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Abstract 

In the past half century, the Prisoner’s dilemma has gone beyond its initial boundaries and 

affected a wide range of institutional studies and interdependent systems in areas such as 

collective action, public goods, governance of the commons, social norms, social capital and etc. 

Due to this widespread reflection, the existence of serious deficiencies in this model can lead to 

extremely misleading results to researchers and policy makers. In this paper, using descriptive-

analytical research method and evolutionary game theory, we investigated the shortcomings of 

iterative and evolutionary prisoner's dilemma and conclude that this model has fundamental 

deficiencies in four different levels of institutional analysis -including definition of institutions, 

analyze their function, explaining their emergence and describing their changes- therefore it isn’t 

suitable for theorizing about institutional problems listed in the first lines. Then, referring to the 

role of uncertainty in cooperation problem and regarding the effect of the small world networks 

on payoffs distribution, we have used a semi-parametric Stag Hunt matrix to create an alternative 

theoretical framework and concluded that the non-spontaneous overlap between strong and weak 

ties can accumulate synergistic flows between content and structure and thus provide a suitable 

environment for institutionalizing capacity to achieve public interest on large scale. Accordingly, 

the process of overcoming social traps begins only with synergetic institutions rather than free 

ride punishments proposed by prisoner's dilemma. 

Key words: Institutions, Cooperation problem, Evolutionary game theory, Prisoner's dilemma, 

Stag hunt. 
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 نهادها؛ زندانی در تبیین پیدایشعمای ی مکاستی ها

 مقدمه ای بر مدل جایگزینهمراه با 

 ، تهران، ایراندانشگاه علامه طباطبایی و توسعه اقتصادی،گروه برنامه ریزی  ،مومنی استادفرشاد 

 تهران، ایران ، دانشگاه علامه طباطبایی،توسعه اقتصادی دانشجوی دکتری 2* رضا شهره

 چکیده

نظام های  مرتبط با سائلاز م گستره ای فراتر رفته و ،در حوزه تعارض منافع سطح خرد از مرزهای آغازین خود معمای زندانی مدلرن اخیر م قدر نی

. با چنین بازتاب تحت تاثیر قرار داده است . راسرمایه اجتماعی و.. ،هنجارهای اجتماعیکنش جمعی، منابع اشتراکی،  وابستگی متقابل ازجمله

 را به نتایج اشتباهی رسانده و آسیب شناسی دام های گسترده ای بدیهی است وجود کاستی های بنیادی در این مدل، پژوهشگران و سیاست گذاران

تحلیلی و نظریه بازی های تحولی، ابتدا به واکاوی کاستی -را ناممکن خواهد نمود. در این مقاله با بهره گیری از روش تحقیق توصیفی اجتماعی

 ایم که این مدل در چهار سطح تعریف نتیجه گرفتهچنین  پرداخته و -تکراری و تحولی-های نهفته در پویایی ها و انگاره های مدل معمای زندانی

، توضیح کارکرد، تبیین پیدایش و توصیف دگرگونی نهادها با کاستی های بنیادینی روبروست، از اینرو از توانایی تحلیل مسائل یادشده در مفهوم

نظام  همکاری و واکاوی تاثیر شبکه های جهان کوچک برسپس با یادآوری نقش عدم اطمینان در ایجاد چالش  سطرهای آغازین برخوردار نیست.

 ایم که همپوشانی به این نتیجه رسیدهاز ماتریس شبه پارامتریک شکار گوزن جهت ارائۀ یک چارچوب نظری جایگزین بهره گرفته و  توزیع منافع،

 و خلق ظرفیت نهادگذاری، بستری برای ان محتوا و ساختارافزایی می میان پیوندهای قوی و ضعیف می تواند با انباشت جریان های هم ناخودانگیختۀ

براین اساس فرایند برون رفت از دام های اجتماعی تنها به کمک نهادهای هم افزاینده آغاز تامین خیرهای همگانی بزرگ مقیاس فراهم آورد. 

 معمای زندانی. ا هنجارهای اقتدارگرایانۀخواهد شد نه ب

 ، مدل شکار گوزنهمکاری، نظریه بازی های تحولی، مدل معمای زندانی نهادها، مساله :کلیدواژه ها

 JEL :C73 , O43 طبقه بندی

 مقدمه-1

لی همچون ارتباط بین نهاد ها و توسعه، مدت هاست که به خوبی شناخته شده است. همچنین مطالعات بسیاری در مورد مسائ
های غیر رسمی،سرمایه اجتماعی و ... انجام شده است که ، مدیریت منابع اشتراکی، نهاد همگانیکنش جمعی، کالاهای 

در بیشتر با این وجود  همگی نقطه اتصال دو حوزه از دانش اقتصاد یعنی نظریه نهاد ها و نظریه بازی به شمار می آیند.
براساس  یکایک مسائل یاد شده منافع درکه توزیع فرض شده  گونه ی انجام شده اند اینمطالعاتی که در حوزه نظریه باز

 معمای زندانی انجام می گیرد. ماتریس
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 مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتری رشته توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی است. -
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از  همکاری باز بمانند و شگران ازجب می شود که کنمو «ج یک جانبهخرو»معمای زندانی، نفع اضافی  نظام توزیع منافع در
کنند.  بسنده «دو جانبه خروج» باید به پاداش ناچیز ، سرانجامرا برمی گزینند« خروج از همکاری»بازیکن  آنجا که هر دو

این  اگر :است که پرسش این پاسخگویی بهولی، حاساسی ادبیات معمای زندانی تکراری و ت جستارمایۀ ،براین اساس
موفق به تاسیس جامعه شده و تمدن خود پس چگونه انسان ها  واقعی را بازنمایی می کند نظام های وابستگی متقابل ماتریس،

 بنا نموده اند؟ «همکاریمعجزۀ »راساس را ب

این ایده را  ها، 4«بازی ابر» گونه بندی انواع و با طرح مدل معمای زندانی تکراری (701: 7591) 3لوس و رایفا نخستین بار
طرح نمودند که وقتی بازی به گونه ای نامحدود تکرار شود، دوراندیشی کنشگران موجب دستیابی به منافع مشترک خواهد م

گسترش یافت  (Friedman, 1971) 6قضیه فولک ( وHoward, 1966) 9چون فرابازی با خلق مفاهیمیشد. این ایده 
ولی، بستری جهت ورود حکه همچنان بر انگاره های عقلانیت و اطلاعات کامل بنا شده بودند. با ظهور نظریه بازی های ت

که معمای زندانی را تبیین  (7594)1اکسلرود نمونهفراهم شد. به عنوان د برآمده از عقلانیت محدویادگیری استراتژی های 
به عنوان راه حل مساله همکاری، الگوی مبادله « 9این به آن در» می پنداشت، ضمن معرفی استراتژی« تکامل همکاری» ۀکنند

اقتدار مرکزی،  این نمونه نشان می دهد که چگونه در غیاب"دانسته و افزوده است:  5«عمل متقابل»رای در سنا را نمونه ای از 
همکاری در میان افراد خودخواهی که هیچ دغدغه ای برای دیگران ندارند و اهمیتی برای رفاه گروه برنمی شمارند، شکل 

بدین ترتیب مدلی که در آغاز بنا بود به واکاوی تضاد منافع میان کنشگران سازمانی و  .(Axelrod,1984:6) "می گیرد
بپردازد و نشان دهد که چگونه برخی نهادها از رهگذر دستکاری نظام  -و دولت هاهمچون شرکت های تجاری –عقلانی

خود تبدیل به سازه ای ایدئولوژیک شد که گاه با تاکید  ،توزیع منافع، به شکاف میان عقلانیت فردی و جمعی دامن می زنند
و سایر نظم اجتماعی می داد و دولت  بر عقلانیت ابزاری و گاه با توسل به عمل متقابل غریزی، خبر از تکامل خودجوش

  تعطیلی اخلاقی و نهادی فرا می خواند.کنشگران کلیدی را به 

و  70لیتااولمان مارگ بازتاب معمای زندانی در تحلیل نهادهای غیررسمی محدود به رویکرد یادشده نیست. به عنوان نمونه
ضمن بهره گیری از ماتریس معمای زندانی در تحلیل عرضه و تقاضای هنجارهای اجتماعی، معتقدند  77کلمنجیمز 

برونبودهای منفی کنش های فردی، صرفا با مبادله خودجوش حقوق کنش رفع نخواهند شد و برقراری هنجارهای ضمانت 
ای از میان سایر تحلیل ه (.Coleman, 2011: 384)است موعه ای از روابط اقتدارنیازمند مج -برخلاف نظر آکسلرود–شده

ی منابع اشتراک مدیریت، (Van Lange et al., 2016)کالای همگانیمی توان از مسائل کنش جمعی و  نهادی مشهور
(Ostram, 1990،) تحلیل ناهمسویی هزینه های مبادله و مقیاس تولید (Greif, 1993) ل سازی از تغییرات نهادی و مد

ز می توان به نظریه پردازانی همچون در برنامه پژوهشی سرمایه اجتماعی نی نام برد. (433الف:  7353و همکاران)متوسلی درونزا 

                                                            
3 Luce, R. P., & Raifa, H. 
4 Super game 
5 Meta game 
6 Folk theorem 
7 Axelrod, R. 
8 Tit  For Tat 
9 Reciprocity 
10 Ullmann-Margalit, E. 
11 James Coleman 
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صرفا برآمده  را مساله همکاری اشاره نمود که (7: 1000) 73فوکویاما ( و416و393: 1077( کلمن )306و 197: 1073) 71پاتنام
 .اله سواری مجانی دانسته اندراه حل مس را و سرمایه اجتماعی معمای زندانی پنداشته از

وی دیگر بازتاب چشمگیر معمای زندانی در علوم اجتماعی موجب نگارش شماری از مقالات انتقادی شده که مباحثی از س
 پیرامون موضوعات زیر مطرح نموده اند:

(، نورثکات و 7556) 79گیلبرت(، 7561)74تولاکاز جمله در  معمای زندانی منافع ماتریس ( انتقاد از قدرت تبیین ناچیزالف
 بدون اشاره به پویایی های مدل ( 1071) 71(، روبرت و برومن1079) 76الکساندروا

انی و رایح، (7551) 75(، داگاتکین و همکاران7517) 79از جمله در آرنولد این ماتریس ( تاکید بر عدم تایید تجربیب
ت که این مدل بخشی از تضاد منافع سطح خرد را در میان کنشگران و... بدون در نظر گرفتن این واقعی (1077) 10بشاری

 بازنمایی می کند. -در حوزه هایی همچون روابط خارجی و انحصار چندجانبه –سازمانی

 ,.Dugatkin et alپ( نقد کاربردهای خاص نظام توزیع منافع معمای زندانی از جمله در حوزه هایی همچون اقتصاد )

 Aklin & Mildenberger(، تغییرات آب و هوایی)Robèrt & Broman 2017منابع اشتراکی )(، مدیریت 1992

 & Rogowski(، بهداشت و درمان )Gilbert, 1996(، نهادهای دمکراتیک )McAdams, 2008(، حقوق )2020

Lange, 2022( و بازی های چانه زنی )Nemeth, 1972بدون نقد نتایج مدل های پویا ) 

(، مک 7599) 17(، اسنیدال7561هماهنگی به عنوان جایگزین مناسب معمای زندانی از جمله در تولاک) ازیب( معرفی ت
عدم اطمینان بنیادی را نادیده می گیرد و بازی را  ین نکته که این جایگزینی، مسالۀ( و... بدون در نظر گرفتن ا1009) 11آدامز

درضمن تقابل میان معمای زندانی و هماهنگی همزاد تقابل  13می کند.محدود « ساختاری»تنها به نظام های وابستگی متقابل 
 میان تضاد و وفاق است، درنتیجه در این جایگزینی تضاد منافع میان کنشگران نیز نادیده خواهد ماند.

 14بینمور از جمله دربه عنوان جایگزین معمای زندانی  -در چارچوب مدل شکار گوزن- قرارداد اجتماعی مفهومطرح  (ت
دستیابی به  حل مسالۀ کنش جمعی و بدون اشاره به چگونگی پیدایش بستر نهادی لازم برای ( و...1004)19اسکیرمز (،2991)

 16اجتماعی. قرارداد

                                                            
12 Putnam, R. 
13 Fukuyama, F. 
14 Tullock, G. 
15 Gilbert, D. R. Jr. 
16 Northcott, R. & Alexandrova, A. 
17 Robèrt, K. H. & Broman, G. 
18 Arnold, E. 
19 Dugatkin, L. A., et al. 
20 Raihani, N. J. & Bshary R. 
21 Snidal, D. 
22 McAdams, R. H. 

 به این موضوع بازخواهیم گشت. 7-1-3 در بخش 23

24 Binmore, K. 
25 Skyrms, B. 
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وجه به جستارمایۀ نقد های یادشده، به نظر می رسد جای یک پژوهش فراگیر که افزون بر نقد انگاره ها و نتایج ایستا و با ت
« بستر نهادی کنش جمعی»و « عدم اطمینان»زندانی، مسالۀ همکاری را با در نظر گرفتن مسائلی همچون پویای معمای 

 همچنان خالی است. دست یابد، یک مدل جایگزین به صورتبندی نموده و

کاستی های این مدل در تبیین پیدایش و دگرگونی  هایی از مدل تحولی معمای زندانی نمونه در این مقاله پس از معرفی
، چالش های مرتبط با تبیین مسیر 11خواهند شد. برای این منظور ابتدا براساس نتایج شبکه های عامل محورواکاوی  نهادها

تکامل همکاری مرور خواهند گردید، سپس نشان داده می شود که بخش قابل توجهی از شکاف موجود میان نظریه و 
ده برآمده از ناتوانی ماتریس معمای زندانی در بازنمایی مسالۀ عدم اطمینان است. پس از آن، تناقض های برآمده از مشاه

نادیده گرفتن بستر نهادی مرور شده و در نهایت این بحث با نقد انگاره های زیست شناختی به پایان خواهد رسید. در بخش 
، پایه ها و دلالت های ف دو شبه پارامتر مرتبط با شبکه های جهان کوچکو تعری چهارم نیز با کمک ماتریس شکار گوزن

 یک چارجوب نظری جایگزین معرفی خواهند گردید.

 مدل مفهومی پژوهش -2

 و شبکه های عامل محور های تحولی مدل -1-7

کنشگر تعریف می شود که در یک نظام توزیع منافع مفروض، به  Nمدل نمونۀ تظریۀ بازی های تحولی با یک شبکه شامل 
دفعات با یکدیگر به همکنش می پردازند و براساس فرض عقلانیت محدود به تدریج یاد می گیرند که چگونه وضعیت خود 

رش را می را بهبود بخشند. بدین ترتیب یک استراتژی موفق به تدریج در سراسر شبکه گسترش می یابد و میزان این گست
توان با توجه به ماتریس منافع بازی و همچنین نوع ساختار ارتباطی میان کنشگران برآورد نمود. در ذیل سه نمونه از 

 ساختارهای مرتبط با مدل های تحولی  مرور خواهند شد:

 :19شبکه های منظم -1-7-7

یشان وابسته است. درنتیجه همکنش ها مقیدند و در این شبکه ها تعداد کنشگران محدود و روابط میان آنها به موقعیت فضای
 :Alexander,2007عددی ثابت است ) -نشان داده می شود kیعنی تعداد گره های متصل به هر گره که با -درجۀ گره ها 

(. ساده ترین نوع شبکۀ منظم با یک زنجیره از بازیکنان تعریف می شود که هر یک در دور نخست بازی استراتژی 42
برگزیده اند و در دور بعدی با مقایسۀ پاداش خود با دو گره همسایه، نسبت به حفظ یا تغییر آن استراتژی تصمیم  خاصی را

خواهند گرفت. در این شرایط پویایی های شبکه تحت تاثیر انتخاب کنشگران مرزی ای قرار دارد که به دلیل برخورداری از 
از دو تجربۀ متفاوت بهره گرفته و الگوهای یادگیری را به سمت کنشگران همسایگانی با استراتژی های مختلف، می توانند 

(. بنابراین در هر نظام توزیع منافع مفروض می توان با Alexander,2007: 44غیر مرزی متصل به خود منتشر کنند )
 مقایسه ی پاداش کنشگران مرزی، سمت و سوی انتشار استراتژی ها را به سادگی مشخص نمود.

 شبکه های تصادفی: -1-7-1

                                                                                                                                                                                                
 .در پایان بخش جهار به این موضوع خواهیم پرداخت 26 

27 Agent Based Networks 
28Lattice Networks 
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نعریف می شوند. براساس یک جمعیت بسیار بزرگ با همکنش های کاملا تصادفی و کنشگرانی نامقید  این شبکه ها برای
در صورتی افزایش خواهد یافت که پاداش انتظاری بازیکنانی که آن بر  isبسامد هر استراتژی مانند  15معادلۀ همانندسازی

(. یعنی اگر وزن نسبی پذیرندگان 111rxandeeAl :2007,گزیده اند بالاتر از پاداش انتظاری کل جمعیت باشد)
و پاداش  (𝐹(𝑖|�̅�)ا با ر i، پاداش انتظاری منتسب به استراتژی �̅�، بردار استراتژی های کل جمعیت را با isرا با  iاستراتژی 

  نشان دهیم، رابطه زیر قابل اثبات است: 𝐹(�̅�|�̅�)متوسط کل جمعیت را با 

𝑑𝑠𝑖

𝑑𝑡
= 𝑠𝑖[𝐹(𝑖|�̅�) − 𝐹(�̅�|�̅�)]  

 نشان دهیم، داریم: irو نرخ رشد آنها را با  inرا با  iاثبات: اگر تعداد پذیرندگان استراتژی 

𝑠𝑖 =
𝑛𝑖

𝑁
  →   𝑛𝑖 = 𝑠𝑖 . 𝑁 

𝑑𝑛𝑖

𝑑𝑡
= 𝑟𝑖𝑛𝑖 

𝑑𝑛

𝑑𝑡
= ∑

𝑑𝑛𝑖

𝑑𝑡
= ∑ 𝑟𝑖𝑛𝑖 = �̅�𝑁 

𝑑𝑠𝑖

𝑑𝑡
=

𝑑

𝑑𝑡
(

𝑛𝑖

𝑁
) =

𝑁
𝑑𝑛𝑖
𝑑𝑡

− 𝑛𝑖
𝑑𝑁
𝑑𝑡

𝑁2
=

𝑟𝑖(𝑠𝑖𝑁)𝑁 − �̅�(𝑠𝑖𝑁)𝑁

𝑁2
= 𝑠𝑖(𝑟𝑖 − �̅�) 

رابطۀ بالا را می توان به شکل زیر بازنویسی کرد و میزان  و اصل انتشار استراتژی موفق براساس فرض عقلانیت محدود
 برای هر نظام توزیع منافع مفروض برآورد نمود:گسترش هر استراتژی را 

𝑑𝑠𝑖

𝑑𝑡
= 𝑠𝑖[𝐹(𝑖|�̅�) − 𝐹(�̅�|�̅�)]  (7                                                                                                                            )         

 دربخش های آینده به این رابطه باز خواهیم گشت.

 : 30شبکه های جهان کوچک -1-7-3

( معرفی شده و شباهت بسیاری با جوامع انسانی دارند، برخی گره 440: 7559) 37در این شبکه ها که از سوی وتز و استروگتز
ها به گونه ای نظام مند با گره های بیشتری در ارتباطند و می توانند به عنوان یک کنشگر کلیدی، پلی میان خوشه های 

لی، امکان برقراری حبدین ترتیب با وجود تراکم بالای همکنش های م .(Alexander,2007: 77)قرار سازند دوردست بر
 پیوند با گره های دور نیز حفظ می شود. این دو ویژگی را می توان به کمک دو شاخص زیر بازنمایی نمود:

 & Watts) گره که به یک گره معین متصلنددو احتمال اتصال مستقیم که عبارت است از  (C) 31«ضریب خوشه بندی»-الف

Strogatz, 1998: 441.این کمیت برآوردی از تراکم پیوندهای محلی به دست می دهد .) 

                                                            
29 Replicator Dynamics 

30Small World Networks 
31 Watts, D., & Strogatz, S. 
32cluster coefficient 
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 یک گره به گره دیگرمتوسط تعداد گام های مورد نیاز برای رسیدن از  که عبارت است از (L) 33«طول مسیر شاخص-ب

(Watts & Strogatz, 1998: 441 این کمیت .) نشان می دهد اطلاعات، باورها و الگوهای رفتاری با چه سرعتی در سراسر

 ه منتشر می شوند.  شبک

الگوهای یادگیری در این شبکه ها برای  عمومی با توجه به آنچه در شرح دو شبکۀ پیشین بیان شد، برآورد سمت و سوی
مونه های پرجمعیت با بهره گیری از معادلۀ نمونه های بسیار کم جمعیت با الگویی مشابه شبکه های منظم و برای ن

 همانندسازی امکان پذیر است.

 تحولی معمای زندانی مدل -2-2

و  کاری، با دو نظام توزیع منافع معمای زندانییا همان مساله هم« دستیابی به منافع مشترک در شرایط عدم اطمینان»مساله 
 :ین دو ماتریسویژگی های ابر  زیر مروری خواهد شد قابل واکاوی است. در 34شکار گوزن

 (Axelrod,1984:.8) الف( ماتریس معمای زندانی
 Y>X>Z>S: ریفشرط تع

 Alexander,2007: 102)) نب( ماتریس شکار گوز 
 X>Y>Z>S شرط تعریف:

  همکاری ب ب عدم همکاری   همکاری ب ب عدم همکاری

S=0    ,  Y’=5 X=4   ,   X’=4 همکاری الف  S=0  , Y’=3 X=4   ,   X’=4 

 )تعادل نش(

 همکاری الف

Z=1    ,  Z’=1 

 نش(  )تعادل

Y=5   ,   S’=0 

 Y>Xشرط اصلی: 

 Z=1    ,  Z’=1  الف عدم همکاری

 نش(  )تعادل

Y=3  ,   S’=0 

 Y<Xشرط اصلی: 

 الف عدم همکاری

X     منافع همکاری دوجانبه:Y یک جانبه     : منافع خروجZ دوجانبه    : منافع خروجS منافع همکاری یک جانبه: 

واحد کسب می کند و با  4 در مدل معمای زندانی اگر کنشگر الف از طرف مقابل انتظار همکاری داشته باشد، با همکاری
ر همکاری نداشته همکاری نمی کند. اگر هم از طرف مقابل انتظا Y>Xبا توجه به شرط  درنتیجه ،واحد 9عدم همکاری 

، باز هم همکاری Z>0پس با توجه به شرط  ،واحد 7عدم همکاری و با  به دست می آوردواحد باشد، با همکاری صفر 
واحد به دست  4ریدر مدل شکار گوزن اگر کنشگر الف از طرف مقابل انتظار همکاری داشته باشد، با همکا نخواهد کرد.

او نیز همکاری می کند اما اگر از طرف مقابل انتظار  X>Yبا توجه به شرط  پس واحد، 3می آورد و با عدم همکاری 
او نیز  Z>0پس با توجه به شرط  واحد، 7عدم همکاری می گیرد و با  واحدری نداشته باشد، با همکاری صفر همکا

د عدم همکاری موجب می شو Y>Xگونه که پیداست در ماتریس منافع معمای زندانی، شرط  همان همکاری نخواهد کرد.
صورتی که از غالب قابل تعریف نیست و کنشگر دربه عنوان استراتژی غالب قابل تعریف باشد. اما در شکار گوزن استراتژی 

 دیگران انتظار همکاری داشته باشد خود نیز همکاری خواهد نمود. 

 بدین ترتیب دستکم دو گونه شکست همکاری از هم قابل تفکیک خواهند بود:

                                                            
33path length 
34 Stag Hunt 
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در این حالت با اینکه همکاری متقابل  همکاری در شکار گوزن پیایند عدم اطمینان نسبت به موفقیت همکنش است.شکست 
دستیابی به منافع مشترک همچنان با چالش  ندارند، ج از همکاریخرو عینی برای ۀکنشگران انگیزبالاترین پاداش را داشته و 

همکنش، همکاری را به شکست می  نهادگذار ا عدم مشروعیت نظامچراکه عدم باور به همکاری دیگران و ی ،روبروست
است که موجب می  -ج از همکاریخرو یا نفع بیشینۀ– Y>Xشکست همکاری در معمای زندانی پیایند فرض اما  کشاند.

 یگران نیز نفع خود را در عدم همکاری ببیند.شود کنشگر حتی در صورت باور به مشارکت د

گونه است که انسان ها موفق ندانی در دنیای واقعی به وفور یافت می شود چکه اگر ماتریس معمای زاکنون پرسش این است 
به بنای جامعه شده و تنها موجوداتی اند که هر چه بر جمعیتشان افزوده شده موفق تر نیز بوده اند؟ پاسخ های مطرح شده در 

 را می توان در سه بند خلاصه نمود:: معمای زندانیادبیات 

دوراندیشی  بازی به گونه ای نامحدود تکرار شود، برای همیشه برگزار نمی شوند. اگریکبار  زی هابسیاری از با الف(
مطرح شد  (7591لوس و رایفا ) خواهد شد. این ایده ابتدا از سوی رهنمون دستیابی به منافع مشترک کنشگران آنها را به سوی

 «بازی فرا» (،Romero & Rosokho 2018و Rubinstein, 1979« )ابر بازی» در کلید واژه هایی همچون و
(Howard, 1966) ،«قضیه فولک» (Friedman, 1971) ،«6) 39«اثر شهرتamagishi, 198Y ،9819Greif,   و

Chu et al., 2018) ،«به مثل معامله»یا  «عمل متقابل» (Axelrod, 1984  وKabir et al., 2018)  و یادگیری مبتنی
 نمود یافت.( Wang et al., 2020استراتژی مختلط )بر 

مجموعه ای از نهادهای رسمی و  ،وجود ندارد ای تکرار نامحدود بازی و یا عمل متقابلب( در مواردی که تضمینی بر
تکروی و برونبودهای منفی کنش فردی را  ۀانگیز -موعه ای از منابع اقتدار ضمانت شده اندجکه از سوی م-غیررسمی 

هنجارهای »در تعریف  لیتاکاهش داده و به حل مساله همکاری و برقراری نظم اجتماعی یاری می رسانند. اولمان مارگ
ا آنه ،رفتار کنشگران ساس قراداد قابل برپایی نیستند، بلکه با نظارت برهنجارهایی را معرفی کرده که صرفا برا« معمای زندانی

کلمن نیز معتقد است در مواردی که مبادله حقوق کنش در قالب  (.Coleman, 2011: 384) را وادار به همکاری می کنند
این تقاضا  -برخلاف تحلیل های کارکردگرایانه-عمل متقابل امکان پذیر نباشد تقاضای هنجار به وجود خواهد آمد. اگرچه 

 ,Coleman) همکاری به ساختارهای اجتماعی مناسب در سمت عرضه نیز نیاز داردبه معنای ایجاد هنجار نیست و حل مساله 

اخیری که از مفهوم هنجارهای اجتماعی در معنایی مستقل از هنجار خودانگیختۀ عمل متقابل  در میان مقالات (.406 :2011
 ( اشاره نمود.1079) 31( و همچنین هو و لیونگ1010) 36بهره گرفته اند می توان به دایکرت و همکاران

را  و تغییرات نهادی وجود دارد که تکامل همکاری -ست شناختیتحت تاثیر مطالعات زی–ادبیات گسترده ای نیز -پ
 & Trivers,1971 ،Milinski,1987  ، Killingback) براساس مفاهیمی چون نوع دوستی و عمل متقابل غریزی

Doebeli, 2002  ،Wang et al., 2021 و Xiaotong et al., 2021 )و نیز انتخاب خویشاوندی و گروهی 
(Dawkins,1976 Marshal & Rowe,2004 , ) دهد.می توضیح 

                                                            
35 Reputation effect 
36 Diekert, F., et al. 
37 Hu, S. & Leung, H. 
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توضبح دهند که در زیر به  د حل معمای زندانی را به کمک شبکه های عامل محورهمچنین مدل های بسیاری کوشیده ان
 نمونه هایی از آنها خواهیم پرداخت:

 شبکه های منظم:معمای زندانی در  -1-1-7

 6، با یک توالی مفروض از 1در ابتدایی ترین مدل ممکن، اپیزود صفر بازی برای یک زنجیره از یک شبکه منظم با درجه 
 ( به شکل زیر قابل ترسیم است:Cمشارکت جو ) 6( و Dتکرو )

 … D1 D2 D3 D3 C1 C2 C3 C4 C5 D4 D5 `… کنشگران

 ... 2Z 2Z 2Z Z+Y X 2X 2X 2X X Z+Y 2Z … پاداش ها

در دور بعدی  -C5 و D3 ، D4، C1یعنی -اکنون پرسش این است که چه شرایطی موجب می شود کنشگران مرزی
هیچ گاه تغییر استراتژی نخواهند D4 و D3است  Y>Xاز آنجا که براساس مفروضات مدل  استراتژی خود را تغییر دهند؟

 بستگی دارد. در این شرایط با سه وضعیت مواجهیم:  C5 و C1داد بنابراین همه چیز به انتخاب های آتی

 همکاری را ترک خواهند کرد. -و سایرین در دورهای آتی -در دور بعدآنها باشد  2X< Y+Z( اگر 7

 باشد در دور بعد هیچ تغییری رخ نخواهد داد.  2X> Y+Z( اگر 1

مورد سازوکار یادگیری است. در این حالت خاص  باشد، تغییر استراتژی وابسته به مفروضات مدل در 2X= Y+Z( اگر 3
 ( Alexander,2007: 65مدل ساز می تواند با فرض سازگاری تصادفی به همان نتایج حالت دوم دست یابد. )

فرض شده است اما با افزایش درجه گره نیز منطق حل مساله تغییر نخواهد کرد. از میان مدل های مشابه  k=2در این نمونه 
و همچنین تفاضل بسیار ناچیز  ( اشاره نمود که با فرض وجود هسته های اولیه همکاری7551) 39ه مدل نوواک و میمی توان ب

 ، موفق به حل مساله همکاری شده اند.Xو  Yمیان 

 شبکه های تصادفی:معمای زندانی در  -1-1-1

  یک شبکۀ تصادفی به شکل زیر قابل محاسبه است: گزین های Cشرایط لازم جهت افزایش( 7با توجه به رابطۀ )

𝑑𝑠

𝑑𝑡
= 𝑠𝑖[𝐹(𝐶|�̅�) − 𝐹(�̅�|�̅�)] 

 داریم: را برگزیده اند Cبه عنوان  نسبت افرادی که   p تعریف براساس ماتریس منافع معمای زندانی و

𝐹(𝐶|�̅�) = 𝑋𝑝 

𝐹(𝐷|�̅�) = 𝑌𝑝 + 𝑍(1 − 𝑝) 

𝐹(�̅�|�̅�) =  𝑝. 𝐹(𝐶|�̅�) + (1 − 𝑝)𝐹(𝐷|�̅�) 

𝐹(𝐶|�̅�) − 𝐹(�̅�|�̅�) = (1 − 𝑝)[(𝑋 − 𝑌 + 𝑍)𝑝 − 𝑍]      

 در نتیجه:

                                                            
38 Nowak, M. A. & May, R. M. 
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𝑑𝑠

𝑑𝑡
= 𝑝(1 − 𝑝)[(𝑋 − 𝑌 + 𝑍)𝑝 − 𝑍]  (1)                                                                                                                     

 گزین ها به شرطی افزایش پیدا خواهد کرد که داشته باشیم: Cبدین ترتیب نسبت 

𝑝 >
𝑍

𝑋 − 𝑌 + 𝑍 
 

است قدر مطلق طرف دوم این نابرابری همواره بزرگتر از واحد خواهد بود!  X<Yاما از آنجا که در ماتریس معمای زندانی 
 در نتیجه مساله معمای زندانی در شبکه های تصادفی راه حلی ندارد.

 شبکه های جهان کوچک:معمای زندانی در  -1-1-3

یادآوری این نکته که انگاره های معادلۀ همانندسازی برای شبکه های جهان  با توجه به نتایج شبکه های منظم و تصادفی و
کوچک پرجمعیت نیز صدق می کند، به روشنی پیداست وجود شبکه های جهان کوچک تغییر نظام مندی در حل معمای 

کنشگران  اده اند که اگر( نشان د919: 1000) 35زندانی ایجاد نخواهد نمود. از این گذشته برخی از مدل سازان از جمله نیومن
برخی دیگر نیز همچون  گزین باشند وجود این شبکه ها از گسترش همکاری جلوگیری خواهد نمود.Dکلیدی شبکه، 

گزین برونزا و مفروض گرفتن خوشه های همکاری در اپیزود  C( با فرض وجود کنشگران کلیدی 97: 1001الکساندر )
صفر، کوشیده اند حل مساله همکاری را توضیح دهند. وی در یک شبکه جهان کوچک کم جمعیت، بردار توزیع منافع را با 

یک تعریف نموده و در این حالت ویژه، به  [X=0.9 Y=1  Z=0.3]و به صورت  Xنسبت به  Yفرض برتری بسیار ناچیز 
توالی از رشد همکاری رسیده است. فرض دیگر الکساندر در این مدل این بوده که در اپیزود صفر بازی، بیش از نیمی از 

 جمعیت به طور برونزا استراتژی همکاری را برگزیده بوده اند.

 پیدایش نهادها:همکاری و تبیین  وضیح تکاملدر ت معمای زندانی کاستی های مدل -3

 در تبیین شکل گیری نخستین الگوهای همکاری: ناتوانی شبیه سازی های تحولی -3-1

 -در بهترین حالت –و شبکه های جهان کوچک کم جمعیت مدل معمای زندانی در شبکه های منظم همان گونه که بیان شد
باید در این مدل تبیین شود . در حالی که آنچه می تنها می تواند حلقه های همکاری کنندۀ مفروض و برونزا را حفظ نماید

همانند  اند. همچنین براساس نتایج معادلۀ شکل گیری همان خوشه های همکاری اولیه است که در اینجا مفروض گرفته شده
با توجه به نتایج ساختارهای  نیز راه حلی ندارد.و شبکه های جهان کوچک پرجمعیت  در شبکه های تصادفیسازی، این مدل 

تشکیل نخستین  نمی تواند می توان ادعا کرد که مدل معمای زندانی حتی با فرض تکرار نامحدود نیز سه گانۀ یادشده،
 دهد.روج از وضعیت طبیعی را توضیح خ الگوهای همکاری و

 کاستی های مرتبط با نظام توزیع منافع -3-2

 نادیده گرفتن عدم اطمینان:  -3-1-7

                                                            
39 Newman, M. E. J. 
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این سوتفاهم را به وجود آورده است  تریس منافع فروکاسته وما ویژگی هایاتریس معمای زندانی چالش همکاری را به م
توانیم حتی اگر باما  ، چالش همکاری تبدیل به مساله هماهنگی خواهد شد.Y>Xکه در صورت واژگون کردن نابرابری 

نماییم هنوز  X>Yتبدیل به  قواعد محدودکننده با بهره گیری از راهبردهای برآمده از دوراندیشی و یا وضعرا  Y>Xشرط 
 ۀن نهفته در کنش های آیندمشروعیت نظام همکنش و عدم اطمینا، چرا که راه دشواری تا حل مساله همکاری پیش رو داریم

ند. در چنین شرایطی وب مساله شکار گوزن قابل واکاوی هستباقی خواهد گذاشت که تنها در چارچ را، مسائلی دیگران
  بلکه مساله ای است که باید حل شود. ،متقابل راه حل مساله نیستدستیابی به هنجار عمل 

از جمله -ر مفروضات کلاسیک نظریۀ بازیو در کنا 40، در یک نظام وابستگی متقابل ساختاریX>Yبه یبان دقیق تر؛ فرض 
را به  «معضل همکاری»و «مساله احتمالات»را به « معضل عدم اطمینان بنیادی» -و نیز عقلانیت کامل 41و تمام 47اطلاعات کامل

برای حل مساله کافی خواهند بود، اما در نظام  هراه حل های قراردادگرایان فرو می کاهد. در این شرایط« مساله هماهنگی»
اگر  -تعریف نیستنظر گرفتن کنش های دیگران قابل که کنش عقلانی بدون در -رساختاریهای وابستگی متقابل غی

د که ند و یا به هردلیل باور نداشته باشناحتمال موفقیت این تلاش گروهی باور نداشته باش به کنشگران، درست یا نادرست،
دی کمتر اما تضمین شده بسنده کرده و همکاری را به شکست د به دستاورندیگران به موفقیت این تلاش باور دارند، می توان

نه پیامد حل  است چندین مساله شکار گوزن ۀبازی هماهنگی خود پیایند حل چندین بار پیدایش . در چنین شرایطیبکشانند
 معمای زندانی.

 فراگیر پنداشتن یک نوع رفتار غیرهمکارانه به نام سواری مجانی:  -3-1-1

صورت باور در ادبیات معمای زندانی،کنش های جمعی تنها با یک نوع رفتار غیرهمکارانه همراهند که در آن فرد حتی در 
 اطمینان نسبت به موفقیت کنش گر تکروی که پیایند عدمبه مشارکت دیگران نیز مشارکت نمی کند. در تایید اهمیت نوع دی

را در  «عدم باور به مشارکت دیگران» یا و« همکنشنهادگذار عدم مشروعیت نظام »عواملی چون  تاثیر کافی است ،است
در معمای زندانی قابل  تکروی نداشته و اضافی ارتباطی با منافع ست این عواملبدیهی ا شکست کنش جمعی واکاوی نمود.

 .ندتوضیح نیست

 ناسازگاری با مشاهدات تجربی: -3-1-3

، راه حل هایی که زندانی ناسازگار نیست. با این وجوداست که با ماتریس معمای  از موارد ویژه ای تراژدی منابع اشتراکی
در میان هفت  همیدانی مطرح شده اند با مفروضات معمای زندانی سازگار نیستند. به عنوان نمونتاکنون براساس مشاهدات 

معرفی شده اند تنها یک منابع اشتراکی به عنوان متغیرهای خارجی موثر بر مدیریت  43استرامالنور قاعده ای که از سوی 
استرام همچنین  (.709ب: 7353)متوسلی و همکاران: معمای زندانی را حل می کنند -یعنی قواعد پاداش و مجازات -مورد

متوسلی و ) "یافت نشده است.« تیر خلاص»حتی یک مورد استراتژی در مطالعات تجربی در این حوزه" :معتقد است

                                                            
کنش های خود فرض می کند.، درنتیجه عقلانیت به خوبی قابل در نظام وابستگی متقابل ساختاری، هر کنشگر محیط را ثابت و کنش های دیگران را مستقل از  40 

  (.Coleman, 2011: 53تعریف است. نمونه مشهور این نظام را می توان در مفروضات بازار رقابت کامل یافت )

41 Perfect 
42 Complete 
43 Elinor Ostram 
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 Van )«ارتباط میان بازیگران»همچنین مطالعات پیمایشی بسیاری نشان داده اند که عواملی چون  (706: ب7353همکاران:

t al., 2016: 133Lange e،) «به  (716و  99ب: 7353)متوسلی و همکاران  «یادگیری تدریجی»و  «44گفتگوهای دوستانه
ف برخلا"می شوند. استرام می افزاید:  منابعگونه ای غافلگیرکننده موجب شکل گیری کنش جمعی و مدیریت کارآمد 

با پیش  را در نبود یک دولت آهنین اجتناب تاپذیر می پنداشتند، مطالعات تجربی بعدی منابع اشتراکی گذشته که تراژدی
 تکرار چنین مشاهداتی دستکم به دو دلیل (703: ب7353متوسلی و همکاران  )"بینی های خوش بینانه تری همراه بوده اند.

؛ نخست اینکه ابن عوامل تنها بر عدم معمای زندانی نیست ، وزیع منافع در این حوزهت «برآیند نهایی»نشان از آن دارد که 
یک نفع عینی و مشهود برای تکروی وجود  تاثیر می گذارند حال آنکه در معمای زندانی، -که مقوله ای ذهنی است-اطمینان

عمای زندانی رشد دوم اینکه در مدل مصرف نظر کردن از آن تشویق نمود. دارد که به این سادگی ها نمی توان دیگران را به 
زمانی اتفاق می افتد که نفع تکروی بسیار اندک باشد، اما در منابع  -در خوش بینانه ترین حالت –تدریجی الگوهای همیارانه

به سادگی قابل ادراک، درنتیجه دستیابی به تقاضل ناچیز بین این دو، مرهون  Yتابع تفسیر کنشگران است و   Xاشتراکی، 
 قابل تعریف نیستند. در مدل معمای زندانی -چنان که دیدیم- ازی هایی است کهنهادگذاری و بستر س

 ،راه حل معمای زندانی نیستد، چرا که اگر شکست همکاری به دلیل بارز بودن منافع تکروی باشد گفتگوهای دوستانه نیز
قلایی مرتبط می شود، که به کنشگران عد نمود. تا آنجا تکروی ایجاد نمی توان ۀچهره به چهره هیچ تغییری در انگیز ارتباط

که دستکم یکی از شرایط زیر وجود داشته باشد:  نخست اینکه عدم اطمینان بنیادی وجود نداشته  این ارتباط زمانی موثر است
است و شرایط معمای زندانی قابل ارضا  X>Yباشد و چالش منافع جمعی قابل فروکاهی به مساله هماهنگی باشد که در آن 

ت. دوم اینکه همکنش ها در هم تنیده باشند و سهم منافع تکروی در چشم انداز نهایی نظام توزیع منافع چشمگیر نباشد. نیس
ج از فع خرواز وضعیت های وابستگی متقابل، ناست، چرا که در بسیاری  X>Yپیداست که در این حالت نیز در مجموع 

جه بازیکنان ابتدا مساله عدم اطمینان را حل می کنند و به تدریج با حل پی نتیهمکاری بیشتر از منافع سرانۀ همکاری نیست. در
، مسیر نهادی شدن هنجارها را هموار می سازند. سوم اینکه روابط فزایش در هم تنیدگی همکنش هایشاندر پی مساله و ا

مانت های اجرایی، از پیش موجود اعتماد و اقتدار به عنوان دو بستر نهادی پیش نیاز برای توافق بر سر قواعد و تعریف ض
 ر معمای زندانی قابل تبیین نیست.د –گونه که دیدیم همان–باشند. چنین بستری

تایید کرده اند که  (1000) 46( و اوپوتوف و ویز7550) 49و همکاران بودسکیو از جمله از سوی دیگر مشاهدات بسیاری،
قابل  ۀاین یافته همکاری آنان را افزایش می دهد. ، انگیزمنابع اشتراکینگران کننده  ۀافزایش اطلاعات کاربران درمورد آیند

بلکه نشان می دهد که افراد الزاما این ساخت را  ،انتظار نه تنها عقلانیت ابزاری نهفته در ادبیات معمای زندانی را رد می کند
بع می بایست انگیزه های برداشت بی رویه و چرا که در آن صورت آگاهی از رو به پایان بودن منا ،معمای زندانی نمی دانند

 بهره مندی از منافع اضافی تکروی را در آنان تقویت می نمود.

 با نادیده گرفتن بستر نهادیط کاستی های مرتب -3-3

 امکان ناپذیری پیدایش هنجار عمل متقابل در وضعیت طبیعی: -3-3-7

                                                            
44 Cheap Talk 
45 Budescu, D. V., et al. 
46 Opotow, S., & Weiss, L. 
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نیازی نیست سناتورها "آرمانی عمل متقابل برمی شمارد و می افزاید: اکسلرود الگوی مبادله رای در مجلس سنا را نمونه 
صادق تر، مهربان تر و خیرخواه تر شده باشند تا این همکاری و عمل متقابل میان آنها برقرار شود... ایجاد همکاری را می 

وی مدعی است که مدل او  ( Axelrod, 1984: 5) "توان با سناتورهایی توضیح داد که در پی منافع شخصی خود بوده اند.
را « تکامل همکاری»نشان می دهد جوامع انسانی بدون وجود اقتدار مرکزی توانایی خروج از وضعیت طبیعی و ورود به مسیر 

و در  (Hobbes, 2001: 158ی )را از وضعیت طبیعی هابز« بنای جامعه» ۀاما برای اثبات این ادعا به جای اینکه مسال ،دارند
اجتماعی آغاز کند، به نمونه هایی از عمل متقابل می پردازد که همگی در بستر اجتماعی از پیش آماده ای اتفاق نبود نظم 

چگونگی »مساله همکاری است. در حالی که پاسخگویی به معمای هابز بدون تبیین  ۀبارند که خود پیایند حل چندین افتاده ا
عناصر  واهد غلتید و یا با انکارخیا به ورطه همانگویی در« خردمند انسان ادهای نخستین در میان گله هایپیدایش نه

 میثاق های اجتماعی، سر از تسلسل دستیابی به پیش نیازهای نهادی راردادی نهفته در قراردادها و نادیده گرفتنغیرق
ارهای سنا توضیح دهیم آیا . به عنوان نمونه اگر بناست تکامل همکاری را با نمونه ای از هنجقراردادگرایانه درخواهد آورد

نخست نباید به این پرسش بپردازیم که نهاد نمایندگی سیاسی پیایند کدام زنجیره از همکاری ها و پیشرفت های نهادی 
گذشته است؟ آکسلرود به جای پرداختن به این پرسش ها و ایده پردازی پیرامون پیدایش نهادهای نخستین، مساله را به تبیینی 

 .دفرو می کاهد و آن را مساله هابز می نام در بازی های تکراری« واههمکاری میان بازیگران خودخ» غیرتاریخی از

 یب می کند تا با شما مشارکت کنندحریفان را ترغ« این به آن در»وی همچنین معتقد است شهرت یافتن به عنوان بازیکن 
(Axelrod, 1984: 6) .نخست همکاری می کند و سپس پاسخ حریف را  اما در استراتژی عمل متقابل، بازیکن الف

تکرار می نماید، اکنون پرسش این است که؛ چرا باید در شرایطی که طبق فرض اساسی مدل،، ترک همکاری بیشترین 
پاداش را به همراه دارد، یک کنشگر در گام نخست بازی و درحالی که هیچ خاطره ای از همکاری های موفق پیشین ندارد و 

همکاری را انتخاب کند؟ در دنیای سرشار از عدم اطمینان، از کجا می داند که  ،یتی نیز پیش روی خود نمی بیندهیچ محدود
حریف نیز همکاری خواهد کرد و جمع پاداش های همکاری های آتی آنها بیش از پاداش یک دور تکروی خواهد بود؟ 

اما چنین  ،وردی از ضریب تنزیل زمانی آنها در دست دارداگر او دیگران را دوراندیش می داند به این معنی است که برآ
به  -«باورهای مشترک»و خلق  همکاری تجربۀ نخستین چیزی نیازمند وجود دانش اشتراکی است که پیش از شکل گیری

 قابل تعریف نیست. -مثابۀ یک نهاد

برای اینکه یک رابطه دوسویه ارزش "قدند: پا را از این نیز فراتر نهاده و معت (7551) 41نواک و زیگموند برخی نیز همچون
ی دارد که بخشایش بیشتری داشته باشند و تکروی دور نخست را «افراد»آغاز کزدن داشته باشد، راهبرد عمل متقابل نیاز به 

این گزاره از یکسو به  (.Van Lange et al., 2016: 95) "وده و آن را با همکاری پاسخ دهندنوعی کوتاهی تصادفی تفسیر نم
افراد برچسب می زند و پویایی های یادگیری را نادیده می گیرد و از سوی دیگر در شرایطی که همان همکاری دور اول به 

که هنوز هیچ -درستی تبیین نشده است فرض می کند که این کنشگران دلایلی در دست دارند تا در یک وضعیت پیشانهادی
تفسیری اجتماع محور نسبت به موقعیت داشته و به گونه ای  -تر از خانواده هسته ای وجود نداردتجربه ای از همکاری فرا

 ناسازگار است.Y>X فرامرزی، مهربانی و بخشایشگری پیشه کنند. پیداست که چنین تفسیری با فرض

 پیشانهادی:  دن اثر شهرت در یک وضعیتموهوم بو-3-3-1

                                                            
47 Nowak, M.A. & Sigmund, K. 
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این  به معمای همکاری به شمار می آید.یکی از کلیدواژه های محوری پاسخ  نیکنامی ثر شهرت یاا ،گونه که بیان شد همان
زمانی فراتر رفته و در مقام مفهوم اکنون تحت تاثیر هژمونی مدل معمای زندانی، از حوزه شبکه های تجاری و کنشگران سا

اعی، ع انسانی، ریشه های نظم اجتمپیرامون زیرساخت های نهادی جوامبه پرسش های بنیادی علوم اجتماعی گویی پاسخ
به گونه ای که اکنون از آن به عنوان یکی از دلایل خروج از وضعیت طبیعی و  ،برآمده استتعریف سرمایه اجتماعی و ... 

که شهرت تابعی است از ارزش های اجتماعی و آن  در حالی(. Axelrod,1984: 16) حل مساله همکاری یاد می شود
پیدایش نهادها را توضیح دهد.  به بیان دیگر جامعه ای که در آن می تواند نهادهای موجودند، در نتیجه نارزش ها خود تابع 

شود قطعا جامعه ای به سامان است که خود محصول تجربه بلندمدت حل مشارکت اجتماعی موجب نیکنامی  همکاری و
 و «دوام رابطهکنشگران از  تفسیر»قوله هایی همچون اثر شهرت اگرچه به دلیل در برگرفتن م مساله همکاری است. بنابراین

 نهادهای نخستین برخوردار نیست. ر می آید اما از توانایی توضیحبه شما موضوعی شایان توجه «نامحسوس قدرت منابع»

 :هاهنجار سلسل قراردادگرایانه در تبیینت -3-3-3

یعنی  –هنجارهای پیوسته و تقاضای تبیین هر دو سمت عرضهکلمن در  لیت واتر بیان شد اولمان مارگگونه که پیش همان
 ,Coleman) از ماتریس معمای زندانی بهره گرفته اند -از نهادگزاران قابل تفکیک نیستند شهنجارهایی که نهادگذاران

به نام در یک وضعیت پیشانهادی اساسا کنشی  این تبیین از چند سو قابل انتقاد است: نخست اینکه .(413&383 :2011
فروض می گیرد، سپس با عدم فرد مشارکت دیگران را م ،، چرا که در سواری مجانیسواری مجانی قابل تعریف نیست

بخشی از منافع ایجاد شده از همکاری دیگران را تصرف می کند، اما در ابتدای مسیر شکل گیری نهادها، چگونه  همکاری
توزیع گردد؟  -مستقل از مشارکت یا عدم مشارکت آنان-همه کنشگران  ممکن است منافع همکاری به گونه ای فراگیر میان

هنجارهای پیوسته را تصور کرد که در آن یک کنشگر بی طرف، ضمن برخورداری  ن دیگر نمی توان جامعه ای بدونبه بیا
کانی برای هگذر اماز مشروعیت نزد همه کنشگران، انگیزه و دلیلی برای پاداش دادن به همکاری داشته باشد و از این ر

خود پیایند نهادها هستند و نمی توان « مشروعیت طرف سوم»و هم « امکان مفت بری»چرا که هم  سواری مجانی فراهم کند،
 از آنها برای توضیح پیدایش نهادها بهره گرفت. 

 معتقد نمونه کلمن نبه عنوا .روبروست تسلسل قراردادگرایانه خلق ضمانت اجرای هنجارهای معمای زندانی نیز با مشکل
توافق  به بدهند اقتدار افرادی یا فرد چه به که این سر وفاق بر با باید ابتدا گیری هنجار، کنشگران شکل جریان در که است

مساله کنش نخستین افراد برای حل  ،در این روایت (.Coleman, 2011: 369) کنند به او واگذار کنش را کنترل حق و برسند
، سپس دورهم گرد آمده اندکه ابتدا جهت حل یک مساله جمعی، سه مورد کنش جمعی هدفمند و موفق انجام داده اند! چرا 

. تمامی این رویدادها نیز در یک توافقی ضمنی رسیده اند و سرانجام یک نفر را برگزیده اندرهبر به  بر سر ویژگی های
است، اما روشن نیست که این کشگران در سه کنش جمعی پیش از انتخاب رهبر ساخت معمای زندانی صورت پذیرفته 
  چگونه از شکست همکاری گریخته اند.

بازخوردی وابستگی متقابل  ۀآنچه مدل معمای زندانی به تصویر می کشد تنها سویدر جمع بندی مطالب این بخش باید گفت 
از رهگذر سازوکارهای هم افزایی جمعی و  -نفشی که کنشگرانبدون واکاوی  که در حالی میان کنشگر و ساختار است.

را توضیح  ر شکل گیری نهادها و خروج از دام های اجتماعیمسیدر ایجاد ساختارها ایفا می نمایند نمی توان  -سنتز اجتماعی
  داد.
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( و White, 2015: 168) 90، فیرث45، توماس49سلیگمن انسان شناسانی همچون تامل درمورد مطالعاتبه عنوان نمونه با 
نظم اجتماعی دوران خوراکجویی بیش از آنکه مدیون کاهش  به روشنی پیداست که (Salzman, 2015: 43) 97گلوکمن

هزینه های مبادله در شبکه های منظم بوده باشد مرهون افزایش همزمان مقیاس شبکه و تراکم پیوندهای اجتماعی و درنتیجه 
ت که خود برآمده از چرخه های هم افزایی میان معانی فرهنگی و ارتباطات بین خوشه ایجاد شبکه های جهان کوچکی اس

 .91ای بوده اند و نه هنجارهای معمای زندانی

اطمینان به طبیعت را به بهای  ه هزار ساله ظهور مازاد اقتصادی،در سراسر تاریخ د ، انسان93به باور داگلاس نورث همچنین
با  -در دوران معاصر نیز ابتدا انقلاب صنعتی(. 16الف:  7353نانی به اجتماع به دست آورده است )متوسلی و همکاران اطمینا

بر  -گی شبکه هاافزایش پیجید وکاهش اندازه سازمان ها  با -انقلاب دانش بنیان و سپس -نهادینه کردن مبادله غیرشخصی
با افزایش  همزمان ،اجتماعی تاریخ-قلاب بزرگ اقتصادیبه بیان دیگر سه ان ه اند.تقابل میان هزینه های تولید و مبادله افزود

 -دشان گواهی است بر اینکه کاهش هزینه های تولی ، هزینه های مبادله را نیز افزایش داده اند و انقلاب نامیدنمقیاس مبادلات
افزایش هزینه های مبادله بوده است. بدین ترتیب نیاز به بسیار بیش از  -یا رشد سرعت انتقال اطلاعات در اثر افرایش مقیاس

تحلیلی داریم که به جای تاکید صرف بر نقش سلبی قواعد هنجاری در کاهش هزینه های مبادله، به سازوکارهای ایجابی 
اهش ک بسط کنش فردی و توضیحی سازوار درمورد کارکرد نهادها در مرتبط با افزایش مقیاس مبادلات نیز بپردازد و

 همزمان هزینه های مبادله و تولید ارائه نماید.

 ره های زیست شناختی در تحلیل دوراهی های اجتماعیز انگانقد بهره گیری ا -3-4

 ر گروه های بزرگ:در تبیین همکاری د «نوع دوستی غریزی»ناتوانی  -3-4-7

 دوستی غریزی متقابل به دلیل نوع -می نامیدکه آن را بده بستان مستقیم  -الگوی عمل متقابل (7517) 94تریورس به باور
ه کسانی کمک می بافراد به گونه ای غریزی ترجیحا  مساله همکاری را توضیح دهد، چرا کهشکل می گیرد و می تواند حل 

 آکسلرود نیز با اشاره به مطالعات .(Van Lange et al., 2016: 93) کنند که در گذشته کمکی از آنها دریافت نموده باشند

نیازی به مغز ندارد، درنتیجه نیازی نیست  «این به آن در»گیری از استراتژی بهره یک ارگانیسم برای ت معتقد اس 99همیلتون
 96گینتیسان به در مطالعات اقتصادی نیز می تو (.elrod, 1984xA :22) بدانیم افراد تا چه حد هدفمند و با بصیرت هستند

)متوسلی و همکاران اشاره کرد که حل مساله همکاری را به دغدغه های نوع دوستانه غریزی منتسب نموده اند.  91و فیلد
ی زیست شناختی به جای کنش نخست اینکه مدل ها :این موضوع از دو سوی قابل انتقاد به نظر می رسد (459الف:  7353

بر ژن ها تاکید می کنند، چرا که جز توضیح خلق و پایداری گونه ها ادعای دیگری ندارند. اما مدل معمای زندانی  عقلانی

                                                            
48 Seligman 
49 Thomas 
50 Firth 
51 Gluckman 

 در بخش پایانی به این موضوع باز خواهیم گشت. 52 

53 Douglass North 
54 Trivers, R. 
55 Hamilton 
56 Gintis 
57 Fild 
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سیستم نظریه در میان زیستورانی است که برخلاف ساعت واره های سطح دوم « تکامل همکاری»مدعی تبیین نظم اجتماعی و 
ا با بهره گیری از نمادها و معانی فرهنگی شکل داده و جامعه را همکنش های خود ر (Hatch, 2013: 62) 99های بولدینگ

بر پایه مجموعه ای از نهادها بنا نموده اند. از سوی دیگر حل معمای بنای جامعه، نیازمند تبیین خروج جوامع انسانی از نظام 
نظم میان »نتیجه توضیح ، دراست -م اطمینان و تضاد منافعو آکنده از عد -نهای خویشاوندی و تاسیس جامعه ای ناهمسا

همچنین از آنجا که در اپیزود صفر  راهی به سوی این تبیین نمی تواند گشود.« خلق گله های همسان»و « ساعت واره ها
حتی اگر بپذیریم خوشه های متراکم به معمای زندانی، پیوندجویی عاطفی فراتر از مرز خانواده هسته ای قابل تعریف نیست، 

شمار گروه  کل می گیرند و می توانند با حل معمای زندانی پایدار بمانند، نتیجه نهایی این راه حل ایجاد بیدلایل غریزی ش
خویشاوندی کوچک و جداگانه است که نه تنها نمی توانند مساله کالای عمومی را در مقیاسی فرامحلی حل کنند بلکه 

 مرجع مشروع و فراگیری برای حل و فصل آن قابل تعریف نیست.مستعد بروز تعارضات فرقه گرایانه ای خواهند بود که هیچ 
که پاسخ به معمای  یحال در ،آنچه از غریزه بر می خیزد جز در چارچوب خانواده هسته ای قابل تعریف نیست نتیجه اینکه

چارچوب  یخت خودبرخلاف پیشینیان انسان ر باید به این پرسش بپردازد که چگونه انسان ها موفق شده اند پیدایش نهادها
 جمعیت را به یک فرصت تبدیل نمایند.های جمعیتی و جغرافیایی را بشکنند و رشد 

 قابل تعریف نبودن عمل متقابل همدلانه در معمای زندانی:  -3-4-1

را معرفی  -یا عمل متقابل خاص گرایانه -مجموعه ای از مطالعات بده بستان مستقیم (56: 7359) 95فان لانگه و همکاران
این الگو پیایند  نموده اند که همگی در چارچوب معمای زندانی مدل سازی شده اند. آنها معتقدند برخلاف تصور متداول،

اما براساس آنچه در  ،محاسبات عقلانی افراد خودخواه نیست بلکه نشان از ویژگی هایی همچون محبت، عشق و همدلی دارد
خود برآمده از عدم امکان همدلی است،  Y>Xد چالش همکاری در شرایط معرفی ماتریس منافع معمای زندانی بیان گردی

چرا که حتی اگر طرف مقابل همکاری کند شما نفعی عینی در پذیرش گزینه مخالف خواهید داشت. پیداست معرفی همدلی 
 به عنوان راه حل مساله ای که خود پیامد نبود توان همدلی است چیزی جز همانگویی نخواهد آفرید.

 هرت فراخوشه ای در معمای زندانی:امکان ناپذیری اثر ش -3-4-3

 60ریچارد الکساندر از سویابتدا  -یا تعمیم یافته-نظریه بده بستان غیرمستقیمدر راستای رفع کاستی های بده بستان مستقیم، 
بررسی  (1000) 67( و ودکایند و میلیلینسکی7551نواک و زیگموند ) و سپس توسط پژوهشگرانی همچون مطرح (7591)

به مواردی اشاره دارد که افراد به کسانی کمک می کنند که الزاما در آینده آنها را ملاقات گردید. این نوع از عمل متقابل 
اما  (Van Lange et al., 2016: 98) نیکنامی است ت انگیزه این گونه همکاری ها کسبنخواهند کرد. الکساندر معتقد اس

که چنانکه  حالی کنشگران غریبه تنها در شبکه های تصادفی و جهان کوچک ممکن است، در وجود فرصت همکاری میان
دیدیم در مورد نخست، معمای زندانی قابل حل نیست و در مورد دوم نیز حل مساله، تفاوت معنا داری با سایر شبکه ها ندارد، 

 نیست. بنابراین اثر شهرت فراخوشه ای اساسا در معمای زندانی قابل توضیح 

                                                            
58 Boulding 
59 Van Lange, P. A. M., et al. 
60 Richard Alexander 
61 Wedekind & Milinsky 
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 معمای زندانی ی جایگزینالگو یطراح -4

چارچوب نظری جایگزینی برای  -معرفی شده 1-1که در ابتدای بخش  -ماتریس شکار گوزن به کمکدر این بخش 
اپیزود صفر بازی  می توان ممکن در ابتدایی ترین نمونۀ. بیین نهادهای نخستین ارائه خواهد شدصورتبندی مساله همکاری و ت

 :تعریف نمود و تنها دو مشارکت جو تکرو بازیکن بی نهایتبا  را

 … H1 H2 H3 S1 S2 H4 H5 H6 … کنشگران

 … 2Z 2Z Z+Y X X Z+Y 2Z 2Z … پاداش ها

این خوشۀ همکاری در  مشارکت جو شده و در دور بعد H4و  H3 ، کنشگران مرزیباشد X>Y+Zاگر در این شرایط 
شکل ارائه شده و نمی تواند  نیاصرفا جهت مقایسه با مدل معمای زند البته این نمونه دورهای آتی گسترش خواهد یافت.

مساله همکاری در  صورتبندینیازمند  -بیان گردید پیشتربه دلایلی که -یتبیینچنین  .تبیین کند را گیری نهادهای نخستین
 و نه شبکه های منظم یا گله های همسان. است پرجمعیت شبکه های جهان کوچک

𝑆شاخص  ،3-7-1و  1-7-1 های بخش براساس نکات بیان شده در ′𝑡 به شکل  پرجمعیت شبکه های جهان کوچک برای
 :قابل تعریف است زیر

𝑆′𝑡 =
𝑑𝑠

𝑑𝑡
= 𝑝(1 − 𝑝)[(𝑋 − 𝑌 + 𝑍)𝑝 − 𝑍]    (3)                     

 𝑆′𝑡 = 0 ;         p*=
𝑍

𝑋−𝑌+𝑍
                                                     (4) 

درنتیجه در این نظام  کمیتی بین صفر و یک خواهد داشت. *p در ماتریس شکار گوزن، X>Y>Z رابطۀ با توجه به ارضای
آن  گزین ها به کل جمعیت بالاتر از Sوجود دارد؛ به گونه ای که اگر نسبت  ∗𝑝یک -برخلاف معمای زندانی– توزیع منافع

𝑑𝑠باشد 

𝑑𝑡
> کمتر باشد حل مساله  *pخواهد شد و آمادگی کنشگران برای همکاری افزایش خواهد یافت. بنابراین هرچه  0

 خواهد یافت. یبیشتر شتاب

 :افع، دو شبه پارامتر تعریف نمودمنبا واکاوی ارتباط میان ویژگی های شبکه و درایه های ماتریس  توان ن میاکنو

از همکاری  بیشتر باشد هزینه های اجتماعی خروج -تراکم پیوندهای درون خوشه اییا – ضریب خوشه بندی هرچه -الف
و  63، مایر61خواهد یافت. این رابطۀ قابل انتظار که ریشه در متون کلاسیک جامعه شناسی دارد، ابتدا از سوی بات افزایش

( به زبان 491: 1077کلمن )از سوی « فروبستگی»( و سپس درقالب مفهوم Granovetter,1973:1370) 64فرانکنبرگ
 شبکه بیان شد. بنابراین داریم:

𝑌 = 𝑓(𝐶)      
𝑑𝑌

𝑑𝐶
< 0  

                                                            
62 Bott, E. 
63 Mayr, p. 
64 Fronkenberg, R. 
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( فلمینگ و 1001)66شلینگ و فلپس( 1007) 69و همکاران رابینز( 7559) وتز و استروگتز با استنتاج از نتایج مطالعات-ب
 و منابع به دسترسیهرچه طول مسیر شبکه کوتاه تر باشد، می توان دریافت  (1071) 69( و سالیوان و تنگ1001) 61همکاران
 تقسیم کار تخصصی تر خواهد شد. همچنین با تجمیع اطلاعات و مهارت های متفاوت و نیزدیگران تسهیل شده و  اطلاعات

ی، بهره ایده پردازی شتاب یافته و از رهگذر افزایش ذخایر دانش و ظرفیت نوآور پردازش و همگام سازی سریع اطلاعات،
وری کل شبکه را افزایش می دهد. درنتیجه مجموعۀ متنوع تری از گزینه های تدبیر امور و تخصیص منابع در دسترس خوشه 
های محلی قرار خواهد گرفت. همچنین از آنجا که با افزایش روابط میان خوشه ها، مقیاس مبادله و تولید گسترش می یابد، 

یافت. به بیان روشنتر هر چه طول مسیر کوتاهتر باشد کنشگران خوشه های جداگانه،  هزینه های تولید نیز کاهش خواهند
فرصت های بیشتری برای ایجاد منافع مشترک می یابند و نتایج همکاری سودمندتر جلوه خواهند کرد، درنتیجه می توان 

تابعی معکوس نسبت به طول مسیر  -استبه عنوان شبه پارامتری که حاصل تفسیر کنشگران از منافع همکاری –را  Xمقدار 
 برشمرد:

𝑋 = 𝑓(𝐿)      
𝑑𝑋

𝑑𝐿
< 0  

 خواهیم داشت: ’tSبا وارد کردن دو شبه پارامتر یادشده در معادله 

S′t =
𝑑𝑆

𝑑𝑡
= 𝑝(1 − 𝑝)[(X(L) − Y(C) + 𝑍)𝑝 − 𝑍]       

𝑑S′t

𝑑𝐿
< 0  ,   

𝑑S′t

𝑑𝐶
> 0             (5) 

را نیز به شکل زیر  *pرابطه  حل مسالۀ همکاری می شوند. اکنون و تسهیل S′tموجب رشد  Lو کاهش  Cبنابراین افزایش 
 :قابل بازسازی است

p*=
𝑍

X(L)−Y(C)+ Z
 

f(L, C) =
X(L)−Y(C)

Z
    

𝑑f

𝑑𝐿
< 0  ,   

𝑑f

𝑑𝐶
> 0 

p*=
1

f(L,C) + 1
            

𝑑p∗

𝑑𝐿
> 0  ,   

𝑑p∗

𝑑𝐶
< 0               (6)  

و -را افزایش می دهند Cکه -را به عنوان بازنمایی از نوعی همپوشانی میان پیوندهای قویf(L,C) بدین ترتیب می توان 
را فراهم  Lو افزایش  Cتعریف نمود که امکان رشد شبکه بدون کاهش -می شوند Lکه موجب کاهش –پیوندهای ضعیف 

مرتبط با نوآوری و بهره  ات سادۀاطلاع -ن طول مسیربه دلیل پایین بود-می آورد. چنین ساختاری موجب می شود از یکسو
مجموعه ای از ارزش ها،  -به دلیل بالا بودن ضریب خوشه بندی-وری، به سرعت سراسر شبکه را درنوردند و از سوی دیگر

قواعد اخلاقی و دانش ضمنی پیچیدۀ مرتبط با اعتمادپذیری، تاثیر خود را بر نگرش ها و همکنش های سراسر شبکه حفظ 
 نمایند.

                                                            
65 Robins, G., et al. 
66 Schilling, M. & Phelps, C. C. 
67 Fleming, L., et al. 
68 Sullivan, B. N. & Tang, Y. 
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هر بار که یک  در مدل شکار گوزن -همواره منفی استY>X به دلیل شرط S’t که -خلاف معمای زندانیدیگر بر از سوی
زیرمجموعه از کنشگران یک شبکۀ همپوشان، موفق به حل مساله می شوند احتمال حل مسائل بعدی برای تمامی کنشگران 
شبکه افزایش خواهد یافت. این فرایند علیت انباشتی، مجموعه ای از جریان های هم افزایی را در پی دارد که گاه با تغییر در 

 :نوع جریان هم افزایی را می توان از هم جدا نمودن رخ می دهند. براین اساس دستکم دو ساختار شبکه و گاه بدون آ

می شوند.  S’tالف(جریان های هم افزایی محتوایی: این جریان ها بدون تغییر قطعی در شاخص های شبکه موجب رشد 
زبان اشاره و  واکاوی مشاهدات انسان شناسی مرتبط به مجالی گسترده نیاز دارد اما به عنوان نمونه می توان از هم افزایی میان

 ,White( تاثیر متقابل میان نمادها و شکل گیری سازمان خانواده )White, 2015:145نظام تصمیم گیری اجتماعی)

ل میان نمادها، معانی و تخیلات ذهنی نام برد که در نهایت از رهگذر انقلاب نمادها به پیدایش ( و نیز تاثیرات متقاب2015:160
 (.Nolan & Lenski, 2012: 149همزمان هنر، زبان و سازمان اجتماعی در سی هزار سال پیش از میلاد انجامید )

(، سلیگمن، Salzman, 2015:43لوکمن ): با تامل بر مطالعات گشبکه ب( جریان های هم افزایی میان محتوا و ساختار
در  می توان دریافت که نهاد برون همسری، خالق نخستین شبکه جهان کوچک انسانی (White, 2015:168)توماس و فیرث 

که به عنوان یک –( معتقد است برون همسری 710: 1079) 65بوده است. وایت نظام های کلان نیمگانی دوران خوراکجویی
در کنار نمادهایی که نامگذاری روابط خویشاوندی را ممکن کردند، موجب  -معنای فرهنگی داشت نهاد، ریشه در یک

گذار از خانوادۀ هسته ای و خلق کلان هایی شد که جمعیتشان گاه به چندین هزار نفر می رسید. این روند به کلان ها محدود 
های غیر تباری را بر روی کره زمین پدید آورد.  نشد و با گسترش این نهاد در میان قبایل مختلف، نخستین پیوستگی

وچود رابطه عاطفی میان دو "( نیز در تبیین نقش برون همسری در همکاری های بین گروهی معتقد است:7595گلوکمن)
خویشاوند نزدیک موجب می شد هریک از قبایل چه در مبادلات اقتصادی و چه هنگام داوری برای حل تعارضات، دستکم 

 "بین خوشه ای برخوردار باشند که ضمن کاهش عدم اطمینان، احتمال دستیابی به صلح را افزایش می داد. از یک پل
(Salzman, 2015:43 این همزیستی به نوبه خود موجب تقویت نهاد برون همسری شد و  )ریان هم افزای نامحدودیک ج 

به عنوان نمونه تقسیم کار در تولید ابزار، که خود ود. ب که پایه گذار بسیاری از دگرگونی های جوامع انسانیایجاد نمود 
می افزود و از سوی دیگر  صیبود، از یکسو بر بهره وری و مهارت های تخص سجام کلان های پرجمعیت برون همسرپیایند ان

نیز که با اعتلای با افزایش اوقات فراغت، بستری برای رشد فعالیت های زیباشناختی و فرهنگی فراهم می کرد. این فعالیت ها 
خود بر غنای گردهمایی ها و مناسک مشترک میان خوشه ای می افزودند و از این رهگذر  هنر و موسیقی همراه بودند به نوبه

 خود نیز همپوشانی میان خوشه ها را افزایش می دادند.

چرا که ازیکسو  لای همگانی یافت،نمونه های امروزی چنین فرایندی را می توان در تاثیر متقابل همپوشانی و حل مساله کا
ایده پردازی فرامحلی در می آمیزد و بستری مناسب برای  ی را با بهره وری بالایانسجام محل -طبق تعریف-افزایش همپوشانی

مشارکت در تدارک کالاها و توافق بر سر از سوی دیگر  تدارک کالای همگانی در مقیاسی گسترده فراهم می آورد و
می انجامد  (Ostram,2010:641)« نظم های چندمرکزی»، به خلق سازمان ها و نهادهای بین خوشه ای و خیرهای همگانی

 که همپوشانی شبکه را افزایش داده و حل مسائل آینده را تسهیل می نمایند.

                                                            
69 White, L. A. 
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کاهش می یابند، به تدریج بخشی از  Yافرایش و  Xاز سوی دیگر از آنجا که در یک ساختار همپوشان در بلندمدت 
با انباشت تجربه های موفق حل شکار گوزن و شکل گیری  همکنش های معمای زندانی تبدیل به شکار گوزن خواهند شد.

های هم افزایی، همپوشانی شبکه افزایش یافته و در جریان این علیت انباشتی، برایند نهایی نظام توزیع منافع در میان  جریان
ن حاضر در یک شبکۀ جهان کوچک همپوشان به شکار گوزن خواهد گروید و این امکان برای آنان فراهم خواهد کنشگرا

 را با شیوه های حل مساله –از جمله کالای همگانی و تراژدی منابع اشتراکی–آورد که مسائل ظاهرا سازگار با معمای زندانی 
 شکار گوزن حل نمایند.

برای تبیین برساخت نهادهای  پاسخ دو تاکنون در ادبیات مدل های تحولیه ود که نمبخش باید به این نکته اشار در پایان این
 نخستین ارائه شده اند: 

 الف( تغییر منغعت تکروی با بهره گیری از هنجارهای معمای زندانی که پیشتر معرفی و نقد شد.

بینمور  ،(7517) 10این گزینه در ادبیات موجود شکار گوزن از سوی رالزب( قرارداد اجتماعی برای حل مساله عدم اطمینان: 
( مطرح  شده که بدون تبیین ریشه های شکل گیری کنش های جمعی، خوانشی غیرتاریخی از 1004اسکیرمز) و (2991)

 مساله همکاری ارائه نموده اند. 

 به این پاسخ ها اضافه نمود: نیز سومی ساس نتایج مدل ما می توان گزینۀاما برا

از آنجا که رصت های هم افزایی برای خلق ظرفیت نهادگذاری و تامین خیر های همگانی در مقیاسی گسترده: ف فپ( کش
هزینه های اجتماعی خروج از همکاری ناچیز برآورد می شود، در مدل ما تقدم با  -یا پیشانهادی-در یک وضعیت طبیعی 

هی در میان انسان از جمله شکار گرو -است. به عنوان نمونه، نخستین گام ها در تجربۀ کنش جمعیجریان های هم افزایی 
نمی توان  چرا که ه نه سواری مجانی یا حتی هماهنگی.نیازمند حل مساله عدم اطمینان بود -17پارینه سنگی متقدم راست قامت

پیش از تکرار تجربیات موفق و نهادی شدن همکاری، جریمه ای هرچند غیررسمی برای مجازات تکروی وضع کرد. به بیان 
دیگر انسان ها پیش از ایجاد نهادهای بسط دهنده نمی توانسته اند به وفاق لازم جهت مشروعیت بخشی به نهادهای 

دست یابند. برون همسری نیز پیایند نهادی شدن یک قاعده فرهنگی برآمده از  -و نیز توافق بر سر حق و وظیفه- محدودکننده
هزینه های اجتماعی خروج از مسیر نهادی شدن، از  بود که اگر چه در میانۀ -انگیختهو درنتیجه ناخود–سلسله مراتب 

وجود خود را مدیون خوشه بندی  هسته ای داشت و درنتیجه نه تنها تاثیر می پذیرفت اما ریشه در سازمان خانواده همکاری
بالای نظام های کلان نیمگانی نبود بلکه به دلیل ایجاد روابط فراخوشه ای، می توانست به بهای کاهشی اندک در ضریب 
خوشه بندی، طول مسیر شبکه مرجع را به گونه ای قابل توجه کاهش دهد و بستری برای کشف فرصت های هم افزایی میان 

 آورد. نیمگان ها فراهم 

                                                            
70 Rawls, J. 

یعنی پیش از ظهور سازمان های خویشاوندی و حتی ابداع -شیوه شکار محاصره ای به عنوان یکی از نخستین الگوهای همکاری، تقریبا دو میلیون سال پیش 17 

 و مبنایی برای بسیاری از کنش های جمعی آتی فراهم آورده است. (Thieme 2005;129)و صرفا با کمک زبان اشاره، نهادی شده  -تیروکمان
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 :Chavance, 2011میان نهاد ها، کنش جمعی و بسط کنش فردی قائل بود ) 11بدین ترتیب با یادآوری رابطه ای که کامونز

به  *pناچیز و  S’tیعنی شرایطی که -( می توان گفت که آغاز اعتماد سازی برای برون رفت از وضعیت دام اجتماعی80
ممکن خواهد شد نه با تکیه بر نهادهای کنترل کننده و « نهادهای بسط دهنده»تنها به کمک  -گونه ای دست نیافتنی بالاست

هنجارهای اقتدارمحور. در این فرایند نقش هر دو نوع هم افزایی قابل ردیابی است؛ از یکسو اعتماد برآمده از مشارکت های 
از -ی جدید برآمده از آن مشارکت های محتوایی خلق می کند و از سوی دیگر پیوندهاموفق گذشته، جریانی از هم افزای

 سطح جدیدی از جریان های هم افزایی میان محتوا و ساختار را رقم می زنند. -رهگذر افزایش شاخص همپوشانی

 نتیجه گیری -5

تبیین شکل گیری نهادهای نخستین و توضیح کارکرد آنها، تعریف نهادها،  معمای زندانی دستکم در چهار سطحمدل 
به دلیل تاکید صرف بر  ادها، این مدلدر سطح تعریف نهت؛ سروبروبا کاستی های بنیادینی فرایند تغییرات نهادی  توصیف

با  توضیح کارکرد نهادها نیز . درمنافع خروج از همکاری، نقش عدم اطمینان را در ایجاد چالش همکاری نادیده گرفته است
 ، صرفا بر کاهش هزینه های مبادلهدر خلق جریان های علیت انباشتی میان محتوا و ساختار شبکه نایده گرفتن نقش نهادها

متمرکز  بر کارکرد نظارتی نهادهااجتماعی، تنها  هم افزایی و سنتزنتیجه بدون تحلیل سویه های مرتبط با تاکید نموده و در
از کارکرد نهادها، مساله شکل گیری و تغییرات آنها را نیز بدون تبیین رها می سازد. با  شده است. بدیهی است چنین خوانشی
 اگرچه بخشی از تعارض منافع در سطح خرد را می توان گفت مدل معمای زندانی توجه به نتایج گمراه کننده یاد شده،

درنتیجه راه حل های استخراج شده از  دار نیست.ی وابستگی متقابل برخورها« نظام»از توانایی واکاوی  بازنمایی می کند اما
را نخواهند  مدیریت منابع اشتراکی کنش جمعی، کالای همگانی و مسائلی چونو حل  جتماعیدام های اگشایش  آن، امکان

 داشت.

مدل های تحولی به دلیل پرهیز از انگاره های عقلانیت و اطلاعات کامل از ظرفیت  که ید به این نکته اشاره نمودن بادر پایا
های مناسبی جهت واکاوی نظام های وابستگی متقابل و نیز تحلیل نهادی برخوردارند. درنتیجه با مجموعه ای از گام های 

و رفع کاستی های نظام توزیع « انعدم اطمین»( بهره گیری از ماتریس شکار گوزن جهت ورود عامل 7اصلاحی از جمله؛ 
رفع کاستی های مرتبط با  جه(تعریف دو شبه پارامتر جهت وارد کردن نقش ساختارها و نهادهای اجتماعی و درنتی1منافع 

( بازسازی معادله همانندسازی برای تبیین پیدایش نهادهای نخستین بدون غلتیدن در 3استراتژی های یادگیری زیست شناختی 
( بهره گیری از شبکه های جهان کوچک جهت سازگاری با ویژگی های ساختاری جوامع انسانی، 4ادادگرایانه و تسلسل قر

می توان چارچوب نظری تازه ای جهت صورتبندی مساله همکاری بنا نمود. براساس نتایج این مدل، همپوشانی میان 
ا به شکار گوزن تبدیل می کند و از سوی دیگر با پیوندهای قوی و ضعیف از یکسو بخشی از همکنش های معمای زندانی ر

ایجاد مجموعه ای از جریان های هم افزایی میان محتوا و ساختار شبکه، موجب تسهیل حل مسالۀ شکار گوزن می گردد. 
تنها به کمک نهادهای هم  تامین خیر های همگانی بزرگ مقیاس فرایند برون رفت از وضعیت دام اجتماعی و بدین ترتیب

 زاینده آغاز خواهد شد نه با هنجارهای کنترل کنندۀ معمای زندانی و یا قراردادهای برآمده  از بازی هماهنگی.اف

                                                            
72 Commons, J. R. 
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نظم »تحلیل تغییرات نهادی مرتبط با  این چارچوب نظری می تواند جهت واکاوی نظام های مدیریت منابع اشتراکی،
(، طراحی یک نشانگر واحد برای سرمایه اجتماعی و 7351براساس چارچوب مفهومی نورث و همکاران)« دسترسی آزاد

تحلیل نقش تشکل های آزاد صنفی و سیاسی در انباشت آن، واکاوی نقش مثبت نهادهای حمایتی فراگیر در وضعیت دام 
 اجتماعی، مطالعۀ پیامدهای اجتماعی نابرابری های اقتصادی و... به کار گرفته شود.
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