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Xung đột và hợp tác là một phần bản chất của cuộc sống loài người. Thuở ban sơ, xung đột và
hợp tác mang tính tự nhiên và cá nhân, được thúc đẩy bởi bản năng sinh tồn. Khi con người biết
quần cư thành bầy đàn, và càng về sau này, khi phương thức tổ chức cộng đồng và quốc gia –
dân tộc ngày càng phát triển thì các hình thái xung đột càng trở nên phức tạp, mang tính duy lý
và đấu trí nhiều hơn. Nhìn ra thế giới ngày nay thì có thể thấy hợp tác và xung đột hiện diện
trong mọi lĩnh vực của đời sống, từ kinh tế, văn hóa, chính trị đến ngoại giao và an ninh v.v.
Các nhà khoa học xã hội từ lâu đã cố gắng hiểu và lý giải những nguyên nhân cơ bản của hợp tác
và xung đột. Tuy nhiên, chỉ đến khi lý thuyết trò chơi ra đời - với tác phẩm nền tảng và kinh điển
của John von Neumann and Oscar Morgenstern nhan đề “Lý thuyết trò chơi và hành vi kinh tế”
xuất bản năm 1944 – và phát triển sau đó1 thì các nhà nghiên cứu mới có trong tay những công
cụ sắc bén và chặt chẽ để phân tích các hiện tượng xung đột và hợp tác. Đóng góp của Schelling
là ông đã góp phần phát triển lý thuyết trò chơi bất hợp tác (non-cooperative game theory) và đi
tiên phong trong việc vận dụng lý thuyết này để trả lời những câu hỏi quan trọng của các ngành
khoa học xã hội. Trong những thành công của Schelling, quan trọng nhất có lẽ là việc ông chỉ ra
một cách thuyết phục rằng các tương tác xã hội có thể được nhìn nhận như là những trò chơi bất
hợp tác ẩn chứa cả sự đồng thuận lẫn xung đột về lợi ích.
Cụ thể hơn, một câu hỏi xuyên suốt các công trình nghiên cứu và hoạt động cố vấn của Schelling
là: “Tại sao một số nhóm người, tổ chức, hay quốc gia có thể làm nảy nở và duy trì sự hợp tác,
trong khi ở những nơi khác lại tồn tại xung đột giữa các bên?” Những công trình của Schelling
(và của các nhà nghiên cứu sau này) đã cho thấy lý thuyết trò chơi – hay lý thuyết ra quyết định
trong các điều kiện tương tác chiến lược – là một cách tiếp cận hiệu quả (và hiện đang chiếm ưu
thế) trong việc trả lời cho câu hỏi muôn thuở này. Bài diễn văn của Viện khoa học Hoàng gia
1

Với sự đóng góp to lớn của John Nash, Reinhard Selten, John Harsanyi, Robert Aumann, và bản thân Thomas
Schelling cùng nhiều học giả khác.
Vũ Thành Tự Anh
13/9/2007

1

Thụy Điển nhiệt thành tuyên dương ông và Robert Aumann (nhà toán học gốc Do Thái) đã có
những đóng góp to lớn trong việc “nâng cao hiểu biết của chúng ta về các hành vi xung đột và
hợp tác thông qua việc mở rộng và áp dụng lý thuyết trò chơi - một phương pháp được sử dụng
để phân tích các tương tác chiến lược giữa các tác nhân với nhau. Những công trình của họ đã
vượt xa khỏi ranh giới của kinh tế học và góp phần chuyển hóa các môn khoa học xã hội khác.
Các nghiên cứu của Aumann và Schelling tiếp tục định hướng cho các thảo luận về sự hình
thành các thể chế xã hội.”
Cuốn sách “Chiến lược xung đột” (The Strategy of Conflict) mà bạn đang cầm trên tay là sự tổng
kết quá trình nhiều năm nghiên cứu và trải nghiệm của Schelling. Không phải ngẫu nhiên mà
cuốn sách được hình thành và ra đời trong nỗi ám ảnh của chiến tranh lạnh, trong bối cảnh cuộc
chạy đua hạt nhân giữa hai cường quốc thế giới lúc bấy giờ là Liên Xô và Mỹ ngày càng trở nên
gay cấn. Schelling đã rất ngạc nhiên (và có phần thích thú nữa) khi phát hiện ra rằng ưu thế
thương lượng (hay mặc cả) của mỗi bên chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, đặc biệt là các lựa
chọn khả hữu cũng như khả năng chủ động thay đổi những lựa chọn này của bản thân họ và của
đối thủ. Bằng các công cụ toán học, ông đã chứng minh được điều tưởng chừng là nghịch lý
rằng, trước một tình huống xung đột với đối thủ, một bên có thể chiếm ưu thế bằng cách “phế
bỏ” một số lựa chọn đang có của mình. Kết luận này làm chúng ta nhớ lại câu “đặt vào chỗ chết
thì sống, đặt vào chỗ mất thì còn" trong binh pháp Tôn Tử hay tích “qua sông đốt thuyền” của
Hàn Tín. Trong thời đại ngày nay, những chiến lược này vẫn tiếp tục được vận dụng một cách
linh hoạt. Bill Gates nổi tiếng của nước Mỹ cũng thường nói: "Chúng ta đặt cược cả công ty vào
Internet!" Còn ở bán cầu bên kia của trái đất, Triệu Tử Dương đã kiên quyết “tự buộc” chính phủ
Trung Quốc vào những cam kết nghiêm ngặt với cộng đồng thế giới khi gia nhập WTO để đẩy
mạnh cải cách trong nước vì ông hiểu rõ rằng, khó khăn lớn nhất của Trung Quốc không phải là
trên bàn đàm phán quốc tế mà là ở các thế lực chống đối của các nhóm lợi ích trong nước. Thế
mới thấy trực giác của người xưa và trí tuệ thời này có một sự tương thông tuyệt diệu, chỉ khác là
ngày nay các nhà khoa học sử dụng những công cụ phân tích thông qua các mô hình toán ngày
càng tinh vi và chặt chẽ hơn.
Trong cuốn sách này, Schelling cũng chỉ ra rằng trong các tình huống có xung đột, chính khả
năng “trả đũa” (chứ không phải là khả năng kháng cự hay tấn công) mới là điều quan trọng. Hơn
thế, ông còn cho rằng trả đũa “xuất kỳ bất ý” sẽ làm cho đối thủ “ngán” hơn nhiều, và vì vậy
giúp tăng cường độ tin cậy và hiệu quả cho các biện pháp trả đũa.
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Không chỉ quan tâm tới xung đột, Schelling còn nghiên cứu các quá trình thiết lập môi trường
cho sự tin cậy và cam kết chiến lược, nhờ đó sự hợp tác trong dài hạn tác có thể được duy trì.
Trong quá trình hợp tác này, các bên cũng sẽ nhận thấy về lâu về dài họ cùng có thể được lợi nếu
như ban đầu họ chịu hy sinh một phần quyền lợi của mình. Những phân tích này của Schelling
đã giúp giải thích một phổ rộng lớn những hiện tượng thường gặp, từ chiến lược cạnh tranh của
công ty cho tới việc ủy thác quyền quyết định về chính trị hay ngoại giao.
Schelling cũng quan tâm tới khả năng hợp tác của các bên trong hoàn cảnh không tồn tại xung
đột đáng kể về lợi ích giữa các bên, nhưng tất cả các bên sẽ cùng phải trả giá khá đắt khi sự hợp
tác bị phá vỡ. Trong nghiên cứu của mình, đặc biệt là trong những thí nghiệm ở trên lớp với sinh
viên, Schelling phát hiện ra rằng các kết cục hợp tác thường xảy ra nhiều hơn so với dự đoán của
lý thuyết. Năng lực hợp tác xem ra phụ thuộc vào khung quy chiếu chung của các bên. Các quy
ước và chuẩn mực xã hội (tục lệ, tập quán, giá trị, quan niệm về đạo đức v.v.) là một bộ phận
hữu cơ của khung quy chiếu chung này. Công trình của Schelling trong lĩnh vực này là nguồn
cảm hứng cho nhà triết học David Lewis (mặc dù không phải là người đầu tiên) đi đến ý tưởng
cho rằng ngôn ngữ được hình thành như là phương tiện để phối hợp các hoạt động có tính tập thể
của cộng đồng.
Rõ ràng là sẽ không thực tế nếu cố gắng trình bày, dù chỉ một cách vắn tắt, những vấn đề
Schelling khảo cứu trong cuốn “Chiến lược xung đột” bằng một bài giới thiệu nhỏ này. Để kết
thúc bài giới thiệu, chúng tôi xin gợi ý một tinh thần – và do vậy – một cách đọc cuốn sách của
Schelling mà bản thân chúng tôi cho là hữu ích. Tôn tử - nhà cầm quân và binh pháp huyền thoại
của Trung Hoa đã từng nói “trận địa phi tường chi địa”, nghĩa là “đã là nơi đánh nhau thì không
có gì tốt đẹp cả”. Thế nhưng chính Tôn tử cũng lại là tác giả của cuốn Binh pháp nổi tiếng mà có
lẽ đến bản thân ông cũng không ngờ là hơn 2.000 năm sau bản dịch cuốn sách của ông lại là một
trong những đầu sách bán chạy nhất ở thế giới phương tây. Điều đáng nói ở đây là ở chỗ, có lẽ
chính vì nỗi chán ghét chiến tranh mà Tôn tử đã nghiên cứu chiến tranh và nghệ thuật quân sự,
đơn giản chỉ vì theo ông “chiến tranh là đại sự của quốc gia, quan hệ tới việc sống chết của nhân
dân, sự mất còn của nhà nước, không thể không khảo sát nghiên cứu cho thật kỹ.” Chán ghét
chiến tranh nhưng vẫn phải nghiên cứu, nghiên cứu một cách tường tận để nhờ đó mà tránh được
những hậu quả tàn khốc của nó. Quay lại với những công trình của Schelling, có lẽ không phải
ngẫu nhiên mà Viện khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã nhận định rằng, những đóp góp khoa học
của Schelling đã góp một phần quan trọng trong việc giải quyết xung đột và nỗ lực để tránh
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chiến tranh. Hiểu rõ xung đột là cơ sở để nảy nở sự hợp tác. Mong rằng các bạn hãy đọc cuốn
sách này của Schelling với tinh thần như vậy.
TP. Hồ Chí Minh,
11.9.2007
Giới thiệu tóm tắt về tiểu sử Thomas C. Schelling
Thomas C. Schelling sinh năm 1921 ở Oakland, bang California Mỹ (là công dân Mỹ). Nhận học
vị tiến sỹ ngành kinh tế học năm 1951 ở Đại học Harvard, Cambridge, MA, USA. Hiện Schelling
là giáo sư danh dự của Khoa kinh tế và của Trường Chính sách công thuộc Trường Đại học
Maryland, College Park, MD, USA. Ông cũng là giáo sư danh dự ngành Khoa học chính trị của
Trường Đại học Harvard.
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