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 در شـهر    1957 سـال    متولـد كه  او  . هاروارد است معتبر  دانشگاه    استاد اقتصاد در   1درو فودنبرگ 
  سـال  درو   كـرد     مطالعـه  MIT رياضـيات كـاربردي را در هـاروارد و اقتصـاد را در               است،نيويورك  

ي  و آموزشـ   ي پژوهشـ   مشـاغل  او . شـد  مكـان  از همين  دكتري خود    موفق به دريافت مدرك    1981
از   سـرانجام و رفـت  MIT بـه   1987 در    سـپس  ،ه در دانشگاه كاليفرنيا بركلي شروع كرد       ابتدا  را خود

 . كنون در هاروارد حضور دارد تا1993
 و در دامنـه      بـوده   بـازي  نظريه  در حوزه  ردازانپ ترين نظريه  پروفسور فودنبرگ يكي از سرشناس    

آيـد كـه بـازيگران       هايي بوجود مـي    كه در بازي   يمسايلاي از مسايل كار كرده است        بسيار گسترده 
 مقاله و دو كتـاب مهـم، يكـي          60ش از   هاي وي منجر به نگارش بي     پژوهش. دناطالعات كافي ندار  

                                                 
1- Drew Fudenberg 
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ظريـه يـادگيري در   ن«و ديگري با ديويد لـوين     ) MIT ،  1991انتشارات    (» نظريه بازي  «لبا ژان تيرو  
 .شده است )MIT ، 1998انتشارات  (» ها بازي

بـازي و     ها و اميدهاي نظريـه      وي، وعده  ايحرفهزندگي  مايكل پاركين با درو فودنبرگ درباره       
 .هاي وي گفت و گو كرده استبرخي نتايج پژوهش

 
مـدرك كارشناسـي در     داشـتن   آيـا   يم  پروفسور فودنبرگ براي اينكه يك اقتصاددان شو      
 رياضيات بهتر از مدرك كارشناسي اقتصاد نيست؟

تئـوري  حـوزه    مطالعه در سطوح باالتر اقتصـاد خصوصـاً در            را براي  دانشجوتواند   رياضيات مي 
ه مفيد هستند امـا عمـدتا بـ       واقعا  برخي از نتايج رياضيات     كه  تا حدودي چون    ،  سازدآماده   اقتصادي

 . كنيدميهاي منسجم پيدا  ي و استداللع خوبي در تفكر انتزا و تسلطموزشاين دليل كه آ
كه در است » رياضيات كاربردي« بلكه نبوده،رياضي من كارشناسي مدرك  باشم كه    البته گفته 

 و شـامل فيزيـك، علـوم رايانـه و           ي بـوده  پـذير  هاروارد يك برنامه آموزشي نسبتا انعطـاف      دانشگاه  
در .  اسـت  هاي رياضيات و رياضي كـاربردي     تخاب دانشجو به عالوه كالس     كاربردي به ان   ايحوزه

 بـه انـدازه رياضـيات و رياضـيات كـاربردي            هاي اقتصـادي  كالسمن واقعا در بسياري از       آن مقطع 
بسط پيدا كرده من    با نگاه به گذشته و اينكه چگونه عاليق پژوهشي من           . كردم رفته شركت   همروي

امـا مـن    . داشـتم  اضي و احتماالت بيشتري نسبت بـه آنچـه برداشـتم برمـي            اي ري احتماال بايد واحده  
، تـرك كـردم    كه احتماال مهمترين مهارت رياضي براي يك اقتصاددان است        چهدانشكده را با آن     

تمايل به برداشتن يك كتاب درسي و يـادگيري ابزارهـاي جديـد هـر زمـان كـه نيـاز پيـدا                       منظورم  
 .كنيد مي

 
 شديد؟چه شد كه اقتصاددان 

هـاي  بـردم و بـا حضـور در برخـي كـالس       در دانشكده لذت مـي هاي اقتصادمن واقعا از كالس   
توانم از پس تحصيالت تكميلي اقتصـاد         زماني كه دانشجوي كارشناسي بودم فهميدم كه مي        ،باالتر
بخشـي مثـل كنـت ارو، هـوارد رايفـا و مايكـل اسـپنس        اقبال بودم كه اساتيد الهـام    من خوش . برآيم
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 فكر كـنم    يكه من را تشويق كرد تا درباره تحصيالت تكميل        ) استيون شاول  (ماشتم و استاد مشاور   د
در سـال چهـارم كارشناسـي،       . و در آن سالها شـروع بـه خوانـدن نشـريات علمـي اقتصـادي كـردم                 

اقتصـاد را انتخـاب     بود كه   هاي خود را به اقتصاد يا حقوق محدود كردم و در بهار سال بعد               انتخاب
 . مكرد

 

 
 

 ابـزاري بـراي درك رفتـار        عنـوان  نظريـه بـازي را بـه         ،كتب درسي اصول علم اقتصـاد     
 تر گسترده هاي كاربرد بارهچند مثال در  . كنند راهبردي انحصارهاي چندجانبه معرفي مي    

 دهيد؟ مينظريه بازي ارائه 

كند تـا قابليـت      مثال كمك مي  . شود هاي علم اقتصاد استفاده مي     بازي در بسياري حوزه   نظريه  از  
 ضد تورمي را بررسي كنـيم، يـا معضـلي كـه دولتهـا               ي مركزي در تعقيب سياست پول      بانك 1اعتبار

 بـه بخـش   بـدهي خـود را  اينكـه مـثال   سـرمايه ماليـات بگيرنـد يـا         صـاحبان   آيـا از    مواجه هستند كه    
ه، هـاي كـارگري و مـديريت بنگـا         اتحاديـه رهبـران   زنـي بـين       مـذاكره و چانـه     ؛دازنـد خصوصي نپر 

                                                 
1 - Credibility 
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، مـذاكرات   هـاي خارجيـان    كردن دارايي  ملي و مصادره     برايتصميمات كشورهاي در حال توسعه      
 .هاي ذينفوذ كردن گروه وكال و البيتوسط پيش از محاكمه 

دانشمندان علوم سياسي بـراي كسـب     . شود نظريه بازي در خارج از حوزه اقتصاد نيز استفاده مي         
شناسان  كنند و زيست   تصميمات راهبردي از آن استفاده مي     بينش درباره مسابقات تسليحاتي و ساير       

 .كنند براي مطالعه پويايي تكامل و بقاي انواع موجودات از آن استفاده مي
 

. كنند نظريه بازي تنها بازي است كه ارزش بازي كـردن دارد            برخي اقتصاددانان فكر مي   
ونـه شـما دسـتاوردها و    چگ. هيچ محتواي تجربي نـدارد  نظريه بازي   كنند   سايرين فكر مي  

 دهيد؟ دهد توضيح مي اي كه نظريه بازي به يك دانشجوي مبتدي مي وعده

كند تا مجموعـه بسـيار        كمال نيست اما به ما كمك مي        نقطه وضع فعلي نظريه بازي به هيچ وجه      
هر چيزي در علم اقتصاد     . بيني كنيم ها را درك كرده و درباره آنها پيش         وضعيت ي از بزرگ و مهم  

كـار در حالـت تصـميمات       البته نفع واقعي از انجـام ايـن       . توان به صورت يك بازي نگاه كرد        مي را
كه هـر عامـل     (يا در حالت بازار رقابت كامل       ) كه عامل اقتصادي ديگري وجود ندارد     (تك عاملي   

امـا در تمـام مـوارد    . گـردد  عايد نمـي ) اقتصادي فقط به قيمت بازار و تصميمات خويش توجه دارد    
 .  هيچ تحليلي نداشتن استا ظاهر،ر، تنها بديل و جايگزين به تحليل نظريه بازيديگ

چگونـه  «ه مسايل كيفي مثل    رنظريه بازي ثابت كرده است كه روش مفيدي براي انديشيدن دربا          
 در بـازاري بـا آثـار        طچگونه يك بنگـاه مسـل     «و  » كند تعامل تكراري به همكاري كردن كمك مي      

هـا قبـل بـراي تحريـك و تبيـين      و از مـدت » دكن استفاده ميءقعيت خود سو  اي، از مو   خارجي شبكه 
 . هاي آزمايشگاهي اقتصادي استفاده شده است هايي كه در بررسي  بازي1دادهايبرون

تـر اسـت، امـا در         مشـكل  يهـاي ميـدان    استفاده از نظريه بازي در مطالعـات اقتصـاد سـنجي داده           
ادي بدسـت آمـده كـه بخشـي از آن بـه خـاطر كارهـاي                 هاي اخير، در اين حوزه پيشـرفت زيـ        سال

 .  بوده است3 و سوزان آتي2همكاران من آريل پيكس

                                                 
1 - Outcomes 
2 - Ariel Pakes 
3 - Susan Athey 
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نظريـه بـازي اينهـا    » داشـتن نمحتواي تجربـي و عملـي   « هايي از حقيقت در پشت انتقادات    جوانه
توانـد بـه تغييـرات     تغييرات ظاهرا كوچـك در تصـريح يـك بـازي مـي        برخي اوقات   ) الف(هستند  

حتي وقتي ما كامال مطمئن هستيم كه بازي اجـرا          ) ب(هاي آن بيانجامد و      ر مجموعه تعادل  بزرگ د 
هـا   البته همين شكايت  . تر از آني باشد كه دوست داريم       تواند نادقيق  ها مي  بيني دانيم، پيش  شده را مي  

و كرد امـا بايـد اذعـان كـنم زنـدگي آكادميـك              مطرح  هاي علمي    توان درباره بسياري حوزه    را مي 
 . ها صحت نداشتند بود اگر اين شكايت تر مي دنياي واقع ساده

 
چگونـه بـراي    . كنيد، بازيگران دانـش محـدودي دارنـد        هايي كه شما مطالعه مي     در بازي 

 مطلـع   1هـا  هايي را مطالعه كنند كه بازيگران از پاداش        پذير است بازي   اقتصاددانان امكان 
 بيني كنند؟  ان را پيشتوانند اقدامات ساير بازيگر نيستند و نمي

ـ تعـادل   اسـتاندارد   مفهوم راه حل     گويـد كـه راهبـرد هـر بـازيگر بهتـرين واكـنش بـه                  مـي  2شنَ
اين مفهوم چيزي درباره دانش بازيگران از بازي كه         . كنند يراهبردهايي است كه ديگران استفاده م     

گويـد، در برخـي       نمـي  كند شود و درباره چه وقت و چگونه بازي به تعادل شباهت پيدا مي             اجرا مي 
 همـان   ازآنهـا را بـه سـمت بـازي تعـادلي            باتجربـه،   ها، استدالل دقيق منطقي توسط بـازيگران         بازي

 . كند ابتدايي كه در بازي هستند هدايت مي
تر ايـن اسـت كـه بـازي بـا دور شـدن از تعـادل شـروع                    هاي تئوري بازي متداول    اما در آزمايش  

ايـن  . دكننـ مـي  بـه سـمت تعـادل حركـت     ، بازيگران در بازي   شود و سپس با كسب تجربه بيشتر       مي
داننـد آنهـا در بـازي و         هـاي انسـاني باشـد كـه مـي          شـونده ري آزمـايش  يگتواند نتيجه ياد   تعديل مي 

ـ تعـادل   : آزمايش هستند، اما ضرورتا اينطـور نيسـت        آيـد كـه      هـم چنـين زمـاني بـه وجـود مـي            شنَ
هـايي كـه      شـبيه بـازي    ،كننـد  ند و اصال فكر نمي    اهريزي شد  بازيگران، عامالن به طور ژنتيكي برنامه     

 . دهند شناسي تكاملي انجام مي ها در بررسي زيست ژن

                                                 
1 - Payoffs 
2 - Nash Equilibrium 
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مـا  ا. سـازد  ربط نمـي  مالن اقتصادي، بازي را بلد نيستند تئوري بازي را بي        اپس اين واقعيت كه ع    
ها، مشخص نيست كه آيا بايـد انتظـار داشـته            بر است، و در بسياري محيط      زمان ،اين فراگرد تطبيقي  

 . باشيم بازي مشاهده شده، تقريبي از يك تعادل باشد
كـار در   امـا ايـن  كنيماست كه بازي تعادلي و عدم تعادلي را تفكيك        در آزمايشگاه نسبتا آسان   

. شـود هسـتند    ها، بخشـي از آنچـه تخمـين زده مـي           ي كه پاداش  تر است جاي   هاي ميداني مشكل   داده
هاي زيادي كرده است اما تعادل را به عنوان         هاي اخير پيشرفت   در سال  ،كاربرد تجربي تئوري بازي   

هاي تجربي براي تعادل، يكـي از مسـائل حـل            انجام آزمون . يك فرض هم چنان حفظ نموده است      
  .نشده مهم در تئوري بازي كاربردي است

 
كنـد تـا      به او كمك مي    شهرت و چگونه اين     كند  پيدا مي  1شهرت اشتهار و    چگونه يك نفر  

 سازد؟  داد را بهتر مي هميشه برونشهرتدادي بهتري بدست آورد؟ آيا برون

يد هـر بـار كـه فرصـتي          هست شما صرفا مجبور  » دهيدمي را انجام    x«  يابيد كه    شهرتبراي اينكه   
مدتي داشته باشد، اما اگر خيلي زيـاد         هاي كوتاه  اين عمل شايد هزينه   !  دهيد  را انجام  xكنيد   پيدا مي 

هـا را دارد تـا بتوانيـد آن           ايـن هزينـه     كـردن  اين بازي را انجام دهيد و شـكيبا باشـيد، ارزش تحمـل            
 . وجود آوريده خواهيد ب  را كه ميشهرتي
گـذاري روي كسـب      رمايه مايل به سـ    ،مدت يا يك بازيگر ناشكيبا     عكس، يك بازيگر كوتاه    بر
ترين حالت مربوط به يك بازيگر بلنـد مـدت اسـت كـه بـه ترتيـب بـا بـازيگر                       ساده.  نيست شهرت
در  همزمان  و هر دو طرف بازي اقدامات خويش را        شودميمواجه  مدت يكي پس از ديگري       كوتاه

اينجا، فرصت  . شان را همه بازيگران بعدي مشاهده خواهند كرد       كنند و اقدامات   انتخاب مي هر دور   
اوضـاع  . كنـد  تواند بـه بـازيگر بلندمـدت صـدمه بزنـد و نوعـا بـه او كمـك مـي                     نمي شهرتكسب  
 كسـب  شـهرت شود اگر دو يا چند بازيگر بلندمدت هر كدام سعي كنند براي خودش      تر مي  پيچيده

 . انشود، به صورت پشت سر هم باشد به جاي هم زم كند يا اگر اقداماتي كه در يك دور انجام مي

                                                 
1 - Reputation 
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» دهـد   را انجـام مـي     Y پس از اينكه حريـف شـما         دادن را انجام    X «شهرت يافتن كه  براي مثال   
 ! را بازي نكندYسخت است اگر حريفتان هرگز 

 
، شـگرد   )خرپـول (اثر گربه چاق    «يكي از نخستين مقاالت شما، عنوان جالب توجهي دارد          

ه چيزي را بررسي كرديد و چه       در اين مقاله چ   » نتوله سگ، و الغر و گرسنه به نظر رسيد        
 چيزي را كشف نموديد؟ 

 نشان دادند چگونه يك بنگـاه        نوشتند 2 و آويناش ديكسيت   1در مقاالت قبلي كه مايكل اسپنس     
ارد بعـدي   ونگـاه تـازه     با  تـ آالت كند    در ماشين » گذاري بيش از حد   سرمايه«خواهد    مي استقراريافته

منطق اين مقاالت بر ايـن اسـاس بـود    . تر سازد سي كوچك را ترغيب به ورود با مقيا     » در دوره دوم  «
تـر    فيزيكي، بنگاه مستقر هزينه توليـد دوره دوم خـود را پـايين    گذاري بيشتر در سرمايه    كه با سرمايه  

آورد، كه منجر به توليد باالتر محصول در دوره دوم شده و در عوض باعث خواهد شد تا بنگاه                    مي
 .  كند و اين به نفع بنگاه مستقر خواهد بودوارد مقدار كمتري توليدتازه

مندي از روش كار يك بنگاه مستقر ارايـه داديـم             و من، تحليل و تاكسونومي قاعده      3ژان تيرول 
وارد بـالقوه   گذاري خويش را براي تأثيرگـذاري بـر رفتـار يـك تـازه           تواندتصميمات سرمايه  كه مي 

يم و سپس چنـدين هفتـه را بـه دنبـال نـام مناسـب       ما چهار راهبرد احتمالي شناسايي كرد  . تغيير دهد 
 . براي هر كدام از آنها گشتيم

همـاني بـود كـه      » دار يـا سردسـته    ميـدان «راهبـرد   :  است  آمده هر كدام مختصر  اينجا توضيح   در  
دهـد تـا     گذاري اضافي كـه بنگـاه مسـتقر انجـام مـي            اسپنس و ديكسيت بررسي كردند يعني سرمايه      

شود تـا    در توليد كاال، اين راهبرد باعث ميرقابت بسازد با توجه به    خودش را بزرگ و جان سخت     
وارد كمتر توليد كند و هم احتمال وارد نشدن آن بـه بـازار افـزايش يابـد، بنـابراين راهبـرد                       هم تازه 
 .  بازدارندگي ورود است نيزسازي ورود وبراي همخوبي 

                                                 
1 - Michael Spence 
2 - Avinash Dixit 
3 - Jean Tirole 
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 خـود را چـاق و غيرتهـاجمي         ،بنگـاه گذاري اضـافي اسـت تـا         انجام سرمايه » گربه چاق «راهبرد  
 يك شيوه خوب همساز كردن است اگر بازي غيرتهاجمي، واكنش مطلـوبي از              ،اين راهبرد . بسازد

 . وارد برانگيزد اما هرگز يك روش خوب براي بازدارندگي از ورود نيست جانب تازه
كـردن تـا    يگـذار  سـت؛ كمتـر از حـد الزم سـرمايه          ا تقريبا عكس حالت باال   » ترفند توله سگ  «

 . كوچك و بدون تهديد به نظر رسيد
. كه الغر و مفلوك ماندن تا رقبا را به هـراس بياندازيـد            » الغر و گرسنه به نظر رسيدن     «سرانجام  

 شـود بـه    ت مـي  اگذاري دوره نخست صرف تبليغ     رود كه سرمايه   اين راهبرد ظاهرا زماني به كار مي      
 .  اينكه به سرمايه فيزيكي اختصاص يابدجاي

 
فكر ؟   به خواندن رشته اقتصاد كرده است      كه تازه شروع  داريد  اي به دانشجويي     چه توصيه 

هـايي  چه موضوعات ديگري براي مطالعه در كنار اقتصاد خوب است؟ آيا كتـاب            كنيد   مي
 كنيد؟ براي مطالعه پيشنهاد مي

كـالس  طالـب  م بخشـي از  را بـه عنـوان     2 برونر ليرابرت ها از   1»يجهاناين  فيلسوفان  «من كتاب   
مـن  .  دوسـت دارم    آن را   و هنوز هم براي مروري كلي از حوزه اقتصـاد          3اصول علم اقتصاد خواندم   

سـاختار و   «كـنم، بـه خصـوص كتـاب           را نيز توصيه مي    4هاي تاريخ اقتصادي داگالس نورث     كتاب

                                                 
1 - The Worldly Philosophers 
2 -  Robert Heilbroner 

 : كتاب فوق با اين مشخصات به فارسي ترجمه شده است-3
چـاپ دوم ،     ،)متـرجم (، احمد شهسـا     »زندگاني، زمانه، و عقايد فيلسوفان اين جهاني      : بزرگان اقتصاد «،  )1383 (برونررابرت هايل 

  صفحه412 ، انتشارات و آموزش انقالب اسالمي
4 - Douglas north 
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در آوري و توسـعه صـنعتي    تغييـر فـن  : پرومته بدون زنجير« و كتاب    1» در تاريخ اقتصادي   دگرگوني
 .3 از ديويد لندز2» تا زمان حال1750اروپا از 

ت، تايمز مالي و وال استريت سكنم كه نشرياتي مثل اكونومي من به دانشجويانم مرتب توصيه مي
هـاي بـاالتر    نشجو بـه كـالس     طور كه د  همين. شان را بخوانند  ژورنال را ورق بزنند و مقاالت جالب      

هـاي اقتصـادي مراجعـه كـرده و ببينـد            ل منظم بـه ژورنـال     رود، بايد سعي و تالش كند تا به شك         مي
 . هاي جاري چه هستند و آيا موضوعي هست كه به آن عالقه پيدا كندپژوهش

تحصـيالت  منـد بـه ادامـه     از جنبه تكليف درسي در ساير موضوعات، به دانشجوياني كـه عالقـه       
در اي بر آناليز واقعـي بياموزنـد و        كنم رياضيات را از طريق مقدمه      عاليه در اقتصاد هستند توصيه مي     

نويسي كامپيوتر مفيد است؟ اين را  آشنايي با برنامه. شركت كننديك كالس احتمال و كالس آمار 
به جز اينها، آن ديگر به عاليـق دانشـجو بسـتگي     . توان در داخل يا بيرون از كالس بدست آورد         مي
 . دارد
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