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 چکیده:

کوشد تا پردازد که به زبانی غیرفنی میگزارش حاضر به شرح مدل فرابازی تودرتوی طراحی جمعیت می

قلد و مطیع های مخواه و متفکر در مقایسه با گونههای توسعههای تودرتو یا پنهان در تکثیر گونهنقش بازی

ل سیمرغ توسعه را ارائه را برجسته سازد. بخش اول گزارش، شرحی از مفاهیم و ساختار زیربنایی مد

ای برای دهد و بخش دوم به تشریح فرابازی طراحی جمعیت اختصاص دارد. این گزارش، مقدمهمی

 تواند باشد.  خواهانه میهای توسعهمطالعات توسعه و تنظیم کنشگری
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 توسعه، تحوالت جمعیتی اهمیت دارد  چرا برای چگونگی الف. 

و  تیجمع میکدام از مفاه چیتوسعه است. اما ه یو منابع )به طور عام(، مسئله محور تیجمع نیتنش ب

 زیها، مذاهب و ... و منابع نتیها، طبقات، قومبه گروه تیجمع ستند؛یشکل نکیکل منسجم و  کیمنابع، 

است.  میو ... قابل تقس یدیتول ایخام  ر،یدناپذیتجد ای ریدپذیتجد ،یریناپذمیتقس ای یریپذمیبر اساس تقس

 یهارمجموعهیاز ز تیجمع یهارمجموعهیز یو منابع، نوع برخوردار تیجمع یدرون زیگذشته از تما

 تیمنابع در دسترس جمع یابیو کم تیشود. محدودیم میتقس تیو قابل زیتما یبرا یعامل زیمتفاوت منابع ن

انجامد یم تیجمع یاعضا انیبه رقابت م ،یسو گرید زا تیجمع اریبس یهاو خواسته یسو کیاز  ازهایو ن

. ممکن از منابع را به دست آورد یکنترل و برخوردار نیشتریآن است تا ب یدر پ تیاز جمع یو هر عضو

گروه(  ایرد )ف یگرید تیخدعه، مالک ایوجود دارد که با اعمال فشار، زور  زهیانگ نیا ،یرقابت نیدر بستر چن

 یتواند به صورت انزوایمنبع، سلب و مصادره شود. اعمال فشار م کیآن بر  کنترلحق  ایمنبع  کیبر 

حق  نییمشارکت در تعبازداری آنها از  ایفرصت مبادله منابع،  ایبه منابع  یاز دسترس تیاز جمع یبخش

دهد. یشان مرا ن تیاز جمع یبخش هیعل ضیو تبع تیکه محروم باشد و واگذاری انتخابی آن کنترل منابع

حق کنترل  ای تیتواند موجب سلب مالکیم زیخواه اعمال زور ن ای یزبان دیاعمال زور، خواه در قالب تهد

 شیو به فرسا دیافزایمبادله را م یهانهیهز زین بیفر ایشود. اعمال خدعه  تیاز جمع یبرمنابع بخش

شمار در سطح شود. فقط در چند جامعه اندکیم گریکدینسبت به  یتیجمع یهاگروه انیاعتماد در م

 یادیز اریبس زانیمعضالت، به م نیموجب شده است تا ا تیباز به حقوق مالک یدسترس ستمیجهان، س

زور مهارنشده  ای ضیآنها هستند. تبع ریمتفاوت، درگ یهاجوامع، با درجات و شکل یحل شده باشند و باق

 ارهربخود، د تیهست  که به خاطر موقع زین تیچند گروه در جمع یرگیو خدعه در قراردادها، نشانگر چ

 نیدچار ا یاریبس یتیجمع یهاو گروه رندیگیخدعه مورد بازخواست قرار نم ای ضیاعمال فشار، تبع

 ندارند.    یمعضالت هستند و به حقوق خود، دسترس

 یهاکند چون گروهیم دایپ تیتوسعه، اهم یبرا یتیگفته است که تحوالت جمعشیاز منظر پ ن،یبنابرا

زمان،  یدر ط یرو نیکنند و از ا ریو همراه با منافع خود را تکث بانیپشت یهاکوشند تا گروهیمسلط م

 یاهیدر ال ژهیبه و یحطرا نیشود. ایم لیو مستمر آنها تبد یاصل یاز راهبردها یکیبه  تیجمع یطراح

 تیجمع یقواعد مبادله منابع، نوع انتقال حق کنترل منابع از سمت اعضا نییتع یکه برا ردیپذیانجام م

و ثروت  هیمنابع به سرما لیتبد یمقطع یهافرصت تیریحکمرانان( و مد ای ندگانیبه کارگزارانشان )نما

ها به دنبال آن است گروه نیاز ا کی. هر ردیپذیم نجاممسلط ا یهاگروه نیب یزنتوسعه(، چانه ی)قوه مقطع
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 یتیو تحول جمع دانیم یاز باز یشکل ب،یترت نیکند و بد ریمطابق با ساختار منافع خود را تکث تیتا جمع

 انی( در منتیخود )کال بانیهمراه و پشت یهاگونه ریفرادست به دنبال تکث یهاشود که گونهیمشاهده م

 شود.  یداده م حیتوض ی)تقابل منافع و راهبردها( در بخش بعد ین شکل از بازیهستند. ا تیجمع

اند. کرده یبندطبقه ت،یبه حقوق مالک یرا در قالب دسترس یاجتماع یها( نظم1396نورث و همکاران )

و  هیبه سه دسته شکننده، پا زیاند و نظم محدود را نمحدود و باز را بر شمرده ،یآنها سه نوع نظم بدو

ظم به ن تیبه حقوق مالک محدود یگذار از نظم دسترس لیآنها در تحل ت،یاند. اما در نهاکرده میبالغ، تقس

دانند تا قاعده. اگرچه یرا حاصل تصادف م یگذار نیمانند و چنیکشف الگو باز م ای هیباز، در ارا یدسترس

محور و در به روابط حقوق ازمحوریروابط امت لیاست که منافع فرادستان غالب در تبد نیآنها ا کردیرو

شمار رخ تنها در چند کشور اندک یگذار تصادف نیحقوق به کل جامعه است. اما چن نیا زیسرر تینها

 داده است. 

باشد که نورث  یاگانهاز سه یبخش ،یکه اثر نورث و همکارانش درباره نظم اجتماع دینمایگونه م نیا

درباره  یاهینظر ت،یو نسبت منابع به جمع تیدرباره جمع یاهینظر یعنی( آن را مطرح کرده است؛ 2005)

 ایدرباره دولت  یاهیو نظر تینسبت منابع به جمع شیافزا یهاکشف فرصت ای یاندوخته دانش بشر

 ها.  کسب فرصت یمعامالت نهیو کاهش هز یسازفرصت

ت است که کنشگران )فرودس نینکته مهم ا ر،یخ ایبوده باشد  دیگانه در نظر نورث فقسه نینوشتن ا خواه

و  لحاظ شود ییایپو ،یتحول اجتماع لیفرادست(، باالتر از نهادها قرار دارند و اگر قرار است در تحل ای

و تحوالت  ینهاد باتیترت در کنشگران را نیاثر ا دینشوند، با ریعوامل ناشناخته گذار به تصادف تعب

دارند  رییتغ ایخود، نه صلب هستند نه امکان دوام  یسخن، نهادها به خود گریبه حساب آورد. به د ،ینهاد

گذارند. یآنها اثر م رییتغ اینهادها هستند که بر دوام  رامونیپ گرانیتر، بازقیبه عبارت دق ایبلکه کنشگران 

 یهامتنافر برخوردارند و در سازمان یحت ایگاه همسو، گاه متضاد  ن،گوناگو حاتیاز ترج گرانیباز نیا

ها هستند، با که در راس سازمان ی( فرادستان1396نورث و همکاران ) کردیعضو هستند. در رو یمختلف

نوع کنترل  ،یرو نیآورند و از ایمنابع رانت، خشونت متخصصان خشونت را تحت کنترل در م عیتوز

 گرمحوریباز یرینورث تصو یجا، مدل نظم اجتماعنیدهد. تا ایرا شکل م یاجتماع مخشونت است که نظ

 مانند اوستروم یگرید انیدهد اما هم نورث و هم نهادگرایرا به دست م یمحور از نظم اجتماععامل ای

 زاعسطح از انت نیمرتبط آن، اکراه دارند. البته در ا یهامدل ایها یباز هینظر میاز کاربست مستق (2005)

فرادستان، وجود دارد و  نیروابط ب یبرا یباز یانتزاع یهاامکان کاربست مدل رد،یگیکه نورث به کار م

شود و عکس انتقاد اوستروم یفرض م ایدر آنها پو یباز ستمیوجود دارد که کل س یاز باز ییهامدل
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 لیدر تحل یباز یهامدل ربستکارامد از کا یا( نمونه2006) فیگر نه،یزم نی. در اندستین ستای( ا2005)

 پردازد بلکه نهادی تاریخی را بررسیگریف به تحلیل نظم اجتماعی نمی البته، داده است. هیرا ارا ینهاد

 کارفرما را حل-کند که تجار مغربی ساکن در مصر و مراکش امروزی، بر مبنای آن، معضل کارگزارمی

 ای از تسهیم اطالعات را به وجود آورده بود که از ایتالیا تا عثمانی، انگیزهکرده بودند و ائتالف آنها شبکه

که در هنگام احتساب  سازدیاو خاطر نشان م. دادخدعه و تخطی کارگزارانشان را به شدت کاهش می

ر هر نهاد، رفتا کیدرونزا دشوار باشد. در  ینهاد رییمطالعه تغ ژهیتعادل، به و یهادهینهادها به مثابه پد

 دیاست که هر نهاد خوداجرا با نیا زیگر رقابلیبه ظاهر غ جهیواکنش است. نت نیبهتر گرانیاز باز کی

ردار نهاد برخو نیانحراف از رفتار وابسته به ا زهیکس از انگ چیچون ه اشدبرونزا داشته ب یاسرچشمه

 نیچن یامدهایاز پ یکی اندازد؛یرا به ورطه تناقض م یلیتحل نی. مطالعه نهادها به مثابه تعادل چنستین

روشن  یعنی. تاباندیتعادل نش را باز م کیاست که خود نقطه شروع خلق نهادها احتماال  نیا یافتیره

درونزا  یادنه رییصورت تغ نیموجود موافقت خواهند کرد و در ا ینهادها رییکه چرا کنشگران با تغ ستین

 یناش یهاشیپو یوعمدتا ر یباز هیبا استفاده از نظر ینهاد رییتغ لی. در واقع تحلدهدیرا نشان م یتناقض

تعادل را با مطالعه  افتیره توانیتحت مطالعه تمرکز داشته است. م ینهادها یبرونزا یپارامترها رییاز تغ

امکان  یازب هیبر نظر یمبتن یهانهادها و تعادل نیب زیتما صیکرد. تشخ کپارچهیدرونزا  ینهاد رییتغ

 نیاز بحث درباره ا شی. پینهاد تیپارامترها و تقو: شبه دهدیدو مفهوم مرتبط را به دست م یمعرف

 یدارد. پارامترها نسبت به باز تیاهم یباز هیچارچوب نظر در ریپارامتر و متغ نیب زیتذکر تما میمفاه

. ابدییرت مضرو یحیتلو دیکنند مطالعه مجموعه تعادل جد رییبرونزا هستند. چنانچه آنها تغ یتحت بررس

 تیاز وجوه موقع یبرخ یابی. ارزشوندیم نییتع یباز جیبه صورت درونزا و به مثابه نتا رهایدر مقابل، متغ

 یهاشیدر زمان مطالعه پو رییبه تغ دیمق ریاما به عنوان متغ ییبه مثابه پارامتر در هنگام مطالعه خوداجرا

 ،یررسمبادله تحت ب است. گذشته از رفتار در یابیقابل رد یلیسالم و از نظر تحل یاز نظر مفهوم ینهاد

مناسبت  مورد نظر تیبر وجوه موقع یباز هیبر نظر یتعادل مبتن کینهاد به مثابه  یپرسش از اثر درونزا

به مثابه پارامتر اما در بلندمدت به  یوجوه نیاز چن یبرخ دیمدت بادر کوتاه ییدارد. در مطالعه خوداجرا

 نیده و چنکر رییسبک تغ نیکه به صورت درونزا به ا ییشوند. پارامترها ی(  بررسریشکل درونزا )متغ

فتار و رفتار ر رییشبه پارامترها به تغ یاهیحاش راتییدارند با عنوان شبه پارامتر مطرح هستند. تغ یاثر

 . انجامدینهاد نم نیوابسته به ا یانتظار

دوام  اینهاد خاص )استقرار  کی لیتحل یحالت، برا نیاست که در بهتر نیا فیمهم مدل گر یاما کاست

 ندارد. در واقع، انتزاع زیآن را ن هیکند و داع لیرا تحل یتواند تحوالت نظم اجتماعیآن( کاربرد دارد اما نم
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ه مسئل یوابسته است؛ وقت ،است اما درجه مناسب انتزاع به مسئله پژوهش یگام مهم یسازمدل یبرا

واهد داشت. طبق را نخ یکاف ینییتب تینهاد منفرد، قابل کی لیلباشد آنگاه تح انیدر م یتحول نظم اجتماع

 تیبه حقوق مالک یدسترس زانیکنترل خشونت و م وهیش ی(، نظم اجتماع1396نورث و همکاران ) فیتعر

فرادستان، درجه کنترل  انیدر روابط م قوقح ای ازیامت تیاست که بر اساس سه مشخصه درجه حاکم

 یو دسترس یمدرن و قرارداد یهاسازمان زانیو اقتصاد( و م استیاز دخالت آنها در س یبازدار ای) انینظام

ه تحوالت آن، ب ای ینظم اجتماع لیتحل یدرجه مناسب انتزاع برا ن،یشود. بنابرایباز به آنها، مشخص م

م تحوالت نظ لیاست که تحل نیرا لحاظ کند. نکته مهمتر ا یاصل خصهسه مش نیاست که ا یااندازه

معناست که گروه  نیبد یانجامد. تحول نهادیبسنده نم ینییتب تیبه قابل زیدرجه انتزاع ن نیبا ا یاجتماع

دغدغه یهانفع گروه دیکند که نهاد جدیمتقاعد م ایگروه مدافع نهاد موجود را مجاب  ،دینهاد جد یحام

در یک منظر مقطعی، فرادستان یا مراجع نهش، حامیان و مدافعان اصلی ماتریس  کند؛یلحاظ م رادار 

نهادی موجود هستند و در مقابل، جامعه مدنی است که فراخور تحوالت فرهنگی یا فناورانه، متقاضی 

های دهد که کالینتشود. اما مقاومت مدافعان ماتریس نهادی موجود، در مواردی رخ مینهادهای جدید می

های همسودشان، تحول نهادی موردتقاضا را به زیان دسترسی یا کنترل خود بر منابع و ساختار ها یا گروهآن

های مربوط به جامعه مدنی و موجود قراردادها بدانند. بنابراین، در یک سوی شهروندان از طریق سازمان

ا ها و منابع مقطعی ربر اساس میزان احساس خود از تبعیض، زور و شکاف که دسترسی آنها به فرصت

شوند اما وابستگی به مسیر گذشته نهادی، از جانب فرداستان یا کند، متقاضی تحول نهادی میمحدود می

انعطاف گیرد. وقتی اصرار مراجع نهش به تصلب و عدمهای همسود آنها شکل میمراجع نهش و گروه

کنند و میسازی نبل منافع( با شهروندان، بهینهتوان گفت که آنها در زمینه بازی )تقانهادی باشد آنگاه می

های همسودشان است؛ برای نمونه، دام فردریک ها یا گروهشان با کالینتسازی آنها در بازیدر واقع، بهینه

رمایان است کارف-شهروندان یا به عبارت بهتر کارگزاران-لیست یک نمونه از نابهینگی در بازی حکمرانان

خواری صنایع انحصارطلب و حمایت نامناسب حکمرانان از صاحبان این ان در رانتکه نابهینگی شهروند

انجامد. اما چرایی مقاومت حکمرانان در کاهش تدریجی صنایع است که به کاهش رفاه شهروندان می

در کنار افزایش فشار رقابتی به منظور افزایش کیفیت محصوالت این صنایع، در رابطه  ،حمایت

ب سهم کنند )در قاله آنها با صاحبان این صنایع است و بهینه خود را در آن بازی، دنبال میپرورانکالینت

     از سود، فروش و ...(.

زان و می توسعه، بازی گروه همسود و حکمران برای شهروندان، آشکار نیستدر برخی از کشورهای روبه

( 1990جرج سبلیس )، بستگی دارد. آشکاری این بازی، به شفافیت اطالعات و آزادی مطبوعات مستقل
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بازیگران در چند بازی درگیرند نامد. بازی تودرتو بدین معناست که می 1های تودرتوچنین ساختاری را بازی

گری کند، غیرعقالیی نیست بلکه در بازی اصلی دیظاهر نابهینه میو اگر بازیگری در یک بازی، انتخابی به

هایی وجود دارد که در آنها کنشگر به ظاهر انتخابی غیربهینه و درواقع وضعیتسازی است. در حال بهینه

گر توجه رسد؛ این است که مشاهدهدهد. دلیل اینکه رفتار کنشگر غیربهینه به نظر میغیرعقالیی انجام می

یعنی  .ها درگیر شده استای از بازیخود را تنها معطوف به یک بازی نموده، در حالیکه کنشگر در شبکه

های های چندگانه حضور دارد و کنش وی نتایج احتمالی عرصهاز یک طرف کنشگر در یک بازی با عرصه

دهد و ازطرف دیگر، کنشگر در بازی بزرگتری در مورد قواعد واقعی بازی نیز دیگر را تحت تأثیر قرار می

های بداع نماید، که از انتخابهای جدیدی را ادهد تا انتخابوارد شده و این امر به کنشگر امکان می

به دیگر سخن، اگر حکمرانان در بازی با شهروندان، شوند( بهتر هستند. پیشین )که بهینه ارزیابی می

رخی از ها یا تبعیض علیه بکنند که نتیجه آن کاهش دسترسی جمعیت به فرصتهای نابهینه میانتخاب

ت، آنها در بازی دیگری در حال انتخاب بهینه خود سیاسی شدید اس-های اقتصادیثباتیها یا بیگروه

  هستند.  

در سمت چپ نمودار، بازی مشهود بین حکمرانان و دهد. ساختار کلی بازی تودرتو را نشان می 1نمودار 

کند، در سمت راست شهروندان در جریان است اما بازی اصلی که حکمران در آن بهینه خود را دنبال می

های ب از چشم شهروندان، پنهان است. اما بسیاری از قوانین و مقررات، سیاستنمودار است که اغل

شود. هرچقدر شفافیت کمتر و انحصار در راهبردی و اهداف کلی در همین بازی پنهان، تعیین و دیکته می

 بازار سیاسی بیشتر باشد، اثرگذاری این بازی بر زندگی شهروندان، بیشتر خواهد بود. 

های تودرتو به مدلی نزدیک شد که قابلیت تبیینی باالتری برای با توجه به منطق بازی تواناکنون می

هاست، )نیافتگی( دارد. گروه همسود که به دنبال حداکثر کنترل و دسترسی به منافع و فرصتتوسعه

واند یک تکند؛ این گروه میکالینت گروه حاکم یا مراجع مستقر نهش است و راهبردهای آنها را تعیین می

وه قهریه به قانحصاری کشور خارجی، یک شرکت چندملیتی، یک حزب سیاسی دارای قدرت یا دسترسی 

خورد و میزان این مدل در تمامی جوامع با درجات متفاوتی به چشم می و مواردی از این قبیل باشد.

اثرگذاری گروه همسود، بسته به سطح دمکراسی و دسترسی به حقوق مالکیت است. از نمونه تاریخی 

خان که گروه همسودش سرداران مغولی هستند که به او در قبال نرمش نسبت به ایرانیان معترض غازان

ر های امروزین دشمرد تا نمونهل اصالحات را استمرار امکان غارت منابع ایرانیان، بر میشوند و او دلیمی

                                                           
1 - Nested Games 
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الح کنند؛ مانند اصطهای کاذب برای توجیه نتایج نابهینه استفاده میهزاره سوم که حکمرانان از بازدهی

 «. در عوض، امنیت دارید!»

 
 بازی تودرتوی حکمران و شهروندان -1نمودار 

 
     

در دو رابطه  تیجمع یاعضاتوان گفت که بنابراین، اگر به مسئله تنش منابع و توسعه بازگردیم، آنگاه می

 کیتوان هر یدارند؛ مبادله حق کنترل منابع و مبادله خود منابع. م تیوابسته، فعالهمهمزمان و به یتعامل

 فعال در هر کدام تیجمع یکه اعضا یدر نظر گرفت به طور یباز دانیم کیدو بستر تعامل را  نیاز ا

 شان،یهاخود هستند و انتخاب یها و راهبردهاانتخاب سدستاورد بر اسا نیشتریاز آنها به دنبال کسب ب

که در  دینمونه، فرض کن یگذارد. برایاثر م گران،ید یدستاوردها یرو م،یرمستقیغ ای میبه صورت مستق

منطقه، مترو  کیدر  کیشود تا در عوض طرح ترافیچند فرد موجب م یمبادله حق کنترل منابع، را یباز

 ،یحفار اتیمربوط به عمل یکارهاوکه در کسب تیآن بخش از جمع جه،یدر نت ابد؛یدر آن منطقه، توسعه 

انتخاب، برخوردار خواهند شد و در مقابل،  نیدست فعالند، از فرصت کسب درآمد از ا نیو از ا یگذارلیر

 ینیرزمیونقل زدهد چون در حملیخود را از دست م انیاز مشتر یمترو، بخش ریساکن در مس تیجمع

بستر تعامل را  نیتوان ایکنند. میآنها عبور م یاز مقابل واحدها یافراد کمتر ک،یدر عوض طرح تراف

 یا مراجع نهش و فرادستان قدرت یبستر تعامل، جامعه مدن نیقواعد و مقررات نام نهاد. در ا یحوزه طراح
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 یابه جامعه یاهر کدام از آنها، از جامعه یهاو شکل سازمان یزنتعامل دارند اما قدرت چانه گریکدیبا 

 یهادو هستار و سازمان نینوع ا یاجتماع یهانظم یبندطبقه یروش برا نیمتفاوت است و بهتر گرید

 آنهاست.   یزنآنها و قدرت چانه

نابع و اطالعات م ،ییفرادستان دانا ایمربوط به مبادله منابع است که سه گروه مراجع  گرید یبستر تعامل اما

 ایفعال در حوزه  تیجمع یجدا از اعضا ت،یجمع نیا یاست که اعضا نیدر آن حضور دارند. نکته مهم ا

 ندهیحق کنترل منابع را به نما کوشد تایکه منیا نیفرد در ع کیسخن،  گریبه د ستند؛ین یطراح هیال

حق کنترل منابع را  ت،یاز جمع یبخش ندهیخود به عنوان نما ای( یاز جامعه مدن یمعتمدش بدهد )عضو

ر را به عهده دارد که د گرید یمبادله نقش هیال ایاز فرادستان قدرت(، در حوزه  ی)عضو ردیبه دست بگ

هتر های بها و منابع جدید یا روشکشف فرصتدانش ) ،..(کنش )مبادله منابع، اداره منابع و . نهیسه زم

  ( است.جریان اطالعات و بازخورد( و پراکنش )تبدیل منابع

وند و از این شاما نکته مهم این است که فرادستان قدرت، متوجه نابهینگی در بستر بازی با شهروندان می

روی، طراحی جمعیت در دستور کار آنها است تا جمعیتی مطیع و مقلد را تکثیر کنند. در واقع، هر گروه 

ها یا زورمداران گر نسبت شاهینهای متناسب با منافع خود در جمعیت است. افرادستی به دنبال تکثیر گونه

رود اما اگر احتماال تکثیر گونه مقلد و مطیع در جمعیت باال میدر میان فرادستان قدرت بیشتر باشد آنگاه 

نسبت کبوترها یا رواداران در میان فرادستان قدرت، بیشتر شود، احتماال تکثیر گونه منتقد و متفکر بیشتر 

ه اتخاذ استراتژی برای برازش بهتر و دسترسی بیشتر به منابع است. اما شود. در واقع، منظور از گونمی

شاهین یا کبوتر بودن فرادستان قدرت، امری ذاتی نیست بلکه بستگی به ساختار طراحی نهادی بستگی 

تواند فرادستان رقبای همسنگ در الیه طراحی نهادی یا الیه حقوقی، یا جامعه مدنی قدرتمند میدارد. 

مراجع نهش را به سمت راهبردهای تکثیر جمعیت منتقد/متفکر مقید کند اما نبود رقیب همسنگ قدرت یا 

ن برد. چون هر بازیگر، افزوهای مطیع/مقلد را باال میو ساختار انحصاری الیه قدرت، احتمال تکثیر گونه

ن روی، بازخوردهای بر نقشی که در الیه حقوق دارد، در الیه مبادله نیز نقشی را به عهده دارد، از ای

ها و منابع موجود در الیه مبادله، آنها را به سمت تثبیت یا تغییر ماتریس دریافتی بازیگران از فرصت

(. در واقع، 2کند )نمودار کند و مفهوم تودرتویی از این منظر، موضوعیت پیدا مینهادی موجود، ترغیب می

ه دارد و در چنین بافتاری، توسعه به معنای توانایی گروه همسود نیز در الیه مبادله منابع، نقش برجست

و مقیدسازی دستاورد حکمران  های تودرتو یا بازی اصلی حکمرانجامعه و نهادهای مدنی در کشف بازی

 نیدالدینمونه رش یبرادر بازی اصلی به بهینگی در بازی با شهروندان است. در نمونه اصالحات غازانی، 

و از  یرا طراح امیپ نیا نیهم یهستند و برا یلخانیغازان خان سرداران ا یاصل یکه باز افتیفضل اله در
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 نیا است تا منابع دوباره انباشته شود و از یفرصت ازمندیآنها فرستاد که استمرار غارت، ن یزبان غازان برا

 یلاص یهانیزم ییشناسا یحقوق، به معنا هیدر ال یگریباز ن،یاصالحات را ممکن ساخت. بنابرا یرو

 آنهاست. یبر دستاوردها یفرادستان قدرت و اثرگذار ینگیبه

 
 ساختار تودرتوی توسعه -2نمودار 

 
  

حول جمعیتی و طراحی و ت ر اساس انتزاع متناسب با رویکرد باال، توسعه یافته استنیز بمدل سیمرغ توسعه 

در این مدل، به مثابه یکی از راهبردهای مراجع نهش )فرادستان قدرت( برای پیشبرد بازی اصلی خود، به 

قد، کوچی جمعیت معترض یا منتآید. این طراحی و تحول در شکل فشار غیرمستقیم برای برونحساب می

بعدی،  خورد که در قسمتاین دست به چشم میانگیزش جمعیت مقلد/پیرو برای تکثیر نسل و مواردی از 

  شود.  ، تشریح می2های دگرگشتیبر اساس مفاهیم نظریه بازی

  

                                                           
2 - Evolutionary Games Theory 
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 فرابازی دستکاری جمعیتب. 

دهد که امکان بررسی پویای تحوالت جمعیتی را های دگرگشتی چارچوبی تحلیلی را ارایه مینظریه بازی

آنها  پردازد که فرکانس اتخاذ تصمیماتگیران میاین نظریه به ارزیابی جمعیتی از تصمیمسازد. فراهم می

هر عضو شود. در درون جمعیت، در واکنش به تصمیمات تمامی افراد حاضر در جمعیت، دگرگون می

انجامد؛ در یتابع برازش آن م یکند که به حداکثرسازیرا دنبال م ییهایخود، استراتژ یبقا یبرا تیجمع

ل را به شکل تعداد نس یتابع برازش دستاورد متناظر با هر استراتژ ،یدگرگشت یهایباز هیچارچوب اول

در  ،یرو نیشوند و از ایم ریتکث شتریتر برازندهب یهادهند. گونهیگونه، نشان م کی)فرزندان(  یانتظار

گروند یم ییهایبه سمت استراتژ زین گرید یهاکه گونهنیشود. ضمن ایدگرگون م تیجمع ،ینسل بعد

 دارند.  یباالتر یکه بازده

 یهایآن از مجموعه استراتژ یوجود دارد که اعضا یتیجمع ،یدگرگشت یهایباز هیاز نظر یقالب رسم در

برخوردار است که احتمال کاربرد هر  هیبردار نما کیاز  تیجمع ،یرو نیکنند و از ایاستفاده م یمحض

 هینما رییتغ انیجر درها یبازده رییتغ یچگونگ ن،یکند. بنابرایرا مشخص م تیجمع انیدر م یاستراتژ

 یرخطیغ ای یخط تیتابع گریسازد. به عبارت دیرا متاثر م یدگرگشت در نسل بعد یچگونگ ت،یجمع

 یعنیاست؛  انیدر جر دانیم یجا بازنیشود. در ایم تیجمع زیتما یها از احتماالت مختلف، مبنایبازده

 ایمنابع  تیمالک یندارد و در رقابت برا ودوج میجفت( مستق ایمتقابل ) فیحر گران،یاز باز کیهر  یبرا

 نیدهد، وابسته است. در چنیانجام م تیبه آنچه که جمع گرانیباز یها، بازدهکنترل بر منابع و فرصت

 تیجمع هیواکنش به نما نیافراد، بهتر یاقتباس یرسد که استراتژیبه ثبات م یزمان تیجمع ،یطیشرا

  باشد.   

به کار  سیاسی نیز-های اقتصادیشناختی کارامدتر است اما در تحلیلهای زیستاگرچه انگاره باال در مدل

بازیگر بازی و تکوی تکگرفته شده است. با این وجود، در قسمت پیشین این گزارش مطرح شد که الگ

در تبیین توسعه و تحوالت نهادی، کارایی ندارد. با توجه به نکات قسمت اول، فرابازی دستکاری جمعیت 

تا بر اساس منافع گروه همسودشان، عمل  کوشندیدر بلندمدت، مراجع نهش غالب م بدین معناست که

 هستند. تیجمع انیمتفکر و منتقد در م یهاگونهع در برابر یمقلد و مط یهاگونه ریتکث یکنند. آنها در پ

لد و گروه نامو یهانهیبه زم یمتصور است. گونه رانت یسکیو ر یدو گونه رانت ریکنش، تکث تیدر جمع

دانش دو گونه مبتکر و مدافع امکان  تیدر جمع دارند. شیمولد، خالق و پربازده گرا یهانهیبه زم یسکیر

کشف  یاما گونه مبتکر در پ تراشدیم لیسوز دلتوسعه یهااستیس یمدافع، برا تیدارد. جمع ریتکث
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پراکنش دو گونه مروج و  تیدر جمع فرصت به ثروت است. لیتبد یهاو بهبود روش دیجد یهافرصت

یهش من تیاز جمع نیگونه شاه یپروپاگاندا یدارد. اول ریرقابت همزمان و تکث ایپرسشگر امکان بروز 

 در ینهاد یطراح و مطالبه توسعه است. تیاطالعات، شفاف یدگیبه دنبال اصالح خم یاما دوم شود

 گریدر روند، سه مرجع د نیهم یو برا دهدیمراجع نهش رخ م تیمربوط به فعال یهادر حوزه ،بلندمدت

 جهی. نتردیگیتودرتو شکل م یحوزه هستند و باز نیخادم منافع خود در ا یهاگونه ریبه دنبال تکث

  .شودیمشاهده م ،مقطع یهادر فرصت هایباز نیا یمقطع یهاتعادل

ا و کبوترها هدر الیه طراحی نهادی یا رابطه افقی مراجع نهش با یکدیگر، بازی میدان به شکل رقابت شاهین

 شاهین بر اساس منابع در اختیار و توان اعمال زور هر گروه است؛ در نتیجه جمعیت آنها در هر دوره، به

شود. اما رابطه مراجع نهش با جمعیت فعال در الیه مبادله منابع، یا زورمدار و کبوتر یا روادار تقسیم می

ولترا( است. در یک میدان سیاسی که رقابت سیاسی، -به صورت عمودی یا بازی شکار و شکارچی )لوتکا

پیدا  بودگی، گرایشبه سمت شاهینشفافیت اطالعاتی و ... در آن اندک باشد، استراتژی رفتاری افراد 

های ریسکی، مبتکر و پرسشگر در الیه مبادله منابع هستند و از این روی، ها شکارچی گونهکند؛ شاهینمی

 این L-V مدل از استفاده با توانمیآید. ( در میL-Vولترا )-فرابازی جمعیت در قالب یک مدل لوتکا

 : کرد سازیمدل هوشمند، طراحی بر مبتنی شکارچی-شکار روابط قالب در را نهادی تحوالت

 

�̇� = 𝑔𝑋 − 𝜇𝑋𝑌 
�̇� = 𝛿𝑋𝑌 − 𝛾𝑌 
�̇� = 𝜃𝑍𝑌 + 𝜑𝑍 

 

  معادالت، این در

1 )X ؛جمعیت منتقد/معترض/متفکر تعداد Y و مراجع نهش شاهین تعداد XY معنای به و تعامل شرط 

تعداد مراجع نهش کبوتر قرار  Yاگر برای  .است ها با جمعیت منتقد/معترض/متفکرشاهین رویارویی نرخ

  شود.  مثبت می XYگیرد آنگاه عالمت 

2 )g جمعیت منتقد/معترض/متفکر بر اساس اطالعات دریافتی و توابع برازش آنهاست.  طبیعی رشد نرخ

  تر، بسترساز رشد این بخش از جمعیت است.بنابراین، جریان اطالعات بازتر، آزادتر، متنوع
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3) µ در واقع، دستکاری جمعیت منتقد/معترض/متفکر توسط مراجع نهش شاهین است. نرخ µ کیفیت 

 یعنی اشد،ب باالتر مقدارش هرچه و سنجدمی را ، نبود فساد و دسترسی باز به حقوق مالکیتقانون حاکمیت

  .است ترضعیف قانون، حاکمیت

4 )δ منتقد/متفکر/معترض در بازی اصلی مرجع نهش شاهین با کاهش جمعیت  که است عایدی مبلغ

 ار تبعیضی هایسیاست از ناشی سیاسی هایرانت δ به دیگر سخن، .کندخود با گروه همسودش کسب می

 .کندمی ارزیابی

5 )γ تغییر رویکرد مراجع نهش از شاهین به کبوتر در نتیجه افزایش رقابت در بازار سیاسی، شفافیت  نرخ

  .استو توسعه نهادهای دمکراتیک 

نشانگر جمعیت مقلد/حامی/مطیع است که به واسطه سهم مستقیم یا غیرمستقیم از منابع رانت،  Zاما ( 6

به میزان انگیزش این بخش از جمعیت توسط مراجع نهش  ZYکند. از مراجع نهش شاهین، پشتیبانی می

معرف میزان این انگیزش است که در مواجهه با مراجع نهش کبوتر و در صورت  𝜃شاهین، اشاره دارد و 

چربش آنها به مراجع نهش شاهین و با نزدیکی به جامعه دسترسی باز به حقوق مالکیت، عالمت منفی 

 کند. پیدا می

های ممهای ذهنی و تکثیر سازد که تابعی از سازهنرخ رشد طبیعی این جمعیت را منعکس می 𝜑( اما 7

 های مختلف از این جمعیت است. متناظر با تقلید/زورمداری در نسل

ها و کبوترها در الیه طراحی ( نسبت بین شاهین1بدین ترتیب، فرابازی طراحی جمعیت بدین معناست که 

 توانند با کمک به تکثیر کبوترهاجامعه مدنی و نهادهای آن چگونه می (2نهادی )الیه حقوق( چگونه است؟ 

( اطالعات در دسترس جمعیت در الیه 3در الیه حقوق، امکان تکثیر جمعیت منتقد/متفکر را بیشتر کند؟ 

( 4دهد؟ منابع و تفسیر آنها از این اطالعات چه میزان آنها را به سمت گونه منتقد/مولد/متفکر سوق می

گروه همسودشان و  سازی الیه بازی خود بامراجع نهش شاهین چقدر در خمیدگی اطالعات و پنهان

زنی جامعه مدنی و نهادهای آن ( قدرت چانه5باورانیدن دستاوردهای کاذب به جمعیت، موفق هستند؟ 

در بازی الیه حقوق با مراجع نهش و امکان تکثیر کبوترها در جمعیت مراجع نهش، تحت چه منابع و 

 عوامل ساختاری داخلی و خارجی است؟ 
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 های تخلیه جمعیت معترضدوره

های مهم تخلیه جمعیت معترض و تکثیر جمعیت مقلد آیند آن، یکی از دورهو رخدادهای پس 1388سال 

جر به سیل گسترده خروج نخبگان از کشور من آن سال،پتانسیل آنتروپی سیستم به ویژه در بوده است. 

 نههزی فزایشا و مالکیت حقوق به دسترسی فضای شدن ترتنگ دولتیزی در فضایی شبهساشد و خصوصی

 شونتخ از دور به مدیریت صورت در انسانی توسعه شاخص ارتقایدر حالی که . است شده منتهی مبادله

 کاهش هایمکانیزم طراحی به توجه و کشور از نخبگان خروج رسیدن حداقل به برای بسترسازی آنتروپی،

های در چنین شرایطی، جمعیت معترض با مکانیزم. بودمیه حکمرانی و شهروندان امکانپذیر الی بین شکاف

لب انداز این دسترسی )از جمله سهای الزم یا تحدید چشممختلفی مانند عدم دسترسی به منابع و فرصت

امتیازات اجتماعی( یا انگیزش جمعیت مقلد/مطیع که در ظاهر مدیران جوان نام گرفت، به سمت خروج 

 از کشور، هدایت شد. 

ان، خصوص زنپس از خروج امریکا از برجام نیز فشارهای تبعیضی نسبت به جمعیت، بهدر طی دوران 

 موجب شده است تا تخلیه جمعیت معترض/منتقد، ادامه داشته باشد. 

 

 های تکثیر جمعیت مقلد دوره

 یطراح گریباز یاز گروهها کیهر  رویپ تیجمع ،زنیعوامل موثر بر حفظ قدرت چانه نیاز مهمتر یکی

 نیشتریب پایان ربع اول دوره جمهوری اسالمی،قاجار تا  ساله از دوره25 هشت مقطع یاست. در ط ینهاد

و به افول ر ،و البته با نوسان جیبه تدر اند اماداشتهبه سمت مراجع سنتی کنش گرایش تیجمعکسر از 

 همتراز شده اما هنوز بایتقر رویدر جلب پ یطراح نهاد گرانیکاهش، وزن باز نیگذارده است. به دنبال ا

 یراتژاست کیهر چه برازش در واقع،  دارد. رویپ -یشبکه حام تیدر تقو یبه رانت نقش موثر یدسترس

 یورا زمیاست. طبق مکان شتریب ندهیدر آ یباشد آنگاه احتمال کاربست آن استراتژ شتریدر هر لحظه ب

که  کنندیرا حمل م هایینسل ایدارند  یکه کارکرد خوب گروندیم هاییافراد به سمت استراتژ دهیا نیا

خواهد  یشتربی نسل تعداد باشد تربرازنده یفرد هکنند و هر چ یرویپ نیمشابه والد هاییاز استراتژ

اما تحوالت مربوط به  شودیم نیگروه شاه بینص یدرصد 80تا  60 یداشت. در مقطع اول، بازده

. ورود نفت به فهرست منابع رانت باعث کاهدیم یدرصد 60تا  40را تا محدوده  یبازده نیا تیمشروط

 ،یافت نسب کیو پس از  ابدی شیافزا یدرصد 80تا  60به سمت محدوده  نهایتا دوباره سهم شاه شودیم



 
 پاسارگاد طرح هزاره و پژوهش اندیشهموسسه 

 

 
15 

 

چه  به تیجمع نیدر ب یطراح نهاد گرانیباز ریاست که نرخ تکث نی. اما سوال اابدییم شیدوباره افزا

هر اما  ترا داشته اس رینرخ تکث نیشتریب مراجع سنتی کنش ،یخیمقاطع تار یصورت بوده است. در ط

 گریشده و آنها به باز شتریب مراجع مدرن کنشبه سمت  رینرخ تکث ایم،نزدیک شده 1370دهه  قدر به

در واقع، مراجع سنتی کنش، بازوی کمکی  .شد بودندمبدل  رانیتحوالت توسعه ا خیروند تار یقالب آت

با این وجود، تحوالت اجتماعی و تضعیف طبقه  اند.مراجع نهش شاهین در تکثیر جمعیت مقلد/مطیع بوده

، به حذف طبقه متوسط 1400و آغاز دهه  1990های تورمی شدید در دهه متوسط در ایران در طی دوره

        کاهد. را می انجامیده است که گرایش به مراجع مدرن کنش

اگرچه گزارش حاضر، گزارشی مقدماتی از فرابازی طراحی جمعیت است اما رویکرد نظری جدیدی به 

های الیه پنهان تاکید دارد و الزم است تا مورد توجه سازد که بر توجه به بازیتوسعه را برجسته می

 کنشگران توسعه و جامعه مدنی قرار گیرد.  
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