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درازی سالیان این ، وجود با است. یافته رواج علوم از بسیاری در بازی ها نظریۀ کاربرد امروزه چکیده.
سیاست و جامعه شناسی، اقتصاد، همچون اجتماعی علوم از بسیاری در بازی ها نظریۀ کاربرد که است
متفاوتی نتایج می توان بازیکنان اجتماعی و فردی موقعیت  به بسته زیرا می شود، نگریسته احتیاط با
آن ریاضی گونۀ استنتاج و بازیکن هر رفتاری شناخت میان، این در داشت. انتظار بازی یک از را
آن به بازیکنان که است جامعه ای فرهنگ و باورها شناخت آن ها جملۀ از که است اطالعاتی مستلزم
دونفره بازی قالب در آن ها بیان و سعدی گلستان از حکایت سه انتخاب با مقاله، این در دارند. تعلق
اندازه چه تا ماست، فرهنگ و باور از برخاسته که کتاب، آن در سعدی آموزه های که داد خواهیم نشان

دارد. همخوانی بازی ها نظریۀ مبتنی بر منطقی تصمیم گیری با

مقدمه ۱

تحلیل و تجزیه را موقعیت هایی ناچاریم اغلب غیره) و نظامی، (اقتصادی، عملی مسائل حل هنگام

طرف هر عمل درنتیجه و هستند متعارضی اهداف تعقیب در معارض طرف چند یا دو آن ها در که کنیم

می نامند. تعارض آمیز موقعیت را موقعیت هایی چنین دارد. دیگر طرف انتخابی خط مشی به بستگی

نظریۀ است. شده ویژه ای ریاضی روش های بسط موجب تعارض آمیز موقعیت های تحلیل به نیاز

توصیه هایی تدوین آن هدف است. موقعیت هایی چنین دربارۀ ریاضی نظریۀ یک دراصل بازی ها

است واضح است. تعارض آمیز موقعیت یک جریان در عقالیی اقدام جهت طرفین از هریک برای

بسیاری دالیل به آن ها تحلیل و پیچیده اند بسیار می دهد رخ عمل در که تعارض آمیزی موقعیت های

دست از را خود باید موقعیت هایی چنین ریاضی تحلیل بودن امکان پذیر برای نیست. امکان پذیر

نش تعادل بازی ها، نظریۀ حکایت، سعدی، گلستان کلیدی: کلمات و عبارات
۱۴۰۱/۳/۲۳ پذیرش: تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۴؛ دریافت: تاریخ پژوهشی؛ مقاله: نوع
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مدلی چنین بسازیم. موقعیت از صوری و ساده شده مدل یک و کنیم خالص دوی درجه عوامل چنین

.[۶] می نامند «بازی» یک را

حتی و کارت ها بازی در بهینه راهبرد تحلیل برای پیش قرن سه تا و ابتدا در بازی ها نظریۀ

مطالعۀ ضرورت به توجه با میالدی ۱۸۳۰ سال های حدود در به مرور ولی می شد. استفاده شطرنج

استفاده مورد بنگاه دو بازی نتیجۀ تحلیل برای برتران۲ و کورنو۱ توسط مختلف بنگاه های بین رقابت

نویمان فون که شد تبدیل مستقل علمی شاخۀ به زمانی نظریه این گسترده، استفادۀ به رغم گرفت. قرار

به همراه او کرد. اثبات را حرکت ها از پیوسته فضای در تعادل وجود ۱۹۲۸ سال در مقاله ای طی

مطلوبیت مفهوم ۱۹۴۴ سال در [۱۳] اقتصادی رفتار و بازی ها نظریۀ کتاب انتشار با مورگنشترن۳

.[۳] شد متولد بازی ها نظریۀ جدید علم عمال و کرد همکارانه و رقابتی بازی های تحلیل وارد را

و داد تعمیم را بهینه راهبرد ۱۹۵۰ سال در نش۴ جان اینکه تا بود همکارانه بازی بر تمرکز سال ها

زمان آن از می نامند. نش» «تعادل را آن امروزه که [۱۲] کرد ثابت غیر همکارانه بازی در را تعادل

کامل، تعادل چون جدیدی مفاهیم و گرفت قرار مطالعه مورد گسترده ای به طور بازی  ها نظریۀ بعد به
هارشانیی۷ جان و ن۶ لت زِ راینهارت چون کسانی توسط بیزی۵ بازی و کامل، اطالعات فرعی، بازی

.[۱۱] شد بازی ها نظریۀ دنیای وارد

مختلف علوم پیشبرد در ریاضیات، شاخه های از یکی به عنوان بازی نظریۀ که سال هاست اکنون

به شکل طراحی قابلیت که را پدیده ای هر نتیجۀ می توان نظریه این از استفاده با می شود. گرفته به کار

رخداد احتمال به عبارتی یا آن قطعی نبودن و نیست قطعی نتیجه این البته کرد، پیش بینی دارد بازی

رفتار به مربوط اطالعات این از قسمتی دارد. بستگی بازی اطالعات میزان به می شود پیش بینی آنچه

تصمیم گیری یا راهبرد انتخاب زیرا است، ممکن راهبرد های بین از راهبرد یک انتخاب و بازیکنان

و باورها، اجتماعی، موقعیت جنسیت، ژنتیک، همچون بسیاری عوامل به بازی یک در بازیکن هر

همۀ برای ریاضی تحلیل از استفاده گفتیم همان طور که است. وابسته ملی یا قومی شخصی، عقاید

از حکایت سه بررسی مقاله این در ما هدف است. دشوار بس کاری تصمیم گیری در مؤثر موارد

اخالقی توصیه های اندازه چه تا دهیم نشان تا است بازی ها نظریۀ زبان از استفاده با سعدی گلستان

دارد. سازگاری نظریه این مبتنی بر عقالنی تصمیم گیری با سعدی

جلوه های از «یکی دارد: روشنی دالیل شده برگزیده سعدی گلستان از حکایت هایی چرا اینکه

1Antoine Augustin Cournot (1801-1877) 2Joseph Louis François Bertrand (1822-1900) 3Oskar Mor-
genstern (1902-1977) 4John Forbes Nash 5Bayesian 6Reinhard Selten 7John Charles Harsanyi
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افراد روحیات به دلیل وی معرفت و اوست مردم شناسی زندگی، در سعدی آزمون های و قوی ادراک

کتاب، این در «سعدی اینکه، دیگر دلیل .[۷] می رسد» به نظر گلستان در گوناگون صور به که بشر

او وجود در که تناقض هایی و تضادها تمام با و محاسن و معایب همۀ با و او دنیای با را انسان

و است شادی پهلوی در اندوه و زشتی کنار در زیبایی گلستان، دنیای در می کند. تصویر هست،

چنین سعدی دنیاست. کار در که است تناقض هایی یافته اند، آن در عیب جویان که هم تناقض هایی

می کند توصیف خود گلستان در است، زشتی و شگفتی از سرشار و تضاد و تناقض از ر پ که را دنیایی

این در که است آن سعدی نظر دنیاست. خود بر نیست؛ او بر هم زشتی ها و تناقض ها این گناه و

گمان این بر .[۴] باشد» باید که آن چنان نه کند توصیف هست که آن چنان را دنیا و انسان کتاب،

دو هر رفتارهای و باورها ولی نیست یکی سعدی روزگار با ما کنونی روزگار جامعه اگرچه که هستیم

است. مشابه بسیار اجتماع

سه بررسی به سپس و می آوریم بعد بخش در را بازی ها نظریۀ اولیۀ مفاهیم مقدمه، این از پس

یوسفی غالمحسین شادروان تصحیح به [۷] از را حکایت ها می پردازیم. سعدی گلستان از حکایت

است. سعدی گلستان موجود تصحیحات معتبرترین از یکی که کرده ایم نقل

بازی ها نظریۀ از پایه مفهوم چند ۲

،۲ ،۱] در مثال یافت؛ فارسی زبان به بازی ها نظریۀ دربارۀ می توان را بسیاری مطالب خوشبختانه

در مقدماتی کتاب هر در می توان که را، بازی ها نظریۀ از نیاز مورد و پایه مفاهیم از برخی .[۸ ،۳

می کنیم. بیان یافت، زمینه این

یک از است عبارت راهبردی۱ شکل در بازی قابِ یک است، آمده [۹] در که تعریفی بنابه

آن در که ⟨I, (S۱, . . . , Sn), O, f⟩ مانند چهارتایی

است؛ بازیکنان از مجموعه ای ،n ≥ ۲ به ازای ،I = {۱, . . . , n} •

(انتخاب های راهبردهای مجموعۀ Si و مجموعه ها از فهرستی (S۱, . . . , Sn) nتایی •

σ = عضو هر پس ،S = S۱ × · · · × Sn می نویسیم است. iام بازیکن ممکن)

است؛ iام بازیکن راهبرد σi آن در که است nتایی یک S از (σ۱, . . . , σn)

است؛ عایدی ها۲ از مجموعه ای O •

می دهد. نسبت را f(σ) ∈ O چون عایدی σ راهبرد برش۳ هر به f : S → O تابع •

1game-frame in strategic form 2outcomes 3profile
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است مواجه ممکن راهبردهای از زیرمجموعه ای با بازی، از موقعیت هر در بازیکن یک معموال

می گیرند، تصمیم عاقالنه بازیکنان که است این بر فرض چون کند. انتخاب را ها آن از یکی می باید که

رتبه بندی را عایدی ها مجموعۀ بازیکن هر پس می دهند، ترجیح کمتر به  را بیشتر عایدی طبیعی به طور

را a عایدی iام بازیکن اگر یعنی می دهیم، نمایش ≻i با iام بازیکن برای را رتبه بندی این می کند.

.a ∼i b می نویسیم باشد نداشته تفاوت او برای b و a اگر و a ≻i b می نویسیم دهد ترجیح b به

رابطۀ در این صورت .a ≿i b می نویسیم دهد، ترجیح b اندازۀ به الاقل را a عایدی iام بازیکن اگر

می گوییم کامل را رتبه بندی یک می نامند. iام بازیکن عایدی های مجموعۀ روی رتبه بندی یک را ≻i

و دهد، رخ دو هر یا o۲ ≿i o۱ یا o۱ ≿i o۲ حالت دو از یکی o۲ و o۱ عایدی دو هر برای هرگاه

باشد. برقرار زیر شرط هرگاه گوییم متعدی

.o۱ ≿i o۳ آنگاه باشد، برقرار o۲ ≿i o۳ و o۱ ≿i o۲ حالت دو هر اگر

تابع بگیرید. نظر در را ≿ متعدی و کامل رتبه بندی با O عایدی های متناهی مجموعۀ .۱ .۲ تعریف

و o عایدی دو هر برای هرگاه می نامند ≿ رتبه بندی نمایش دهندۀ مطلوبیت۱ تابع را U : O → R

باشیم داشته o′

o؛ ≻ o′ اگر تنها و اگر U(o) > U(o′) (الف)

.o ∼ o′ اگر تنها و اگر U(o) = U(o′) (ب)

را πi(σ) = Ui(f(σ)) ضابطۀ با πi : S → R تابع گویند. o عایدی مطلوبیت را U(o) عدد

می نامند. iام بازیکن پیامد۲ تابع

همۀ راهبردهای برش مجموعۀ باشد. بازیکنان همۀ راهبرد های برش مجموعۀ S کنید فرض

تعریف می توان را غالب اراهبرد مفهوم اکنون می دهند. نشان σ−i با را iام بازیکن به جز بازیکنان

σ−i ∈ S−i هر برای و (a, b ∈ Si) باشند iام بازیکن برای راهبرد دو b و a کنید فرض کرد.

بازیکن برای a راهبرد می گویند این صورت در  باشد، برقرار πi(a, σ−i) > πi(b, σ−i) رابطۀ

است. مغلوب) a راهبرد به نسبت b راهبرد (یا غالب b راهبرد به نسبت iام

می آوریم. را بخش این تعریف مهم ترین و آخرین اکنون

تعادل یک را σ∗ ∈ S راهبردی برش بگیرید. نظر در را بازیکن n با راهبردی بازی .۲ .۲ تعریف

باشد برقرار زیر رابطۀ σi ∈ Si هر برای و i = ۱, . . . , n بازیکن هر برای اگر گویند نش
1utility function 2payoff function
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πi(σ
∗) ≥ πi(σ

∗
۱ , . . . , σ

∗
i−۱, σi, σ

∗
i+۱, . . . , σ

∗
n).

حکایت ها بررسی ۳

و صورت بندی بازی ها نظریۀ مفاهیم از استفاده با را گلستان از منتخب حکایت چند آماده ایم اکنون

کنیم. بررسی

اول حکایت ۱ .۳

گریبان در دست دید را ابلهی جالینوس . ۵ شمارۀ حکایت خاموشی، فواید در چهارم، باب

نرسیدی. جایگه بدین نادان با او کار بودی دانا این اگر گفت: همی کرد، بی حرمتی و زده، عالمی

سبکسار با ستیزد دانایی نه پیکار و کین نباشد را عاقل دو

بجوید دل بنرمی خردمندش گوید سخت بوحشت نادان اگر

آزرم جویی و سرکشی همیدون مویی دارند نگه صاحبدل دو

بگسالنند باشد زنجیر اگر جاهالنند جانب دو برهر وگر

فرجام خوب ای گفت: و کرد ل تحم دشنام داد زشت خویی را یکی

ندانی من چون من عیب دانم که آنی گفتن خواهی که زآنم بتر

می تواند بازیکن هر که بازیکن دو با کرد: بیان نفره دو بازی یک قالب در می توان را حکایت این

دسترس در (صلح) دلجویی و (جنگ) پیکار و کین راهبرد دو حالت، هر در و باشد نادان یا عاقل

برای ممکن حالت سه می دارد بیان حکایت آنچه بنابه اما برگزینند. را یکی می توانند و است آن ها

اول، حالت در دارد. وجود بازی این

سبکسار با ستیزد دانایی نه پیکار و کین نباشد را عاقل دو

جویی آزرم و سرکشی همیدون مویی دارند نگه صاحبدل دو

دوم، حالت در می شود). مربوط حالت همین به نیز شعر سوم (بیت عاقل اند بازیکن دو هر

بجوید دل بنرمی خردمندش گیرد سخت بوحشت نادان اگر

۲ ۱و کردن جابه جا با استدالل که کنید (توجه است نادان ۲ بازیکن و (خردمند) عاقل ۱ بازیکن

پس (جاهل) اند، نادان بازیکن دو هر سوم، حالت در نمی کند). تغییر
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بگسالنند باشد زنجیر اگر جاهالنند جانب دو هر بر وگر

است. حالت این بیان نیز حکایت منثور قسمت که کنید توجه

است. زیر به صورت بازیکن دو این راهبرد های نمایۀ مجموعۀ  به این ترتیب

S =
{
صلح) و ,(صلح جنگ) و ,(صلح صلح) و ,(جنگ جنگ) و (جنگ

}
.

،۱ بازیکن انتخاب که است این نشان دهندۀ جنگ) و (صلح راهبرد نمایۀ باشید داشته توجه

است. جنگ ،۲ بازیکن انتخاب و صلح

راهبرد های نمایۀ پیامد تابع باشند. ۲ و ۱ بازیکنان پیامد تابع به ترتیب π۲ و π۱ کنید فرض

می گیریم. نظر در زیر به صورت را بازی جدول و S مجموعۀ

π۱(صلح و (صلح = α۱ π۲(صلح و (صلح = β۱

π۱(جنگ و (صلح = α۲ π۲(جنگ و (صلح = β۲

π۱(صلح و (جنگ = α۳ π۲(صلح و (جنگ = β۳

π۱(جنگ و (جنگ = α۴ π۲(جنگ و (جنگ = β۴

ترجیح که معنی این (به عاقل بازیکن دو هر اینکه به توجه با در این حالت، اول حالت بررسی
جنگ از بیشتر باید آنان از هریک برای صلح بازی مطلوبیت پس شده اند، فرض نیست) جنگ آن ها

می شود نتیجه زیر روابط پس باشد.

α۱ > α۲ ≥ α۳ > α۴

β۱ > β۲ ≥ β۳ > β۴

دلخواه اعداد، انتخاب اینجا (در گرفت نظر در ۱ شکل به صورت را بازی جدول می توان به این ترتیب

صدق کند). فوق ترتیبی روابط در است الزم فقط و است

صلح)، و (صلح راهبرد نمایۀ برویم، پیش مغلوب راهبرد حذف روش با اگر می بینیم همان طور که

است نش تعادل همان است شده توصیه حکایت در آنچه به عبارت دیگر، بود. خواهد نهایی انتخاب

مویی». دارند نگه صاحبدل «دو یا پیکار» و کین نباشد را عاقل «دو که صورت این به



۱۱۳ (۱۴۰۱ زمستان و (پاییز ۷۱ شمارۀ ،۴۱ سال ریاضی، اندیشۀ و فرهنگ

اول) (حالت اول حکایت به مربوط بازی نمایش .۱ شکل

بازیکن ترجیح لذا است. نادان ۲ بازیکن و عاقل ۱ بازیکن دوم، حالت در دوم حالت بررسی
بود خواهد زیر به صورت پیامدها بین روابط از این رو، است. جنگ ۲ بازیکن ترجیح و صلح ۱

α۱ > α۲ > α۳ ≥ α۴

β۴ ≥ β۳ > β۲ ≥ β۱

نش تعادل می بینیم همان طور که بگیریم. نظر در ۲ شکل به صورت را بازی جدول می توانیم بنابراین

دوم) (حالت اول حکایت به مربوط بازی نمایش .۲ شکل

است: صلح) و (جنگ راهبرد نمایۀ بازی این برای

بجوید دل بنرمی خردمندش گیرد سخت بوحشت نادان اگر

فرجام خوب ای گفت: و کرد تحمل دشنام داد زشت خویی را یکی

بازیکنان که تفاوت این با است اول حالت به شبیه کامال سوم، حالت سوم حالت بررسی
به عبارت دیگر می دهند. ترجیح را جنگ

α۴ > α۳ > α۲ ≥ α۱

β۴ ≥ β۳ > β۲ ≥ β۱
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می آید. در ۳ شکل به بازی این جدول و

سوم) (حالت اول حکایت به مربوط بازی نمایش .۳ شکل

یعنی می دهد، رخ جنگ) و (جنگ راهبرد نمایۀ در نش تعادل بازی این در که است روشن

بگسالنند باشد زنجیر اگر جاهالنند جانب دو هر بر وگر

دوم حکایت ۲ .۳

الم، علیه الس پیغامبر، یحیی تربت بالین بر . ۱۰ شمارۀ حکایت پادشاهان، سیرت در اول، باب

و آمد زیارت به بود معروف بی انصافی به که عرب ملوکِ از یکی که دمشق جامع در بودم معتکف

خواست. حاجت و کرد دعا و نماز

محتاج ترند غنی ترند که آنان و درند خاک این بندۀ غنی و درویش

کن ما همراه خاطری ایشان] معاملتِ صدقِ [و است درویشان ت هم که جا ان از گفت: مرا] [آنگه

نبینی. زحمت قوی دشمن از تا کن رحمت ضعیف رعیت بر گفتمش: اندیشناکم. صعب دشمن از که

بشکست ناتوان مسکین پنجۀ خطاست دست سرِ قوت و توانا بازوان به

دست؟ نگیرد کسش درآید، پای زیر که نبخشاید افتادگان بر که آن نترسد

بست باطل خیال و پخت بیهده دماغ داشت نیکی چشم و کشت بدی تخم که آن هر

هست دادی روزِ داد، ندهی می تو وگر بده خلق دادِ و آر برون پنبه گوش ز

گوهرند یک ز آفرینش در که یکدیگرند اعضای آدم بنی

قرار نماند را عضوها دگر روزگار آورد بدرد عضوی چو

آدمی] نهند نامت که نشاید غمی بی دیگران محنت کز [تو



۱۱۵ (۱۴۰۱ زمستان و (پاییز ۷۱ شمارۀ ،۴۱ سال ریاضی، اندیشۀ و فرهنگ

بی انصاف شخصی از است آمده نثر قسمت در که اول بخش است، بخش دو دارای حکایت این

خشم به مبادا که است راهی به دنبال و است هراس در قدرتمند دشمن از که می گوید سخن قدرتمند و

نبیند. آسیبی قوی دشمن از تا می کند دعوت ضعیفان با مهربانی به را او نویسنده و شود گرفتار آن ها

جای بی شک کنی ظلم جایی که اگر می داند دادوستد را انسان ها میان ارتباط و تعامل او نوعی به

مشابه آن بازی مدل و دارند داللت موضوع همین بر نیز شعر اول بیت چهار دید. خواهی ظلم دیگری

است. قبل حکایت دونفرۀ بازی مدل

یعنی شعر، آخر بیت سه شامل حکایت این دوم بخش اما

گوهرند یک ز آفرینش در که یکدیگرند اعضای آدم بنی

قرار نماند را عضوها دگر روزگار آورد بدرد عضوی چو

آدمی] نهند نامت که نشاید غمی بی دیگران محنت کز [تو

نمایۀ اگر گرفت. نظر در است) فرضی جامعه افراد کل تعداد n) نفره n بازی یک قالب در می توان را

σi ،۱ ≤ i ≤ n هر برای و کنیم فرض (σ۱, . . . , σn) به صورت را بازی این بازیکنان راهبرد های

(σ۱, . . . , σn) راهبرد نمایۀ از حاصل پیامد πi(σ۱, . . . , σn) آن وقت باشد، iام بازیکن راهبرد

همچنین است. iام بازیکن برای

πi(σ۱, . . . , σn) > ۰ ≡ است کرده سود بازیکنiام

πi(σ۱, . . . , σn) = ۰ ≡ است نداشته پی در زیانی و سود هیچ بازیکنiام برای بازی

πi(σ۱, . . . , σn) < ۰ ≡ است دیده زیان .بازیکنiام

بیت ازطرفی،

قرار نماند را عضوها دگر روزگار آورد بدرد عضوی چو

آورد، به دست منفی پیامد σ̂ = (σ̂۱, . . . , σ̂n) راهبرد نمایۀ با î بازیکن اگر که است معنی این به

این درستی چون .πi(σ̂) < ۰ ،۱ ≤ i ≤ n هر برای آنگاه ،πî(σ̂) < ۰ به عبارت دیگر یا

و i ̸= î شرط با i بازیکن برای الاقل هرگاه پس می دهد نتیجه را آن نقیض عکس درستی رابطه،

می توان باشد، ۱ ≤ i ≤ n بازیکن هر می تواند i چون حاال .πî(σ̂) ≥ ۰ داریم ،πi(σ̂) ≥ ۰

کرد خواهند سود نیز بقیه باشد)، مثبت او عایدی (تابع کند سود بازیکن یک اگر که گرفت نتیجه

نباشد). یکسان بازیکنان برای زیان و سود مقدار شاید که کنید (توجه
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در بازیکن هر برای راهبرد دو به همراه n = ۳ برای را ۴ شکل موضوع، این درک برای

و (α۱, β۱, γ۱) راهبرد نمایۀ دو برای بازی این نش تعادل می بینیم همان طور که می گیریم. نظر

دوم حکایت به مربوط بازی نمایش .۴ شکل

بازیکنان اگر که است مشخص برده اند. سود بازیکن سه دو، هر در که می دهد رخ (α۲, β۲, γ۲)

عقل لذا برد، نخواهند سودی یا شد خواهند زیان متحمل نیز خود کنند انتخاب را دیگری راهبرد

باشند. داشته مثبتی پیامد دیگران هم و خود هم که می کند توصیه را انتخاب هایی سلیم

سوم حکایت ۳ .۳

اگر که گوی چنان دشمن دو میانِ در سخن .۱۲ شمارۀ حکایت صحبت، آداب در هشتم، باب

نباشی. شرم زده گردند دوست

است هیزم کش بدبخت سخن چین است آتش چون جنگ کس دو میان

خجل و کوربخت میان اندر وی دل دگر باره خوش آن و این کنند

سوختن میان در خود و است عقل نه افروختن آتش تن دو میان

گوش خونخوار دشمن ندارد تا باش آهسته دوستان با سخن در

گوش دیوار پس در نباشد تا دار هوش گویی آنچه دیوار پیش

بازیکن۳  و جنگ و صلح راهبرد دو با ۲ و بازیکنان۱  است. نفره سه بازی یک حکایت، این

پیامد است، آمده حکایت در آنچه به توجه با می کنند. بازی سخن دانی و سخن چینی راهبرد دو با

بد سخن چینی، از (مراد است زیان ۲ و بازیکن۱  دو صلح در صورت بازیکن۳  برای سخن چینی

است روشن می گیریم. درنظر ۵ شکل به صورت را راهبرد این است). گفتن دیگری پیش را شخصی

دو بین جنگ در صورت است. صلح) و (سخن دانی راهبرد نمایۀ در بازی این برای نش تعادل که



۱۱۷ (۱۴۰۱ زمستان و (پاییز ۷۱ شمارۀ ،۴۱ سال ریاضی، اندیشۀ و فرهنگ

سوم حکایت به مربوط بازی نمایش .۵ شکل

است. عاقالنه تری انتخاب سخن دانی بازیکن۳  برای نیز ۲ و بازیکن۱ 

صلح در را ۲ و بازیکن۱  دو راهبرد و کرد ادغام را باال بازی می توان که کنید توجه .۱ .۳ مالحظه

گرفت، نظر در سخن دانی یا سخن چینی را بازیکن۳   راهبرد و کرد فرض بازیکن دو بین جنگ یا

نوشت. ۶ شکل به صورت را جدول می توان در این صورت

سوم حکایت به مربوط بازی خالصۀ نمایش .۶ شکل

است. بازی این برای نش تعادل صلح) و (سخن دانی راهبرد نمایۀ می بینید همان طور که

نتیجه گیری ۴

تعادل بهینه( تصمیم گیری که است این نشان دهندۀ گفته شده بازی های قالب در حکایت سه این بررسی

عقالنیت تصدیق سعدی گلستان حکایت های در جاری باورهای جنس از باورهایی مبتنی بر نش)

است. سعدی آموزه های تأیید و (بازیکن) شخص
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Abstract. Today, the application of game theory has been proven in many sciences.
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and social situation of the players, different results can be obtained from the same game.
Meanwhile, knowing the behavior of each player and its mathematical inference re-
quires prerequisites, which include knowing the beliefs and culture of the society in
which he lives. Meanwhile, the value of the literary treasure of that society cannot be
ignored. Therefore, the authors of this article decided to open the way by examining
three anecdotes of Saadi’s Golestan in the form of a game.
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