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 گفتارپیش

ساختاخ علماا  عع،  1961، فیلستو  شتتهیر امریکتایی، در   1ارنستت نیگتل  
برانگیتز کته   را منتشر کترد. کتتابی ستتایش    2مشکالتیعد عمنطقعتبیینعلممی
را ارائته  « 3گترای منالقتی  تجربته »اصتالال   تصویر روشنی از فلسفۀ علتم  بته  

هتا قبتل   دهد. این فلسفه، دیدگاهی از علم بر پایۀ فیزیک است که به قترن می
(، فیلستوفان بتزر    1840) 5( و ویلیام هیتول 1830) 4هرشلگردد. جانبازمی

فرستایی  علم اهل بریتانیا، و نیوتونیان پرشوری که در نیمۀ اول قرن نوزده قلم
ل و چنتد تتن دیگتر، بخصتو      کردند، خیلی با آن مأنوس بودنتد. نیگت  می

( در 1965-1966) 7( در انگلستتان و کتارل هم تل   1953) 6ریچارد بریثویتت 
                                                           

1. Ernest Nagel رودولتف  همتراه  بته  او. بتود  آمریکتایی  علم فیلسو  نیگل ارنست؛ 
 دانسته منالقی پوزیتیویسم جنبش مهم افراد از هم ل، کارل و رایخنباخ هانس کارناپ،

 شود )م(. می
2. The Structure of Science: Problems in the Logic of Scientific Explanation 
3. logical empiricist 

4. John F. W. Herschelشتناس، ستتاره  ریاضتیدان،  هرشتل،  ویلیتام  فردریتک  جان سِر ؛ 
 .داشت فعالیت شناسیگیاه کار در نیز، سال چند او. بود تجربی مخترع و عکاس شیمیدان،

 است )م(. شناسیستاره سیستم خاصی در از استفاده او همچنین بنیانگذار
5. William Whewellآنگلیکتان،  کشتیش  دانشتمند،  انگلیستی،  متفکر یک هیول، ویلیام ؛ 

 ( )م(.1794 -1866بود ) علمی مورخ و خداشناس فیلسو ،
6 .Braithwaite Richardفیلسو  انگلیسی متخصص در فلسفۀ علتم، اختالو و فلستفۀ     ؛

 ( )م(. 1900 -1990دین )
7 .Carl G. Hempelگرایی اثبات و علم فلسفه برجستۀ هایچهره از هم ل گوستاو کارل ؛ 

 قتانونی  -استنتاجی مدل بسط و بحث او شاخص کارهای از. است بیستم قرن در منالقی
 به تبدیل میالدی 1960 و 1950 هایدهه در روش این. است هاپدیده علمی تفسیر برای
 است کالغ پارادوکس او معرو  کارهای دیگر از. بود شده علم فراگیر و استاندارد روش



دیدنتد. در ایتن   متی  1موضتوعی های اصتل ها را همچون سیستمامریکا، نظریه
حرکت و جاذبۀ نیوتن در بتا  بتوده   ها، بعضی فرضیات از قبیل قوانینسیستم

لیله در پایین و بصورت قیاسی از آنهتا  و قوانین تجربی یعنی قوانین ک لر و گا
ای بود و جزئیات بسیار زیادی وجود داشتت،  شوند. بحث پیچیدهاستنتاج می

از اشکا ت نظری کلی مانند استفاده از قیاس گرفته تا مشتکالت مربتوب بته    
 تأیید، بخصو  وقتی که بحث ذوات نامرئی یا نظری در میان بود.  

بحث تاریخی در کتتاب نیگتل وجتود     درست نیست اگر بگوییم که هیچ
ندارد. غیر از بحثی که دربارۀ تاریخ بعنوان یک علم و یتا شتاید هتم بعنتوان     
یک شکست در مقام یک علم وجود دارد، فصل خیلتی ختوبی هتم دربتارۀ     

افتتد کته   وجود دارد. چنین چیزی وقتی اتفاو متی  2نظریهتحوّل )فروکاست( 
ی، از یک نظریۀ قدیمی و در ایتن متورد،   یک نظریۀ جدید، مثالً مکانیک آمار

ترمودینامیک )مثال نیگل همین است( پیشی گرفته و آن را در خود مستتحیل  
های کتوچکی  کند. قوانین تجربی دربارۀ دما و فشار گازها، براساس حبابمی

شوند. در هرحال، استاس تبیتین   کنند توضیح داده میکه در ظر  حرکت می
ساحت کشف را از ستاحت  »ان منالقی این بود که: گرایهرچیزی برای تجربه

دانتان استت کته بتا آدمهتای      ساحت کشف، ساحت تتاریخ «. توجیه جدا کن
جتور فکرهتای غیرعقالنتی را در    جایزالخالایی سروکار دارد که همواره همته 

است که جلتوی آتتش بته     3( در این مورد ککوله1966سر دارند. مثال هم ل )

                                                                                                                  
 پردازد )م(.می استقرا مسئلۀ به که

1. Axiom systems 

2. Theory reduction 
3. Friedrich August Kekuléدان آلمانی بود که در سال شیمی: آوگوست ککوله شیدرفر ؛

 کند )م(. شناسایی را بنزن توانست ساختار حلقوی 1857

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%B2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%B2%D9%86


بلعتد و بته ایتن    بیند که دم ختودش را متی  میخواب رفته و خواب ماری را 
رستد. درحالیکته، ستاحت    ای مولکول بنزن میترتیب به کشف ماهیت حلقه

استت کته بتا موجتودات و      2شهریاران فیلستو   1های اس ارتتوجیه، محله
چیتزی  های ثابت افالطونی ستروکار دارد. هتر  پیوستگی آنها به جهان صورت

هتا،  . تاریخ و تغییر نظریهشودصالحیت می که نیوتنی باشد، در اینجا صاحب
در نمایۀ کتتاب نیگتل   « انقالب»چیزهای مهمی نیستند. مثالً، هیچ ارجاعی به 
شناستی وجتود نتدارد، درحالیکته     وجود ندارد. حتی هیچ بحثی دربارۀ زمین

ای و تکتونیتک  علوم مربوب به زمین در آنزمان، بدلیل ظهور نظریۀ رانش قاره
ترین مباحث روز بتود. در ایتن جتا، تغییتری نستبت بته       داغای، جزو صفحه

( همیشه به تاریخ علم عالقته داشتت و او   گذشته وجود داشت. هیول )
شناستی در زمتان   پردازی دربتارۀ زمتین  همراه هرشل، بازیگران اصلی نظریهبه

گرایی منالقی غیرتتاریخی  خودشان بودند. اما اوضاع دیگر اینالور نبود. تجربه
 !3و مفتخر به آن بود.

                                                           
1 .Spartanآن نزدیکی در یونان است که در واقع موره جزیرۀشبه در باستانی مشهور شهر ؛ 

 آنجا در را ناتوان و علیل و شده سقط اطفال هااس ارتی بود و باراترون به موسوم پرتگاهی
 افکندند)م(می
2 .philosopher kingsقترار  اگر که هستند کسانی افالطون اندیشۀ در فیلسو  شهریاران ؛ 

 بگیرند)م(. دست در را قدرت بایستمی پذیرد، تحقق او آرمانشهر باشد
 در انقتالب  دربتارۀ  که بودم گروهی جزو من علم، فلسفۀ انجمن نشست در ،1978 در. 3

 را هم تل  و نیگل کار بسیار، سرمستی با من. (Ruse, 1981) کردندمی بحث شناسیزمین
 استت،  عتادی  متواردی  چنتین  در که آورشرم خماری این پایان در اینکه تا کردممی نقد

 سرشان و دارند لب بر اجمالی لبخندی و اندنشسته جلو ردیف در که کسانی شدم متوجه
 متن . هم تل  کتارل  و نیگتل  ارنست جز نبودند کسی دهندمی تکان موافقت عالمت به را

 حملته  متن  کتار  بته  کته  متکبتری  جوانان با که امکرده تلقی درسی بعنوان این را همیشه
 که شبی در کمتر نوشیدن برای هشداری همینالور و ت باشم داشته خوبی برخورد کنند،می
 . بروم سخنرانی برای فردایش است قرار



چیز تغییر کرد. متردی بیترون از جامعتۀ    همه  1962در سال بعد یعنی در 
نویسی علم رو کرده بتود ت    فلسفی ت کسی که قبالً فیزیکدان بود اما به تاریخ 

کتابی را که مثل عنوانش انقالبی بود، منتشر کترد. تومتاس کتوهن، کته قتبالً      
ستتتانداردی بتترای انقتتالب چیتتزی را نوشتتته بتتود کتته هنتتوز هتتم توصتتیف ا

؛ 1هاخ علممایععسختاخ عانقاال ع شود، این بار با نوشتنکوپرنیکی شمرده می
تفکر فلسفی متعار  دربارۀ طبیعت و مسیر  علم را به چالش کشتید.  کتوهن   

 طلبی کرد:  در صفحۀ اول اینالور مبارزه
ای، حاوی چیزهایی بتیش از حکایتات و   تاریخ اگر بعنوان گنجینه

ستازی را  تواند تغییر  سرنوشتهای صر  دیده شود، مینگاریتاریخ
در تصویری از علم که ما اکنون در تستخیر آن هستتیم، ایجتاد کنتد.     
تصویری که قبالً حتی توستط ختود دانشتمندان، عمتدتاً بتا مالالعتۀ       
دستاوردهای علمی تکمیل شده، ترسیم شده استت، چراکته اینهتا در    

انتد و هتر نستل    های درسی ثبت شدهآثار کالسیک و اخیراً در کتاب
گیرد که همان روش را تکرار کنتد. امتا   علمی جدیدی، از آنها یاد می

ناپتتذیری، کننتتده و بالتتور اجتنتتابهتتا، اقنتتاعهتتد  ایتتن نتتوع کتتتاب
آیتد حتتی   مآبانه است؛ مفهومی از علم کته از آنهتا بدستت متی    معلم
هتا  تتاب تواند گویای تالشتی باشتد کته بترای تولیتد ختود آن ک      نمی

صورت گرفته استت؛ همتانالور کته تصتویری کته از یتک دفترچته        
راهنمای توریستی یا یتک متتن زبتان دربتارۀ تصتویر فرهنت  ملتی        

تواند گویای آن فرهن  باشد. این نوشتار، تتالش  آید، نمیبدست می
هتا گمتراه   دارد تا نشان دهد که ما بالتور اساستی بوستیلۀ ایتن روش    

                                                           
1. The Structure of Scientific Revolutions هتای انقتالب  ستاختار » عنوان با کتاب این 

 (.م) است رسیده چاپ به 1394 سال در سمت نشر در زیباکالم آقای ترجمۀ با «علمی



نمای کلی از مفهوم کامالً متفاوتی از علتم  ایم. و هد ، ارائۀ یک شده
تواند از پیشینۀ تاریخی  ختودِ فعّالیتت پهوهشتی بدستت     است که می

 (Kuhn 1962, 1آید. )
شبه، هرکسی که در کار فلستفۀ علتم بتود، بته مالالعتات مربتوب بته        یک

ستتاخ،  انقالب هجوم برد؛ و معمو ً با این نیت که نشان دهتد ایتن بیگانتۀ گ   
(. مهمتترین  Shapere 1964گوید )داند چه میکوهن، اصالً نمی یعنی توماس
تترین منتقتدان، کتارل پتوپر فیلستو  اتریشتی ت بریتانیتایی، و          و سرسخت

( بودنتد. همتۀ اینهتا بنتوعی،     Lakatos and Musgrave 1970شتاگردان او ) 
ی تقریباً شبیه ممنوع کردن یک کتاب بود کته صترفاً توجته همگتان را بستو     

جتاه  شد که همه بخواهند آن را بخواننتد. پن کرد و باعث جلب   سختاخکتاب 
سال بعد، هنتوز غلیتان احساستات ناشتی از دیتدگاه کتوهن از علتم را، کته         

کوبیتد،  شدت درهم میشد را بهوچرا تصور میچونهرچیزی که تاآنزمان، بی
 بیاد دارم. انگار فیلم گودزیال بود!

 بود.« 1اسانهشنمغالالۀ طبیعت»بعد از آن، نوبت  
بود که اتفاو دیگری افتاد. شاید به دلیل اینکته   1960احتما ً اواسط دهۀ  

های طالیی اش بتود )در  شناسی در آنزمان، در حال ورود به سالخود زیست
ای اتفتاو افتتاده بتود و بتا آغتاز دهتۀ       ان، کشف ساختار دی1950اوایل دهۀ 

                                                           
1. Naturallistic Fallacy به مور ادوارد جورج انگلیسی فیلسو  1903 سال کتابی در در؛ 

 مثل واژگانی به توجه با را اخالقی ادعایی کندمی تالش مغالاله این. این موضوع پرداخت
کند.  ثابت( غیره و دلخواه یافته، تکامل مالبوع، مثل) طبیعی هایویهگی دیگر یا "خوب"

( شود گرفته اشتباه آن با نباید ولی) نزدیک بسیار مور، گرایانهطبیعت مغالاله این، بر عالوه
 باید، و هست مساًله درباره هیوم نظر برخال . است هیوم رساله در باید و هست مسئله با

 مختالف  را گرایتی طبیعتت  مغالالته ( اخالقتی  گرایتی غیرطبیعتت  طرفداران دیگر و) مور
 .گیرند )م(نمی نظر در اخالقی گراییواقع



ای از رفتار اجتماعی مالر  شتد( در نتیجته،   برانگیز تازههای بحثمدل 1960
 فمساۀ عاین حوزه، توجته فیلستوفان علتم را بته ختود جلتب کترد. کتتاب         

 3دیویتد هتال   2شانختایعلمومعزیساتععفمسۀ ( و من ) 1شنخسیِزیست
( در نوع خودشان کتابهای عالی نبودند، اما واقعاً زمینۀ کتاری )  خاصتی

انگیتزی وجتود دارد کته    های هیجانچالش را تعریف کردند و نشان دادند که
های آگاهانه را دارد. مهمتر از همه اینکه، متا بعنتوان فیلستوفان    ارزش تحلیل

دانستیم که اگر کستی واقعتاً   ای آموزش دیده بودیم، میعلمی که بالور حرفه
در این زمینه جدی باشد، باید چیزی هم از خود علم بدانتد. خیلتی اوقتات،    

« علم روایتگتر »شد ت یک ان چیز متفاوتی در نظر گرفته میشناسی بعنوزیست
درجته دوم  »بمعنتی  « متفتاوت بتودن  »یا چیزی شبیه این ت و خیلتی اوقتات،    

هتای  ت هتال و متن کته در آنزمتان کتتاب       4خواهان جوانبود. ما ترقی« بودن
دادیتم کته اگتر شتما از     نوشتیم ت نشتان    درسی مقدماتی را برای گروهی می

هتا بته   پسند( دربتارۀ فستیل  های عوامانه )همگانی یا عامهاً کتابخواندن صرف
دهند، یعنی ژنتیتک، رو کنیتد، متدل    شناسان واقعی انجام میچیزی که زیست

گرایان منالقی آشتناتر استت، برایتتان آشتکار     متفاوتی از علم، که برای تجربه
شناسی خیلتی هتم متفتاوت )بته معنتی درجته دوم       خواهد شد. شاید زیست

                                                           
1. The Philosophy of Biology (1973) 
2. The Philosophy of Biological Science (1974) 

3. David Hul ؛l( 1935 -2010فیلسو  امریکایی.)م( ) 
4 .Young Turksاصالالحی است که آقای روس در اینجا به کار بترده استت. ایتن نتام      ؛

 و ختواه مشروطه گرا،ملی از اعم تجددگرا هایگروه سیاسی گروه چند از عمومی ائتالفی
 فعالیتت  عثمتانی  ترکیته  در بیستم قرن آغاز و نوزدهم قرن پایان در که است طلباصال 

گذاشتند. معمو  آقتای روس در   پایه رسمی طوربه را ترقی و اتحاد کردند و جمعیتمی
 کنند )م(. ها زیاد استفاه میگفتار خود، از کنایه و مثال



 دن( از علوم فیزیکی نباشد.بو
این برای فهم چارلز داروین و انقالب پیوند خورده با نام او، مثتل شتبیه    

قترار   خورشیدها در یک صتف  1بلور تاریکزمانی بود که در نقالۀ اوج فیلم  
گرفتند. مالالعات داروین و نظریۀ تکاملی ای که او ارائه کترد، حتداقل بترای    
صد سال، عرصۀ خصوصی اقوام او، یا دانشجویان، یا عالقمندان، و یتا صترفاً   

هتای  ای کته ستال  شناسان سالخوردهبسیار زیستسازهای محض بود. چهپول
قهرمانشتان،  هتایی دربتارۀ ایتن    شان را صتر  سترودن ستتایش   بازنشستگی

هاخعبوسایم عععد بخ ۀعمنشخءعگونا ع»شناس متواضع انگلیسی و نویسندۀ طبیعت
هاخ عمطماو عد عتناخزرعبا ا عععععحۀظعگون ، یتا  2هخ عاناخخ عطبیعی وش
ای شد ت هتاروارد    ، تاریخ علم حرفه1950کرده بودند. س س، در دهۀ  «3بقخء

از شتدند، بته   هتا بت  قالب آن و کوهن یکی از اولین ذینفعتانش بتود. بایگتانی   
شتد، و کیفیتت کتار    ای داده متی شناس، آموزش حرفته محققین بعنوان تاریخ

آکادمیک جهش بزرگی داشت. توجهات به چارلز داروین معالتو  شتد، بته    
منابع مورد استفادۀ او، کاری که انجتام داد، و تتاثیراتی کته گذاشتت. میترا       

ت    انقالب داروینتی توان گفت که پهوهشگران به امروز او. و در یک کالم می
بینتی کته بوستیلۀ دارویتن عملتی شتد و متا را از آفترینش         تغییری در جهان

                                                           
1 .Crystal Darkپیوندد که بلوری فیلم در جهان و سرزمینی تخیلی بوقوع میاین داستان  ؛

سال  1000کند. بخش را بازی میدر آن نقش محوری زندگانی« بلور حقیقت»مرموز بنام 
پیش در اثر به صف درآمدن کرات آسمانی، این بلور ترک برداشته و نور خود را از دست 

است. در نتیجه جهان اکنتون  فرو بردهداده است، و لذا جهان را نیز در تاریکی و اغتشاش 
جو تقسیم شده، و نیروهای اهریمنی تقریباً نیروهای اهریمنی و نیروهای صلح ۀبه دو نیم

 )م(تمام حکومت این جهان را بر عهده دارند.
2. On the Origin of Species by Means of Natural Selection 
3. The Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life 



گونۀ دفعی حیوانات و گیاهان، به جهتان طبیعتی  تغییتر تکتاملی و بته      معجزه
آورد ت   سلولی تتا انستان،   درختی همواره در حال شکوفایی از حیات، از تک

 توجه کردند.  
از پیش معین شده بود کته فیلستوفان    ،1هاگویی توسط خدای کالوینیست

شناسی مانند هال و من، درگیر در این کار خواهیم شد. ما قتبالً  پیشتاز زیست
کتردیم. پتس   شناسی تکاملی معاصر کار متی بالور جدی روی ماهیت زیست

بود که دامنۀ نگاهمان را به داروین و زمانش بستط   ترچه چیزی از این طبیعی
ان را گسترش دهیم؛ نه فقط بترای اینکته ببینتیم  آیتا     های خودمداده و تحلیل

آید یا نته،  کار داروین، آنالور که ارائه شد، با الگوهای مورد انتظار جور درمی
بلکه برای اینکه ببینیم آیا انقالب واقعاً همانالور بتود کته کتوهن ادعتایش را     

؟ کترد کرد یا شاید هم چیز دیگری باشد مثل تقلیلی که نیگل مجستم متی  می
هتتای معاصتترین بتته ( مجموعتتۀ هنتتوز ارزشتتمندی از واکتتنش هتتال )
را تهیته کترد، و متن کته یتک ستال فرصتت مالالعتاتی را در          هخگون منشخء
های داروین در کمبریج، به مجهز کردن خود به ابزارهای تازه بعنتوان  بایگانی

انقال عدا وینی علم عباخعدناناوعوعگنلاخ یععععنویس س ری کتردم،  یک تاریخ
ام روی فلستفۀ  ( را نوشتم. این، تالشی برای تکمیل مرور کلی) تونین
بود. نه هتال و   2شناسیشناسی با مرورکلی مشابهی روی تاریخ زیستزیست

                                                           
چیز در دیدگاه کالوینیستی که یکی از شعب مسیحیت است، عقیده بر این است که همه. 1

 از پیش مقدر شده است )م(. 
دانستتم کته   من درسی را یاد گرفتم که هرگز فراموش نختواهم کترد. متن چتون نمتی     . 2

خوانند، از روی ند میکنهایی را که بررسی میدانشگاهیان فقط صفحات اول و آخر کتاب
نه!نته!  »معرفی کردم، با این توقع که هرکستی بگویتد:    "مرور کلی"سادگی کتابم را یک 

ها!ها! من گفتم یک « مایک!این یک پهوهش ژر  و عمیق و در عین حال باارزش است.
گتویم کته ایتن    شد. فقط برای ثبت در تاریخ می« مرور کلی»، و آن هم یک «مرور کلی»

 « پهوهش ژر  و عمیق و در عین حال باارزش است.یک » کتاب 



نه من، با کوهن متقاعد نشتدیم، امتا درکنتار او، و در مقابتل منتقتدان فلستفۀ       
جلو، فهتم   تحلیلی اش محکم ایستادیم با این طرز فکر که راه حرکت بسمت

ای علم، حداقل بته ختوبی   دانان حرفهدرست تاریخ است؛ اگرنه بهتر از تاریخ
 (.  Callebaut, 1993آنها. )

 Richards andمناقشات افزایش پیدا کرد و اینها تا امروز هم ادامته دارد ) 

Ruse 2008, 2016 تخصصتتی دانشتتگاهی متتن.   حرفتتۀ(. بخصتتو  در
فلستفی امتروز، نظریتۀ دارویتن ت درّی        تعار  بگویم، در مجامع متداولبی

، آلتوین  1گرانبها بر تارک علم ت شتهرت بتدی دارد. برنتدۀ جتایزۀ تم لتتون       
استت. او  « مبهم و غیرقالعتی »( عقیده دارد که شواهد تکامل ) 2پالنتینگا

با توجه بته  »که  دلیلاین  هدهد، بباوری انجیلی را ترجیح میمدلی از آفرینش
(. پالنتینگتتا یتتک کالوینیستتت استتت، امتتا « )استتتتتتر شتتواهد، محتمتتل

خداناباوران نیز تا حدود زیادی همین رویه را دارند. فیلسو  ذهن معترو ،  
آنچ عدا ویانعلما ععع، یکی از نویسندگان کتابی است با عنوان 3جری فودور
رک و  ختداناباور یتک   ،. از قرار معلوم، خروارها. تومتاس نیگتل  4ماوج عشن

شناسی ممکتن  زیست»موضعش را کامالً روشن کرده است: ( ) راست،
هتای آغتاز  ادراک و انگیتزش را بته متا بگویتد، امتا بتا شترایط          استت نقالته  

هتای  اش، ربط کمی به فرآیند تفکری دارد کته بوستیلۀ آن، ایتن نقالته    کنونی

                                                           
شتود،  ورد میآمیلیون د ر( بر 1/4میلیون یورو )تقریباً  1/1ایزۀ تم لتون که ارزش آن ج. 1

های سا نۀ جهان است کته بتا اعالتای  آن از اشخاصتی کته بتا       ترین جایزهیکی از بزر 
ی در تأیید و اثباتِ جنبۀ معنوی  های عملی نقشی استثنائبخشی، اکتشافات یا فعالیتآگاهی

 )م(. شودکنند تجلیل میحیات ایفا می
2. Alvin Plantinga 
3. Jerry Fodor 
4. What Darwin Got Wrong 



تنها ربط تفکر داروینتی بته فلستفه را    (. نیگل نهیابند )آغازین، استعال می
هتا کتامالً   کنتد. عنتاوین کتتاب   کند، بلکه اساساً تفکر داروینی را رد میرد می

گا ا عناودا وینیعد باخ ۀععععذهنعوعکیهخو عگ اعمۀهاومعماخد ععگویا هستند. 
(. او بتا متدل رقیقتی از    ) 1طبیعتعتق یباخ عبطاو عکخمالعلما عاساتععععع

 باوری یعنی نظریۀ طراحی هوشمند موافق است.  آفرینش
ام که انقالب داروینی مهمترین چیتزی  کامالً مجاب شدهاما من در مقابل، 

است که تابحال برای فلسفه اتفاو افتاده است. همتانالور کته تومتاس هنتری     
هتای اصتال    به مزا  گفته است، برسمیت شناختن اینکه ما میمون 2هاکسلی

، اولین گام حیاتی بسوی یک نظریۀ به معنای دقیق کلمته محکتم   شده هستیم
( استت.  4شناستی ( و  نظریتۀ اختالو )اختالو   3شناسی)معرفتبرای معرفت 

کوتاه نشتان دهتم. بلکته ایتن      ارمالمئناً قصد ندارم این ماللب را در این نوشت
صرفاً قدم اول است. چیزی که در این مباحتث همیشته بترایم جالتب بتوده      
است این است که چگونه، نه توماس نیگل و نته هیچیتک از دیگتر منکتران     

ای مرتبط با مضامین داروینتی را  زندگیشان حتی یک اثر حرفهتکامل، در کل 
اند. اگر ما قصد داریم کار داروین را جدی بگیریم )همانالور کته متن   نخوانده

ام(  زم است تتا دربتارۀ   یکی از اولین کتابهایم را با این عنوان نامگذاری کرده
در آغتاز،   ،کتتاب  سهم داروین و میرا  او و اهمیت آن بتدانیم. متن در ایتن   

                                                           
1 .Darwinian Conception of Nature Is Almost Certainly -Why the Materialist Neo

False (2012) معاصر نگاه» نشر در و 1392 سال در« کیهان و ذهن» عنوان با کتاب این »
 م(). است رسیده چاپ به حیدری جواد آقای ترجمۀ با و
هتایش از نظریتۀ   شناس انگلیسی بود کته بتدلیل دفاعیته   توماس هنری هاکسلی، زیست. 2

 مشهور شده است. )م(« س  دست آموز داروین»داروین به 
3. Epistemology  
4. Ethics  



هتای آن  ریختگیهمها و بهنگاهی جدی به انقالب داروینی، به تمام پیچیدگی
خواهم داشت. چارلز داروین چه کرد و چرا اهمیتت داشتت؟ در فصتل اول    

آید، چیزهایی راجع به تاریخ انقالب داروینی به شتما ختواهم   که در ادامه می
ب علمتی متورد بررستی    گفت. در فصل بعد، جایگاه آن را بعنوان یک انقتال 

قرار داده و در فصل سوم، از منظر فلسفی آن را مورد بررستی قترار ختواهم    
داد. این کتاب، دربارۀ چارلز داروین است، و نه دربتارۀ تومتاس کتوهن، امتا     

کوهن بعنتوان متدخل بترای آن مناستب استت. در       سختاخ استفاده از کتاب 
وم کته در حتوزۀ فلستفه    رهایی میفصل چهارم یعنی فصل آخر، سراغ بحث

 .  در حال انجام استی که هایآیند، بخصو  با توجه به کاربوجود می
کنم. ایتن یتک کتتاب فلستفۀ کالستیک      گویم؛ اثبات نمیمن قرائن را می

دان ت   شناس، فیلسو ، یا تتاریخ نیست! کامالً تردید دارم که همگان ت زیست 
باشند. و امیتدوارم کته نباشتند؛    توانم بگویم موافق با تمام چیزهایی که من می

ستالگی   70چراکه خسته کننده خواهد بود. اکنتون نزدیتک بته یتک دهته از      
گذرد مبارزه هنتوز ادامته دارد. امیتدوارم ایتن نوشتتۀ      من می 1معرو  انجیلی

 .  2کوتاه، دیگران را برای ادامۀ چیزی که من باید ناتمام بگذارم، برانگیزد

                                                           
ستال اختصتا  داده    70به هر انسانی، طول عمری حتدود  قول معروفی در انجیل که . 1

 شده است )م(.
انتداز بیشتتری را دربتارۀ    ( چشتم  ,a2013Ruseالمعار  داروین و تفکر داروینی )دایرۀ. 2

 کند. موضوعات مالر  شده در این کتاب ارائه می



 


