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دايؼآهىخته کاسؽًاعی اسؽذ دايؾگاه آصاد اعالهی ،وازذ ػلىم و تسميمات تهشاو ،سؽته فلغفه ػلن،
تهشاو ،ايشاو

چکیده
تکاهلی هؼشفت
عىس فضايًذهای ،خزب ديذگاه
دس عالهای اخيش صيغتؽًاعاو و فيلغىفاو به ِ
ِ

ؽذهايذ .دس ايى ديذگاه ،تىايايیهای ؽًاختی ايغاو به ػًىاو هسقىالت تکاهل صيغتی دس يظش
خىد تکاهل به ػًىاو فشآيًذ ؽًاختی تىفيف هیؽىد .دس ايى هماله
گشفته هیؽىيذ و بشػکظِ ،
تکاهلی سؽذ هؼشفت خىاهين
ضمى هؼشفی هؼشفتؽًاعی تکاهلی به بشخی اص هذلهای
ِ
پشداخت.

واژگان کلیدی :هؼشفتؽًاعی تکاهلی ،ايتخاب ،فلغفه عبيؼتگشايايه.

______________________________________________________
 .3تاسيخ وفىل ،3137/3/3 :تاسيخ تقىيب .3131/6/31 :هماله هغتخشج اص پاياوياهه کاسؽًاعی اسؽذ اعت.
بذيى وعيله اص دکتش هادی فمذی ،اعتاد ساهًمای پاياوياهه ،که دس يگاسػ ايى هماله به هى کمك کشدهايذ تؾکش
هیکًن.
 .7پغت الکتشوييكFarshid_Daneshpajooh@yahoo.com :
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معرفتشناسی تکاملی
اص ههنتشيى هبازث هؼشفتؽًاعی ،پاعخ به پشعؼهايی دسباسهی هاهيت ػلن اعت .اص
خملهی ايى پشعؼها ايى اعت که آيا ػلن هاهيتی ػيًی داسد يا تست تأثيش ػالئك و
ويژگیهای رهًی دايؾمًذاو اعت؟ به ػباست ديگش يمؼ دايًذه دس دايؼ چيغت :ػلن سا
بايذ هتأثش اص ويژگیهای دايًذه دس يظش گشفت يا به گفتهی کاسل پىپش 3اص «دايؼ بذوو
دايًذه» 7عخى گفت؟ اص ديگش پشعؼها ايى اعت که آيا ػلن عاختهی دعت بؾش اعت؟

بشای پاعخ به ايى پشعؼها ،يکی اص سوػها ،سوػ عًتی فلغفی ،يؼًی سوػ پيؾيًی
ً
اعت؛ هثال تسليل صباوؽًاعايه .دس ايى سوػ پژوهؼگش هؼايی لغات و ؽيىه کاسبغت
آوها سا هیيابذ و هفاهين سا تسليل هیکًذ و به يکذيگش سبظ هیدهذ .چيضی که دس ايى
سوػ هذ يظش لشاس يمیگيشد ،باصگؾت به دييای والؼی بشای يافتى پاعخها اعت .کاس
فيلغىف ػلن دس ايى عًت تسليل و ايضاذ هفاهين بهکاس سفته دس ػلن اعت؛ بهويژه
هفاهيمی هايًذ تبييى ،تأئيذ و غيشه که دس ػلن بهکاس گشفته هیؽىيذ اها واژگايی تدشبی
ييغتًذ .فيلغىف ػلن دس فذد اعت ساهًمای کلی پژوهؼ ػلمی سا بشای دايؾمًذاو
فشاهن آوسد تا آياو بذايًذ دس هغالؼه خهاو عبيؼی چه بايذ بکًًذ و چه يبايذ بکًًذ .دس
هؼشفتؽًاعی عًتی ،پژوهؼها پيشاهىو تؼشيف هؼشفت و اػتباس آو ايدام هیؽىد .دس
تاسيخ فلغفه ،فيلغىفاو به خضئيات چگىيگی کغب هؼشفت تىعظ هىخىدات
يمیپشداختهايذ؛ صيشا به يظش آياو ايى يىع تسميمات تدشبی اهميت بًياديًی بشای فلغفه
يذاسد .بشخالف سويکشد عًتی که تسليل پيؾيى هفهىم هؼشفت بذوو تىخه به دايًذه اعت،
دس همابل سويکشد تىفيفی دس خغتوخىی چگىيگی کغب هؼشفت و يادگيشی
هىخىدات اعت.
______________________________________________________
1. Popper, K., Objective Knowledge, Oxford, Oxford University Press,
1972.
2. knowledge without a knower
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ؽًاعی تکاهلی» 3اوليى باس بىعيلهی دويالذ تىهاط کمبل 7وضغ
افغالذ «هؼشفت
ِ

ؽذ .با ايى زال او ػًى ِاو بًياوگزاس هؼشفتؽًاعی تکاهلی سا يپزيشفت .هذف کمبل،

باصعاصی ػلن و بهعىس کلی هؼشفت ،بش پايههای ػلىم صيغتی ،سواوؽًاعی و
خاهؼهؽًاعی اعت .بهعىس کلی کمبل ،سويکشد عبيؼتگشايايه ،يؼًی بهکاسبشدو يظشيه
ً
ايتخاب به ايىاع فشآيًذهای رهًی دس ايغاوها سا هکشسا هسىس ايذهها و کاسهای خىد لشاس
داده اعت .دس هؼشفتؽًاعی عًتی ،افالعىو به تفاوت بيى هؼشفت و باوس پشداخت،
دکاست به دعتيابی به يميى ايذيؾيذ ،ساعل به هؼشفت ها دسباسهی خهاو تىخه کشد ،اها دس
هؼشفتؽًاعی تکاهلی ،پىپش به سؽذ هؼشفت و کمبل به سؽذ هؼشفت و تًاعب باوس و
هشخغ باوس پشداختًذ.

هؼشفتؽًاعی تکاهلی ،سويکشدی عبيؼتگشايايه 1به هؼشفتؽًاعی اعت و به ػًىاو

ػلن عبيؼیؽذه دسيظش گشفته هیؽىد .ديگش
بخؾی اص صيغتؽًاعی و فلغفه ِ
سويکشدهای عبيؼتگشايايه به هؼشفت ؽاهل تبييىهای خاهؼهؽًاختی ،تاسيخی،
ؽًاعی تکاهلی ،هؼشفت سا به
سواوؽًاختی و زتی ايغاوؽًاختی هؼشفت هغتًذ .هؼشفت
ِ
ػًىاو هسقىل تکاهل صيغتی دسيظش هیگيشد .ايى هؼشفتؽًاعی دس چاسچىب

بشياهههای پژوهؾی صيغتؽًاعی تکاهلی به هغالؼه هؼشفت هیپشداصد .دس ايى
هؼشفتؽًاعی ،هؼشفت فمظ هؼشفت گضاسهای دسيظش گشفته يمیؽىد و سوػ پژوهؼ ييض
تسليلهای صباوؽًاعايه ييغت .هنچًيى هؼشفت هسذود به ايغاو ييغت؛ بلکه تمام
هىخىدات صيذه سفتاسهايی بش پايهی هؼشفت اص خىد بشوص هیدهًذ .اص ايىسو اوليى فؼاليت
هؼشفتؽًاعاو تکاهلی ،هغالؼهی تمايض بيى فشآيًذهای ؽًاختی گىياگىو هىخىدات
صيغتی اعت .دوهيى فؼاليت هؼشفتؽًاعاو تکاهلی ،پژوهؼ دسباسهی چگىيگی تکاهل
ظشفيتهای ؽًاختی و چگىيگی زشکت اسگاييغنهای تک علىلی به عمت اسگاييغنهای
______________________________________________________
1. Evolutionary Epistemology
)2. Donald Thomas Campbell (1916–1996
3. Naturalistic
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پيچيذهتش اعت .عىهيى فؼاليت هؼشفتؽًاعاو تکاهلی ،تالػ بشای فهن چگىيگی
ً
بىخىدآهذو هسقىالت ؽًاختی اص عادهتشيى تا پيچيذهتشيى آوها ،هثال اص يکعى دسک
يىس و سيگ و اص عىی ديگش ػلىم ،فشهًگ و صباو با سويکشد تکاهلی اعت.
سيؾههای هؼشفتؽًاعی تکاهلی سا هیتىاو دس کتابهای خاستگاه گونهها و تبار

انسان 3اص چاسلض داسويى و کتاب نظریه تکامل همه چیز اص هشبشت اعپًغش که بذوو
ِ
آگاهی اص يکذيگش يىؽته ؽذهايذ خغتدى کشد .داسويى دس عال  3727هیگىيذ« :اخذاد
اوليه ايغاوها پىؽيذه اص هى بىديذ و هش دو خًظ يش و هاده سيؼ داؽتًذ .گىػهای آياو
يىکداس بىد و اص بذوهايؾاو ُدم آويضاو بىد و ػضالت لىیای داؽتًذ .ايذام آوها داسای

هاهيچههای صيادی بىد» 7.بغياسی اص هؼافشاو داسويى اص ايى يتايح هتؼدب بىديذ و
زتی اهشوص هن بغياسی اص افشاد يمیپزيشيذ که ايغاو چيضی ؽبيه به يک هيمىو افالذ

ؽذه اعت 1.اها ادػاهای داسويى دسباسه رهى ،ػميكتش اص ادػاهايؼ دسباسهی بذوها بىد و
تا کًىو ييض هسل هًالؾه اعت 1.او هیگىيذ که تىايايیهای رهًی ايغاوها يتيده تکاهل
صيغتیايذ .داسويى دس دو کتاب خىد با ػًىاو تبار انسان و بیان عواطف در انسان و

جانوران ،5افىل اعاعی زاکن بش ظهىس پذيذههايی هثل آگاهی ،تفکش ،صباو و اخالق سا
تؾشير هیکًذ .بًابشايى او سا بايذ بًياوگزاس «سواوؽًاعی تکاهلی» بًاهين.

6

اهشوصه سواوؽًاعی تکاهلی ادػا هیکًذ که فؼاليتهای سوايی و رهًی ايغاوها
هسقىالت تکاهل صيغتی اص عشيك ايتخاب عبيؼیايذ .زتی پيچيذهتشيى فشآيًذهای
______________________________________________________
1. The Descent of Man
2. Barrett, P.H., (ed.), The Collected Papers of Charles Darwin, vol.2,
University of Chicago Press, Chicago, London, 1977, p.168.
3. Wuketits, F.M., “Evolution as a Cognition Process: Towards an
Evolutionary Epistemology”, Biology and Philosophy 1, 1986, p.191.
4. Ibid., p.191.
5. The Expression of the Emotions in Man and Animals (1872).
6. Wuketits, “Evolution as a Cognition Process: Towards an Evolutionary
Epistemology”, Biology and Philosophy, p.192.
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تفکش دس ايغاوها دس کًاس عايش عاختاسهای صيغتی و ػملکشدهای صيغتی تکاهل يافتهايذ.
ايى ادػا باػث ؽذه اعت که سو يکشد تکاهلی به هؼشفت ايغايی به تأعی اص ايمالب
کپشييکی کايت به ػًىاو ايمالب خذيذ کپشييکی خىايذه ؽىد.

3

پظ اص چاپ اثش داسويى ،ديگشاو ييض بيًؼ داسويًی به هغألهی هؼشفت سا تىعؼه

داديذ .ههنتشيى ايى افشاد ،چالشص پيشط 7،ويليام خيمض 1،چايغی سايت 1،خاو ديىيی،

خيمض هاسک 6،فشيذسيؼ ييچه 2و عاهىئل باتلش 7بىديذ .دس لشو بيغتن ،کًشاد لىسيظ،

1
3

دويالذ کمبل ،کاسل پىپش 30و ژاو پياژه 33بيؼتشيى فؼاليت سا دس صهيًهی هؼشفتؽًاعی

تکاهلی ايدام داديذ.
دس عالهای اخيش ،بغياسی اص صيغتؽًاعاو و فيلغىفاو ػالله وافشی به
هؼشفتؽًاعی تکاهلی پيذا کشدهايذ .دس ايى ديذگاه اعتذالل هیؽىد که يه تًها
تىايايیهای ؽًاختی ايغاوها (و زتی خايىساو) ،يتيدهی تکاهل صيغتیايذ ،بلکه خىد
تکاهل سا هیتىاو به ػًىاو يک فشآيًذ ؽًاختی تىفيف کشد (اداهه سا ببيًيذ) .کمبل دس
تؼشيف هؼشفتؽًاعی تکاهلی هیيىيغذ« :کنتشيى زذ يک هؼشفتؽًاعی تکاهلی ايى
اعت که ؽًاخت سا عاصگاس با وضغ ايغاو به ػًىاو هسقىل تکاهل صيغتی و اختماػی
دسيظش بگيشد .تکاهل زتی دس خًبههای صيغتی ،فشآيًذی ؽًاختی اعت و الگىی ايتخاب
______________________________________________________
1. Ibid., p.192.
2. Charles Peirce
3. William James
4. Chauncey Wright
5. John Dewey
6. James Mark Baldwin
7. Friedrich Nietzsche
8. Samuel Butler
9. Konrad Lorenz
10. Karl Popper
11. Gean Piaget
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عبيؼی بشای سؽذ هؼشفت سا هیتىاو به ديگش فؼاليتهای هؼشفتی هايًذ يادگيشی ،تفکش و
ػلن تؼمين داد».

3

ووکتيتظ دس تىضير ايى ػباست کمبل که «تکاهل زتی دس خًبههای صيغتی فشآيًذی
ؽًاختی اعت» هیگىيذ هش عيغتن صيذه ،يک عيغتن کغب هؼشفت اعت و اسگاييغنها
اعالػاتی دس هىسد ويژگیهای هؼيًی اص هسيظ صيغت خمغآوسی هیکًًذ .به يک هؼًا
دسباسه والؼيت عاختاسهای هؼيًی سا هذلعاصی هیکًًذ .اسگاييغمی که بهتشيى هذلها اص

والؼيت سا بشهیعاصد بيؼتشيى ؽايظ سا بشای بما داسد .بًابشايى ؽًاخت ،تًاعب 7يک
ْ
اسگاييغن سا افضايؼ هیدهذ 1.پيتش هىيظ ييض دس ايى باسه هیگىيذ هش خقيقه و ويژگی
صيغتی هىخىد صيذه هايًذ فشضيهای اعت که به خهاو ػشضه هیؽىد و دس فىست
عاصگاسی با خهاو بشای بما ايتخاب هیؽىد؛ دس غيش ايى فىست به همشاه خىد هىخىد
صيذه اص بيى هیسود.

1

دس هؼشفتؽًاعی تکاهلی ،هذلها 1و اعتؼاسهها 6به ػًىاو ابضاسهای استباعی

هغايل هختلف ،اص تکاهل صيغتی تا سؽذ هؼشفت ػلمی سا به هن هشتبظ هیکًًذ .بشخی
ِ
ِ
هايًذ کمبل هیگىيًذ که تکاهل صيغتی خىدػ فشآيًذی هؼشفتی اعت .بشخی هايًذ
______________________________________________________
1. Campbell, D.T. “Evolutionary Epistemology”, Schlipp, P. A. (Ed.), The
The Philosophy of Karl Popper, LaSalle, IL: Open Court, 1974, p.413.
2. Fittness
3. Wuketits, “Evolution as a Cognition Process: Towards an Evolutionary
Evolutionary Epistemology”, p.193.
4. Munz, P. Philosophical Darwinism: on the Origin of Knowledge by
Means of Natural Selection, Routledge, London, 2001 (1993), p.9.
ً
 .1هثال يکی اص هذلها ،هذل آصهىو و خغای پىپش که هماو ايتخاب عبيؼی يظشيههاعت.
 .6دس هؼشفتؽًاعی تکاهلی اعتؼاسههای فشاوايی بهکاس گشفته هیؽىيذ .اعتؼاسهها به سخذاد زذطهای
هىؽمًذايه و بيًؼهًذ کمک هیکًًذ .دس ايى هؼشفتؽًاعی به ايضاذ و تؼشيف دليك اعتؼاسهها پشداخته
يمیؽىد دس ػىك ايبىهی اص اعتؼاسهها که اص صيغتؽًاعی اخز ؽذهايذ بشای تبييىهای تکاهلی بهکاس گشفته
هیؽىيذ .بشخی اص ايى اعتؼاسهها ػباستًذ اص اسگاييغن به هثابه يظشيه ،ايتخاب عبيؼی يظشيهها ،ژوهای فشهًگی،
سلابت ،بما ،تىليذ هثل يظشيهها و غيشه .ادبيات هؼشفتؽًاعی تکاهلی هملى اص تمثيلها و اعتؼاسههاعت.
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تىلميى 3هیگىيًذ که تغييش هفهىهی 7،فشآيًذی تکاهلی ؽبيه به فشآيًذ ايتخاب عبيؼی
اعت .تىلميى هؼتمذ اعت که هفاهين ػلمی سليب دس فشآيًذ ايتخاب عبيؼی هىسد گضيًؼ
1
ايتخاب عبيؼی صيغتی و
دايؾمًذاو لشاس هیگيشيذ .بشخی ديگش ،اص خمله ديىيذ هال،
ِ

فهن ػلمی سا دو يمىيه اص يک فشآيًذ وازذ هیدايًذ .ػذهای ديگش اص خمله
تکاهل ِ
ِ
6
1
1
پالتکيى ،ژيگى و بلکمىس فشآيًذهای ايتخابی سا دس همه خا پیهیگيشيذ و يگشؽی سا
که به يام «داسويًيغن خهايی» 2ؽًاخته ؽذه اعت تىعؼه دادهايذ.

7

با يگاه تکاهلی به زيات ،تمام فشآيًذهای صيغتؽًاعی به ػًىاو خشوخی تکاهل
دسيظش گشفته هیؽىيذ و با بهشهگيشی اص يظشيهی تکاهلی هغالؼه هیؽىيذ .هسىس افلی
ؽًاعی تکاهلی ،ؽًاخت عاصوکاس تکاهلی خهاوؽمىل اعت که ايى عاصوکاس
هؼشفت
ِ
باػث تکاهل زيات و تکاهل عاصوکاسهای ؽًاختی هايًذ صباو ،ػلىم و فشهًگ هیؽىد.
اهشوصه هؼشفتؽًاعی تکاهلی اص يکغى هتشادف با يظشيه ايتخاب و اص عىی ديگش بخؾی
اص بشياهههای 3 EEMو  30 EETاعت که دس اداهه ايى بشياههها سا هؼشفی هیکًن.

ايىاع هؼشفتؽًاعیهای تکاهلی سا هیتىاو اص هن هتمايض کشد؛ اها تمام آوها دس ايى
فشك هؾتشکًذ :ؽًاخت ،بايذ کمابيؼ اص عشيك يظشيهی تکاهلی هغالؼه ؽىد .البته ػذم
تىافماتی هن بيى آوها وخىد داسد :الف) ايىکه هشص بيى ؽًاختی و غيشؽًاختی سا کدا
______________________________________________________
1. Stephen Toulmin
2. Conceptual Change
3. David Hull
4. Plotkin
5. Cziko
6. Blackmore
7. Universal Darwinism
8. Bradie, M. “Evolutionary Epistemology”, The Philosophy of Science
An Encyclopedia, Sarkar, S. Pfeifer, J. (Eds.), Routledge, New York.,
2006, p.257-58.
9. Evolution of Epistemological Mechanisms
10. Evolution of Epistemological Theories
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تشعين کًين؛ ب) ايىکه کذام خًبههای ؽًاخت ،بايذ اص عشيك يظشيه تکاهلی هغالؼه
ؽىيذ؛ ج) و ايىکه اص کذام خًبههای يظشيه تکاهلی هیتىاو بشای هغالؼه ؽًاخت اعتفاده
کشد.

ؽًاعی تکاهلی و يظشيه ايتخاب وخىد داسد 3.يظشيه ايتخاب
پيىيذ ػميمی بيى هؼشفت
ِ

هذػی اعت که بشای همه ففات اسگاييغن ،اص خمله ففات ؽًاختی ،هیتىاو تبييىهای
ً
دسويی (هثال ژوها) هىلذ يک ويژگی
ايتخابی اسائه داد .دس تبييىهای ايتخابی ،ػًافش
ِ
ً
خاؿ (هثال سيگ چؾن) و پيذايی تکاهلی آو ويژگی خاؿ بشسعی هیؽىيذ .دس همابل،
تبييىهای سفتاسگشايايه هذػی هغتًذ که تىفيف سفتاس ظاهشی يک اسگاييغن بشای تبييى آو

سفتاسها کافی هغتًذ .ػباست «يظشيه ايتخاب» اوليى باس بىعيله صيمل 7و بالذويى 1دس لشو
لشو يىصدهن هؼشفی ؽذ .اهشوصه عيف گغتشدهای اص صيغتؽًاعاو ،ػقبؽًاعاو و

هؼشفتؽًاعاو تکاهلی ايتخابگشا 1هغتًذ 1.اها ايى پژوهؼگشاو اؽاسهی چًذايی به
يظشيه ايتخاب صيمل و بالذويى يمیکًًذ .هؼشفتؽًاعاو تکاهلی ػالوه بش تبييىهای
ايتخابی اص ديگش تبييىهای تکاهلی ييض بهشه هیگيشيذ .هنچًيى هؼشفتؽًاعاو تکاهلی به
تکاهلی ػلن و ديگش هسقىالت فشهًگی اص خمله صباو و التقاد ييض تىخه هیکًًذ.
تبييى
ِ

دس ايىخا الصم هیداين اؽاسهای کىتاه به تفاوت هؼشفتؽًاعیهای تکاهلی با عايش

هؼشفتؽًاعیهای عبيؼیؽذه 6داؽته باؽن .چه چيض هؼشفتؽًاعی تکاهلی سا اص عايش
هؼشفتؽًاعیها هتمايض هیکًذ؟ هؼشفتؽًاعی تکاهلی بخؾی اص چشخؼ
______________________________________________________
1. Campbell, D.T., “From Evolutionary Epistemology via Selection
Theory to a Sociology of Scientific validity”, Evolution and Cognition
3(1), 1997, pp.5-38.
2. Simmel
3. Baldwin
4. Selectionists
5. Gontier, N., “Evolutionary Epistemology”, Internet Encyclopedia of
Philosophy, Fieser and Dowden(Ed.), 2006, URL:
http://www.iep.utm.edu/. Date of access: 21/09/2013, p.3.
6. Naturalized Epistemology
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عبيؼتگشايايه اعت .ػمذهی چشخؼ عبيؼيتگشايايه بش اهميت خاهؼهؽًاعی هؼشفت،
ايغاوؽًاعی هؼشفت ،سواوؽًاعی هؼشفت و هغالؼات تاسيخی هؼشفت تأ کيذ هیکًذ.
هؼشفتؽًاعی تکاهلی ييض بش اهميت صيغتؽًاعی هؼشفت تأ کيذ هیکًذ .دس تمام

پژوهؼهای ؽًاختی ،هغالؼه تکاهل صيغتی اولىيت داسد 3.اص يظش هؼشفتؽًاعی
تکاهلی ،هؼشفت و ؽًاخت تًها هؼشفت گضاسهای ييغتًذ و هنچًيى هسذود به ايغاو
يمیؽىيذ .هؼشفتؽًاعی تکاهلی هخالف سويکشدهای عًتی به هؼشفت هايًذ
سويکشدهای تدشبهگشا و ػملگشا اعت؛ هشچًذ ػًافشی اص هش دو سويکشد سا به وام
هیگيشد و هنچًيى فشاتش اص هؼشفتؽًاعی عبيؼیؽذهی کىايى هیسود .تدشبهگشاها ،به
لشائت کمبل ،هؼتمذيذ که با ايذامهای زغی ،خهاو سا هماوگىيه که هغت هیتىاو دسک
کشد و هسقىالت زىاط ،هؼشفت هغتًذ؛ به ػباست ديگش هش هؼشفتی هتأخش اص زظ

اعت .هؼشفتی که هیتىاو آو سا با صباو بياو کشد .دس همابل ،به لشائت کمبل ،ػملگشاها
َ
هؼتمذيذ که ايغاو ايذههای راتی داسد که به اؽکال صبايی دسهیآيًذ و ايى ايذهها تبذيل به
هؼشفت هغتميمی دسباسه خهاو خاسخی هیؽىيذ .به ػباست ديگش بشخی هؼاسف هغتمل
اص زظ بذعت هیآيًذ .دس هش دو سويکشد ،هغابمتی بيى واژگاو و خهاو خاسخی وخىد
داسد .بًابشايى هؼشفت بذعت آهذه اص عشيك زىاط و تفکش سا فادق هیايگاسيذ.

هؼشفتؽًاعی عبيؼیؽذه ابتذا تىعظ کىايى 7دس عال  1393هؼشفی ؽذ .کىايى هیگىيذ
هغالؼه ػلن و تفکش ػلمی بايذ زىل چگىيگی کغب هؼشفت هتمشکض ؽىد و يه ايىکه
خىد هؼشفت چيغت .کىايى هیگىيذ بايذ ايذهی فلغفه اولی سا کًاس يهين .دس فلغفه اولی
فشك بش ايى اعت که فلغفه هیتىايذ بذوو اعتفاده اص خىد ػلن دسباسه ػلن ادػاهايی
عشذ کًذ .دس همابل ،هًتمذيى کىايى هؼتمذيذ که اگش کغی بخىاهذ دس پاعخ به ايىکه
______________________________________________________
1. Vollmer, G., “Mexocosm and objective knowledge”, Concepts and
Approaches in Evolutionary Epistemology, Wuketits, F.M.,(Ed.), 1984,
pp.2-19.
2. Quine
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ػلن چيغت ،اص خىد ػلن اعتفاده کًذ دچاس دوس هیؽىد .اها کىايى تأ کيذ هیکًذ که بايذ

هؼشفت سا اص عشيك ػلىم عبيؼی ،بهويژه سواوؽًاعی هغالؼه کًين 3.وی با دفاع اص
ػلنگشايی هیگىيذ تًها با اعتفاده اص ػلن تدشبی هیتىايين به تقىيشی فسير اص خهاو و
سابغهی ايغاو با آو دعت يابين .بًا به ديذگاه کىايى ،هؼشفتؽًاعی فقلی اص سواوؽًاعی
و اص ايى سو ػلىم عبيؼی دس يظش گشفته هیؽىد .بًابشايى هغالؼه هؼشفت هغتلضم دو
پژوهؼ اعت :هغالؼهی سابغه بيى وسودی ػقبی و خمالت هؾاهذهای و هغالؼه
سابغهی بيى خمالت هؾاهذهای و خمالت يظشی .بًا به يظش کىايى ،هؼشفت و بهعىس
خاؿ ػلن تدشبی ؽبيه صباو اعت .بذيى هؼًی که وسودیهای ػقبی به خشوخی
کالهی تبذيل هیؽىيذ .دس هؾابهت با صباو وسودیهای ػقبی ييض به خشوخیهای
ً
ؽًىايی يا هؾاهذهای تبذيل هیؽىيذ .کىايى هىضؼی يغبتا سفتاسگشايايه داسد ،چشا که
چگىيگی استباط اػقاب سا با صباو بشسعی يمیکًذ و فشك وی بش ايى اعت که سابغهی
بيى وسودی زغی و صباو هغتمين اعت .اها هؼشفتؽًاعاو تکاهلی خذيذ با بهشهگيشی اص
يافتههای تدشبی ػقبؽًاعی يؾاو هیدهًذ ايى سابغه هغتمين ييغت و سابغهيی
ضشوسی بيى ايىاع عبيؼی هىخىد دس خهاو و همىالت صبايی وخىد يذاسد 7.بشخالف

هؼشفتؽًاعی عبيؼتگشايايه کىايى ،هؼشفتؽًاعی تکاهلی هش يىع سابغهی بيى اسگاييغن
و هسيظ سا به ػًىاو سابغهی هؼشفتی دسيظش هیگيشد؛ فشف يظش اص ايىکه هىخىدات صباو
داسيذ يا يذاسيذ .پيتش هىيظ هیگىيذ هؼشفتؽًاعی تکاهلی هتفاوت اص عايش
هؼشفتؽًاعیهاعت؛ چشا که هؼشفت سا يک سابغه ؽًاختی بيى اسگاييغن و هسيظ صيغت
______________________________________________________
 .3يک به دو هماله کىايى با ػًىاوهای
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دسيظش هیگيشد 3.دس خاهؼهؽًاعی هؼشفت ،استباط بيى اسگاييغن و هسيظ صيغت دسيظش
گشفته يمیؽىد و هؼشفت ،سابغهای بيى دايًذههای هختلف دس بغتشی اختماػی اعت.
تمايض هؼشفتؽًاعی تکاهلی اص عايش سويکشدهای عبيؼتگشايايه به هؼشفت ايى اعت که
آو هؼشفتؽًاعیها کمتش به هغالؼهی «چگىيگی کغب هؼشفت» هیپشداصيذ.
هؼشفتؽًاعی تکاهلی به هغالؼه چگىيگی کغب هؼشفت و سخذاد عاصوکاسهای کغب
هؼشفت دس گىيههای هختلف صيغتی هیپشداصد .عاصوکاسهای کغب هؼشفت ،اسگاييغنها
سا بشای همابله با هسيظ اعشاف خىد تىايمًذ هیعاصيذ .دس ديذگاه هؼشفتؽًاعی تکاهلی،
يه تًها ؽًاخت ايغاو بلکه ايىاع سفتاسهايی که هىخىدات صيذه دس تمام عغىذ دس تکاهل
صيغتی اص خىد يؾاو هیدهًذ ،اػن اص سفتاس غشيضی ،سفتاس فشهًگی يا زتی استباط بيى
علىلها ،عاصوکاسهای کغب هؼشفت هغتًذ و خىد ايى عاصوکاسها به ػًىاو هؼشفت
دسيظش گشفته هیؽىيذ .اص آوخا که تکاهل صيغتی هًدش به ظهىس عاصوکاسهای هؼشفتی و
فشآيًذهای کغب هؼشفت هیؽىيذ ،اص ايىسو خىد تکاهل ييض به ػًىاو يک فشآيًذ هؼشفتی
دسيظش گشفته هیؽىد.
برنامههای  EEMو  EETو انواع مدلهای تکاملی معرفت
بشادی دس هماله عال  1339خىد با ػًىاو «بشسعی هؼشفتؽًاعی تکاهلی» تمايض هفيذی
هياو دو يىع هؼشفتؽًاعی تکاهلی بشلشاس هیکًذ EEM :و .EETدو بشياهه هتفاوت که
به ػًىاو بشياهههای «تکاهل عاصوکاسهای هؼشفتی» و «تکاهل يظشيههای هؼشفتی»
ؽًاخته هیؽىيذ.
دس بشياهه  ،EEMتکاهل عاصوکاسهای هؼشفتی دس چاسچىب يظشيه تلفيمی هذسو

7

بشسعی هیؽىد .هًظىس اص يظشيهی تلفيمی ،تلفيمی اص يظشيه تکاهل داسويى و ػلن ژيتيک
______________________________________________________
1. Munz, P., Philosophical Darwinism: on the Origin of Knowledge by
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سؽذ عاصوکاسهای فيضيکی و رهًی اعت
هذسو اعت .دس ايى بشياهه ،هذف پشوژهها تبييى ِ

که بىعيلهی آوها خايىساو و ايغاوها اعالػاتی دسباسهی خهاو پيشاهىو سا کغب و
پشداصػ هیکًًذ .دس ايى پشوژهها ،اص سوػهای صيغتؽًاعی تکاهلی بشای هغالؼهی
سؽذ هغض ،عيغتنهای ػقبی ،عيغتنهای زشکتی و هىاسد هؾابه که بشای هىخىدات

زظهًذ 3و خشدهًذ 7ضشوسیايذ اعتفاده هیؽىيذ .هىفميت ايى پشوژهها ،دليل ديگشی
ؽًاختی
يگشػ داسويًيغن .هسقىالت
ػمىهی
اعت بش هىفميت و چشائی پزيشػ
ِ
ِ
ِ
تکاهل ،اصخمله صباو ،ػلن و فشهًگ به ػًىاو يتايح تکاهل صيغتی دسيظش گشفته هیؽىيذ
که دس ظهىس و يا عاختاس تسىل آوها الگىهای تکاهلی سا هیتىاو يافت .هنچًيى
عاصوکاسهای تکاهلی که دس پشوژههای  EEMهؼشفی هیؽىيذ ،بهعىس هؾابهی لابل
اػمال به عاصوکاس تکاهل هسقىالت ؽًاختی هايًذ صباو و فشهًگ هغتًذ.
دس بشياهه  EETبه تسىل يظشيههای ػلمی تىخه هیؽىد .دس ايى بشياهه همايغهای بيى
تکاهل ػلن و ايتخاب عبيؼی فىست هیگيشد .هذف پشوژههای  ،EETتبييى سؽذ
پيکشههای هؼشفت ،يظشيهها و سوػهای ػلمی عًتی اعت .هنچًيى دس ايى پشوژهها اص
تمثيلها و اعتؼاسههای بشگشفته اص صيغتؽًاعی تکاهلی اعتفاده هیؽىد .البته دس هياو
پژوهؼگشاو تىافك کاهلی دس پزيشػ تمايض هياو  EEMو  EETوخىد يذاسد؛ اص خمله
کمبل که تا هذتی عىاليی هؼتمذ به ايى تمغينبًذی يبىد .صيشا هؼتمذ بىد تمام
عاصوکاسهای تکاهلی سا هیتىاو ريل يک يظشيه ػام ايتخاب لشاس داد.
بشادی ،ػالوه بش تفاوت هياو بشياهههای  EEMو ،EETهياو تکاهل فيلىژيتيک

(تباسصايی) 1و سؽذ آيتىژيتيک( 1تکىيى فشدی يا هغتیصايی) تمايض لائل هیؽىد .بشادی
بشای فهن بهتش ايى تمايض ،هثالی هیآوسد .او هیگىيذ بشای پاعخ به ايى پشعؼ که «چشا
______________________________________________________
1. Sentient
2. Sapient
3. Phylogenetic Evolution
4. Ontogenetic Development
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ايغاوها ايى يىع هغض کًىيی سا داسيذ» دو يىع پاعخ هیتىاو داد :پاعخ تباسؽًاختی و
پاعخ هغتیصايی .پاعخ تباسؽًاختی ،به هشازل تکاهل هغض دس اخذاد بؾش هیپشداصد و
خضئيات استباط هياو آسايؼ ژيتيکی ايغاو يا ايغايی خاؿ و هسيظ
پاعخ هغتیصايی ،به
ِ

پيشاهىو وی اؽاسه داسد .هش دو پاعخ بخؾی اص بشياههی  EEMايذ .پشعؼهای  EETييض
فهن ايغاو اص هفهىم
به هميى يسى تمغينبًذی هیؽىيذ .بشای هثال ،اگش دسباسهی سؽذ ِ

زشکت ،اص اسعغى ،دکاست ،ييىتى ،اييؾتيى تا صهاو زال بپشعين ،پاعخ آو دسباسهی فهن

تباس دعتهای اص ايغاوهاعت که دسباسهی هفهىم زشکت تفکش کشدهايذ و ايى پاعخی
فهن يک فشد خاؿ اص هفهىم زشکت
تباسؽًاختی اعت .اص عشفی ،اگش ايى پشعؼ دس هىسد ِ

اص کىدکی تا بضسگغالی باؽذ ،پاعخ آو پاعخی هغتیصايی اعت .بًابشايى بًا به گفتهی

تباسؽًاختی  :EEMکه پشوژههايی
بشادی با چهاس پشوژه سوبهسو هغتين .1 .پشوژههای
ِ

ايی
بشای باصعاصی صيشاليهی
صيغتی زظ ،ادساک و هؼشفت هغتًذ .2 .پشوژههای هغتیص ِ
ِ
 :EEMکه با سؽذ هىخىد صيذهی هًفشد و پشوسػ عاختاسهای فيضيکی که باػث
تباسؽًاختی
فؼاليتهای ؽًاختی و هؼشفتی هیؽىيذ دس استباط هغتًذ .3 .پشوژههای
ِ
سؽذ هؼشفت ػلمی تمشکض
 :EETکه بش هذلهای
سؽذ هؼشفت و به ويژه ِ
تباسؽًاختی ِ
ِ
ايی  :EETکه به بشسعی سوابظ و تؾابه هياو سؽذ عبيؼی
هیکًًذ .4 .پشوژههای هغتیص ِ
خايذاس و فشآيًذهای ؽًاخت هیپشداصيذ.

دس هؼشفتؽًاعی تکاهلی ،هذلهای هختلفی بشای هؼشفت هغشذ هیؽىيذ .به يظش
ً
سؽذ هؼشفت ػلمی پيؾشفتکًًذه ،هؼغىف و همگشا به زميمت اعت .ظاهشا
هیسعذ ِ
تکاهل صيغتی بذوو پيؾشفت اعت و هؼغىف به زميمتی ييغت هگش بما و تکثيش .بشخی
3
هذل تىلميى ،يظشيه غيشهمگشا سا
هذل تىهاط کىوو و ِ
اص هذلهای تکاهلی ػلن به ويژه ِ

بشای سؽذ ػلن ايتخاب هیکًًذ .کىوو دس ايتهای کتاب خىد با ػًىاو ساختار انقالبهاى

ػلمی هىفك ،ؽبيه يداتيافتگاو ايتخابايذ .به دليل ايىکه
علمی هیگىيذ يظشيههای
ِ
______________________________________________________
1. Thomas Kuhn
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يگاه سايح به پيؾشفت
تکاهل صيغتی هؼغىف به هذف ييغت و پيؾشفتی يذاسد بًابشايى ِ

ػلمی ييض بايذ تغييش کًذ .به ػباست ديگش ،ايى يگشػ که پيؾشفت ػلمی علغلهای اص

ػلمی ثابت و داين هیؽىد بايذ تغييش کًذ.
هشازل اعت که هًدش به زميمت
ِ

تىلميى هن دس هذل خىد بشای تکاهل ػلن ،هؼغىف به هذف بىدو سؽذ ػلن و ايذهی

پيؾشفت سا سد هی کًذ .دس يگشػ تىلميى ،ػلن دس فشآيًذی هؾابه با تکاهل صيغتی اص
عشيك ايتخاب عبيؼی سؽذ هیکًذ 3.به ػميذهی او دس سؽذ هفاهين ػلن ،هتغيشهای صيادی

خىد عبيؼت ،ػىاهل هؤثش دس تکاهل هؼشفت
صيادی اص لبيل يظشيهها ،لىاييى ،سوػها و ِ

ػلمی هغتًذ 7.يتيدهی يهايی ،تقىيشی اص تکاهل هؼشفت ػلمی اعت که پيؼسويذه و
ِ
هؼغىف به هذف ييغت.
تکاهلی پىپش دس کتاب او با ػًىاو منطق اکتشاف علمی به
سيؾههای هؼشفتؽًاعی
ِ

ابغال
چؾن هیخىسد :سوػ زذطها و ابغالها .به يظش پىپش ويژگی سوػ تدشبی،
ِ
عيغتن هىسد آصهايؼ اعت و يه زفظ زيات عيغتنهای بیدوام .هذف ايى سوػ ،لشاس
ِ
دادو عيغتنها دس هؼشك خذیتشيى آصهايؼهاعت تا عيغتنهايی که دس همايغه با

هؼشفت ػلمی فشآيًذی
ديگشاو هًاعبتشيذ ايتخاب ؽىيذ .پىپش ػميذه داسد که تکاهل
ِ
ِ
داسويًی اعت .يظشيهها اص عشيك فشآيًذ ايتخاب عبيؼی بهتش با زيغهای که لقذ باصيمايی
آو سا داسيذ عاصگاس هیؽىيذ و اعالػات بيؼتشی سا دس هىسد آو زيغه هیدهًذ ،يؼًی به
زميمت يضديکتش هیؽىيذ.
ً
يکی اص افىل اعاعی هؼشفتؽًاعی تکاهلی عًتی ،هثال دس هؼشفتؽًاعی کًشاد
لىسيظ 1،ايى اعت که هیتىايين با هغالؼه هىخىدات دسباسهی هسيظ صيغت هؼشفت

______________________________________________________
1. Toulmin, S. Human Understanding: The Evolution of Collective
Understanding, Princeton University Press, Princeton, 1972, p.135.
2. Toulmin, S. “The Evolutionary Development of Natural Science”,
Merican Scientist 55, 1967, p.465.
3. Konrad Lorenz
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کغب کًين؛ صيشا هىخىدات ،خهاو بيشويی سا باصيمايی هیکًًذ .تدشبهگشايی هًغمی

3

سابغهی لاػذههًذی 7بيى خهاو و صباو ايغاو بشلشاس يمیکًذ ،هشچًذ دس ايى يسلهی
فلغفی اص سابغهی صباو و خهاو عخى گفته هیؽىد اها اص سابغهای لاػذههًذ دس چگىيگی
ايداد ايى سابغه عخًی به هياو يمیآيذ .سابغهی لاػذههًذ بيى خهاو خاسخی و

اسگاييغنهايی که دس آو صيذگی هیکًًذ دس سويکشد عاصؽی 1پیگشفته هیؽىد .دس يظشيهی

تقىيشی ويتگًؾتايى سابغهای بيى صباو و خهاو بشلشاس هیؽىد ،اها لاػذههًذ بىدو ايى
سابغه به ايى هؼًاعت که چشا و هغابك چه لاػذهای ايى سابغه بشلشاس هیؽىد.
پىصيتيىيغتهای هًغمی بشای چگىيگی بىخىد آهذو لاػذههًذ صباو دس استباط با
عاختاسهای خهاو يظشی يمیدهًذ.
دس هؼشفتؽًاعی تکاهلی عًتی فشك بش ايى اعت که خهاو بيشويی که اسگاييغنها با
ً
آو عاصگاس هیؽىيذ يغبتا ثابت اعت .بًابشايى اسگاييغنهايی که با خهاو بيشويی عاصگاس
هی ؽىيذ ،دس فىست بما و تىليذ هثل ،دس عىاليی هذت دس هىسد هسيظ صيغت خىد
هیتىايًذ هؼشفت اسائه دهًذ.
زيات ،تؼادلی پىيا هياو هىخىد صيذه و هسيظ اعت .ايى تؼادل صهايی زفظ هیؽىد
که هسيظ ،هًاعب خايىس يا گياه باؽذ .اگش خايىس دس هسيغی هتفاوت اص هسيغی که با آو
عاصگاس ؽذه اعت لشاس گيشد تؼادل اص بيى هیسود .يک هاهی خاسج اص آب هیهيشد.

1

هفهىم عاصگاس ؽذو يمؼ تؼييى کًًذهای دس هؼشفتؽًاعی تکاهلی داسد .لىسيظ 1دسباسه
عاصگاسی هیگىيذ:
______________________________________________________
1. Logical Empiricism
2. Non-Arbitrary
3. Adaptationist Approach
4. Maynard Smith, J. The Theory of Evolution, Canto [First published by
Cambridge, Cambridge University Press], Cambridge, 1993 (1958), p.15.
5. Lorenz
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عن اعب ،ؽکل
دعتگاه ػقبی هماو لذس لىاييى عبيؼت سا هؾخـ هیکًذ که ِ

صهيى سا هؾخـ هیکًذ .به عايی که عن اعب دس هسيغی که با آو عاصگاس يؾذه اعت
دچاس هؾکل هیؽىد ،دعتگاه ػقبی هشکضی دس ػملکشد خىد بش عش تغييشات پيؼبيًی
يؾذه گيش هیکًذ .هماو عىس که عن اعب با صهيى اعتپی که با آو همابله هیکًذ عاصگاس
هی ؽىد ،دعتگاه ػقبی هشکضی ييض با خهاو والؼی که ايغاو با آو همابله هیکًذ عاصگاس
هیؽىد .ايى دعتگاه اص عشيك همابله با والؼيت عی تکاهل يژادی که چًذ دوساو عىل
هیکؾذ عاختاس هًاعبی هیيابذ تا گىيهها سا زفظ کًذ.

3

عاصگاسی ،ػاهل افلی تًاعب هياو عاختاسهای ؽًاختی (رهًی) و عاختاسهای
خهاو خاسج اعت( .دس همابل ،اعتؼاسه افالعىو دسباسه چؾن سا به ياد آوسين که هیگفت
«چؾن با خىسؽيذ هماهًگ يؾذه اعت ،صيشا خىسؽيذ هشگض با چؾن ديذه يؾذه

اعت )2».الصم به رکش اعت که چًيى ديذگاه عاصػگشايايه افشاعی دس هؼشفتؽًاعیهای
تکاهلی اخيش با چالؼهای صيادی هىاخه ؽذه اعت .به ػًىاو يمىيه سيچاسد لىيتيى

1

1

هیگىيذ هىخىد و هسيظ هؾخـکًًذهی يکذيگشيذ و هشگض اص هن خذا ييغتًذ.
ْ
هىيظ با الهام اص کاسهای پىپش هیگىيذ اسگاييغنها يظشيههای تدغذيافته هغتًذ .بًا
به ديذگاه هىيظ ،هش اسگاييغن يظشيهای دس هىسد هسيظ صيغت خىد اعت 1.يؼًی ففات

اسگاييغن و عاختاس او دسباسه هسيظ صيغتی که يغبت به آو عاصػ يافته اعت اعالػاتی
اسائه هیدهذ .هنچًيى هیتىاو گفت هش اسگاييغن هسيظ خىد سا تؼشيف هیکًذ .دس
ايىخا واژهی «تؼشيف» اعتؼاسی اعت و به هؼًای ايى اعت که اسگاييغن دسباسهی هسيظ
______________________________________________________
1. Campbell, “Evolutionary Epistemology”, The Philosophy of Karl
Popper, p.447.
2. Wuketits, “Evolution as a Cognition Process: Towards an Evolutionary
Epistemology”, Biology and Philosophy1, p.201.
3. Richard Lewontin
4. Lewontin, R., “Adaptation”, Scientific American 239 (3), 1978, p.169.
5. Wuketits, “Evolution as a Cognition Process: Towards an Evolutionary
Evolutionary Epistemology”, Biology and Philosophy1, pp.151-60.
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صيغت اعالػاتی اسائه هیدهذ .اسگاييغن هسيظ صيغت خىد سا به ػلت عاصػ ايتخابی
باصيمايی هیکًذ .بًابشايى يک اسگاييغن ،به هؼًای والؼی کلمه يظشيهای اعت که ابغال

يؾذه اعت .آؽياو 3اسگاييغن و خىد آو يک فشضيه دسعت هىلتی هغتًذ .بًا به ديذگاه
هىيظ ،يظشيه و اسگاييغن هتشادف يکذيگشيذ 7.يظشيه/اسگاييغن ايتظاسات خافی دسباسه

هسيظ خىد داسد و اگش با هسيظ خىد عاصگاس ؽىد صيذه هیهايذ؛ دس غيش ايى فىست
يظشيه/اسگاييغن ابغال هیؽىد .يک يظشيه/اسگاييغن که هذت عىاليیتشی صيذه هیهايذ به
زميمت يضديکتش اعت .اسگاييغنها با آو خًبههايی اص خهاو که عشوکاس داسيذ عاصگاس
هیؽىيذ .هسيظ صيغت اعالػات هشبىط به آو خًبهها سا دس عاختاسهای بذيی هىخىد
صيذه باصيمايی هیکًذ .بًابشايى اسگاييغنها دسباسهی هسيظ صيغت اعالػاتی اسائه
هیدهًذ .دس اسگاييغنهايی که بما يافتهايذ اعالػات بيؼتشی هتدغذ ؽذه اعت و
بًابشايى ،به ػميذه هىيظ ،به زميمت يضديکتشايذ .دس هؾابهت با اسگاييغنها ،يظشيههايی
بماء يظشيهها ،آؽياو
که هذت بيؼتشی صيذه بمايًذ به زميمت يضديکتشيذ .هنچًيى دس ِ
ً
يظشيه اهميت داسد .يظشيههای کارب هیتىايًذ دسوو آؽياوهای خافی (هثال آؽيايی
هملى اص خشافهها) به هذت عىاليی صيذه بمايًذ.
ً
هغابك يظش هىيظ ،عاختاس و سفتاس يک هاهی يظشيهای دس هىسد آب اعت .هثال
عاختاس وسلهای بشخی هاهیها که دس ػمك اليايىطها صيذگی هیکًًذ باصيمايايًذهی فؾاس
صياد و عاختاس خاؿ هاهیهای سودخايهای باصيمايايًذهی ؽذت خشياو آب اعت .دس
همابل ،يک پشيذه ويژگیهايی اص آب سا باصيمايی يمیکًذ .هىيظ هیگىيذ اسگاييغن ،آو
بخؼ اص خهاو سا که با آو عاصگاس ؽذه اعت باصيمايی هیکًذ و ايى باصيمايی صبايی يا
______________________________________________________
 :Umwelt/Niche 3هًظىس اص آؽياو ،تًه ا هسيظ صيغت هىخىد صيذه ييغت بلکه به تؼاهل ػًافش صيذه و
غيشصيذه با هىخىد صيذه و با يکذيگش آؽياو گىيًذ.
 .7هتشادف ييض يک اعتؼاسه اعت .به ايى هؼًا که اسگاييغن ،يظشيهای تدغذ يافته و يظشيه ،اسگاييغمی ايتضاػی
اعت .يظشيهها هايًذ اسگاييغنها صيذه هغتًذ و تىليذ هثل هیکًًذ .صيذه بىدو و تىليذ هثل ييض يمىيههايی ديگشاص
اعتؼاسههايی هغتًذ که دس هتىو هؼشفتؽًاعی تکاهلی به وفىس يافت هیؽىيذ.
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آگاهايه ييغت .دس ديذگاه هىيظ ،يظشيههای تدغذيافته به صباو بياو يمیؽىيذ بلکه دس
عاختاسهای آياتىهيک يا پاعخهای واکًؾی و غيشه تدغذ يافتهايذ .هنچًيى دس ديذگاه
هىيظ ،يظشيهها ،اسگاييغنهای ايتضاػی هغتًذ .بؾش اص هش دو اعت .صيشا ػالوه بش
عاختاسهای آياتىهی و غيشه داسای هؼشفت صبايی اعت .هىيظ هیگىيذ يظشيههايی ييض که

دس لالبهای صبايی بياو هیؽىيذ يتيده فشآيًذ تًىع و ابما ايتخابی هغتًذ 3.ايى يظشيهها،
هايًذ اسگاييغنها هغتًذ .هىيظ هذػی اعت صيغتؽًاعی تقىيش هؼتبشتشی اص فيضيک
دسباسهی خهاو اسائه هیدهذ .بًابشايى هیتىاو با هغالؼه اسگاييغنهايی که عاصگاس با هسيظ
خىد ؽذهايذ دسباسه هسيظصيغت هؼشفت بذعت آوسد .دس ايى ديذگاه اسگاييغنها يک
سابغه لاػذههًذ ،يه بيى صباو و خهاو بيشويی ،بلکه بيى کليت هىخىدات صيذه (بذوهای
آوها) با خهاو بيشويی بشلشاس هیکًًذ.
کمبل بشای سؽذ ػلن و تغييشات ػلمی ،هذل تًىع کىس و ابماء ايتخابی _تکىا_

( 7)BVSRسا اسائه هیدهذ .ايى هذل هن بشای تبييى تکاهل صيغتی اعت و هن تغييش
هفهىهی .پىپش با هذل کمبل هىافك بىد و تا زذود صيادی يگشػ کمبل سا دس تىافك با هذل
خىد هی دايغت .البته الصم به رکش اعت که هذل کمبل لبل اص آؽًايی او با پىپش اسائه ؽذه
اعت .دس هذل تًىع کىس و ابماء ايتخابی ،تکاهل صيغتی و تغييش هفهىهی به ػًىاو
فشايًذهای «زل هغأله» دس يظش گشفته هیؽىيذ.
کمبل ادػا هیکًذ که ايى هذل هیتىايذ هن تکاهل صيغتی و هن تکاهل فشهًگی سا
تبييى کًذ .به اػتماد کمبل ،اوليى هىخىدات صيذه دس ابتذايیتشيى ؽکلهای زيات ،بشای
پيذا کشدو غزا اص سوػهايی بهشه هیگيشيذ .آوها دس هسيظ زشکت هیکًًذ و به عىس
تقادفی به ديبال غزا هیگشديذ .دس هشزلهی بؼذ بخؼهای زغی هتًىع تکاهل پيذا
هیکًًذ تا هىخىدات صيذه بذوو ايىکه خىد سا دس هؼشك خغش ازتمالی لشاس دهًذ،
______________________________________________________
1. Wuketits, “Evolution as a Cognition Process: Towards an Evolutionary
Epistemology”, Biology and Philosophy1, pp.160-8.
2. Blind Variation and Selective Retention
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هسيظ سا کاوػ کًًذ .سخذاد و تکاهل بخؼهای پيؾشفتهتش که تا زذودی با هن
همپىؽايی داسيذ ؽاهل ايى هىاسدايذ :ػادات ،غشائض ،تفکش بش پايهی بيًايی ،تفکش بش پايهی
يادياسی ،کاوػ ييابتی غيش هغتمين اختماػی (يادگيشی هؾاهذهای و تمليذ) و صباو که دس
اداهه به آوها باصهیگشدين .ايى هىاسد صهيًه سا بشای ظهىس فشهًگ و دس پی آو ػلن فشاهن
يگشػ علغله هشاتبی او
هیکًًذ .خًبههايی اص هذل کمبل يمذ ؽذه اعت .اول ايىکه
ِ

بهعىس کاهل به تأييذ صيغتؽًاعاو تدشبی يشعيذه اعت .زتی خىد کمبل هن ايى
هىضىع سا هیپزيشد .دوم ايىکه کمبل هذػی اعت ساهزلهای ازتمالی هىخىدات صيذه
بىدو باسص
دس فشآيًذ زل هغأله «کىس» هغتًذ .هًتمذاو کىس بىدو زل هغأله سا با التفاتی ِ

پژوهؼهای ػلمی ياعاصگاس هیدايًذ .دس فقل عىم به بغظ و بشسعی ايى دو ايتماد
هیپشداصين.
هذل او بشخالف هذل پىپش
ديىيذ هال اص ديگش هؼشفتؽًاعاو تکاهلی بهيام اعتِ .

عبيؼتگشايايه اعت .پىپش يمؼ دايؾمًذاو سا دس سؽذ هؼشفت ػلمی دسيظش يمیگيشد.
پىپش فشآيًذ زذطها و ابغالها سا سلابت هياو فشضيهها دسيظش هیگيشد يه سلابت هياو
يگشػ هال
دايؾمًذاو .اها هال بش يمؼ دايؾمًذاو دس تىعؼه ػلن تىخه داسد .هضيت ديگش
ِ
اختماػی ػلن تأ کيذ هیکًذ.
يغبت به يگشػ پىپش ايى اعت که هال بش ُبؼذ
ِ
هؼشفتؽًاعاو تکاهلی ديگشی ييض وخىد داسيذ که اص يظشيه تکاهل صيغتی دس سؽذ
ً
هؼشفت ػلمی به يسى ديگشی بهشه هیگيشيذ .هثال ييکالط سؽش 3هؼتمذ اعت سلابت بش
عش سوػها اعت و يه بش عش يظشيهها يا هفاهين يا خىد دايؾمًذاو .اص ديذ وی ايتخاب
عبيؼی دس فشآيًذ ػلمی سوػهای کاسآهذ سا ايتخاب و سوػهای ياکاسآهذ سا ززف
هیکًذ.
دس زال زاضش بشخی اص هؼشفتؽًاعیهای تکاهلی يىيى با يظشيه عيغتنها تمىيت
ؽذهايذ .سويکشدهای عيغتمی به هؼشفتؽًاعی تکاهلی که اص خايب فيلغىفايی هايًذ
______________________________________________________
1. Nicholas Rescher
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ووکتيتظ اسائه ؽذه اعت فشاتش اص هفهىم ايتخاب عبيؼی داسويى هیسويذ و بش ديذگاه

يکعشفه عاصگاسگشايی 3غلبه هیکًذ 7.دس ديذگاه عاصگاسگشايی هسيظ و هىخىد اص هن
هغتمل هغتًذ و هسيظ تغييش يمیکًذ و هىخىد بشای بماء با هسيظ عاصگاس هیؽىد .دس
سويکشد يظشيه عيغتنها هسيظ به تًهايی هىخب تغييشات تکاهلی ييغت .عاصوکاسهای
ِ
بيشويی (هسيغی) و عاصوکاسهای دسويی (دسوو هىخىد صيذه) هغتمل اص هن کاس

يمیکًًذ .هش دو عاصوکاسهای دسويی و بيشويی دس لالب عيغتن به هن هتقلايذ.

1

رئالیسم معرفتشناسی تکاملی

هؼشفتؽًاعاو تکاهلی سئاليغتهای فشضيهای 1هغتًذ .دس ايى سئاليغن فشك بش ايى
اعت که خهاو هغتمل اص ايغاو وخىد داسد و ايى خهاو عاختاسهايی کمابيؼ پايا داسد.
هنچًيى بش ويژگی فشضيهای هؼشفت تأ کيذ هیؽىد .هؼشفتؽًاعی تکاهلی ،به ويژه دس
لشائتهای يىيى ،هشگض ادػا يمیکًذ که تقىيش اسگاييغن اص خهاو کاهل اعت و يا ايىکه
بهعىس خاؿ هؼشفت ايغايی کاهل اعت ،بلکه هذػی اعت با پيؼفشك سئاليغن
فشضيهای بشخی خًبههای خهاو ؽًاخته هیؽىيذ .به ػباست ديگش ؽًاخت ،ؽًاخت
خهايی اعت که با سئاليغن فشضيهای باصيمايی ؽذه اعت .هؼشفتؽًاعی تکاهلی،
خايىساو سا ييض به ػًىاو سئاليغتهای فشضيهای دسيظش هیگيشد ،صيشا تکاهل سا فشآيًذ
کغب هؼشفت هیدايذ و بماء اسگاييغن وابغته به هساعبه عاختاسهای خافی اص والؼيت
اعت .به ػباست ديگش ،ايىکه هؼشفتؽًاعی تکاهلی زيىايات سا به ػًىاو سئاليغتهای
فشضيهای دس يظش هیگيشد ،به ايى هؼًاعت که زيىايات ييض با ايتظاسات عشد يؾذهای با
خهاو پيشاهىو خىد هىاخه هیؽىيذ .زيىايات ييض بهعاو ايغاو با خهاو فی يفغه هىاخه
______________________________________________________
1. Adaptationism
2. Wuketits, “Evolution as a Cognition Process: Towards an Evolutionary
Epistemology”, Biology and Philosophy1, p.201.
3. Ibid.
4. Hypothetical Realism
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يمیؽىيذ بلکه اص عشيك هذلهايی کاسآهذ چًيى هیکًًذ و ايى هذلها به هثابهی
فشضيههای ابغال يؾذهی کاسآهذی هغتًذ که تا کًىو به بما و تىليذ هثل خايىس ياسی
سعايذهايذ و البته دليلی بشای ِابماء آوها به ويژه دس فىست تغييش دس هسيظ وخىد يذاسد.

پيؼفشك(ايتظاس) خايىساو ييض ايى اعت که ادساکؾاو اص ؽیء با آو هغابك اعت .البته
بدض ايغاو و به ازتمال کن بشخی يخغتیها ،هيچ اسگاييغمی آگاهايه به وخىد خىد و
خهاو پيشاهىو واکًؼ يؾاو يمیدهذ .بشای هثال گشبههای وزؾی همىاسه بضهای کىهی سا
ؽکاس هیکًًذ .اگش ايى سويذ اداهه پيذا کًذ هيچ بض کىهی صيذه يخىاهذ هايذ .اها چًاوکه
صيغتؽًاعاو تکاهلی و هؼشفتؽًاعاو تکاهلی هیگىيًذ دسک يک بض کىهی دسباسه
بضهای کىهی و عايش اؽياء ،بهعىس ژيتيکی با ايتخاب عبيؼی پايذاس ؽذه اعت .يؼًی
هؼشفتی پيؾيًی دسباسه پذيذههای خهاو و اص خمله گشبههای وزؾی ،بهعىس پغيًی دس
علغله يىکلئىتيذی  DNAبضهای کىهی لشاس داسد .به هميى دليل هؼشفتؽًاعاو تکاهلی
اعتذالل هیکًًذ که خايىساو (اص خمله ايغاوها) سئاليغتهای فشضيهایايذ ،دس غيش ايى
فىست صيذه يمیهايذيذ .به لىل خشج عيمپغىو 3،هيمىيی که دسک سئاليغتی اص پشيذو بش

7
اک والؼيت ،ؽشط ضشوسی بشای بماء
ؽاخه دسخت يذاسد هيمىيی هشده اعت .اگشچه ادس ِ

اعت؛ اها کافی ييغت .ايتخاب عبيؼی بماء ياهسذود سا تضميى يمیکًذ .سئاليغن کافی

ييغت!

1

هىخىدات صيذه به دليل صيذگی دس آؽياوهای اکىلىژيکی هتفاوت ،داؽتى
تاسيخچههای تکاهلی هتفاوت و بهشههًذی اص تىاوهای زغی هتفاوت ،تقاويش هتفاوتی
اص خهاو سا دسک هیکًًذ .بًابشايى بخؾی اص والؼيت خهاو و زتی والؼيات هتفاوتی اص
خهاو سا دسک هیکًًذ.
______________________________________________________
1. George Simpson
2. Wuketits, “Evolution as a Cognition Process: Towards an Evolutionary
Epistemology”, Biology and Philosophy 1, p.198.
3. Ibid.
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معرفت انسان در معرفتشناسی تکاملی
ايغاوها ؽبيه ديگش خايذاساو ،آؽياو خىد سا داسيذ؛ يؼًی با عاختاسهای هؼيًی اص والؼيت
عاصگاس هیؽىيذ .ايى عاختاسهای هؼيى لغمتهايی اص خهاو هغتًذ که ايغاو بشای
ؽًاخت و ػمل ،با آو هىاخه اعت .خهايی که ايغاوها دس آو صيذگی هیکًًذ خهاو زذ
وعظ اعت .ويژگی ايغاو ايى اعت که با لىای ؽًاختی خىد هیتىايذ فشاتش اص
ؽًاعی تکاهلی
هسذوديتهای خهاو با ابؼاد هتىعظ بشود .اص بشخغتهتشيى يتايح ايغاو
ِ

که يتيدهی هؼشفتؽًاعی تکاهلی اعت ،ايى اعت که عاختاسهای رهًی ايغاو يؼًی

هًغك و تفکش يتايح تکاهلايذ و دس کًاس عايش عاختاسهای صيغتی تکاهل هیيابًذ.
ً
هؼشفتؽًاعی تکاهلی هذػی ييغت که فشهًگ يا تکاهل فشهًگی سا هیتىاو کاهال دس
ػباسات و افغالزات تکاهل صيغتی تبييى کشد ،بلکه هیگىيذ تؼييىکًًذههای صيغتی،
ات بىخىدآهذه دس عاختاس فيضيکی ايغاو اص خمله افضايؼ ظشفيت هغض ،زشکت
هثل تغييش ِ
با دو پا و هايًذ آو دس تکاهل فشهًگ دخيل هغتًذ .تکاهل فشهًگی فشاتش اص تکاهل صيغتی

هیسود و اص خىد اعتمالل خافی سا يؾاو هیدهذ .دس پاعخ به ايى پشعؼ که «سابغه بيى
تکاهل هغض و ييشوی فکش چيغت» 3هغلىبتشيى پاعخ بشای هؼشفتؽًاعاو تکاهلی اؽاسه

اؽاسه به يىػی« يىپذيذ ِايگاسی» 7اعت .يؼًی زاالت رهًی دس ايغاوها ،بش اثش تؼاهالت
هؼيًی هياو ػىاهل هادی (يؼًی تشکيبات عاختاسی هغض) ظهىس هیيابًذ .دس فشآيًذ تکاهل

ػىاهل هادی يکپاسچه هیؽىيذ تا عيغتنهايی خذيذتش و پيچيذهتش بغاصد .تکاهل هغض
فشآيًذی اعت که عی آو يىسووها به هن هتقل هیؽىيذ تا عاختمايی پيچيذهتش بشای
کاسکشدهای پيچيذهتش عاخته ؽىد.
______________________________________________________
1. Ibid, p.199.
2. Emergentism
عی دهه گزؽته دسباسهی يىپذيذايگاسی دس فشآيًذ تکاهل کتابها و هماالت فشاوايی به سؽته تسشيش دسآهذه اعت.
ايی کمبل که آوسا  Emergenceهیياهذ آوسدهاين .بش اعاط ايى افل دس
دس فقل بؼذ يکی اص افىل تمليلگش ِ

صيغتؽًاعی لىاييًی وخىد داسيذ که به لىاييى عغر پاييىتش تمليل يمیيابًذ.
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يکی اص ايتمادها به هؼشفتؽًاعی تکاهلی ايى اعت که ايى هؼشفتؽًاعی يمیتىايذ
به هغائل عًتی هًداسبًياد هايًذ هاهيت تىخيه بپشداصد .دس ايى باسه خاو ديىئی به ػًىاو
يخغتيى فيلغىفی که به پياهذهای يظشيهی داسويى بشای هؼشفتؽًاعی تىخه داسد هؼتمذ
اعت که يىع پشعؼهايی که فيلغىفاو عشذ هیکًًذ و ييض يىع پاعخها بايذ تغييش کًًذ .اص
ديذ وی با خذی گشفتى داسويى بغياسی اص پشعؼهای فلغفی يه زل ،بلکه هًسل
هیؽىيذ .اها بشخی هن هؼتمذيذ اگش تىخيه سا کًاس بگزاسين هؼشفتؽًاعی سا کًاس
گزاؽتهاين .سويکشد کمبل ايى اعت که هؼشفتؽًاعی تکاهلی تىفيفی اعت و هکمل
هًداسبًياد عًتی اعت و يه خايگضيًی بشای آو .به ػباست ديگش هؼشفتؽًاعی
سويکشد
ِ
ِ

تکاهلی به تىفيف خًبههای تدشبی کغب هؼشفت و هؼشفتؽًاعی عًتی به هًداسهای
کغب هؼشفت هیپشداصيذ و تبادل ايذه هیکًًذ ،به هميى دليل هکمل هنايذ .بشخی تمايل
داسيذ تىخيه سا به کلی سها کًًذ .بشخی ديگش هًداسها سا به ػًىاو لىاييى سوػؽًاختی
ِ
تفغيش هیکًًذ که هیتىاو ؽشزی ايتخابگشا بشای آوها اسائه داد .بذيى هؼًی که دس باصاس
های ػلمی هىفك دس همابله با هسيظ
ايذهها ،هًداسها و لىاييًی که عبب سؽذ يظشيه ِ
هیؽىيذ ،اص خمله ؽيىههای اعتًتاخی ،يغبت به آو هًداسهايی که ايى هضيت سا يذاسيذ
ايتخاب هیؽىيذ .هًداسهايی که بهکاسگيشی آوها به هىفميت هیايداهذ هىخهايذ.
ً
هًىص هؼشفتؽًاعی تکاهلی به فىست يک يظشيه کاهال پخته دسيياهذه اعت ،چشا که
دس ابتذای ساه اعت و هغائل گىياگىيی اص خمله هًؾاء و تىعؼه رهى بیپاعخ بالی
هايذهايذ .پيچيذگی و گغتشدگی ػلىم تکاهلی و وابغتگی آوها به يکذيگش به پيچيذگی
دسک
هؼشفتؽًاعی تکاهلی هیافضايذ .اها ايى هؼشفتؽًاعی ظشفيتهای صيادی بشای ِ
سؽذ
تاسيخچهی بؾش داسد .اگش بتىايين گزؽتهی خىد سا بذايين و فشآيًذ سؽذ خىد اص خمله ِ
3
دعتگاه ؽًاختی سا بفهمين ،هيتىايين بشای آيًذه خىد بهتش بشياههسيضی کًين.
______________________________________________________
1. Ibid., p.204.
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