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  چكيده
 هايفرايند يرياعتمادپذ طبيعي انتخاب اصل كه باورند ينا بر يلسوفانف برخي

 كه باورسازي هايفرايند از دسته آن ديدگاه، اين طبق .كند يم ينتضم را يباورساز
 بقاي و مثل يدتول يبرا كاذب، يباورها تا كنند يم يدتول صادق يباورها تر بيش

 استفن .كند يم حفظ را ها آن يعيطب انتخاب رو  ينا از و سودمندند زنده موجود
 يكردرو ينا است مشهور »است پشيماني از بهتر احتياط« به كه ياستدالل در يچاست
 يرياعتمادپذ يبرا يكاف يلدل يعيطب انتخاب كه دهد يم نشان او .زند يوام را

 ي،مدل ةارائ با يفنزاست .  ا ل يستفركر يگر،د يسو از .يستن يباورساز هايفرايند
 صادق يباورها از يعيطب انتخاب ها آن در كه كند يم مشخص را هايي يتوضع
 اين در .كند يم محدود را يچاست استدالل مدل ينا كه است معتقد او .كند يم يتحما

 پشيماني از بهتر احتياط« استدالل تواند ينم يفنزاست مدل كه دهيم يم نشان نوشتار
 يمبتن      ِتبيين  مخالفان و موافقان ميان مناقشة در يريتأث  ًا اساس و كند محدود را »است

  .ندارد يباورساز هايفرايند يرياعتمادپذ يبرا تطور يةنظر بر
 ،اعتمادپذيري پشيماني، از بهتر احتياط طبيعي، انتخاب تطور، استينفز، مدل :ها كليدواژه
  .باورسازي هايفرايند

  
 مقدمه .1

 تبييني )theory of evolution( تطور نظرية از گيري  بهره با تا اند  كرده تالش فيلسوفان برخي
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 )reliability of belief formation processes( باورسازي هايفرايند اعتمادپذيري از دفاع قابل
 طبيعي انتخاب پشتوانة از باورسازي هايفرايند پذيري  اعتماد كه معتقدند آنان .دهند ارائه

)natural selection( شناسي  معرفت حوزة در آشنا مفهومي اعتمادپذيري .است برخوردار 
 تا كند   توليد صادق باورهاي تر  بيش كه گوييم اعتمادپذير زماني را باورساز فرايند يك .است
 )unreliable( اعتمادناپذير كند توليد كاذب باورهاي تر بيش باورساز فرايند يك اگر .كاذب
 طبيعت اصل، اين موجب  به .است تطور نظرية اساسي ركن طبيعي انتخاب اصل .است

 در زنده موجود از هايي  ويژگي( كند  مي انتخاب را )organism( زنده موجود از هايي  ويژگي
 تبيين طبق .باشند سودمند زنده موجود آن بقاي و مثل توليد براي كه )ماند  مي باقي طبيعت
 توليد صادق باورهاي تر  بيش كه هاييفرايند باورسازي، هايفرايند اعتمادپذيري از تطوري

  .كنند  مي هموار را بقا و مثل توليد مسير كاذب تا كنند  مي
به  و طرح گوناگوني رويكردهاي با باورسازي هايفرايند اعتمادپذيري از تطوري تبيين

 فيلسوفاني نخست :گنجاند دسته دو در توان  مي را نظريه اين مدافعان .است شده پرداختهآن 
 كه فيلسوفاني ديگري، كنند؛  مي دفاع عام طور به باورسازي هايفرايند اعتمادپذيري از كه

 دنت .دهند  مي ارائه تطوري تبيين باورسازي هايفرايند از خاصي انواع اعتمادپذيري براي
)Dennett, 1987( فودور و )Fodor, 1981( دنت، ديدگاه طبق .اند نخست گروه مداناسر از 
 بدين اين و بود خواهند صادق زنده موجود باورهاي تر  بيش كه كند  مي تضمين طبيعي انتخاب«

 فودور ).Dennett, 1987: 75( »]اند[معقول ]زنده موجود[ آن بردهاي راه تر  بيش كه معناست
 را منطق مباني يا زنده، موجودات كه كند  مي تضمين دارويني انتخاب ]اصل[« :گويد  مي
  ).Fodor, 1981: 121( »پذيرند  مي را مرگ يا دانند  مي

 و )Carruthers, 1992( كروتـرز  ،)Goldman, 1990( گلدمن ،)Quine, 1969( كواين
 قـرار  هـدف  را باورسـازي  هايفراينـد  از خاصي انواع اعتمادپذيري )Boulter, 2007( بولتر
 كـه  آن از پـيش  اسـت،  نادرست بنياد از استقراهايشان كه موجوداتي« كواين نظر در .اند  داده
 گلـدمن  ).Quine, 1969: 126( »دارند مرگ به ستودني اما انگيز  رقت تمايلي كنند مثل توليد
  :نويسد  مي )inference to the best explanation( تبيين بهترين استنتاج اعتمادپذيري دربارة

 كـرده  انتخـاب  استنتاجي چنين براي ظرفيتش و تمايل سبب به را انسان مغز طبيعت، كه اين
      ًمعموال  استنتاج نوع اين كه دارد واقعيت اين در ريشه تمايل، اين ارزش كه اين ]نيز و[است،

  ).Goldman, 1990: 40( است پذيرفتني كند،  مي توليد يا حفظ را صادق باورهاي

 قـدرت  كه اين وي، نظر در .دارد تبيين بهترين استنتاج دربارة مشابهي ديدگاه نيز كروترز
 پذير  توجيه صدق از جداي است، سودمند بقا براي نظريه يك )explanatory power( تبييني
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 نظريـة  بـر  مبتنـي  استداللي )2007( بولتر قياس، همين بر ).Carruthers, 1992: 184( نيست
 عرفـي  فهـم  اعتمادپـذيري  آن نتيجـة  كـه  اسـت  كـرده  بنـدي  صورت مقدمه هجده با تطور

)commonsense( است. 
 هايفرايند اعتمادپذيري از تطوري دفاع داليلي آوردن با منتقدان مقابل، سوي در

 كه كشد مي پيش را وضعيت دسته پنج )Pinker, 2005( پينكر .زنند مي وا را باورسازي
 مواردي در كه اند  داده نشان )2010( دنت و )Mckay( كي  مك .رويكردند اين نافي

 مادري مثال، براي .است كاذب باورهاي سبب به محيط با زنده موجود )fitness( تطبيق
 از فرزندانش كه است معتقد او .دارد كاذب باوري خود فرزندان دربارة كه بگيريد نظر در را

 اگرچه .برخوردارند ديگر هاي  بچه زيبايي و هوش ميانگين از تر  بيش اي  زيبايي و هوش
 است سودمند ها  آن بقاي براي است، نشده ناشي فرزندان واقعي هاي  ويژگي از باور اين

)De Cruz and De Smedt, 2010: 419.( اسميت ـ گادفري )Godfrey-Smith, 1991( 
 .شوند  مي زنده موجود بقاي افتادن خطر به از مانع كاذب باورهاي كدام كه كند  مي تبيين

 انتخاب كه است اين آن و باشد چيز يك ها  استدالل اين همة ةپشتوان كه رسد  مي نظر به
 از اي دسته نهادن پيش با )Stich, 1990( استيچ .نيست صدق دنبال به      ًاساسا  طبيعي
 همين برخوردارند، طبيعي انتخاب حمايت از كه ،اعتمادناپذير باورسازي هايفرايند
  :كند مي آشكار را نكته

 به اندك شواهد يةپا بر كه بردي راه يعني خطرگريز، و محتاطانه بسيار استنتاجي برد راه يك
 به تر  كم و كاذب باورهاي به تر  بيش است، رو پيش خطر كه كند  مي جهش نتيجه اين

 ماند    مي منتظر كه زده شتاب تر  كم استنتاجي برد راه با مقايسه در انجامد،  مي صادق باورهاي
 اعتمادناپذير، برد راه اين همه، اين با .گيرد بر در را تري  بيش شواهد داوري از پيش تا

 زيرا باشد؛ برخوردار طبيعي انتخاب پشتوانة از تواند  مي خوبي به خطرگريز و خطاپذير
 مثل توليد در موفقيت دغدغة     ًصرفا  طبيعي انتخاب ندارد؛ را صدق دغدغة طبيعي انتخاب

 از بهتر اغلب )اشتباه و( احتياط ،]بقا و[ مثل توليد در موفقيت منظر از .دارد را ]بقا و[
  ).Stich, 1990: 62( است پشيماني

 كنيم مي ياد محتاطانه هاي استنتاج يا محتاطانه استنتاجي بردهاي راه از هرگاه پس اين از
 كردن روشن براي )ibid: 61( استيچ .مرادند اعتمادناپذير باورسازي هايفرايند از دسته همين
 مسير يك .كند مي متمايز ديگر يك از را نادرست استنتاجي مسير دو استنتاج نوع اين ماهيت
 صادق P كه  حالي در است صادق P كه انجامند مي نتيجه اين به كه هستند هايي استنتاج
 ديگر مسير .نامند مي )false positives( كاذب هاي ايجابي را نادرست نتايج گونه اين .نيست
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 صادق P كه  حالي در نيست، صادق P كه دهند مي نتيجه چنين كه هستند هايي استنتاج
 مثال، براي .نامند مي )false negatives( كاذب هاي سلبي را نادرست نتايج نوع اين .است

 اگر .نه يا است سمي خاص غذاي نوعي آيا دانيم نمي كه بگيريد نظر در را وضعيتي
 نيست، سمي واقع در كه  حالي در است، سمي غذا اين كه باشد داشته باور داري جان

 خواهد غذا نخوردن باور اين پيامد كنش .داشت خواهيم را كاذب ايجابي نتايج از مصداقي
 اين دار جان باور چه چنان اما داشت؛ نخواهد دنبال به دار جان بقاي براي جدي خطر كه بود
 باور اين است؛ سمي واقع در كه  صورتي در نيست، سمي نظر مورد غذاي كه باشد
 دار جان اين بقاي يادشده، غذاي خوردن صورت اين در .است كاذب هاي سلبي از اي نمونه

 را زنده موجود بقاي خطرگريز محتاطانة استنتاجي برد راه كه جا آن از .كرد خواهد تهديد را
 اين در ترتيب بدين و است سمي غذا اين كه كند مي جهش نتيجه اين به دارد، نظر در

  .شود مي ،بينجامد دار جان مرگ به تواند مي كه ،كاذب سلبي نتيجة از مانع وضعيت
 »است پشيماني از بهتر احتياط« عنوان با استدالل اين از )Stephens, 2000( استيفنز

)better safe than sorry( دارد محدود اي دامنه استيچ استدالل كه است معتقد او .كند  مي ياد 
)Stephens, 2000: 162.( موجود گيري  تصميم چگونگي از مدلي استيفنز مدعا، اين اثبات براي 

 مدل .ناميم  مي استيفنز مدل را مدل اين .دهد  مي ارائه گوناگون هاي  وضعيت با مواجهه در زنده
 مربوط سازوكارهاي از طبيعي انتخاب ها آن در كه كند مي مشخص را هايي وضعيت استيفنز

  .كند مي حمايت اعتمادپذير باورسازي هايفرايند به
 استدالل دامنة كردن محدود در استيفنز مدل ناتواني كه است آن نوشتار اين هدف

 در تأثيري مدل اين كه دهيم مي نشان چنين هم .دهد نشان را »است پشيماني از بهتر احتياط«
 .ندارد باورسازي هايفرايند اعتمادپذيري براي تطوري تبيين مخالفان و موافقان ميان مناقشة
 اختيار در با بعد، گام در .دهيم مي شرح را استيفنز مدل نخست  مطلوب به رسيدن براي

 بخش در و كنيم مي ارزيابي استيفنز مدعاي با مقايسه در را آن مدل، اين هاي آموزه داشتن
  .پرداخت خواهيم مطالب بندي جمع به نهايي
  

 استيفنز مدل .2

  مدل تمهيد 1.2
 سازي  ميل قواعد و )reliable belief formation rules( يراعتمادپذ يباورساز قواعد مدل، اين

 بيشينه اعتمادپذيري از كه قواعدي با را )reliable desire formation rules( اعتمادپذير
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)perfect reliability( آشنا يمفهوم يراعتمادپذ يباورساز قاعدة .كند  مي مقايسه دارند، فاصله 
 تر  يشب كه است يراعتمادپذ يصورت در باورساز قاعدة يك .است شناسي  معرفت در

 در كه كند توليد اميالي اگر است اعتمادپذير ساز  يلم قاعدة يك .كند توليد صادق باورهاي
 براي زنده موجود يك .يابد افزايش محيط با زنده موجود تطبيق شدن برآورده صورت
 فرض .دهد  مي نشان خود از متفاوتي هاي  كنش جهان، در متفاوت هاي  وضعيت با تطبيق
 .كنند  مي توصيف را جهان در ممكن وضعيت دو كه هستند هايي  گزاره S2 و S1 كنيم  مي

 هاي  احتمال )p -1( و p .نامد يم )state-proposition( گزارهـ  وضعيت را ها گزاره اين استيفنز
 در ممكن هاي  كنش A2 و A1 .اند S2 و S1 با متناظر )objective probabilities( عيني

 ينيع يقتطب يزانم w22 و w11، w12، w21 .هستند يادشده هاي  وضعيت با مواجهه
 )objective utility( ينيع يسودمند يزانم( يتوضع دو آن با A2 و A1 يلبد هاي  كنش
 توان يم را اطالعات ينا .كنند  يم مشخص را )يتوضع دو آن از A2 و A1 يلبد هاي  كنش

 .داد نمايش 1 جدول صورت به
  عيني گيري  تصميم .1 جدول

 S1 
P 

S2 
1-p 

A1 w11 w12 
A2 w21 w22 

 :باشد برقرار يرز ينامساو يدبا A2 بر A1 يحترج براي ،1 جدول به توجه با
 1  1  

 :داريم باال نامساوي براي معادل، طور به
1  

  :شود  مي نتيجه صورت اين در
  1    

)α( عيني مالك )objective criterion( يحترج يبرا A1 بر A2 يعيطب انتخاب يقطر از 
 آن يتاهم است، گزاره يك صدق به مشروط كه ،را A2 و A1 يقتطب اختالف يزانم .است
 مشخص را S2 يتاهم )w22-w21( و S1 يتاهم )w11-w21( ،1 جدول در .گوييم  يم گزاره

 objective expected importance( S1( عيني داشتي چشم يتاهم را p )w11-w21( .كند  يم
 احتمال نسبت )α( مالك طبق .ناميم  يم S2 ينيع داشتي چشم يتاهم را )w22-w12( )1-p( و

S1 احتمال به S2 يتاهم نسبت از تر  بزرگ يدبا S2 يتاهم به S1 باشد.  
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 بدان مالك اين بودن عيني .كند  مي بيشينه را تطبيق چيزي چه كه دهد  مي نشان )α( مالك
 ارزيابي يا باور در نه واقعيت، در كه است چيزي به منوط كنش يك بودن بهتر كه معناست
  .ايم  ناميده عيني گيري  يمتصم جدول را 1 جدول رو، اين از .كند  مي تر  بيش را تطبيق زنده، موجود

 اسـاس  بـر  زنـده  موجـود  ،فراينـد  ايـن  در .رويـم   مـي  ذهنـي  گيري  تصميم سراغ اكنون
 )subjective utilities( ذهني هاي  سودمندي و )subjective probabilities( ذهني هاي  احتمال
 و u11، u12، u21 و S2 يذهنـ  احتمال )S1، )1-q يذهن احتمال q اگر .كند  مي گيري  تصميم

u22 با متناظر هاي  يتوضع از زنده موجود يذهن يسودمند يزانم S1 و S2  ،جـدول  باشـند 
 :است قرار اين از مربوط ذهني گيري  يمتصم

  ذهني گيري  تصميم .2 جدول
 S1 

Q
S2 
1-q 

A1 u11 u12 

A2 u21 u22 

 يبرا كه داد نشان توان  مي  )α ( مالك استنتاج روش مشابه يروش با ،2 جدول به توجه با
 :باشد برقرار يرز ينامساو يدبا A2 بر A1 يحترج

  1    

)β (يذهن مالك )subjective criterion( حيترج يبرا A1 بر A2 يريگ ميتصم قيطر از 
 subjective expected( ذهني داشتي چشم يتاهم را q (u11-u21) .است زنده موجود

importance(S1 و (1-q) (u22-u12) يذهن داشتي چشم يتاهم را S2 منظر از .گوييم  يم 
 uij و q به را يريمقاد يدبا باشد داشته مناسب كنش زنده موجود كه ينا يبرا ي،تطور
 عنوان به )α( مالك كه باشد كنشي همان ها  آن يپ در شده انجام كنش كه دهد يصتخص
  .كند  يم مشخص كنش ينبهتر
 و ها  احتمال بگويد ما به كه دهيم ارائه مالكي توانيم  يم اكنون شد، يانب چه آن به توجه با

 زنده موجود تا باشند داشته ديگر يك با بايد نسبتي و ربط چه ذهني و عيني هاي  سودمندي
 مالك را آن كه مالك اين .دهد نشان خود از دارد پي در تري  يشب يقتطب كه را يكنش
  .)β( اگر تنها و اگر )α( :است قرار ينا از ناميم،  مي )optimality criterion( ينگيبه

 است آن حالت يك .دارد وجود بهينگي مالك شدن برآورده يبرا يگوناگون هاي  حالت
 ذهني هاي  سودمندي با عيني هاي  سودمندي و ذهني هاي  احتمال با عيني هاي  احتمال كه

 :دارد مناسب يلم و صادق باور زنده، موجود گوييم  يم صورت ينا در .باشند برابر متناظر
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  j و i هر يازا به و    )الف(
  :باشد قرار بدين تواند  مي بهينگي مالك شدن برآورده براي ديگر حالت

1) ب( 1 ,  
 الف مستلزم ب يول است ب مستلزم الف يراز است الف حالت از تر  يفضع ب حالت

 كدام  يچه اما اند  بهينگي مالك شدن برآورده يبرا يكاف شرط حالت دو ينا از يك هر .يستن
  :از است عبارت بهينگي مالك شدن برآورده براي كافي و الزم شرط .نيستند آن الزم شرط
1اگر و تنها اگر  1 )ج(   كه نيا

 بر يذهن و ينيع داشتي چشم يتاهم كه ندارد يلزوم باشد برقرار ج شرط كه ينا براي
 و ينيع هاي  سودمندي نيز و ذهني و عيني هاي  احتمال كه ينا به رسد چه باشند، منطبق هم
  .است ب و الف شرط دو از تر  يفضع ج شرط رو، ينا از .باشند برابر يذهن

 است ممكن شرايطي چه تحت كه است اين شود  مي مطرح جا  اين در كه پرسشي اما
 پاسخ يبرا كند؟  يم برآورده را ج شرط     ًصرفا  كه كند يتحما اي  زنده موجود از يعيطب انتخاب

  :آوريم  مي مثالي پرسش اين به
 اي  يوهم نخوردن يا خوردن دربارة خواهد  يم كه يريدبگ نظر در را اي  زنده موجود :1 مثال
 مغذي اندكي آن ديگر نيم و مغذي بسيار ميوه اين از نيمي كنيم  مي فرض .كند گيري  تصميم
 كنيم  مي فرض .است مغذي مقدار چه ميوه اين كه داند  نمي زنده موجود حال، اين با .باشد

  :باشد چنين )3 جدول( همسئل ينا ينيع گيري  تصميم جدول
  يوهم خوردن دربارة ينيع گيري  تصميم .3 جدول

 
 مغذيبسيار

5/0  

 مغذياندكي

5/0  

A1: 5 10 خوردن 

 A2:  0 0نخوردن

 دهد  مي تخصيص خوردن به زنده موجود كه اي  ذهني سودمندي اگر شرايطي، چنين در
 كه اي  ذهني هاي  احتمال ميزان ديگر ،u12>u22 و u11>u21 يمباش داشته يعني باشد، باالتر
 هر ازاي به زيرا ؛داشت نخواهد اهميت دهد،  مي تخصيص وضعيت دو به زنده موجود اين

 خوردن كنش مثال اين در .يابد  يم يحترج خوردن كنش شود، داده يصتخص كه ياحتمال
 احتمال هر ازاي به زنده، موجود يك كنش هرگاه .است )dominant act( چيره كنش يك
 ينا شود، آن تر  بيش سودمندي به منجر دهد،  مي تخصيص جهان هاي  يتوضع به كه يذهن
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 كه ينا از نظر  صرف كه است يكنش چيره كنش ديگر، بيان به .ناميم  مي يرهچ كنش را كنش
 كه است روشن .دارد دنبال به را زنده موجود تر  يشب رفاه است، چگونه جهان يتوضع
 برقرار ج شرط شوند، برآورده ب و الف هاي  شرط كه  آن بدون شرايطي، چنين تحت
 يرياعتمادپذ از انحراف يبرا الزم شرط يرهچ كنش كه داشت توجه يدبا البته .بود خواهد

  :كنيم  يم يبازساز شكل ينبد را 1 مثال نكته ينا تر يشب درك يبرا .يستن يشينهب
 S1 .كنـد  يـه تغذ قـارچ  ينـوع  از خواهـد   مـي  زنـده  موجود يك كه كنيد فرض :2 مثال
 يـن ا گويد  مي كه است اي  گزاره S2 و است يمغذ قارچ نوع ينا گويد  مي كه است اي  گزاره
 .دهـد   يم نشان را قارچ نخوردن كنش A2 و قارچ خوردن كنش A1 .است يسم قارچ نوع
 درصـد  50 )قارچ بودن سمي عيني احتمال( سمي هاي  قارچ بسامد كه كنيد فرض چنين هم
  :باشد 4 جدول با مطابق )ينيع يسودمند يزانم( يقيتطب بازده و

  قارچ خوردن دربارة ينيع گيري  تصميم .4 جدول
 مغذي 

5/0 

 سمي

5/0 

 A1:  6 0 خوردن

 A2:  2 2نخوردن

 اگر ،4 جدول به توجه با .يستندن يرهچ كنش A2 و A1 از كدام  هيچ ،مسئله ينا در
 درست زنده موجود باشد،  <q كه ينا بر مشروط ،wij=uij يمباش داشته j و i هر ازاي به

 يصتخص q به تواند  مي را باور از اي  درجه هر زنده موجود يگر،د يانب به .كرد خواهد عمل
 اگر يگر،د يسو از .بداند يمغذ را قارچ يك كم دست قارچ سه هر از كه شرط ينا با دهد
 يذهن هاي  يسودمند ،)α( شرط شدن برآورده يبرا ،)p=q( باشد صادق زنده موجود باور
  .باشد برقرار  ينامساو كه شوند داده يصتخص يا گونه  به يدبا

 يـا  يـال ام توانـد   مـي  زنـده  موجـود  كـه  دهند  مي نشان را هايي  يتوضع 2 و 1 هاي  مثال
 در يينپـا  كـران  وجود دارد، يتاهم 2 مثال ةدربار چه آن .باشد داشته يراعتمادناپذ يباورها

 آن بـا  زنده موجود كه را يتيوضع يگرد بار اكنون .است بيشينه يرياعتمادپذ از انحراف ةباز
  :دهيم  مي تغيير شود  مي رو هروب

 نسـبت  ها  قارچ كه گيرد قرار موقعيتي در قبل مثال ةزند موجود كنيم  مي فرض :3 مثال
 نكنـد  تغييـري  بـودن  سـمي  و بودن مغذي بسامد و باشند مغذي تر  كم 2 مثال يتوضع به
  ):5 جدول(
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 يگرد يتيموقع در قارچ خوردن دربارة ينيع گيري  تصميم .5 جدول

 مغذي 

5/0 

 سمي

5/0 

 A1:  3 0 خوردن

 A2:  2 2نخوردن

 بدان ينا .است   اما p=0.5 يمدار چنان هم جا  ينا در
 با ذهني هاي  سودمندي اگر نتيجه، در است؛ تر  تطبيقي كنش ها  قارچ نخوردن كه معناست
 درست زنده موجود تا باشد  از تر  كم بايد )q( ذهني احتمال باشند، برابر عيني هاي  سودمندي

 مجموع از است عبارت w (Ai)(   يمدار باشد، >q  يوقت يراز كند عمل
 موجود .))Ai( كنش يبرا يتوضع آن يسودمند در يتوضع هر احتمال هاي  ضرب  حاصل
   كه گرفت خواهد يجهنت دهد، يصتخص را  از باالتر ياحتمال كه اي  زنده
  .كرد خواهد عمل نادرست آن يپ در و

 يباال و يينپا هاي  كران شد، بيان 3 و 2 هاي  مثال در قارچ خوردن براي كه وضعيتي دو
q كنند  يم مشخص را: 

1
3

2
3 

  .دهد  مي نشان را بيشينه اعتمادپذيري از انحراف بازة نامساوي اين
  
  سيستمي اهميت 2.2
 اهميت كند، گيري  تصميم بايد ها  آن با مواجهه در زنده موجود كه هايي  گزاره ـ   وضعيت اگر

 كوچـك  بيشينه اعتمادپذيري از انحراف ميزان باشند، داشته )systemic importance( سيستمي
  :شود  يم مشخص يرز يطشرا با M ةگزار يستميس يتاهم .شود  مي

 را يمتصم ينبهتر زنده موجود كه ينا يبرا .دارند وجود گيري  يمتصم مسئلة تعدادي )1(
 ؛هستند M ةگزار صدق ةدربار يباور يازمندن ها مسئله ينا يرد،بگ

 هاي گزاره ـ   وضعيت عيني داشتي چشم اهميت ،1بند  گيري  يمتصم يها مسئله يانم در) 2(
 مسئلة به مسئله يك از كنند،  مي مشخص را زنده موجود گيري  يمتصم يها مسئله كه يمرتبط

 ؛است متفاوت يگرد
 اهميت گزاره ـ  يتوضع كدام كه ينا ،2 و 1 يبندها گيري  يمتصم يها مسئله يانم در )3(
 .كند  يم ييرتغ مسئله ييرتغ با دارد تري  بيش عيني داشتي چشم
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 برآورده 3 شرط اگر .هستند يستميس يتاهم حداقل يبرا الزم هاي  شرط 2 و 1 بندهاي
 مشخص داد، يصتخص مرتبط گزارة به توان يم كه يباور يزانم يينپا و باال هاي  كران شود،

 ).باشد داشته محيط با را تطبيق ترين  بيش بايد زنده موجود كه فرض اين با البته( شوند  يم
  .كنيم  يم مرور دوباره را 3 و 2 هاي  مثال اكنون

 يازمندن دو هر يرد،بگ را يمتصم ينبهتر مسئله دو ينا با مواجهه در زنده موجود كه ينا براي
 ،5 و 4 هاي  جدول با مطابق چنين هم .هستند )S1( قارچ ينوع بودن يمغذ صدق دربارة يباور

 براي الزم هاي  شرط بنابراين است؛ متفاوت مسئله دو ينا در S1 ينيع داشتي چشم اهميت
 يمغذ به مربوط ةگزار 2 مثال در ين،ا بر افزون .شود  مي برآورده سيستميك اهميت حداقل
 كه اي  گزاره 3 مثال در كه  يحال در دارد تري  بيش عيني داشتي چشم اهميت ها  قارچ بودن
 پس .است برخوردار تري  بيش عيني داشتي چشم اهميت از هستند سمي ها  قارچ گويد  مي

 گزاره كدام كه ينا در يگرد مسئلة به يا مسئله از اگر كلي طور به .شود  يم برآورده يزن 3 شرط
 باال هاي  كران باشيم، داشته )reversal( معكوس تغيير دارد، تري  بيش عيني داشتي چشم يتاهم
 مشخص دهد،  يم يصتخص S2 و S1 به زنده موجود كه اي  ذهني هاي  احتمال پايين و

 بازة شدن تر  كوچك عيني، داشتي چشم اهميت در معكوس تغيير ديگر، بيان به .شوند  مي
 تغيير به منجر معكوس تغيير اين چنين، هم .دارد دنبال به را يشينهب يرياعتمادپذ از انحراف
 در يوقت .است كنش ينبهتر A1 كنش ،2 مثال در .شود  مي كنش بهترين انتخاب در معكوس

  .يابد  يم يحترج A2 كنش )3 مثال( دهد  يم رخ معكوس ييرتغ S1 ينيع داشتي چشم يتاهم
 ذهني هاي  سودمندي پايين و باال هاي  كران براي كافي شرط توان  مي مشابه اي  گونه به

)uij( باشد صادق زنده موجود باور اگر .كرد مشخص را )p=q(، كران تخصيص بر مشروط 
 برآورده بهينگي مالك دارد، باالتري عيني داشتي چشم اهميت كه اي  گزاره به مناسب پايين
 تغيير دارد، باالتري )ينيع( داشتي چشم يتاهم گزاره كدام كه ينا در اگر چنين هم .شود  مي

  .شود  مي مند  كران مخالف جهت از گزاره اهميت مقدار دهد، رخ معكوس
 محدود را يشينهب يرياعتمادپذ از انحراف بازة كه كرديم بررسي را شرايطي جا اين تا

 محدودتر را مزبور بازة گيري  تصميم يها مسئله كدام كه يمبدان خواهيم  مي اكنون .كند  يم
 »تر  بيش فشردگي« يريگ  تصميم يها مسئله كدام ،برد يم كار به استيفز كه يريتعب به يا كنند مي

)more sandwiching( دارند؟  پي در را بازه اين  
  
  فشردگي ميزان ةمقايس 3.2
 تر  فشرده را يشينهب يرياعتمادپذ از انحراف بازة گيري  يمتصم يها مسئله كدام كه پرسش اين
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 يـان م در كـه  ينـيم بب يـد با پرسـش  يـن ا بـه  پاسـخ  يبـرا  .است اي  مقايسه پرسشي كنند،  مي
 كنـد  محدودتر را يادشده بازة ها  آن از يكي كه ينا يبرا يكاف شرط گيري  يمتصم يها مسئله

  :گيريم  مي نظر در را يكل حالت دو منظور ينا يبرا .يستچ
 از انحـراف  ةبـاز  )بـاال  يـا  يينپـا ( سـان  يـك  جهتـي  از گيـري   يمتصم يها مسئله )الف(

  .كنند محدود را يشينهب يرياعتمادپذ
 مخـالف،  جهـت  از ديگر برخي و جهت يك از گيري  يمتصم يها مسئله از يبرخ )ب(
  .كنند محدود را بيشينه اعتمادپذيري از انحراف ةباز

 مربـوط  هاي  جدول كنيم  مي فرض .آوريم يم يمثال حالت ينا يحتوض يبرا :الف حالت
  :باشند زير قرار از گيري  يمتصم   مسئله دو به

 )1(ينيعيريگميتصممسئلة .6 جدول )2( ينيعيريگ  ميتصم مسئلة .7دولج

 
 

S1 
8/0  

S2 
2/0   

S1 
8/0  

S2 
2/0  

A1 5 0 A3 3 0 
A2  2 5 A4 1 4 

 داشـتي  چشم اهميت و )S1، 6/1)=1 -3( )8/0 ينيع داشتي چشم يتاهم نسبت 6 جدول در
 )2 -5=(S1، 4/2 ينـي ع داشتي چشم اهميت 7 جدول در .است )S2، 8/0)=0 -4( )2/0 ينيع
  .است )0 -5( )2/0=(S2، 8/0 ينيع داشتي چشم اهميت و )8/0(

 و A2 بـر  A1 بنابراين است؛ S2 از باالتر S1 ينيع داشتي چشم اهميت ،مسئله دو هر در
A3 بر A4 دارد يحترج ينيع طور به.  

. ،S2 به S1 ينيع داشتي چشم اهميت نسبت ،6 جدول در
.

 ،7 جدول در .است 2
. ،S2 به S1 ينيع داشتي چشم اهميت نسبت  جدول در نسبت ينا بنابراين، است؛  2.4

 جدول با متناظر مسئلة كه است معنا بدان اين .است تر  نزديك 1 به 7 جدول با يسهمقا در 6
 ممكن زنده موجود كه را اي  يذهن احتمال بازة ،7 جدول با متناظر مسئلة با ايسهمق در 6

 صادق زنده موجود باور كه صورتي در .كند  مي محدودتر دهد، تخصيص ها  گزاره به است
 متناظر يرمقاد از ذهني، سودمندي انحراف خصوص در توان  مي را مشابه روشي ،)p=q( باشد

 باشد تر  نزديك يك به عيني داشتي چشم هاي  اهميت نسبت چقدر هر .بست كار به ،آن ينيع
  .شود  مي تر  كوچك يشينهب يرياعتمادپذ از انحراف ةباز

 از كدام هر كه يمكن يبررس را گيري  يمتصم مسئلة دسته دو خواهيم  مي اكنون :ب حالت
 يباورهـا  هـا  مسـئله  جفـت  يـن ا از يك هر .اند شده  يلتشك گيري  يمتصم مسئلة جفت يك
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 و 8 يها جدول .كنند  مي محدود )پايين و باال( سو دو هر از را ها  گزاره ـ يتوضع به مربوط
 گيـري   يمتصـم  يهـا  مسئله 11 و 10 هاي  جدول و نخست دستة گيري  يمتصم يها مسئله 9

 :دهند  يم نشان را دوم دستة
 ةمسئل .11جدول

 )6( ينيع يريگ  ميتصم

 ةمسئل.10جدول
 )5( عيني گيري  يمتصم

ئلةمس.9جدول
 )4( عيني گيري  يمتصم

ةمسئل.8 جدول
 )3( عيني گيري  يمتصم

  S1 
9/0  

S2 
1/0    S1

9/0  
S2

1/0   
S1

3/0  
S2

7/0   
S1

3/0  
S2 

7/0  
A7 2  2 A5 4 2 A3 4 0 A1 6 0 

A8  1 12 A6  0 3 A4 2 2 A2 1 2 

 اهميـت  نسـبت  .انـد   كننـده   يـين تع عينـي  داشـتي  چشـم  هاي  يتاهم   نسبت نيز جا اين در
 :از اند  عبارت يبترت به 9 و 8 هاي  جدول در S2 به S1 ينيع داشتي چشم

0.3 6 1
0.7 2 0  

1.5
1.4 1.07 

  و
0.3 4 2
0.7 2 0  

0.6
1.4 0.43 

 جـدول  دو يـن ا در S4 به S3 داشتي چشم اهميت نسبت ،11 و 10 هاي  جدول با مطابق
  :قرارند ينبد

0.9 4 0
0.1 3 2  

3.6
0.1 36 

  و
0.9 2 1

0.1 12 2  
0.9
1 0.9 

. نخست ةدست مسئلة دو يبرا آمده دست به مقادير نسبت
.

 دوم ةدست ةمسئل يبرا و 
.

 
. كه جا آن از .است

.
 با يسهمقا در 

.
 ةباز ،نخست ةدست ةمسئل جفت است، تر يكنزد 1 به 

 يصتخصـ  دربـارة  تـوان   مـي  مشـابه  روشي با .كند  مي تر  فشرده را )q( يذهن احتمال يرمقاد
  .كرد نظر اظهار ذهني هاي  يسودمند
 كـه  هـايي   گزاره با مواجهه در :كرد گيري  نتيجه چنين توان  مي شده، يانب مالحظات بر بنا
 بـاور  از يعـي طب انتخـاب  باشد، داشته مناسب يلم زنده موجود اگر دارند، سيستمي اهميت
 يعيطب انتخاب باشد، داشته صادق باور زنده موجود كه صورتي در و كند  يم يتحما صادق
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 تـر   بـيش  گزاره يك سيستمي اهميت قدر هر تر،  دقيق بيان به .كند  يم يبانيپشت مناسب يلم از
 يشينهب يرياعتمادپذ به آن باور باشد، داشته مناسب يلم زنده موجود كه ينا بر مشروط باشد،

  .بالعكس و بود خواهد تر  نزديك )صادق باور(
 را يرياعتمادپـذ  ةيشـين ب بـر  ،بـاور  يـا  يلم ةمؤلف دو از يكي انطباق آمده، دست به مالك
 باشند، داشته انحراف يشينهب يرياعتمادپذ از زمان هم باور، و ميل اگر حال .گيرد  مي مفروض

  گفت؟ توان يم چه
  

  يشينهب يرياعتمادپذ از باور و يلم زمان هم انحراف 4.2
1 :يمدار ينگيبه مالك طبق     اگر تنها و اگر ⁄⁄

1⁄  ⁄ . 
 ترتيب را به ⁄و  ⁄كار،  يسادگ يبرا

 برابر p/(1-p) و q/(1-q) يانم اختالف كنيم  مي فرض چنين هم .دهيم  يم يشنما Rs و Ro با
X يانم اختالف و Ro و Rs با برابر Y باشد. X و Y در .باشند صفر يا ،يمنف مثبت، توانند  يم 
  :شود  مي بازنويسي چنين بهينگي مالك صورت اين

1 اگـر  تنها و اگر ⁄1  ⁄1 اگـر  .⁄ 
1اگر و تنها اگر  شود  يبرآورده م ينگيمالك به  ⁄ اگـر   يگر،د ياز سو .

1اگر و تنها اگر  شود  يبرآورده م ينگيمالك به ⁄1  ⁄.  
 )Y-X( يباال كران ينبنابرا و است مثبت همواره ⁄1 نخست، حالت در

 از )Y-X( ترتيب بدين و است يمنف همواره ⁄1 دوم، حالت در .سازد  مي را
 رو روبه دارد سيستمي اهميت كه وضعيتي با زنده موجود وقتي .شود  مي مند  كران پايين
 عيني داشتي چشم اهميت ترين  بيش از كه )يتيوضع( اي  گزاره در معكوس تغيير با شود،  مي

 اهميت كه   هنگامي .شوند  مي مشخص )Y-X( پايين و باال كران دو هر است، برخوردار
 )Y-X( ييرتغ بازة كند،  يم ييرتغ يگرد ةمسئل به يا مسئله از يتوضع يك ينيع داشتي چشم
 )Y-X( شود تر  بيش مزبور وضعيت سيستمي اهميت چقدر هر رو، اين از .شود  مي تر  فشرده

  .شود  مي تر  نزديك صفر به
 اين شدن برآورده يبرا يكاف شرط X=Y ينگي،به مالك شدة بازنويسي شكل به توجه با
 مالك ،)X=Y=0( باشد داشته مناسب يلم و صادق باور زنده، موجود اگر .است مالك
 برآورده بهينگي مالك ،X=Y≠0 كه Y و X هر ازاي به حال، اين با .شود  مي برآورده بهينگي
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 و صادق باور از يعيطب انتخاب ييمبگو كه دارد وجود يليدل چه صورت اين در .شود  مي
  كند؟  يم يتحما مناسب يلم

 را ينگيبه مالك مناسب يلم و صادق باور داشتن بدون ،زنده موجود كه ينا يبرا راه يك
 و صادق چيزي چه كه كند مشخص زنده موجود نخست :باشد چنين تواند  يم كند، برآورده

 با هرچند ).X=Y كه شود  يم يادآور( بيفزايد ها  آن به را Y و X سپس است مناسب چيزي چه
 به زنده موجود )internal fitness( دروني تطبيق شود،  يم برآورده ينگيبه مالك روش ينا

 با سپس و بزند ينتخم را wij و p درست يرمقاد نخست زنده، موجود اگر .افتد  مي خطر
 اضافي گام يك مستقيم، تخمين روش با مقايسه در كند، اصالح را ها  آن Y و X افزودن
 كه شود  يم تمام تر  بيش ذهني انرژي و تر  يشب زمان يمتق به اضافي گام اين .است برداشته
  .است نامطلوب زنده موجود تطبيق براي

 انجام اضافي گام بدون تواند  مي يادشده تخمين كه شود استدالل چنين است ممكن
 اجسام وزن كه بگيريد نظر در را ترازويي :دهيم  مي نشان تمثيل يك با را امكان اين .گيرد
 كه يستن ينچن ترازو ينا سازوكار .دهد  مي نشان ها  آن واقعي وزن از تر  بيش گرم 50 را

 يك     ًصرفا  ترازو .يفزايدب آن بر گرم 50 سپس كند يريگ اندازه را يواقع وزن نخست
 گام نيازمند تواند  يم wij يا p/(1-p) ينتخم سازوكار مشابه، يا گونه به .دارد سازوكار
  .نباشد اضافي

 سروكار اجسام، وزن يعني مقدار، يك با     ًصرفا  ترازو يراز ،است ناكارآمد شده يانب تمثيل
 .آن يسودمند و يتوضع يك احتمال :است مقدار دو ينتخم ما ةمسئل كه  يحال در دارد

 ديگر يك با يحصح يشكل به يدبا آن يسودمند و يتموقع يك احتمال ين،ا بر افزون
 و عيني هاي  احتمال گوناگون، هاي  وضعيت در كه بپذيريم اگر .باشند هماهنگ
 كه يريمبپذ يزن و كنند  مي تغيير زنده موجود محيط در مستقل طور به عيني هاي  سودمندي

 گيري يمتصم يها مسئله در ها  سودمندي و دارند متفاوت هاي  احتمال متفاوت هاي  گزاره
 از ها  سودمندي و ها  احتمال به مربوط هاي  ينتخم كه ينا يبرا يراه اند،  متفاوت مختلف
 يالام اقسام و انواع با تواند  يم باور مجموعه يك .ماند نخواهد يباق باشند هماهنگ پيش

 يخنث تواند ينم )X مقدار( احتمال برآورد به مربوط گيري  جهت .باشد داشته يهدوسو ارتباط
 متفاوت هاي  يطمح در مختلف، هاي  سودمندي دربارة ها  ارزيابي تمام كه ينا مگر شود يتلق
 استدالل ينا اگر ).باشد برابر X مقدار با Y مقدار( شوند انجام سان يك    ًيقا دق گيري  جهت با

 ،دارند سيستمي اهميت كه هايي  گزاره در :كرد گيري  نتيجه چنين توان  يم باشد يحصح
  .كند  يم يتحما يراعتمادپذ يباورها و يالام ساخت يسازوكارها از يعيطب انتخاب
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  ارزيابي .3
  :كرد خالصه چنين توان مي را استيفنز مدل هاي آموزه كرديم، بيان قبل بخش در چه آن بر بنا

  گيرند؛ يم شكل آن يالام و باورها اساس بر زنده موجود هاي كنش .1
 يـزان م كـه  معنـا  ينبـد  ؛دارنـد  يهدوسـو  يا رابطـه  آن اميـال  و زنده  موجود باورهاي .2

  ؛است مؤثر يگريد يرياعتمادپذ يزانم يينتع در يكي يرياعتمادپذ
 انتخـاب  دارند، يستميس يتاهم كه ييها گزاره ـ يتوضع با زنده موجود مواجهة در .3

  كند؛ يم يتحما يراعتمادپذ يباورها و يالام ساخت يسازوكارها از يعيطب
 كـه  يـن ا به مشروط شود، تر بيش گزاره ـ وضعيت يك سيستمي اهميت كه اندازه هر .4

 تر يكنزد )صادق باور( يشينهب يرياعتمادپذ به آن باور باشد، داشته مناسب يلم زنده موجود
 گـزاره  ــ  يتوضـع  يـك  يستميس يتاهم هرچقدر صادق، باور داشتن با ينچن هم .شود يم
  .شود يم برخوردار تري يشب يرياعتمادپذ يزانم از زنده موجود يلم شود، تر يشب

 را شرايطي مدل اين .است دقيق و منسجم مدلي استيفنز مدل نگارنده، نظر در
 يباورساز هايفرايند از يعيطب انتخاب ها، آن برقراري صورت در كه كند مي مشخص
 كه دهد مي نشان شده ارائه مدل ينچن هم ).يستميس يتاهم( كند يم يتحما يراعتمادپذ

 يتاهم در معكوس ييرتغ( شود تر بيش تواند مي چگونه اعتمادپذيري ميزان اين
 يزانم سنجش يبرا يمالك يفنزاست مدل ين،ا بر افزون ).ها گزارهـ  يتعوض داشتي چشم

 اثبات براي ها آموزه اين آيا اما ).يفشردگ يزانم يسهمقا( دهد يم دست به يرياعتمادپذ
 اين بر استيفنز كرديم، بيان نخست بخش در كه  گونه همان هستند؟ كافي استيفنز مدعاي
 را »است پشيماني از بهتر احتياط« استدالل دامنة وي نهادي پيش مدل كه است باور

 گام در .كنيم مي بازسازي را استيچ استدالل استيفنز، مدعاي بررسي براي .كند يم محدود
 پشتوانة از كه نهد مي پيش را اعتمادناپذيري باورسازي هايفرايند استيچ نخست،
  :برخوردارند يعيطب انتخاب

 )بقا و( مثل يدتول يبرا كنند، يم يدتول كاذب يباورها اغلب كه ،محتاطانه هاي استنتاج .1
  .سودمندند زنده موجود
 انتخـاب  پشـتوانة  از باشـد،  سودمند زنده موجود )بقاي و( مثل يدتول يبرا چه آن هر .2

  .است برخوردار يعيطب
 انتخـاب  ةپشـتوان  از كننـد،  يم يدتول كاذب يباورها اغلب كه ،محتاطانه هاي استنتاج .3
  .برخوردارند يعيطب
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 ييها گزاره ـ يتوضع با زنده موجود كه شرايطي در دهد مي  نشان استيفنز مدل ديگر، سوي در
 را آن بقـاي  اعتمادناپـذير  باورسـازي  هايفرايند دارند، سيستمي اهميت كه شود مي رو هروب
 حمايـت  اعتمادپـذير  باورسـازي  هايفرايند از طبيعي انتخاب ترتيب بدين و كند يم يدتهد
  :كرد بندي صورت چنين توان مي را استدالل اين .كند مي

 يدارا يها گزارهـ  يتوضع با مواجهه در كه زنده موجود باورسازي هايفرايند .1
 موجود )بقاي و( مثل يدتول براي كنند، مي توليد صادق باورهاي اغلب يستميس يتاهم
  .سودمندند زنده
 انتخاب ةپشتوان از باشد، سودمند زنده موجود )بقاي و( مثل يدتول يبرا كه چه آن هر .2
  .است برخوردار طبيعي
 يتاهم يدارا يها گزاره ـ وضعيت با مواجهه در كه زنده موجود باورسازي هايفرايند .3

  .برخوردارند يعيطب انتخاب ةپشتوان از كنند، يم يدتول صادق يباورها اغلب يستميس
 .است سان يك )ها استدالل يكبرا( استدالل دو هر در دوم ةمقدم است، مشهود كه چنان

 حال .كند يم عمل بقا و مثل يدتول يبرا يسودمند اساس بر يعيطب انتخاب مقدمه، ينا طبق
 سخن به .كاذب يباورها يا شود برآورده صادق يباورها يقطر از مطلوب ينا است ممكن

 كه كاذب يا صادق باور هر .است يخنث باورها كذب و صدق به نسبت مقدمه ينا يگر،د
 دوم ةمقدم .است يعيطب انتخاب مطلوب باشد، سودمند زنده موجود بقاي و مثل يدتول يبرا

 باشد، سودمند بقا و مثل يدتول براي كه را چه آن هر يعي،طب انتخاب اصل بر يهتك با     ًصرفا 
 پشيماني از بهتر احتياط« استدالل دوم گام يمبنا نكته ينهم به يچاست تفطن .گيرد يفرام
 اغلب كه ،محتاطانه استنتاجي دستگاه يك كه داد نشان نخست گام در او .است »است
 گام در .باشد برخوردار يعيطب پشتوانة انتخاب از تواند يم كند، يم يدتول كاذب يباورها
     ًصرفا  يعيطب انتخاب ندارد؛ را صدق دغدغة طبيعي انتخاب« كه ينا بر يدتأك با يچاست دوم،
 يعيطب انتخاب اصل بودن خنثي واقع در »دارد را ]بقاي و[ مثل يدتول در يتموفق ةدغدغ
 استنتاجي دستگاه يك چرا كه كند يينتب تا كشد يم يشپ را باورها كذب و صدق به نسبت

 يبند جمع در يچاست .باشد برخوردار يعيطب انتخاب پشتوانة از تواند مي اعتمادناپذير
  :گويد يم خود استدالل

 با يسهمقا در تواند يم ياستنتاج دستگاه يك كه است ينا يما داده نشان ما كه چه آن ين،بنابرا
 دستگاه اگر يحت .باشد برخوردار يباالتر يرونيب يقتطب يزانم از يگرد ياستنتاج دستگاه
 به اغلب و كند خطا تر كم است، برخوردار يتر كم يقتطب يزانم از كه دوم ياستنتاج
  ).Stich, 1990: 62( بينجامد ،]صادق يباورها[ صحيح، هاي نتيجه
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 هايفرايند از يعيطب انتخاب يتحما امكان است، داده نشان يچاست چه آن درواقع
 پشتوانة تواند مي خود خودي به طبيعي انتخاب رو،  ينا از .است يراعتمادناپذ يباورساز
 و باشد يراعتمادناپذ يباورساز هايفرايند ةپشتوان يزن و يراعتمادپذ يباورساز هايفرايند
 عهدة بر نكته، اين به توجه با حال .دارد قرار در حالت استوا دو اين به نسبت ترتيب بدين
 چرا دهند نشان كه است باورسازي هايفرايند اعتمادپذيري براي تطوري تبيين داران طرف

  ؟باشد هافرايند دسته ينا پشتوانة تر بيش بايد طبيعي انتخاب
 يشمدعا با نسبت در را يفنزاست مدل توانيم يم يچ،است مطلوب شدن روشن با اكنون

 رو هروب ييها گزاره ـ وضعيت با زنده موجود كه شرايطي در مدل، اين طبق .يمكن يابيارز
 يدتهد را آن بقاي اعتمادناپذير باورسازي هايفرايند دارند، سيستمي اهميت كه شود مي
 .كند يم يتحما يراعتمادپذ يباورساز هاييندفرا از طبيعي انتخاب ترتيب ينبد و كنند يم

 بقاي يا مثل يدتول يبرا كاذب يباورها همواره كه باشد ينا ياستدالل يمدعا چه چنان
 آن استدالل يمدعا اگر ين،چن هم .كند يم  يخنث را آن يفنزاست مدل سودمندند، زنده موجود
 در سودمندند، زنده موجود بقاي يا مثل يدتول يبرا كاذب يباورها موارد اغلب در كه باشد

  تضعيف را آن توان  يم يستميس يها گزاره ـ وضعيت فراواني بودن باال دادن نشان صورت
 استيچ سخن .دارد ديگري هدف يادبن در »است پشيماني از بهتر احتياط« استدالل اما كرد،
 توانند يم يرند،اعتمادناپذ يها استنتاج از يا نمونه كه محتاطانه هاي استنتاج كه است آن     ًصرفا 

 ةدامن كردن  محدود از يفنزاست مراد رو  ينا از .باشند برخوردار يعيطب انتخاب ةپشتوان از
 .باشد امكان ينا ةدامن كردن محدود تواند يم تنها »است پشيماني از بهتر احتياط« استدالل

 بر در تواند يم را هايي يتوضع يفنزاست مدل كه داد نشان يدبا مطلوب، ينا برآوردن يبرا
 يعيطب انتخاب پشتوانة از تواند نمي ها آن در محتاطانه استنتاجي برد راه كارگيري به كه گيرد

 است كرده ارائه ادعا ينا سود به ياستدالل يفنزاست نه كه است يحال در ينا .باشد برخوردار
 كه است داده نشان خود ياحتماالت  مدل با يفنزاست .آيد يبرم يزيچ ينچن يو مدل از نه و
 انتخاب )يستميس يها گزاره ـ يتوضع( ها يتوضع از يا دسته با زنده موجود ةمواجه در
 دستاورد اين صرف اما ؛كند يم يتحما يراعتمادپذ يباورساز هاييندفرا از چگونه يعيطب

 يادشده هاي وضعيت در محتاطانه استنتاجي برد راه گرفتن  پيش در كه دهد ينم نتيجه
 همة در كه رسد مي نظر به ين،ا بر افزون .باشد برخوردار يعيطب انتخاب پشتوانة از تواند نمي
 تواند مي شود، مي رو هروب يستميس يها گزاره ـ يتوضع با زنده موجود كه هايي يتوضع
 پشتوانة از برد راه اين كارگيري به حال عين در و گيرد پيش را محتاطانه استنتاجي برد راه

 نكته اين خوبي به شد، يانب 1.2 بخش در كه 3 و 2 يها مثال .باشد  برخوردار يعيطب انتخاب
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 در بايد زنده موجود دهند مي نشان مثال دو اين كه هايي وضعيت در .كنند مي آشكار را
 .دهد يحترج را )نخوردن يا خوردن( يكنش باشد، يسم دارد احتمال كه يقارچ با مواجهه
 يها گزاره ـ يتوضع مشمول مثال، دو اين هاي يتوضع آمد، 2.2 بخش در كه چنان

 زنده موجود ين،ا وجود با .دارند قرار يفنزاست مدل ةدامن در رو  ينا از و شوند يم يستميس
 را ها قارچ نخوردن يت،وضع دو هر در ،محتاطانه ياستنتاج برد راه يريكارگ به با تواند يم

 رو  ينا از .شود مي بقايش افتادن خطر به از مانع زنده موجود كنش ينا .دهد يحترج
 يعيطب انتخاب ةپشتوان از يتوضع دو ينا در محتاطانه ياستنتاج برد ه را يريكارگ به

 از يعيطب انتخاب يزن مشابه هاي يتوضع در كه داد نشان توان يم .بود خواهد برخوردار
  .كند يم يتحما برد راه ينا گرفتن يشپ

 ،»است پشيماني از بهتر احتياط« كردن محدود در يفنزاست مدل يناتوان به توجه با حال
 از ي،تطور يينتب مخالفان و موافقان يانم ةمناقش در تواند يم مدل ينا يصورت چه در

 در كه كنيم  يم يادآوري پاسخ مقام در باشد؟ يرگذارتأث يباورساز هايفرايند يرياعتمادپذ
 هايفرايند اعتمادپذيري براي تطوري تبيين از دفاع در موجود رويكردهاي نوشتار اين آغاز

 يباورساز هايفرايند يرياعتمادپذ از نخست دستة .برشمرديم دسته دو در را باورسازي
 مثال، يبرا( يباورساز هايفرايند از يخاص انواع يرياعتمادپذ از دوم ةدست و عام طور به

 ديدگاه پشتيبان تواند  يم يزمان يفنزاست مدل .كنند يم دفاع )يينتب ينبهتر استنتاج يا استقرا
 :   ًاوال  كه داد نشان بتوان كه باشد باورسازي هايفرايند اعتمادپذيري از تطوري تبيين موافقان

 يباورساز فرايند يخاص نوع نتيجة كه باورهايي تر بيش يا )اول گروه مدعاي( باورها تر يشب
 و گيرند يم شكل يستميس يها گزاره ـ يتوضع با مواجهه در )دوم گروه يمدعا( هستند

 .گيرند ينم قرار »است پشيماني از بهتر احتياط« استدالل ةدامن در هايي يتوضع ينچن :  ًيا ثان
 يتطور يينتب مخالفان و موافقان يانم مناقشة در يريتأث يفنزاست مدل صورت،  ينا يرغ در
  .داشت نخواهد يباورساز يندهايافر يرياعتمادپذ يبرا

  
  گيري نتيجه .4

 حمايت اعتمادپذير باورسازي هايفرايند از طبيعي انتخاب كه باورند اين بر فيلسوفان برخي
 يباورها تا دنكن يم يدتول صادق يباورها تر بيش كه هاييفرايند ايشان، نظر در .كند مي

 احتياط« استدالل مقابل، يسو در .سودمندند زنده موجود بقاي و مثل يدتول يبرا كاذب،
 از توانند مي نيز اعتمادناپذير باورسازي هايفرايند كه دهد مي نشان »است پشيماني از بهتر

 از يعيطب انتخاب يتحما يلدل استدالل، ينا يةپا بر .باشند برخوردار يعيطب انتخاب پشتوانة



 19   كريمي موسوي ميرسعيدو  بختياري االسالمي اعتماد سيدمحمدمهدي

 يستن صدق دنبال به      ًاساسا  يعيطب انتخاب كه است آن يراعتمادناپذ يباورساز هايفرايند
 يقطر از مطلوب ينا است ممكن حال .دارد را )بقا و( مثل يدتول دغدغة     ًصرفا  بلكه

 انتخاب كه اين براي كافي دليل صورت هر در .كاذب يباورها يا شود يسرم صادق يباورها
 تبيين داران طرف ةعهد بر ينا .يمندار ياراخت در گيرد، يم را صادق يباورها جانب طبيعي،
 طبيعي انتخاب چرا دهند نشان كه است باورسازي هايفرايند اعتمادپذيري براي تطوري

 در استيفنز، نهادي پيش مدل طبق يگر،د يسو در .باشد صادق يباورها پشتوانة تر بيش بايد
 يتحما يراعتمادپذ يباورساز هايفرايند از يعي،طب انتخاب يستميس يها گزارهـ  وضعيت

 پشيماني از بهتر احتياط« استدالل ةدامن دستاورد ينا كه است باور ينا بر يفنزاست .كند يم
 برد راه كارگيري به زيرا است نادرست ادعا اين نگارنده نظر در .كند مي محدود را »است

 از چنان هم يستميس يها گزارهـ  يتوضع با زنده موجود مواجهة در محتاطانه استنتاجي
 يبرا يتيمحدود تواند ينم يفنزاست مدل رو  ينا از .است برخوردار يعيطب انتخاب ةپشتوان

 يصورت در يفنزاست مدل ين،چن هم .كند يجادا »است پشيماني از بهتر احتياط« استدالل
 كند يتتقو را يباورساز هايفرايند يرياعتمادپذ از يتطور يينتب موافقان يدگاهد تواند  يم
 فرايند يخاص نوع يجةنت كه ييباورها تر يشب يا باورها تر يشب    ًاوال  كه داد نشان بتوان كه

 ينچن   ًيا ثان و گيرند يم شكل يستميس يها گزارهـ  وضعيت با مواجهه در هستند، يباورساز
 اين غير در .گيرند ينم قرار »است پشيماني از بهتر احتياط« استدالل ةدامن در هايي يتوضع

 يرياعتمادپذ يبرا يتطور يينتب مخالفان و موافقان يانم مناقشة در يريتأث استيفنز مدل صورت
  .داشت نخواهد يباورساز هايفرايند
  

      نوشت   ي پ
 معاصر، تطورگروان ژهيو به تطورگروان، همة اجماع مورد يعيطب انتخاب اصل از فيتعر نيا .1

 كتاب مثال يبرا در آثار خود،) Richard Dawkins( نزيداوك چاردير كه يفيتعر نمونه، يبرا .ستين
The Blind Watchmaker، است ادشدهي فيتعر از متفاوت دهد، يم ارائه يعيطب انتخاب اصل از. 

 فرض شيپ را يعيطب انتخاب اصل يسنت فيتعر نوشتار نيا در يبررس مورد يكردهايرو كه جا آن از
 .است داده قرار مبنا را فيتعر نيهم زين نگارنده ،دارند
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