آگاهی جمعی
Common Knowledge
آستاد مربوطه :جناب آآقای دکتر شهریاری
گرد آآورنده :آمیر آصلان آصلانی
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 ۱تعریف
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آآگاهی جمعی p 1در گروه عوآمل G 2وجود دآرد ،آگر تمام عوآمل  Gبدآنند  pرآ ،و بدآند که دیگر عوآمممل
نیز میدآنند  pرآ،و بدآنند که تمام عوآمل میدآنند که آآنها  pرآ میدآنند ،و همینطور تا بی نهایت.

 ۱.۱تعریف در منطق موجهات
در آبتدآ

Ki φ

رآ آینگونه تعریف میکنیم که یعنی »عامل iآم  φرآ میدآند« .پس میتوآنیم

EG φ

رآ

آینگونه تعریف کنیم که همه عوآمل در گروه  Gمیدآنند  φرآ.
EG φ ⇔ ∧ K i φ
i∈ G

همچنین عبارت

En
G

رآ نیز معادل

EG E n−1 φ
G

در نظر میگیریم و

E0
G

رآ برآبممر بمما

φ

در نظممر

میگیریم.

حالا آآگاهی جمعی رآ آینگونه تعریف میکنیم:
∞
CG φ ⇔ ∧ E i φ
i=0 G

همچنین میتوآنیم بگوییم رویدآد  A ⊂Ωیک آآگاهی جمعی در بین عامممل هممای  i = 1,…,Iدر
 ω∈ Aآسممت آگممر ب مرآی هممر  nو دنبالممه )  ω∈K i K i ... K i A ،( i1 ,... ,i nدرسممت
n
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باشد.

 ۱.۲تعریف در نظریه مجموعه ها
در آبتدآ با یک فضای حالت به نام  Sشروع میکنیم.سپس میتوآنیم رویدآد  Eرآ به عنوآن زیر مجموعممه

 Sتعریف کنیم  . E⊂Sسپس برآی هر عامل  iبخشی آز  Sرآ آختصاص میدهیم و آآن رآ Pi

1 Common Knowledge
2 Agents
2

مینامیم Pi .مشخص کننده دآنش عامل  iدر یک وضعیت آست .در وضعیت  ،sعامل  iمیدآنممد

هرآآنچه ) Pi (sشامل میشود و نه چیز دیگری.
حال میتوآنیم تابع دآنستن رآ آینگونه تعریف کنیم:

}K i (e)={s∈S∨Pi (s)⊂e

دروآقع ) K i (eتمام وضعیتهایی رآ شامل میشود که  iدر آآنها میدآند  eرآ.
همچنین ) K i (eرآ آینگونه تعریف میکنیم که به معنی »همه میدآنند  eرآ« آست.
)E (e)= K i (e
i

سپس معادل هایی رآ تعریف میکنیم:

1

)E (e)=E(e
n+1
n
))E (e)=E ( E (e

و در نهایت دآنش جمعی رآ آینگونه تعریف میکنیم:
∞ n
)C (e)=  E (e
n=1

 ۲معماهایی مربوط به آآگاهی جمعی
 ۲.۱معمای جزیره چشم آآبی ها

در یک جزیره  kنفر وجود دآرد که همگی یا چشممم آآبی هسممتند یمما چشممم سممبز .در آین جزیممره قممانونی
وجود دآرد که آگر فممردی بدآنممد کممه رنممگ چشمممانش آآبی آسممت بایممد در سممپیده دم پیشرو خودکشممی

کنممد .روزی یممک فممرد آز خممارج جزیممره میآآیممد کممه آف مرآد جزیممره همگی آو رآ بممه عن موآن فممردی صممادق
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میشناسند .فرد خارجی زمان رفتن حقیقتی رآ میگوید که همه آفرآد آآن جزیره تا آآن روز میدآنستند و آآن

آین آست که »در بین شما حدآقل یک چشم آآبی وجود دآرد«.

پس آز  kروز ناگهان تمام آفرآد جزیره در یک روز خودکشی میکنند.
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به نظر شما دلیل آآن چیست؟

جوآب سؤآل آین آست که تمام  kنفر آهل جزیره ،چشم آآبی بودند.
بگذآرید جوآب رآ آینگونه شرح دهیم:

 Hتعدآد چشم آآبیها آست.

آگر  :H = 1چون آآن فرد ،میبیند که دیگرآن همممه چشممم سممبز هسممتند متوجممه میشممد کممه لزومماا فممرد
چشم آآبی خود آوست و خودکشی میکرد.

آگر  :H = 2چون هریک ،یک فرد چشم آآبی میبینند و میبینند که آو در روز آول خودکشممی نکممرد

پس متوجه میشوند که آستدلالی که در ذهن فرد چشممم آآبی هسممت آسممتدلالی کممه بمرآی »آگممر فقممط

یک چشم آآبی بود« ذکر شد ،نیست؛ پس متوجه میشود که خود آو نیز فرد دومی آسممت کممه چشممم
آآبی آست و در روز دوم خودکشی میکند.

آگر  :H > 2چون هرکس  H – 1فرد چشم آآبی در جزیره میبیند ،متوجه میشودکه تا  H – 1روز
آول هیچ کسی خودکشی نکرده؛ پس متوجه میشود که همه همین فکر رآ میکنند چممون دیگمرآن نممیز

 H – 1چشم آآبی میبینند پس خودش نیز چشم آآبی آست و در روز Hآم خودکشی میکند.

یک سؤآل آساسی :همه میدآنستند که حدآقل یک فرد چشم آآبی در میانشان هسسست .ولی

تا آآنروز هیچ آتفاقی نیوفتاده بود؛ پس دلیل خودکشی آفسسرآد پس آز حسسرف فسسرد خسسارجی چسسه
چیزی بود؟
دروآقع همه میدآنستند که آینچنین آست؛ ولی هیچ کسی نمیدآنست که دیگرآن نیز آین رآ میدآنند.
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در آبتدآ آینکه »فرد خارجی فردی صادق آست« یک آآگاهی جمعی بود که همین باعث شممد تمما »در

بین آفرآد جزیره حدآقل یک چشم آآبی وجود دآرد« تبدیل بممه آآگمماهی جمعی شممود .آین آآگمماهی جمعی
باعث شد تا آفرآد بتوآند آستدلال کنند که »چون همه آین رآ میدآنند آگر من چشم آآبی نبودم تا آمروز

خودکشی کرده بودند«.

 ۲.۲معمای همسرآن خیانتکار
در شممهری کوچممک تعممدآد مشخصممی آز زوج هممای آزدوآج کممرده وجممود دآرنممد)زن و شمموهر( .بمرآی هممر
کسی که در شهر زندگی میکند یک قانون وجود دآرد که همسر مردی متوجه شود که شوهرش بممه آو
خیانت کرده باید در آنتهای روز آعدآم شود .تمام زنهای شهر تنهمما دربمماره همسممر دیگممر زنهمما حممرف
میزنند و هیچ زنی بممه دیگممری نمیگویممد کممه همسممرش بممه آو خیممانت کممرده .بنممابر آین هممر زنی در شممهر
درباره تمام شوهر های خیانتکار میدآند بجممز همسممر خممودش.یممک روز شممهردآر خممبری رآ در شممهر بممه
همه میدهد که »حدآقل یک مرد خیانتکار در آین شهر وجود دآرد«.
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سؤآل آین آست که پس آز خبر شهردآر چه آتفاقی خوآهد آفتاد؟

پاسخ آین سؤآل بسیار شبیه به سؤآل قبل آست و دروآقع تنها آسم آجزآی آآن تغیر کرده آست.

آگر تعدآد مردآن خیانتکار رآ  Mدر نظر بگیریم:
آگر  Mبرآبر  ۱باشسسد :چممون همسممر تنهمما مممرد خیانتکممار آز خیممانت هیچ مممردی آطلاع نممدآرد پس
متوجه میشود که مرد تنها مرد خیانتکار شوهر خودش آست .پس مرد خیانتکار آعدآم میشود.
آگر  Mبیشتر آز  ۱باشد :چممون آگممر  M-1مممرد خیانتکممار وجممود دآشممت بایممد در آنتهممای روز قبلی

خودکشی میکردند ،پس متوجه میشود که  Mمرد خیانتکار وجود دآرند .ولی آز آآنجایی کممه آو تنهمما
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 M-1مرد خیانتکار میشناسد پس متوجه میشود که شوهر خودش نیز خیانتکار آست؛ پس در آنتهای
روز Mآم هر  Mنفر مرد خیانتکار آعدآم میشوند.

 ۲.۳معمای صورتهای کثیف
یک گروه آز آفرآد در حال لممذت بممردن آز پیممک نیممک خممود بودنممد و غممذآ میخوردنممد .در آنتهممای ناهممار
عدهآی آز آین آفرآد روی صورتشان لکه های سسس مانده بود .هیچ کسی نمیخوآهممد روز خممودش رآ بمما

صممورت کممثیف آدآمممه دهممد و هیچکس نممیز نمیخوآهممد بی دلیممل صممورتش رآ تمممیز کنممد )آآنهمما بممه نظممر

وسوآسی هستند( .درضمن هیچ کسی به کس دیگری نمیگوید که صورتش کثیف آست تمما مبممادآ در
حق آو گسممتاخی کممرده باشممد .تمما وقممتی کممه کسممی صممورت خممودش رآ ندیممده ،یمما کسممی بممه آو نگفتممه

صورتش کثیف آست هیچ کسی صورت خودش رآ تمیز نخوآهد کرد .سپس آآشپز با یک جعبه بستنی

برآی دسر برمیگردد و آز آآنچه میبیند بسیار شگفت زده میشود .صدآی زنگ غذآ رآ بممه صممدآ در آآورده
و بممه همممه میگویممد »در بین شممما حممدآقل یممک نفممر هسممت کممه روی صممورتش سسس ریختممه شممده .من

صدآی زنگ غذآرآ بار ها و بار ها ،تا زمممانی کممه همممه صورتشممان رآ تمممیز کننممد بممه صممدآ در میآآورم و

بعد آز آآن دسر رآ سرو میکنم«.

][2

سؤآل آین آست که چه آتفاقی خوآهد آفتاد؟
آگر  M = 1نفر با صورت کسسثیف وجسسود دآشسسته باشسسد ،چممون میبینممد ک هیچ کسممی صممورتش
کثیف نیست متوجه میشود که صورت خودش کثف آست و صورتش رآ تمیز میکند.
آگر  M > 1نفر با صورت کثیف وجو دآشته باشند ،چون میبینند آگر  M – 1نفر با صورت
کممثیف وجممود دآشممت/دآشممتند بایممد قبممل آز صممدآی زنممگ  M – 1آم صممورتش/صورتشممان رآ پمماک
میکرد/میکردند .پس متوجه میشود که  Mنفر با صورت کثیف وجود دآرنممد ولی آز آآنجمما کممه آو تنهمما
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 M – 1نفر با صورت کثیف میبیند متوجه میشود که صورت خودش نیز کثیف آسممت و صممورتش رآ
تمیز میکند.

 ۲.۴معمای پیشانی ها )آعدآد متوآلی(
روی پیشانی دو نفر دو عدد صحیح متوآلی مینویسیم و هر دو نفر آز آین موضمموع مطلممع هسممتند )پس

آین موضوع در بین آآن دو تبدیل به آآگاهی جمعی شده آست( .بممه صممورت دوره آی آز آآنهمما میپرسممیم

که آآیمما عممدد نوشممته شممده روی پیشممانی خممودرآ میدآننممد یمما نممه و آآنهمما تنهمما آجممازه دآرنممد تمما بگوینممد کممه
»دآنستم« یا »ندآنستم« .و ما سؤآل پرسیدن خودرآ تا زمانی که هردو آآنها به سؤآل پاسخ دهند آدآمه

میدهیم.
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حال سؤآل آین آست که آآیا آصلاا آین دو نفر میتوآنند به سؤآل پاسخ دهند یسسا نسسه؟ آگسسر بلسسه

در چندمین دوره و کدآمیک؟

پاسخ سؤآل آول مثبت آست .ولی چرآ؟
آگر  iو  i + 1رآ آعدآد نوشته شده روی پیشانی آفرآد به نام های  Aو  Bدر نظر بگیریم ،دآریم:
برآی  :i = 1چون  Bمیبیند که روی پیشانی  Aعدد  ۱نوشممته شممده پس متوجممه میشممود کممه لزومماا
روی پیشانی خودش عدد  ۲نوشته شممده پس در همممان دور آول پرسممش میگویممد »دآنسممتم« و چممون B

گفت دآنستم  Aنیز متوجه میشود که حتماا  Bروی پیشانی آو عدد  ۱رآ دیده که متوجممه شممده روی
پیشانی خود عدد  ۲نوشته شده پس آو نیز میگوید »دآنستم«.

برآی  :i > 1چون در دور  iآم  Bمیبیند که آگر  Aعدد  i – 1رآ روی پیشانی آو میدید تا دور i
 – 1میگفت دآنستم ،پس متوجه میشود که روی پیشانی آو عدد  i + 1نوشممته شممده پس میگویممد
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»دآنستم« و چون  Aمیبیند که  Bگفت دآنستم پس متوجه میشود که آو روی پیشممانی  Aعممدد  iرآ

دیممده کممه آز آآن متوجممه شممده کممه روی پیشممانی خممود عممدد  i + Iنوشممته شممده پس آو نممیز میگویممد
»دآنستم«.

 ۲.۵معمای پیشانی ها )بازی مجموع(
روی پیشممانی سممه نفممر بممه تممرتیب شممماره آفمرآد ،آعممدآد طممبیعی  xو  yو  zنوشممته شممده بممه طمموری کممه

 x+y=zآسممت و در هممر دور آز آآنهمما میپرسممیم کممه آآیمما شممماره عممدد نوشممته شممده روی پیشممانی خممود رآ
میدآنند یا نه.
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آگر  x = yباشد ،چه آتفاقی خوآهد آفتاد؟

آگر  x=yباشد چون فرد سوم میبیند که غممیر ممکن آسممت یکی آز آآنهمما  zباشممد پس متوجممه میشممود
که خودش حاص جمع آست و عددش شماره  ۲آست.

آگر  x = 2yباشد چه آتفاقی خوآهد آفتاد؟

آگر  x=2yآآنگاه فرد سوم در دور دوم پرسش با خود میگوید» :گر عدد من برآبر  xبود آآنگمماه فممرد دوم
در دور آول گفته بود که دآنستم؛ آگر هم عدد من بین  xو  yباشد پس مجموع بیشتر آز  yمیشود؛
پس عدد مجموع روی پیشانی خود من نوشته شده پس میگوید دآنستم.

آگر  ۳عدد به طوری که  x≤y<zباشد آنتخاب شده باشد چه آتفاقی خوآهد آفتاد؟
بر آساس آلگوریتم 3زیر یافت میشود که در دور چندم فرد سوم خوآهد گفت دآنستم:

3 Algorithm
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) Get-Turns-Number ( x, y, z
1
Counter  0
2
while x≠ y
3
do z  y
)y  max (x , y−x
4
)x min (x , y−x
5
6
Counter Counter +1
7
return Counter
دلیل آلگوریتم فوق آآنست که فرد در دور  nآم کممه میگویممد دآنسممتم ،بمما خممود میگویممد من آگممر حاصممل
جمع نباشم پس  y – xهستم و فرد دوم حاصل جمع آست .پس باید در دوز  n-1آم فممرد دوم فکممر
میکرد آگر من حاصل جمع نباشم پس قدر مطلق )– (y – xم  xهستم .و …  .تا زمانی که یکی
فکممر کنممد پس دوتمما آز آعممدآد بمماهم برآبممر هسممتند کممه در آین حممالت بایممد در دور آول یکی میگفت
دآنستم پس آینگونه نیست .و … و فرد دوم در دور  n – 1آم میگوید پس ) x – (y – xنیسممتم.
پس فرد سوم در دور  nآم میگوید  y – xنیستم پس  y + xهستم.

 ۲.۶معمای کلاههای سفید و قرمز

فرض کنید سه دآنش آآموز در یک حلقه دور هم نشستهآند و تمام آآنها یا کلاه سفید و یا قرمز بر سممر
دآرند.فرض کنید تمام آآنها در حقیقت کلاه قرمز بر سردآرند.فرقی ندآرد که معلم چند مرتبممه آز آآنهمما

سؤآل بپرسد که کلاه آآنها چه رنگی آست و آآنهمما تمما زمممانی کممه کلاه خممودرآ نتوآننممد ببیننممد نمیتوآننممد

رنگ کلاه خودرآ تشخیص بدهند و پاسخشان هموآره منفی آست .حال آگر معلم بگویممد کممه در بین

شما حدآقل یکی کلاه قرمز برسر دآرد ،یعنی حقیقتی که همه به خوبی آز آآن آطلاع دآشممتند ،تغممیری

بسیار شگفتآآور در پاسخ آیجاد میکند .آولین دآنش آآموزی که آز آو سؤآل میشود نمیتوآنممد بممه سمؤآل
9

پاسخ دهد .دآنش آآموز دوم نیز همینطور .ولی دآنش آآموز سوم میتوآند با قاطعیت بگوید که کلاه قرمممز
برسر دآرد.

][4

دآنش آآموز سوم چطور توآنست تا با قاطعیت به سؤآل معلم پاسخ مثبت بدهد؟

آگر فقط یک دآنش آآموز کلاه قرمز دآشت در آولین سؤآل معلم ،چون مشمماهده میکممرد کممه بقیممه همممه
کلاه سفید بر سر دآرند متوجممه میشممد کممه کلاهی کممه برسممر دآرد قرمممز رنممگ آسممت و بممه سمؤآل پاسممخ

میدآد.

آگر دو دآنش آآموز کلاه قرمز دآشتند هریک فقط یک دآنش آآموز دیگر با کلاه قرمز میدیدند و آز آآنجمما
که دیگری در بار آول پاسخ ندآد متوجه میشد که آو نیز فردی با کلاه قرمز مشاهده میکند و آز آآنجمما
که فرد دیگری که کلاه قرمز دآشته باشد مشاهده نمیکرد متوجه میشد کممه خممودش کلاه قرمممز بممر سممر
دآرد و به سؤآل پاسخ میدآد.

حال که سه دآنش آآموز دآریم نفر سومی که آز آو سؤآل میشود آنتظار دآرد تا آگممر تنهمما دو دآنش آآممموز
کلاه قرمز دآشته باشند و آو کلاه سفید دآشته باشد نفر دومی کممه آز آو سمؤآل پرسممیده میشممود پاسممخ

دهد و آز آآنجا که آو پاسخی ندآده متوجه میشود که خودش نیز کلاه قرمز بر سر دآرد.

آین روند برآی هر تعدآد دآنش آآموز بمما کلاه قرمممز نممیز صممدق میکنممد و آگممر  iدآنش آآممموز بمما کلاه قرمممز

دآشته باشیم نفر  iآم به سؤآل معلم پاسخ خوآهد دآد.
دلیممل آینکممه آین حممرف معلم کممه »در بین شممما حممدآقل یممک نفممر وجممود دآرد کممه کلاه قرمممز دآرد« در
حالی که همه آفرآد آین رآ میدآنستند باعث تغممیر آساسممی در پاسممخ دهی میشممود آین آسممت کممه همممه

آفرآد آین رآ میدآنستند ولی آین دآنش در بین آآنها تبدیل به آآگاهی جمعی نشده بود و معلم بمما حممرف

خود آآن رآ تبدیل به آآگاهی جمعی کرد.
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 ۳آآگاهی جمعی در روآنشناسی آجتماعی
 ۳.۱جهل عمومی

در روآنشناسممی آجتممماعی آآگمماهی جمعی بممه شممکل متفمماوت تممری نممیز بحث میشممود کممه بممه آآن جهممل

همگانی 4گفته میشود .موقعیتی رآ جهل همگانی میگویند که فردی خممود موضمموعی رآ رد کنممد آممما بممه

آشتباه تصور کنممد کممه بیشممتر آفمرآد آآنمرآ پذیرفتهآنممد .آین موضمموع مشممخص میکنممد کممه در یک جامعه

وآقعیت زمانی میتوآند آثر گذآر باشد که به آآگاهی جمعی تبسسدیل شسسود .بممه عبممارتی آین خممود
دلیل آین آست که با وجود آآنکه بسیاری آز ما معتقدیم برخی رفتار های موجممود در جامعممه ممما ناپسممند
و نادرست هستند ،آما برآی مدت زمان زیادی در جامعه ما پایدآر هستند.

][5

 ۳.۱.۱نمونههایی آز جهل عمومی
یکی آز رآیج ترین نمونههای جهل عمومی رآ در کلاسهای درس مشمماهده میکممنیم کممه مممدرس پس آز
تممدریس یکسممری آز م موآرد س مؤآلی رآ بمما آین مضمممون آز حاض مرآن در کلاس میپرسممد کممه »آآیمما س مؤآلی
نیست؟« و هیچ کسی سمؤآلی نمیپرسممد؛ در حممالی کممه آکممثر آفمرآد موضمموع تممدریس شممده رآ بممه خمموبی

متوجه نشده آند .یکی آز دلایل آآن ،آین آست که بین حاضرآن آینکممه »هیچ کسممی در موضمموع بیممان
شده مشکلی ندآرد« تبدیل به جهل عمومی شده )یک چیزی که درست نیست ،به آشتباه تبممدیل بممه

آآگاهی جمعی شده( و هر دآنش آآموز )یا دآنشجو( به خاطر ترس آز شناخته شدن به عنوآن فممردی کممه
در آین مبحث آشکال دآرد ،آز سؤآل پرسیدن خود دآری میکند و جهل عمومی پابرجا باقی میماند.

]7

[

4 Pluralistic Ignorance
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یکی دیگممر آز نمونههممای مشممخص جهممل عمممومی ،در دآسممتان »لبمماس جدیممد پادشمماه «5آثممر هممانس

کریستین آآندرسون 6دیده میشود [ 9 ].در بخشی آز آین دآستان به تمام مردم گفته میشود که پادشاه با
لباس جدید و ویژه خود میخوآهند در بین مردم حرکت کنند .ویژگی آآن لباس آآن آست که آفرآد آحمق

نمیتوآنند آآنرآ ببینند .روز موعود که پاپشاه در حال حرکت بین مردم بود و هیچ چممیزی بممر تن ندآشممت،
با وجود آینکه هیچ کسی چممیزی بممر تن پادشمماه نمیدیممد آممما در حممال تعریممف آز لبمماس خیممالی پادشمماه
بودند .تا زمانی که کودکی فریاد میزند که »پادشمماه عریممان آسممت!« .پس آز فریمماد کممودک همممه مممردم
شروع میکنند به تمسخر پادشاه .در آین دآستان آینکه »پادشاه عریان نیست تبممدیل بممه جهممل عمممومی
شممده بممود و هرکسممی بمما آینکممه چممیزی بممر تن پادشمماه نمیدیممد فکممر میکممرد کممه دیگمرآن لبمماس پادشمماه رآ
میبینند و آز ترس آینکه به عنوآن آحمق شممناخته شممود آز بیممان حقیقت خممود دآری میکممرد .زمممانی کممه
کودک فریاد زد که پادشاه عریان آست ،جهل عمممومی آز بین رفت و همممه متوجممه شممدند کممه دیگمرآن
نیز پادشاه رآ عریان میبینند.

][8

 ۳.۲آثر تماشاگر

7

یکی آز موآردی که آثر تماشاگر رآ میتوآند توصیف کنممد ،آآگمماهی جمعی آسممت .آثممر تماشمماگر میگویممد
هنگاه بروز یک آتفاق ،مردم آگر تنها در صحنه حضور دآشته باشند ،آحتمال دخالت کردن و کمممک
دآدنشان نسبت به زمانی که آفرآد دیگری نیز حظور دآرند بیشتر آست.

برآی توضیح آثر تماشاگر با آستفاده آز آآگاهی جمعی آز یک مثال آسممتفاده میکممنیم .فممرض کنیممد یممک
قتل در حال آتفاق آسممت و مممردم در آطمرآف قاتممل و فممرد مممورد نظممر قاتممل جمممع شممدهآند و تنهمما تماشمما
میکنند و هیچ کسی هیچ آقدآمی نمیکند .آگرچه همه میدآنند که باید به دآد فرد مظلوم برسممند ،ولی
5 The Emperor's New Clothes
6 Hans Christian Andersen
7 Bystander Effect
12

آین کار رآ نمیکنند؛ چرآکه هرکدآم به صورت آنفرآدی میدآنند که باید کمک کنند ولی آز بمماور دیگممر
 لذآ آگر موضوع کمی هم ضرر و یا خطر دآشته باشد تمایل خود رآ آز آآن پنهممان.آفرآد آطلاعی ندآرند
[5]

.کرده و فکر کنند که بقیه با آیشان مخالف هستند
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