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ِ   و همکـاري   تعاون  کتاب نقد و بررسی (  اجتماعی   مسائل   یا حل    انسانی   دانش  بسط«) 1383(جوادي یگانه، محمدرضا    
  20-25 صص. ،شهریور   اجتماعی  علوم  ماه کتاب» )  آرگایل مایکل

  
  بسط دانش انساني يا حل مشكالت اجتماعي

   يگانه محمدرضا جوادي
  

   وزارت  و ترويج ، آموزش  تحقيقات  معاونت ترجمه.   و همكاري نتعاو) .١٣٧٩(آرگايل، مايكل 
  .  صفحه٣١٢.  مترجم:  ناشر: تهران).   كاشاني منوچهر صبوري: مترجم ( تعاون
  
   اجتماعي  در زندگي  همكاري  مقوله  درباره  فارسي هاي  از معدود كتاب يكي»   و همكاري تعاون«
   در زندگي  آن  و موانع  همكاري  مختلف هاي  جنبه  بررسي ، به كتاب   در اين آرگايل  و مايكل است

  ترجمهسپس نقد  نقد محتوا و  ، به  كتاب  بر محتواي  از مروري پس  نوشته اين.   است  پرداخته انساني
  .پردازد  مي  كتاب سازي و آماده
.  قرار گيرد  مورد بررسي رتبط م  با ساير مفاهيم  در مقايسه  همكاري  است  از هر چيز الزم قبل

  ولي. پردازد  مي  نگاه  نوع  نقد اين  و به  نيست  هم  مورد پسند آرگايل  از قضاچندان  كه رويكردي
 نيز،  هر چند خود آرگايل. (  است  همكاري موجود درباره  نظري اندازهاي  چشم  از بهترين ظاهراً يكي
   فضاي يك).) ٢٤٢  ص (  است كرده  ـ استفاده  كاملي  اين  به ه ن  ـ ولي  مشابه  جا، از قالبي در يك
   يا سود ديگري نتيجهyفرد و محور ) outcome( يا سود  ، نتيجهxمحور :  را در نظر بگيريد دوبعدي
 سود   در مقابل ، سود وي  باشد و در هر حال  گروه  فرد يا يك تواند يك  مي  ديگري اين.  است

  ، بين  يا فايده  از نفع  مقدار مشخص  يك  تقسيم  فرد براي ، تالش  صورت در اين. گيرد فردقرار مي
  ):١  شكل( خود بگيرد   به  متفاوتي توانداشكال  مي خود و ديگري

  x   حداكثر رساندن به:  فردگرايي .١
  x+y   حداكثر رساندن به:  همكاري .٢
  x-y   حداكثر رساندن به:  رقابت .٣
  y  اندن حداكثر رس به: ايثار .٤
  y-   حداكثر رساندن به: ]تهاجم[  ساديسم .٥
  x-y-   حداكثر رساندن به: ] سادومازوخيسم[  نهيلسيم .٦
  x-   حداكثر رساندن به:  مازوخيسم .٧
  x+y-   حد اكثر رساندن به[: ]طلبي شهادت[) inferiority ( بيني خودكوچك .٨
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   به٦٠: ١٩٨٩ليبراند، ( نادرند  جربي ت  صورت  بعد، به  به  پنجم ، انواع  افراد معمولي در ميان  
  ).٢٠٠١ از بكر،  نقل

 )١٩٩٦ليبراندو دهو، : منبع(

 
  
     كتاب ـ خالصه١

  بخش. پردازد  مي  همكاري  مطالعه ، به  اول بخش.   است  فصل  و دوازده  چهار بخش  شامل كتاب
 و   است  گوناگون  در روابط  همكاري درباره  سوم  بخش.كند  مي  را بررسي  منشاء همكاري دوم
   در سطح  اصوالً با همكاري  كتاب اين.   است  اجتماعي  متقابل  و كنش  شخصيت  درباره  چهارم بخش
  .  سروكار دارد  كوچك هاي  افراد و در گروه بين روابط
    همكاري  مطالعه١ـ١

 يا در   در كار، فراغت  هماهنگ اي  شيوه ، به  كردن ر عملبا همديگ «  عنوان  به ، همكاري در كتاب
   يا صرفاً توسعه  مشترك  از فعاليت برداري ، بهره مشترك هاي  هدف ، در جستجوي  اجتماعي روابط
  كسب  در جهت ، همكاري  كردن  در همكاري  اصلي  شيوه سه). ١٨  ص (  است  شده ، تعريف» روابط
  .  با يكديگر است ، و هماهنگي  اشتراكي ابط، رو  مادي هاي پاداش

   گروهي هاي  هدف ، و نظريه  بازي نظريه:   است  اصلي  نظريه  دو دسته ، شامل  همكاري هاي نظريه
   همكاري  مشترك  گروهي هاي  از هدف  دسته آن  در جهت  مردم كند كه  مي  اخير بيان نظريه.  مشترك

 همكاري. ۲

 فردگرايي. ۱

 ايثار. ۴
 شهادت طلبي. ۸

 مازوخيسم. ۷

 نيهيليسم. ۶
 رقابت. ۳ تهاجم. ۵
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   شناختي  تصميمات  كار را در نتيجه ، و آنها اين  است  فردي هاي دف با ه  در ارتباط كنند كه مي
  . دهند انجام عقالني

 و ديگر   مثبت  عاطفه ، به همكاري)  الف: كند  مي  مطرح همكاري» فوايد «  درباره  دو نظريه آرگايل
 منجر  د ذيربط افرا  بين  فردي  ميان  كشش  به همكاري) گردد؛ و ب  منجر مي  عاطفي هاي پاداش
داند و   مي  خارجي هاي  پاداش  را براي  همكاري  كه  بعد از فوايد همكاري اما آن. شود مي

   واقعي  در زندگي ، چندان دانند، از نظر آرگايل  مي  را همين  همكاري  اصلي ها نيز دليل اكثرپژوهش
   پاداش  يك  تعبير ديگر، همكاري هب. شود نمي  نيز محسوب  همكاري  و تنها مبناي مورد اعتنا نيست

،   و عاطفي  اجتماعي ، حمايت  و عاطفي  مادي  حمايت  از قبيل  دروني هاي  پاداش  دارد و برخي خارجي
   بر اساس هاي  بر همكاري  آرگايل تأكيداصلي.   مشترك هاي  و فعاليت  از عاليق  بردن ولذت
  .  است  دروني هاي پاداش

   يا عدم  همكاري  درباره  آزمايشگاهي هاي  آزمايش ، برخي  دوم  در فصل. اري همك هاي آزمايش
   و به  عاقالنه  انتخاب  بر نظريه  و مبتني  خارجي هاي پاداش  عمدتاً براساس  كه  ذكر شده همكاري

  بير مترجم تع يابه) prisoner's dilemma game (  زنداني  دوراهي بازي.   است  سود فردي حداكثر رساندن
   بررسي  تنها به  فصل  در اين آرگايل.   آنها است ترين ، از معروف»  زندانيان  معماي بازي«

   و همچنين  و عناصر آن  بازي  و نظريه پرداخته  و نقد آن  بازي  در نظريه  همكاري هاي آزمايش
   و عناصر آن  بازي  از نظريه صري مخت  ابتدا شرح بنابر اين.   است  نكرده  را تعريف  اجتماعي دوراهي

   باز خواهيم  آرگايل  كتاب  به  كرد و سپس را ذكر خواهيم)   اجتماعي  دوراهي  بعد تعريف ودر بخش(
  .  گشت

 كنشگر ،  اي  ، مجموعه  كالسيك  بازي در نظريه« :   است  چنين  بازي  از نظريه  تعريف يك: ها بازي
   كنشي هاي  از گزينه اي  با مجموعه  ، هريك  از قواعد معلوم اي  مجموعه ت ، تح  و جمعي  از فردي اعم
   تعامل  خود به فردي)  نفع( سود   حداكثر رساندن  به ، براي)  يا محتمل (  مشخص  و نتايج معين

 "  گرايانه فرد  ابزاري عقالنيت "  ، محدود به  بازي  در اين  عقالنيت مفهوم. پردازند با يكديگرمي)  بازي(
  )٣٨: ١٣٨١،  چلبي(» .  كنشگردر بازي از سوي"  سود حداكثر كردن"  جز   نيست  چيزي  و آن است

  : از  است ، عبارت  بيشتر است  در بازيگران  همكاري  ميزان  كه هايي ، زمان از نظر آرگايل
 آنها   باشند، يا به ند، شبيه باش  دوست با هم( وجود دارد   بازيگران  بين  مثبتي  رابطه  كه ـ هنگامي

  ،)هستند  گروه  يكديگر يا افراد يك  شبيه  شود كه گفته
   بزنند، توانند با يكديگر حرف  آنها مي  كه ـ هنگامي

  ،) كند ، همكاري همكاري  عدم  جاي  فرد به اگر يك( بازيگر ديگر  ـ تأثير استراتژي



  
٤

   انتخاب  پيامدهاي تا ديدن(اند   گرديده  ارائه تري بيش  با وضوحD و C  هاي  انتخاب  كه ـ هنگامي
  ،)تر باشد  فرد، ساده  براي فرد و ديگري
   در تحقيقات  كه كنندگان  و همكاري جويان ، رقابت  فردگرايان بين (  در انگيزش  فردي هاي ـ تفاوت
  ، و)  است آمده  اجتماعي هاي  ارزش گيري  جهت  عنوان ديگر به

  ).  وي  يا نبودن  بودن  و ماشيني و شخصيت ( اد از شريك افر ـ ادراك
   را كه  آنچه  پس كند و از آن  مي  شروعC فرد با   در آن  كه  است ، استراتژي  استراتژي مؤثرترين

) TFT( يا  تالفي  استراتژي  همان اين. دهد  مي ،انجام  است  داده  خود انجام  قبلي بازيگر ديگر در حركت
Tit for Tatاست  كرده  اشاره  آن ، به  آن  ذكر نام  بدون  آرگايل  كه  است  .  
   روانشناسي المعارف در دائرة) social dilemma (  اجتماعي  دوراهي تعريف:   اجتماعي دوراهي

   پيروي  اجتماعي  اگرفرد از هنجارهاي  كه  است  موقعيتي  اجتماعي دوراهي«:   است  آمده  چنين پنگوئن
   همه  براي  نهايي  كنند، بازده  افراد چنين  همه ؛ ، اما وقتي  باال است  وي  فردي  يا منافع كند، بازدهن

   واحد از حداكثر ظرفيت ، يك  مسكوني  مجموعه  در يك ، وقتي  مثال  عنوان به. يابد مي افراد كاهش
اما .  نخواهد شد د وبا سرما مواجه را خواهد بر  منفعت  كند، بيشترين  استفاده  ساختمان گرمايشي
 را نخواهد   همه  اين  تكافوي  توليد گرما در ساختمان  كنند، امكانات  واحدها بخواهند چنين اگر همه

  ).١٩٩٥ربر، (»  خواهند شد  آنهابا سرما مواجه داد و لذا تمام
   دوراهي  بازي جملهاز :   است  را ذكر كرده  اجتماعي  دوراهي هاي  از آزمايش  برخي آرگايل
   كه  در حالي  بطري  يك  از دهانه  آلومينيومي هاي مخروط  خروج ، بازي)n-person (  چندنفره زنداني

،  كرده  سقوط  هواپيماي  فرار از يك سازي  وجود دارد، شبيه  خروج  امكان  مخروط  يك تنها براي
 و   اهداف  به  دستيابي ها براي گروه  خرده  در آن ه ك  ائتالف هاي ، بازي  با كاميون  و نقل  حمل بازي
تر، با يكديگر  تر و قوي  بزرگ هاي گروه  خرده ويژه  ديگر، به هاي  گروه  برخي  و عليه  مشترك منافع

  .   اقتصادي زني  چانه هاي ، و بازي  كودكان  همكاري هاي شوند، بازي متحد مي
     منشاء همكاري١ـ٢

  در اين.   است  ذاتي  در بشريت  همكاري  كه  مدعا است  اين  اثبات  دنبال  به بخش   در اين آرگايل
  دهد و سپس  مي ها نشان  را با انسان  آن هاي  وشباهت  حيوانات  در دنياي مسير، ابتدا همكاري

  .دهد مي   نشان  را در كودكان   و وجود همكاري  گوناگون  را در جوامع  هميارانه  رفتارهاي يكساني
  اصوالً همكاري.   است  قرار گرفته  مورد بررسي  در حيوانات  جا، همكاري در اين.   همكاري تكامل

  :  است  اساسي  حوزه  در سه در حيوانات
  .  نوزادان  به  ياوران  و كمك ، مراقبت  والدين  توسط  از خردساالن ، مراقبت رفتار جنسي:  ـ خانواده
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    در زد و خوردهاي  شكارگر، كمك  حيوان  به  گروهي ، حمله شكار گروهي كار،  تقسيم: ـ كار
  .  ساختار فضايي  هشدار، حفظ ، فريادهاي  گروه درون

  . ، ارتباط ، بازي تيمار كردن:   مشترك هاي ـ فعاليت
  هاي ژگي از وي  آيا همكاري  كه  سؤال  اين  به  پاسخ  براي آرگايل.   در همكاري  فرهنگي هاي تفاوت

 و   گرايي  جمع  درباره شناسانه  و جامعه شناسانه انسان  يا خير، مطالعات  است  بشري  طبيعت ذاتي
   فردگرا وجوامع  جوامع  درباره ، و بندكيت  ميد، بتهلم  مارگارت مطالعات. كند  مي  را بررسي فردگرايي

 و   گمنشافت  نيز نظريه شناسانه  جامعه يها در نظريه.  هستند  دست  آنها از اين  گرا و خصايص جمع
 و   فردگرايي  ميزان  در باره  تريانديس ، و نظريه ريسمن ، نظريه  دوركيم ، نظريه  تونيس گزلشافت

  .   است  شده  بررسي  و غيرصنعتي  صنعتي  در جوامع گرايي جمع
،   همكاري  بودن  ذاتي  اثبات نبال د  به  نيز آرگايل  پنجم در فصل.   در كودكان  و همكاري ارتباطات

   نوجواني  تولد تا دوره  را از ابتداي  ورفتار اجتماعي  است  كرده  را بررسي  در كودكان همكاري
   و كودكاني  است  رفتار همكارانه  از علل  مادر يكي  به  وابستگي  كه  داده او نشان.   است  داده شرح
 از   تفصيل  به آرگايل. كنند  مي  بيشتر همكاري  ماهگي١٨ تا ١٢ دارند، در   مطمئن وابستگي كه

   هم  مانند سر و كول  ساده هاي بازي.  است  كرده  در آنها بحث  همكاري  و نقش  كودكانه هاي بازي
 وانمود   كودك  در آن كه) pretend play (  وانمودشده ، بازي  و لفظي  كالمي  تشريفاتي ، بازي پريدن
 در  ها هستند كه  بازي  اين دار از جمله  قاعده هاي كند، و بازي  مي  را بازي  مادر يا مهمان نقشكند مي

  .  را يافت  از همكاري هايي  رگه توان آنها مي
،   همكاري  در شرايط  كه  است  داده  و نشان  كرده  را بررسي  با همساالن  همكاري  رابطه آرگايل

   طبقه  در مورد كودكان ، بويژه  سالگي١١ تا ٥  سنين ، بين  گروه  به عطوف رفتار م  عملكرد و هم هم
  .يابد  مي  افزايش  سرعت كارگر به

    گوناگون  در روابط  همكاري١ـ٣
)   و دوستي كار، خانواده (  زندگي  گوناگون هاي  را در جنبه ، همكاري ، آرگايل  كتاب  سوم در بخش

،  شوند و هر يك  مي ها يافت  فرهنگ هستند، در همه ، اساسي  رابطه ع نو  سه اين. كند  مي بررسي
  . دهند  مي  را تشكيل  از همكاري  خاصي ِ شكل اساس

  ، پرورش  جنسي رابطه:  عبارتند از  در خانواده  همكاري هاي  از جنبه  برخي.  در خانواده همكاري
   مشترك ، گذران  كردن  با همديگر، صحبت دن، غذاخور  دارايي  مشترك  كار، مالكيت ، تقسيم كودك
   در ميان  خوشبختي  احساس  كه  داده  نشان تحقيقات.  از يكديگر ، و مواظبت  فراغت اوقات
 بسيار بيشتر   در مجردين  رواني هاي  در بيمارستان  پذيرش  و ميزان  است  از مجردين بيش متاهلين

   داده  نشان تحقيقات. رود  شمار مي  نيزبه  تعارض  كانون  خانواده، اما با وجود اين.   است از متاهلين
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در .   است  شده  گزارش  تعارض  زناشويي  ديگر، در روابط ، بيشتر از هر رابطه  طور متوسط  به كه
   يا طول  بودن  با هم  زمان  از قبيل  متغير كنترلي  ظاهراً يك ، ولي  است  نداده توضيحي اينجا آرگايل

   كه  است  در خانواده تعارض  بيشترين  دليل  اين  به يعني.  ببرد  تاثير را از بين تواند اين ، مي رابطه
   و لذا از اين  كيفي  و چه  از نظر كمي ، چه  فرد با همسر خود است  يك  متقابل  كنش  ميزان بيشترين
  .  است   تعارض  منبع  خانواده  كه گرفت  نتيجه توان ، نمي مساله

 پيوندها در   نيز از نيرومندترين  فاميل  ميان  خويشاوندي ، روابط  و شوهري  زن  بر روابط عالوه
 موجود   مدرن  در جامعه  خويشاوندان  صورزير ميان  به  خويشاوندي روابط.   است  از خانه خارج
  .  دارايي ، و وارثت كمك  ، ارايه  مشترك هاي ، فعاليت  فراوان  با يكديگر، تماس زندگي:  است

   پاداش دوستي. شود  مي ها يافت  فرهنگ  در همه  كه  است  جهاني  پديده  يك  دوستي. دوستي
  ترين معمول.   است  شادي هاي  از علت  يكي دوستي.  است بخش  نيز لذت  دارد، اما خود دوستي فراوان
  ، وفراهم  مشترك ، شناخت ، شايعات  صرف ودن ب  اجتماعي گفتگو شامل.  ، گفتگو است  دوستي فعاليت
،   اجتماعي  و حمايت ، كمك  و نوشيدن خوردن.   است  و مسايل  مشكالت  و حل  اطالعات ساختن
 ديگر،   فراغت هاي ها و گروه ، و باشگاه  و رقص ها،موسيقي ها و بازي ، ورزش  فراغت  اوقات گذران
  . هستند  دوستي هاي  ديگر فعاليت از انواع
    اجتماعي  متقابل  و كنش  شخصيت١ـ٤

   كردن  بر همكاري  فردي هاي ، تأثير تفاوت  كتاب در ادامه.   در همكاري  فردي هاي تفاوت
  شود كه  مي  شناخته  شخصيتي  ويژگي  يك عنوان  معموالً به همكاري«.   است  شده  بررسي بازيگران
   آن توان  شود و مي ناميده) agreeableness ( تواند مقبوليت مي   كه  است تري  كلي  از ويژگي جزئي

تر   نزديك  با آن  از همه  كه  روانشناختي آزمون.  كرد گيري  اندازه  بازي هاي رامستقيماً در موقعيت
   دوراهي  در بازي  با همكاري  زيادي همبستگي  كه  است  كراندال  اجتماعي  عالقه  احتماالً مقياس است
 دارد،   چشمداشت ِ بدون  كمك  براي  شدن ، و داوطلب ، همدلي  همساالن هاي  گروه بندي ، درجه زنداني
  ).٢٧١  ص(»  دارد  همبستگي  و خصومت  با خودمحوري  طور منفي وبه

  دهد كه  مي  نشان  مطالعه١٠٠ از   بيش هاي يافته.   است ، جنسيت  فردي هاي ديگر از تفاوت  بعد يك
 در D   انتخاب  معتقدند كه اما پژوهشگران. كنند  مي همكاري ، كمتر از مردان  زنداني  در دوراهي نزنا

   بازي  ديگردر اين  طرف  همكاري  به  اطمينان چون (  است  محتاطانه  انتخاب ، يك  زنداني  دوراهي بازي
 با   هستند كه  مساله  اين  نگران  زنان ه هستند، يا اينك تراز مردان  نوعاً محتاط و زنان)   است  ريسك يك

   همدلي  آشكار، زنان  صورت ، به  مرتبط  شخصيتي هاي  جنبه درميان.  نظر برسند  به  احمقD  انتخاب
  . دارند  مردان  به  نسبت بيشتري



  
٧

 بيشتر   مردان  كه كنند، در حالي  مي  مواظبت  بيشتر از كودكان  زنان  كه  است  داده  نشان تحقيقات
 تماشاگر حضور داشتند، خطر وجود  اي بود، عده  زنان  به كمك : كردند كه  مي  كمك هايي در موقعيت

  . بود  الزم  مردانه هاي  بودند، و مهارت  ديگر در دسترس دهندگان ، ياري داشت
ها   گروه ين تضاد ب ، به ، آرگايل  فصل  در اين.  گوناگون هاي  گروه  اعضاي  ميان  همكاري ترويج

   را بررسي آميز و هميارانه  تعصب ها ورفتارهاي  و نگرش ها اشاره  اعضا در گروه و تضاد ميان
   تماس فرضيه.  را بكاهد رانه غيرهميا ها و رفتارهاي  نگرش  اين  كه  است هايي  راه  دنبال  و به كرده
   ميان  مثبت هاي  ايجادنگرش  براي  كه  است ، تنها چيزي  دو گروه  اعضاي  ميان  تماس كند كه مي بيان

   ميان  و همكاري  مختلط  اعضاي  داراي هاي گروه  در درون  همكاري تجربيات.   است آنها ضروري
   نادرست  اطالعات  و زدودن  ديگر، آموزش  راه يك.   موثر است  همكاري  افزايش ها، براي گروه
   آموزش  نيز براي  فرهنگي  ميان هاي  از كارگاه برخي.   ديگر است هاي  گروه  درباره وقالبي

  . دارد  تأثير مثبت همكاري  افزايش  ديگر، براي  فرهنگ  به  فرهنگ  از يك بزرگساالن
  .  است  پرداخته  كتاب  از مباحث گيري  و نتيجه  خالصه  به  دوازدهم  در فصل آرگايل

  
    ـ نقد كتاب٢
   رفتار  هنجارهاي  ارايه٢ـ١
  هاي  در موقعيت  قواعد رفتاري  ارايه  دارد و آن  امتياز مهم ، يك شناسانه  از نظر جامعه  كتاب اين
  و واحد تحليل آغاز  ، نقطه  دوركيمي شناسي از منظرجامعه.   است ، كار و خانوادگي دوستي
 هنجارها ونيز   بررسي چگونگي.  ، يا هنجار است»  و عمل  فكر و احساس هاي شيوه«،  شناسي جامعه
 هنجارها،   كردن  فهرست ، اما، نفس  است  بسيار مهم  مقوله ها، يك  هنجارها از ارزش  انتزاع چگونگي

  . ها است زه حو  در اين اجتماعي  رفتارهاي  بررسي  مهم  شروع  نقطه يك
   افراد را محترم  خصوصي بايد زندگي:   اينكه از جمله( در بريتانيا   روابط  براي ، قواعد كلي آرگايل
   منصفانه  سهم پذيرفتن:   اينكه از جمله( كار   درمحيط  همكاران  به ، قواعد مربوط)١٤٦  شمرد، ص

   كه  افرادي  به ، قواعد مربوط)١٥٨  نكنيد، ص از همكار انتقاد   كار، و در برابر عموم خود در انجام
   مهمان  عنوان  به  شام  را براي نبايد ديگران:   اينكه از جمله( ندارند   دوستانه  كار رابطه  در محيط باآن

در :   اينكه از جمله (  و شوهران  زنان  براي ،قوانين)١٥٨   كنيد، ص  دعوت  خانوادگي  جشن در يك
   به ، قواعد مربوط)١٧٧ و ١٧٦   دهيد، ص  خود را نشان  يا نگراني ، اندوه ن همسرتا جلوي
   رفتار كنيد، ص  مسئول  بزرگسال  مانند يك با كودك:   اينكه از جمله (  و نوجوانان كودكان والدين
  ز، ص نيا  هنگام  به  شدن  كمك داوطلب:  اينكه از جمله(ها   دوستي  و گسستن ، و قواعد دوستي)١٨٨
  .   است  كرده را بيان) ٢١٠
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   دارد؟  فايده  همكاري  بررسي ها براي  بازي  آيا نظريه٢ـ٢
   نظريه  كه-) rational choice theory (  عاقالنه  انتخاب  و نظريه  بازي  بر نظريه  كتاب  در اين آرگايل

  هاي  تفاوت وي. داند  مي فاده است  را غيرقابل  داردو آن  ، نقد جدي-  است  اخذ شده  از آن بازي
  ):٣٩  ص(داند   در موارد زير مي  روزمره را با زندگي)   زنداني  دوراهي و عمدتاً بازي(ها  بازي

 و  ، افراد با هم  اجتماعي  در زندگي  ندرت  به  آنكه ، حال  است  همزمان ، بازي  بازي ـ در نظريه
  .ندكن  مي  عمل  ديگري  از حركت  اطالع بدون

   نكند، فرد ضرر كند، حال  همكاري  اگر ديگري  خطر وجود دارد كه ، اين  زنداني ـ در دوراهي
، اگر )  مشترك سازي  يا خانه ، شكار، رقص مانندتنيس( موارد  ، در بسياري  روزمره  در زندگي آنكه

  .  صفر است  يا بازده  نكند، پاداش  بگيرد همكاري فرد تصميم
  شود و شباهت  مي  انجام   و انتزاعي  مصنوع  محيط  در يك بازي.   است  انتزاعي بسيار ـ بازي

  . دارد  روزمره  زندگي  به كمي
،   روزمره  در زندگي  آنكه  وجود ندارد، حال  بازيگران  ميان ، ارتباط  زنداني  دوراهي ـ در بازي

  . وجود دارد  ارتباط  كنشگران بين
   چنين  اجتماعي  در زندگي  كه  هستند، در حالي  يكديگر نامريي  و براي يبه معموالً غر ـ بازيگران

  . نيست
 فرد در فرايند   آنكه حال.  وجود ندارد  اجتماعي ، هنجارهاي  زنداني  دوراهي ـ در بازي

  . كند ، همنوايي  مناسب هاي  درموقعيت  همكاري  با هنجارهاي گيرد كه ، ياد مي پذيري جامعه
اما .  خواهد شد  اشاره  آن  به  كه  است  پاسخ  نيز قابل  و برخي  وارد است  برخي  آرگايل داتانتقا
 وجود دارد   همكاري  درباره  و پژوهش بررسي  براي  جايگزيني  آيا نظريه  كه  است ، اين تر از آن مهم

   را بررسي ، همكاري  بازي  جز نظريه  از رويكردهايي  با استفاده  است  كرده  سعي يا خير؟ آرگايل
، كار و   در خانواده  ويژه ، به  از زندگي هايي  را در جنبه او همكاري.   تقدير است  قابل  كه كند،تالشي
 تا   است  شده  نيز سعي  نوشته در اين.  است  داده  نشان  را در آن  و همكاري  كرده  بررسي دوستي
؟ از بعد   مفيد است  اندازه  تا چه  تالش ، اما اين بسيار خوب. شود   ارايه  وي  نظرات  چكيده حد امكان

   بازي ، اما نظريه  اعتنا است  قابل  بحث ، اين  بشري  در زندگي  همكاري  و نماياندن  و كشف ناب علمي
ها و   تعارض  حل  دنبال ديگر دارد و بيشتر به اي ، اصوالً داعيه  اجتماعي  رويكرد دوراهي  ويژه و به
   مشكل  از قبيل هايي مقوله.   و اقتصاد است  و در سياست  روزمره ها در زندگي بحران
 در برابر   آني ، فردگرايي  همگاني  كاالهاي  تأمين ، معضل  جمعي در مسائل) free-riding( گري طفيلي
 و   آب ر مصرف و د  مسكوني وآمد و درمجتمع  و اقتصاد و رفت  در سياست  درازمدت  جمعي منافع
، و   مسائل  از اين يك ، تقريبا هيچ در كتاب.  هستند  مسائل  از اين هايي ، نمونه  اينترنت  و حتي انرژي
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  ، از نظريه  ذكر شده  كه  هر جا هم  مسايل  قبيل  و اين  نشده  طرح  در آن همكاري و عدم  همكاري مقوله
  .   است شده   استفاده  بازي  و نظريه  عاقالنه انتخاب

   عاقالنه ، رويكرد انتخاب تاكنون) ١٩٩١ (  كتاب  انتشار اين  نيز، از زمان  اجتماعي  علوم در ادبيات
.   است  شده  كار آرگايل  به  اندكي  و اما اعتناي  بوده گسترش  روز در حال ، روز به  اجتماعي  مسائل به

   وي ، وكتاب  اجتماعي  مسائل  حل ، نه  است  انساني  دانش  بسط  در جهت  بيشتر تالشي  آرگايل نظريه
   مشكالت  حل ، براي بنابر اين. شود  مي  محسوب  اجتماعي  در روانشناسي  پايه هاي  كتاب نيز از زمره
  . ندارد ، كاربرد چنداني ، رويكرد آرگايل مدرن  در جوامع  ويژه ، به  همكاري فراروي
 دارد و   افراد با هم  از همكاري  حداقلي  خود نياز به  بقاي ، براي اجتماعي  ، زندگي  ديگر اينكه مطلب
،   آورده  همكاري  عنوان  به  آرگايل آنچه.  باشد،فروخواهد پاشيد  را نداشته  حداقل  اين اي اگر جامعه

 كار،  درمحيط   و همدلي همكاري.   موجود است  تفاوت  با اندكي  جوامع  در تمام  كه هاست  حداقل اين
، و   و والدين  فرزندان ارتباط.   موجود است  حداقل ، در سطح  دوستي هاي ، و در گروه در خانواده

   بيشتر ميان ، و همكاري  والدين  رواني  بر سالمت ، و تاثير وجودفرزندان  والدين  مالي حمايت
  .  است  مقوله  كار، از اين  در محل  تا غير دوستان دوستان
 و عمدتاً رويكرد   بازي  از نظريه  اوليه  تعاريف ، نيز بيشتر به  بازي  نظريه  به  آرگايل ا انتقاداتام

  ، در نقد بر كتاب)١٣٨٠( گيدنز  آنتوني. گردد بازمي  بازي  و نظريه  عاقالنه  انتخاب  نظريه اقتصادي
 و  عاقالنه  انتخاب  نظريه  اجتماعي يها  الستر بر جنبه جان) The cement of society(»   جامعه مالت«

   رفتارهاي  بر افزايش  اجتماعي  الستر، تاثير هنجارهاي در كتاب.   است ، تاكيد كرده  آن  گسترش لزوم
   رويكرد انتخاب  اخير درباره در تحقيقات.   است  شده داده  نشان  وضوح به) prosocial ( اجتماعي
  اجتماعي هاي گيري  بر جهت  تأثير ارتباطات  هم-   اجتماعي  دوراهي نظريه و   بازي  و نظريه-  عاقالنه
 تا   شده  سعي ، و هم  افراد تاكيد شده هاي  و قضاوت ها و ترجيحات  بر تاثير نگرش ، هم  شده سنجيده

 ١٩٩١  له در فاص  تحقيقات  از اين  بسياري البته.  قرار گيرد  موردبررسي  واقعي  در زندگي  مسائل اين
  در حد قابل  تحقيقات  نيز، اين  از آن اما پيش.   است  شده انجام)   كتاب  بعد از نگارش يعني ( تاكنون
  .  است  قرار گرفته  آرگايل  كمتر مورد عنايت ، كه ، موجود بوده اعتنايي
 از صور ديگر  ياريبس.   نيست  دو نفره  زنداني  دوراهي  بازي  شامل ، فقط  بازي ، نظريه  عالوه به
   زندگي تواند بررسي  دارد و مي بيشتري  شباهت  روزمره  زندگي  به  نيز وجود دارد كه بازي

،   اجتماعي ، دوراهي  چند نفره  زنداني  دوراهي  از قبيل هايي بازي.  بدهد  بيشتري  را پوشش اجتماعي
   به  دارند كه  ديگري ها انواع هستند، و اصوالً بازي   قبيل  و ديكتاتور از اين ،اعتماد، اولتيماتوم بزدالنه
 صفر يا   سرجمع ، بازي  بازي  بودن  دو ياچند نفره  از قبيل هايي تقسيم. اند  بيشتر پرداخته  مسائل اين
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در .   نامشخص  با طول  نامحدود يا بازي در برابر بازي) one-shot ( باره  يك  صفر، بازي غير سرجمع
  .  است  دو نفره  زنداني  دوراهي  بازي  به  معطوف  آرگايل كثر ايرادات ا كه حالي

.   است  فكر كرده  آرگايل  كه  آنقدر بلند پرواز نيست  عاقالنه  انتخاب  اصوالً نظريه  بر آن عالوه
   عمل نيها عقال  انسان اند، و همه ها عقالني كنش  همه  ادعا را ندارد كه ، اين  عاقالنه  انتخاب نظريه
   كنش  به  دست  كافي  تعداد و دفعات  به  مردم  گفت توان مي) ١٣٧٨ (  نظر كرايب  به كنند، بلكه مي

   وقتي كند، و ديگر اينكه  مي  كارآمد تبديل  گزاره  يك  را به  عقالني  انتخاب  نظريه زنند كه مي عقالني
از .   قرار دهيم  را در اولويت  عقالني ها والگوهاي يين، بايد تب  كنيم  را درك  انساني  كنش كنيم  مي سعي
.  كنيم ها باز مي  ساير انگيزه  به  كردن  نگاه  را براي ، راه  عقالني  كنش  به  دادن  ديگر، با اولويت طرف
  انتو  افراد مي  كنش  بودن  عقالني  در صورت  كه  با آنچه  واقعيت  تفاوت  شيوه  به  كردن  بانگاه يعني

  .   است  ـ رفتار آنها ممكن  غيرعقالني كم  يا دست-  اي  شالوده هاي  جنبه  كشف ، امكان انتظار داشت
    ترجمه  مسائل٢ـ٣

   اجتماعي  علوم  مترجمين ترين  خوشنام  حال  و در عين  از پركارترين  يكي  اكنون  كه  كتاب مترجم
   اصطالحات  برخي ، ترجمه  همه  با اين ، ولي كرده را ترجمه   كتاب  و رواني  درستي ، به  است در ايران

 Prisoner'sdilemma (  زنداني  دوراهي  و لذا بازي  كرده  را معما ترجمهdilemma  مترجم.   است  تأمل قابل

game ( زندانيان معماي«را   «)(  اجتماعي و دوراهي) ٣١  ص social dilemma (اجتماعي را معما يا دام   
، و  ، معما، محظور، مشكل  ذوحدي  قاطع ، برهان  تنگنا، دوراهي  به  درلغتdilemma.   است  كرده ترجمه
   يامعما، زيرا فرد با يك  تا دام  است تري  مناسب ، لغت ظاهراً دوراهي.   است  شده  دشوار ترجمه وضع
.  كند را انتخاب) defection ( كاريهم يا عدم) cooperation ( تواند همكاري  و مي  روبرو است دوراهه
 منجر   دام  در يك  يا سقوط  جمعي  زبان  به  در نهايت ، ولي  است  جذاب همكاري عدم  انتخاب البته
، و )٣٢  ص (  همكاري ،ترك)٤٥  ص ( شكني  پيمان  به  مترجم  توسطdefection  واژه. شود مي

   عهدشكني  نيز به  آشوري  داريوش  انساني  علوم هنگدر فر.   است  شده ترجمه) ٣٥  ص ( پيوندگسلي
  ).١٣٧٩ميرساردو،  (  است شده  ترجمه  خدمت و ترك

defectionهمكاري  و لذا عدم  است  نكردن  همكاري  براي  تصميم  معناي  و به  همكاري  مقابل  نقطه  
 defective behavior، مانند   با آن  مرتبط ت لغا  به با توجه البته.  تر است  مناسب  آن  براي  همكاري يا ترك

،  فارسي هاي  معادل  و لذا اين  عدم  نه  است  ايجاب  از نوع اي  مقولهdefection ،  يا رفتار غير هميارانه
  . شود  انتخاب  آن  ديگر براي  لغت  نيستند و بايد يك  آن  رسا براي معنايي

cooperative behaviorرفتار  «  كه  است  شده ترجمه) ١٣٥  ص(»  رفتاِر ياوري «  به  مترجم  نيز توسط
  هاي  از معادل  يك  هيچ  ذكر اينكه  قابل نكته.  باشد آن  براي تري  مناسب تواند معادل مي»  هميارانه
  .  است  نيامده  در صفحات  پانويس  صورت  به ، در كتاب  بخش  در اين  ذكر شده التين
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     كتاب سازي  آماده  به  مربوط  مشكالت٢ـ٤
   ويراستاري  گونه  ندارد، اما تقريباً هيچ  هم  چاپي  و تقريباً غلط  است  روان  ترجمه ، داراي كتاب

 از   برخي  به  دارد كه  حيث  از اين  فراواني هاي  وغلط  است  نشده  اعمال  در كتاب خواني  و نمونه فني
  :شود  مي آنها اشاره
  .  است  آمده١٣٧٨   سوم  و در صفحه١٣٧٩   كتاب  دوم ، در صفحه تاب ك  چاپ ـ سال

  .  است  صفحه ، فاقد شماره  كتاب  و اشكال  جداول ـ فهرست
  اين.   است  داده  ارجاع  كتاب  در همين  ديگري  صفحات ، به  از صفحات  در بسياري ـ نويسنده

 و   است  آمده  التين  صفحات  و همان  نشده ادهد  جديد تطبيق  با صفحات  فارسي  در ترجمه صفحات
.  ك. ن: (  آمده١١   در صفحه  مثال  عنوان به.   نيست  استفاده  قابل  ارجاعات  از اين  يك  هيچ بنابراين

در .   است  فارسي  ترجمه١٣٧   صفحه  به ، مربوط  شده  داده  ارجاع  مطالب  كه ، در حالي)١٠٤ ص
   ارجاع  صفحه  همان ، به  صفحات در برخي.  است  تكرار شده  مطلب اين...  و٨٥، ٣٨، ٣٦، ٢٢  صفحات

  ). ٣٨  صفحه.  ك. ن: (  آمده  كه٣٨  ، مثال در صفحه  است داده
 ذكر   آن اي  حاشيه  اعداد و توضيحات  و فقط   آمده  ناقص  صورت ، به  كتاب  از اَشكال ـ بسياري

 ١٦٧ و ٣٣٤، ٣٨  در صفحه.   موجود نيست ، اماشكلي  است  آمده  شكل ن عنوا٩  در صفحه.   است شده
  مطلب  به  و ربطي  قبالً تكرار شده  كه  است  آمده  جدولي١١١  در صفحه.  وجود دارد  مشكل نيز همين

  . نيز ندارد فعلي
، در  ذكر نشده   پنجم  فصل ، عنوان١١٧  در صفحه.   موجود است  در كتاب  تايپي  اغالط اي ـ پاره
   كتاب  انتشار يك  سال٣٤  ، در صفحه تكرار شده ، بار ديگر در سطر ششم  سطر چهارم٢١  صفحه
  .  است  آمده١٩٨٢٩

  :  قرار زير است  به  اطالعات اين.   است  اصلي  متن شناختي  كتاب  فاقد اطالعات ـ كتاب
Argyle, M. (1991) Cooperation: The basis of sociability. London: Routledge. 

  .  است  نشده ، ترجمه  كتاب  فرعي ـ عنوان
  در حالي.   است  تشكر شده  از وي  و تنها در مقدمه  نيامده  كتاب  عنوان  در صفحات  مترجم ـ نام

 نيز   اعتبار ترجمه  ميزان دهنده ، نشان  از وي قدرداني  و لزوم  رايج  بر عرف  عالوه  مترجم  ذكر نام كه
  . هست

  .   است  ناممكن  كتاب  از ارجاعات  رو، استفاده  و از اين  نيامده  كتاب  در انتهاي ـ كتابنامه
ها  ، در كتابخانه  آن  و بازيابي  نويسي  و لذا در فهرست  و فيپا است  فاقد شابك ـ كتاب
  . وجود دارد هايي دشواري
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   و ويراستاري گيري ، غلط نگاري  حروف  ترجمه ، عين  از ترجمه  احتماالً پس  زد كه  حدس توان مي
   كتاب  رو تنها متن  و از اين  است  نشده ها انجام  وغلط  ِاشكاالت  حذف  براي  نظارتي ، اما هيچ شده
  .  آن ها، و منابع ها، ارجاع ها، فهرست  شكل  و نه  است  استفاده قابل
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