را با فرازي از یک فیلسوف علم  نیا ،تینها در
علم  ۀفلسفعلم اقتصاد بلکه پژوهشگران  یشناس روشبخش مقاله نه لزوماً محققان فلسفه و 

  :بیان آگاسی به. وطنی هستند
است که کدام نظریه  شده متمرکز مسئله نیاعلم بر  ۀفلسفآن است که ... بدترین نکته 

معلوم است که ما  ،همه  نیا با. معناي اعتماد است پذیرش است و پذیرش کجا به ۀستیشا
 محدود ساده یتمیالگورآن را به  میتوان ینماعتماد خود را کنترل کنیم و یقیناً  میتوان ینم

 ۀشـ یاند، این سازد یمفرهنگ بشري در کل جدا  ۀفلسفعلم را از  ۀفلسفچه  آن. میساز
هـیچ امـر   . دربانان است که هر امري که کامالً علمی نباشـد، دون شـأن فلسـفه اسـت    

 ستینبراي فیلسوف علم یا فیلسوف هر وجه دیگري از فرهنگ بشري بیگانه  يا یانسان
  .)362: 1392 ی،آگاس(

 

  ها نوشت یپ
 

اسـتفاده   evolutionary واژة يبرا یو تحول یفرگشت ي،چون تطور یعبارات یهرچند در زبان فارس. 1
 ةکثـرت اسـتفاده از واژ   یـل باشد، به دل یتر از تکامل مناسب يچون تطور ینظر معادل و به شود می

  .یما کرده یتاز عرف تبع ي،در مجموعه مطالعات اقتصاد یتکامل
 هـاي  يشـامل بـاز  ( هـا  يباز یۀهمان نظر یککالس هاي يباز یۀمقاله منظور از نظر یندر سراسر ا. 2

 .است یتکامل هاي يباز یۀجز نظر به...) با اطالعات کامل، ناقص و  کارانه، یرهمکارانه، غ هم
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درك انگـارة دوم   يمناسب برا يدرآمد ی،به زبان فارس يمطالعات اقتصاد یاندر م رسد ینظر م به. 3
 یسـندگان نو ینچن هم. است یدفراهم آمده که مراجعه به آن مف) 1392(و همکاران  یعرب سوي از
عنـوان   بـا  يدکتـر  ۀنخست فصـل دوم رسـال   يها بخش یونالذکر را مد فوق فرض یشدو پ یزتم

. هسـتند ) 47- 22: 1392( ینعمت یآن از منظر اقتصاد اسالم یینرالز و تب ینسل ینعدالت ب یلتحل
و در بخـش  » متعـارف  گـراي  یجهگرا و اقتصاد نت اثبات یشناس معرفت«فصل  یندر بخش اول از ا

 .گرفته است مورد بحث قرار» اخالق و اقتصاد یوندپ«دوم آن 
 یـق محـل تحق  تواند یم یزن یمیو ش یزیکچون ف یدر علوم یو ارزش یهرچند وجود ابعاد اخالق. 4

 .یردقرار گ يا جداگانه
تعـامالت، مراجعـه بـه     یینها یجۀنت ییندر تع یهنظر ینا یکردبا رو یاجمال ییمنظور آشنا به . 5

 آن يو کاربردهـا  هـا  يبـاز  یۀنظرفصل هشتم  یه،نظر ینراجع به ا یآموزش یتنها متن فارس
 .رسد ینظر م به یدمف ،)313-269: 1392 ی،عبدل(

 ۀواسـط   بـه امـا   شـود  یمـ اسـتفاده   یتمعقولاز معادل  یبه زبان فارس یمتون فلسف یدر برخ یاگو. 6
بـر   یبـه زبـان فارسـ    یو علوم اجتمـاع  يدر متون اقتصاد یتعقالن واژةشدن استفاده از  یرگ همه

 .یما مانده بند يسنت موجود پا
 .2005نوبل در علم اقتصاد در سال  یادبود ةیزجا ةرابرت آومن، برند. 7
 .2005نوبل اقتصاد در سال  یادبود یزةجا ةبرند یگرد. 8
 ینشگـز  /انتخـاب  یـی عقال يدر باز یکنیهر باز) الف(ن است که آفرض  ینساده از ا یحیتوض. 9

و  داند یرا م ج يهر فرد) د(، داند یب را م يهر فرد) ج(، داند یالف را م يهر فرد) ب(، کند یم
 .آخر  یال طور ینهم... 

 بینی یشپمنظور   به یمناسب ییبر فرض دانش مشترك از روا یمبتن يها از موارد، مدل یارياما در بس. 10
 ).Fudenberg and Tirole, 1991: 98 ←نمونه  براي( یستندبرخوردار ن یکنانباز یرفتار واقع

  .1994نوبل در علم اقتصاد در سال  یادبود یزةجا ةبرند. 11
کـردن   ینـه کمبـود، تمرکـز بـر     مـورد توجـه  دونفره با مجموع صفر  هاي يبازچه در درك  آن. 12

  .شود یم رو هروب یچیدگیبا پ یکنانتعداد باز یشکه با افزا يا قاعده، بودحداکثرها 
. توجه شود ها يباز یۀدر نظر» پاسخ«و » تعادل ۀنقط«هرچند ساده اما مهم است که به تفاوت . 13

تعادل  ۀکارانه لزوماً نقط همیرغ يباز یکعنوان نمونه، پاسخ در   است دقت شود که به یکاف
 یناز هم یدشا. یستندکه پاسخ ن یافت توان یم ینقاط تعادل یست؛است اما خالف آن صادق ن

 يجـا  ، بـه )unsolvable games( یسـتند که قابل پاسـخ داده شـدن ن   هایی يروست که نش در باز
 توانـد  یمنظر  که به يجالب و یانب به. کند یبحث م) sub-solutions(ها  پاسخ یراز ز» نقاط تعادل«

 یلدالکه  دهد یرخ م یاتفاق ی،نشدن حل يباز یکدر  یگاه« یرد،مجزا قرار گ یمحل پژوهش
 یافتهنقاط تعادل  ۀمحدود کردن مجموع يبرا) good heuristic resons( یخوب یِخوداکتشاف
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 »کند یم يپاسخ را باز یکصورت نقش  ینکه در ا ،پاسخ منفردیرز یکشود؛ محدود کردن به 
)Nash, 1950: 23از ماست یدهاتأک ؛.(  
 .از ماست »يفرد یتعقالن«عبارت  يبند صورت. 14
 یـا رکـود   رفـت،  یشپ: اقتصادمنتشر شده که بعدها در  فلسفۀ علم یتانیاییبر ۀمجلمطالعه در  ینا. 15

 .گرفته است قرار يبردار مورد بهره یزن) 1373( انحطاط
 هـا  يبـاز  یـۀ نظراز کتاب کوهن که قابل انتساب به اقتصاددانان و متخصصـان   یتنها بخش یدشا. 16

مـورد   کند یمرا که مشاهده  یتا هر اعوجاج کند یمکه توقف  يدانشمند«فراز باشد که  یناست ا
؛ الاقل مجموعـه  )115: 1389 ،کوهن( »انجام دهد یکار مهم تواند یم ندرت بهقرار دهد،  یبررس

! انـد  مهـم  يانجـام کارهـا   یحوزه در پ ینعالمان ا تنها نهکه  دهد یمنشان  ها يباز یۀنظرمطالعات 
ـ  یـف تعر يا گونه بهبلکه مجموعه مطالعات خود را  بـا مشـاهدات و    ينگـار کـار  کـه ا  کننـد  یم

 .افراد ندارند یواقع یتعامل يرفتارها
هرچند ممکن است تـالش  «: دارد یابراز م یرابندچون کراس در تقابل با نظر فا یاقتصاددان. 17

و مسائل  یاساس هاي يبا دشوار »یتعقالن«و  »علم« ياستانداردها یريکارگ و به یفتعر يبرا
 »کنیم رها را هایی سنجه چنین باید ما که نیست آن معناي به منطقاً ینرو شود اما ا هروب يجد

)Cross, 1982: 335 .(نظر  متعارف در فلسفۀ علم، به یاتفارغ از انتقادات وارد بر نظر که  یحال در
 هـاي  یـین تب یـا منـد   قاعـده  هاي یشناس روش یزآن است که با تجو یرابندفا یدغدغۀ اصل رسد یم

 فعالیـت  یـز ؛ گـواه آن ن شـود  یرو م هعلم، کوشش عالمان با اختالل روب ینتکو یررفته از س شسته
 پـردازي  یـه نظر شـیوة  بـر  فایرابند تأکید به است کافی. است دانشمندان از بسیاري ۀنوآوران علمی

مشخصـات   یرامـون پ) 1386( یبـاکالم مطالعـۀ ز  يراستا دسـتاوردها  یندر هم. توجه شود یلهگال
 .آید ینظر م به یگرينمونۀ جالب د ید،نام توان می یوتنن یچه روش علم آن

 بـوده ) 1388( یانو رسـتم  یاز متوسـل  یرويبه پ rhetoricدر ترجمۀ  یطوریقار ةاز واژ یريگ بهره. 18
 .آن سودمند خواهد بود 196 صفحۀ 4 شتتر مراجعه به پانو یشب یحاتتوض يبرا. است

 یسـت در علم اقتصاد ممکـن ن  بینی یشکه اساساً پ دارد یاعالم م یالسک مک ین،افزون بر ا. 19
)1983 :487-488.( 
کـه   ینبدون ا یهنظر ینا. است یتوجه علم  جالب یاتمنظر از نظر یناز ا ینیتکامل دارو یۀنظر. 20

اشاره بـه  . برخوردار است ییباال گري ییننظر از قدرت تب داشته باشد، به بینی یشقدرت پ ینتر کم
 یـه، نظر یـک  بینی یشو پ گري یینقدرت تب یانم) trade-off(مطلب و بحث از وجود تعارض  ینا

  .112: 1388 ،داو: گرفته است منبع مورد اشاره قرار ایندر 
در  نـد بیرااعلم اقتصـاد و نظـر ف   یريگ شکل یرراجع به س یالسک مک یکردرو یانقرابت م. 21

 یالسـک  مـک عبـارت   یـن عالمـان در ا  يعلم برا ۀفالسف ايهعمل نبودن نظر يباب راهنما
  :یداستهو
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همـراه بـا    یچـون مجـادالت علمـ    یمشـکالت [ ییهـا  یناتوان نیچن يِا خطابهدرمانِ  وةیش
 يراهنمـا  عنـوان  بـه ، فلسـفه را  ...]در اقتصاد، آموزش نامناسب علم اقتصـاد و   یبداخالق
 یشـناختن ] چـه  آن[قانونمنـد کـردن    یرا که مـدع  يا فلسفهحداقل آن  ای، کند یمعلم رد 

)the knowable ( ،ردیپذ ینماست )McCloskey, 1983: 515.( 

مقالۀ بِنت . ارائه است  قابل یزن یککالس هاي يباز یۀنظر يبرا یلیتحل یناست که چن ذکر یانشا. 22
)Bennett, 1971 (هاست ياز باز یخاص ۀگون يبرا یطوریقاییر یلاز تحل یمیقد يا نمونه. 
شـان کـه    عبارت در کتاب پرآوازه ینو مورگنشترن، ا یمناز فون نو ،نغز ۀنمون یکعنوان  تنها به. 23

  :است یلتحل راستا قابل  ینبا آن است، در هم یزن ها يباز یۀنظر یريگ آغاز شکل
ـ  یاپو یۀنظر یک. یستاستما کامالً ا یۀکه نظر یما داشته یدما مؤکداً تأک تـر و   کامـل  گمـان  یب

علم وجود دارد که نشـان   يها شاخه یگردر د یشواهد فراوان یول. تر خواهد بود مرجح یجهدرنت
نهـادن چنـان    بنـا  يطور کامل درك نشده باشـد، کوشـش بـرا     به یستاکه جنبۀ ا یتا زمان دهد یم

 .)Neumann and Morgenstern, 1953: 44(است  یهودهب اي یهنظر
 یـزه، ، انگشان یافتهکه در رفتار بروز  رود یکار م به يا جنبنده يها مرده يبرا) zombie( یواژة زامب. 24

موضـوع سـاخته    ینبـا همـ   يمتعـدد  یلـی تخ هاي یلمف. وجود ندارد گري محاسبه و خودآگاهی،
 یتکـامل  هـاي  يباز یۀبا مفروضات مورد استفاده در نظر یاريقرابت بس رسد ینظر م اند که به شده
 بررسی اساسی فرض نظریه، این در بازیکنان یابودن افراد  انگیزه یبد که کراشاره  یدالبته با! دارند

 گـر  یـل دسـت تحل  بـه  یامـد پ یسجعل ماتر یا ینشو با چ يکه در مراحل بعد یناست، ا گر تحلیل
 .یردمورد کاوش قرار گ تواند یجداگانه است که م یبحث آید یم یانناگاه از تناسب سخن به م به

 ).McCloskey, 1983: 502( هاست يباز یۀنظر یزن ياستعارات از نظر و یناز ا یکی .25
 یطوریقـا ر یدةمحتمل بر ا يها ضعف یا ها ی، فارغ از سربستگیالسک در بحث از نظر مک یحت. 26

 .یمبرد یشپ بحث را به 
 یکـرد علـم اقتصـاد بـه رو    یشناسـ  روشغالب متخصصان فلسـفه و   خاطر تعلق  واسطۀ بهالبته . 27

نظـر   هرچنـد بـه  . از لطف نخواهد بود ینظرگاه خال ینموجود در ا یبه کاست يا اشارهالکاتوش، 
 یکـردي قصـد داشـته اسـت کـه رو     یپژوهشـ  يها برنامه یشناس روشالکاتوش با طرح  آید یم

در اشتباه بـودن   یاديتا حد ز يانتقادات وارد بر و یرکوهن ارائه کند، اما س یزمتفاوت از پوپر و ن
کـه   اسـت  هشد رحط) 1388( یناج ز سويا اي یدها یناز چن یمناسب ۀنمون. کند یمرا محرز  يو

  :شود یماکتفا  قول  نقل ینجا به هم یندر ا
متکثـر، علـم را از    اتیـ حـذف نظر  يبرا يا قاعده ارائۀدارد با  میتصم ...الکاتوش ابتدا 

و  شود یمجدا  ها آرمان نیاز ا جیتدر بهاو . بخشد ییرها تیو شکاک ،ییگرا ینسب، ییتکثرگرا
 يمحتـوا  ای میکه الکاتوش در مفاه یراتییتغ. ... دهد یمکامالً متفاوت ارائه  ينظر تاًینها.. .

؛ آورد یمـ وجود  در آن به يجد يها بیآس، کند یماعمال  یپژوهش يها برنامه یشناس روش
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 يهـا  برنامهبهتر و  یپژوهش يها برنامه نیب ستیقادر ن گرید یشناس روش نیکه ا يا گونه به
از  واقـع  در، دهـد  یمـ که الکاتوش انجـام   يکار... دست به انتخاب زند  فیضع یپژوهش

... اسـت   رابنـد یسخنان کوهن و فا مند قاعده يبند صورت ،یدر موارد اندک جز به ،يا هیزاو
 ).77: 1388 ،یناج(

جـوزف   یعنـی  یر،اقتصـاددان شـه   یـک فراز از  یندر مواجهه با ا یدبا یهر حال محققان وطن  به. 28
کـه   یمنـدار  یـن جز ا يا در عمل چاره... «: نندکبودن اعالم موضع  یعلم یارراجع به مع یتر،شومپ

ـ هر تکـه    ییرا در روشـنا  ینـده ، چـه از گذشـته و چـه از آ   )tooled knowledge( ابـزاررو  شِدان
 ).19: 1375 ،یترشومپ( »یمندار یگريد یارچراکه مع یمکن یابیو ارز یرخودمان تفس یارهايمع

 شناسـان  روش يبـرا  يا برنامـه «با عنوان ) 257- 244: 1994] 1982([فصل آخر کتاب کالدوِل . 29
در علم اقتصاد ارائه  یشناخت روش یسممناسب از پلورال یینی، تب»یشناخت روش یسمپلورال ـ اقتصاد

  .یردقرار گ مورد توجه تواند یمدرخور به انتقادات مطرح ارائه کرده است که  ییها پاسخو 
  
 منابع

در  یاضـیات علـم، منطـق و ر   ۀفلسف ،)ویراستار(شنکر . ج. ا در ،»علم امروز ۀفلسف«). 1392(جوزف  ی،آگاس
  .حکمت: تهران یري،رجمۀ ابوالفضل حقت ،یستمقرن ب

: تهـران  یان،رستم یو عل یدکتر محمود متوسل ۀ، ترجمياقتصاد یدر روش شناس یکنکاش). 1388( یالداو، ش
 .یاد دانشگاهجه

 ).2( 9 ،یکالم ـ یفلسف يها پژوهش ،»االبصار علم در یوتنن یروش علم«). 1386( یدسع یباکالم،ز
 .مرکز: تهران ی،فاطم یدونفر ۀترجم ،از آغاز تا سدة هجده ياقتصاد یلتحل یختار). 1375(جوزف  یتر،شومپ
ـ  و هـم  تکـاملی  نـاقص،  اطالعـات  هاي يباز ؛آن يو کاربردها ها بازي یۀنظر). 1392(قهرمان  ی،عبدل  ،هکاران

 .ها دانشگاه یکتب علوم انسان ینسازمان مطالعه و تدو: تهران
 هاي داللت و “هنجاري اخالق” یۀنظر«). 1392(بکنظر  يموحد يو مهد یمحمدجواد رضائ یدهادي،س ی،عرب

 ).2( 4 ،اسالمی اقتصاد معرفت ،»یاقتصاد اسالم يبرا ییها درس ي؛اقتصاد گذاري یاستآن در س
 ینازمان مطالعـه و تـدو  سـ : تهـران  یباکالم،ز یدسع ۀترجم ،یعلم يها ساختار انقالب). 1389( تامس ،کوهن

 .ها دانشگاه یکتب علوم انسان
 ی،رنـان  یمحسـن غالمـ   ۀترجمـ  ،انحطاط یارکود  رفت، یشعلم اقتصاد؛ پ). 1373( جانسون. وو . ج ،گالس

 .یرانفالحت ا: اصفهان
 یسـم آنارش: یالسـک  علـم اقتصـاد در نگـاه مـک     یطوریقـاي ر«). 1388( یانرسـتم  یمحمـود و علـ   ی،متوسل

 ).3( 44 ،ياقتصاد یقاتتحق ۀمجل ،»یشناخت روش یسمپلورال یا یشناخت روش
 .2 و 1 ،متافیزیک ،»الکاتوش یپژوهش يها برنامه یشناس بر روش ينقد«). 1388( یدسع ی،ناج
 ي،دکتـر  ۀرسـال  ،»یآن از منظـر اقتصـاد اسـالم    یینرالز و تب ینسل ینعدالت ب یلتحل«). 1392( محمد ی،نعمت

  .اقتصاد دانشگاه تهران ةدانشکد
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