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  چکیده

م مختلف علوهاي  گیري شناخت همواره از جمله مباحث حوزهشناخت و روند شکل

افراد . العات آن گذاشته است مطةثیر وافري بر روي نحوبوده و امروزه نیز علوم جدید تأ

در این میان . اندنیز بر روي آن مطالعه نمودهاگون گونهاي  نظر مختلفی از حوزهصاحب

ري شناخت را با الگوسازي از گیتکاملی در صدد است تا فرایند شکلشناسی  شناخت

ویژه ه  حاضر نیز تالش شده است تا نگاه تکاملی و بدر مقالۀ. نظریۀ تکامل توضیح دهد

سازگاري انطباق و ها انسان.دگرد پوپر بررسی  کارلزیست تکاملی به شناخت، از دید

ي خود ادامه کنند تا بتوانند به بقارا نقد میخود  يبراي بقات تر از آن شناخنظریات و مهم

تر بشناسند و کنند تا محیط و شرایط خود را هر روز بهتر و بیش از این رو تالش می.دهند

 دارد و مقاله در بخش نخست نگاهی اجمالی به خود تکامل .شان را بهبود ببخشندشناخت

 ت شناخت و نقدهاي وارد بر آن را از دید پوپر مطالعه و در نهای، آنبعديدر دو بخش 

  .  کند  میبرداشت تکاملی او را بررسی

شناخت، تکامل، شناخت تکاملی، انتخاب طبیعی، آزمون و خطا،  :کلیديهاي واژه

   .سازگاري، طال، الگوسازي، انطباقبحدس و ا
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  دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و تحقیقات تهران 


   تحقیقات تهراناستادیار دانشگاه آزاد، واحد علوم و 
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  مقدمه

 ة واژفکري و در طول مطالعات خود همواره باهاي   در تمام حوزهلب اندیشمندانغا

 اگر  در انسان شناخت وجود دارد؟ وآیا«اینکه . اند بودهروروبهشناسی  شناختشناخت و 

 که توسط افراد استاز جمله مسائلی » وجود دارد ماهیت و کیفیت آن چگونه است؟

 کانت ،ارسطو، اصی همچون افالطون اشخ نظریاتدر این میان. مختلفی بررسی شده است

  در هیئتگرایان و چهلب خردنظریات این افراد چه در قا. و دکارت بسیار چشمگیر هستند

 ذهنی به صرفاًهاي   که یا از دادهدهند  میرا شکلهایی یان در اغلب موارد نگرشاگرربهجت

ی ترکیبی از آن دو البته گاه. ندتهسد و یا وابسته به تجربه و مشاهده صرف نآی  میدست

  . خورد  مینیز به چشم

اولین را  افالطون توان  می باید گفت که،بدهیمشناسی  شناختاز اگر بخواهیم تعریفی 

 فرد یکبه زعم او .  که سعی نمود تعریفی علمی از شناخت را تدقیق کندشمردکسی 

افالطون . داردعاقل داراي باورهایی است که ادعاهاي واقعی و غیر واقعی نسبت به آنها 

بلکه . پرداختتوان به صدق و کذب آن باور   نمیکند که به صرف داشتن باور  میاشاره

صدق آن را نیز تشخیص دهیم آنگاه قادر خواهیم بود  اگر توانستیم باوري را توجیه کنیم و

به عبارتی دیگر  .)271-161 ،1387افالطون،( معرفت واقعی را از ادعاي معرفت باز شناسیم

باور صادق «عبارت است از باشد   میفالطونا گرفته از برریف سنتی از شناخت کهتع

البته گتیه .)231-229 ،1387افالطون،(» موجه
1

و  به نقد این تعریف پرداختاي  همقال  در

سپس گودمن
2

کل هدف این نقدها   در.به چون و چرا دربارة آن پرداختند و افراد دیگري 

از این رو . شود  نمی شناخت محسوب،اور صادق موجهاین بود که نشان دهند هر ب

شود با نگریستن به امر شناخت   می هنوز پا برجا است و تالش» شناخت چیست؟«پرسش

  .هایی به پاسخ آن رسید از طریق دیدگاه

گرایی  نخست ذاتۀنحل. گیرد  میتحقیقات انجام شده بر روي شناخت در دو نحله قرار

Coherent) گراگرایی انسجام و ذات(Foundational Internalism) گرانابم Internalism)  نام

کشند و به   میطبیعی شده را یدكشناسی  شناخت  عنواناما نحله دوم که اغلب هم. دارد
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 استفاده از باورهاي کمکی  باکنند با کمک علیت و  می مشهور هستند تالش(Externalists) گرابرون

  کهمستقیمو یا غیراي  ه گزارهايباورها را در قالب علیت مستقیم بین باور به هم پیوستۀ ۀ شبک،بیرونی

 در  آنها است که بارز این دسته آننکتۀ.  بررسی کنند است،دیگرانحاصل از اي  ه گزار باورهايبین

کنند امور فیزیولوژیک را نیز   میمسیر خود به طبیعت نیز توجه دارند و در باورهاي انسانی سعی

  )158-141 ،1382 شمس،(  کنندخودشناسی  هاي شناخت علیت داخل بررسی همراه با

 منوط به بررسی دو ایشانناخت در نزد ش مطالعۀرود   میتصور است که  به همین دلیل

:مورد زیر  باشد

  مشاهداتیهاي  عصبی و گزارههاي   بین وروديۀ رابط-1

  .تی و نظريامشاهدهاي   بین گزارهۀ بررسی رابط-2

 چگونگی ۀ مطالعاي است که به رشتهنزد آنهاشناسی  شناختر سخن به دیگ

.پردازد  میهري ما از جهانظاتصویرسازي حواس 
3

   

هاي جدیدي شکل گرفت و افراد مختلفی در  تکاملی داروین نگرشۀبعد از ظهور نظری

 و یا به عبارتی دگرگونی در ساختار تفکري خود شفکري بشر نوعی جههاي  تمام حوزه

 زیرا به نظر ؛گرفت  میتأالبته این امر از برداشت تکاملی داروین نش و. هده کردندمشا

 شناسی تکامل تفاوت بین انتخاب طبیعی و انتخاب معرفتۀرسد بعد از مطرح شدن نظری می

 دهد  میرويی یاز معیارهااي  هبه این معنا که انتخاب نظریه به کمک مجموع. ان آمدبه می

 است که داراي اراده هستند و به نوعی کنش آنها ارادي  یهای  عاملکه متعلق به عملکرد

 آهنگ ۀ در حالی که انتخاب طبیعی داروین نتیج.و از روي قصد و نیت است

 یی است که داراي ژنهاي سازگارها از زیست گونه) differential(افتراقیهاي  بررسی

 ،(Donald Campbel) ، دونالد کمبل(Konrad Lorenz) کونراد لورنز. )5 ؛1980پل تاگارد، (باشند  می

از افرادي هستند که در ارائه  (Peter Munz)، پیتر مونز (Stephen Toulmin)استفان تولمین

موجود در یک عامل داراي هاي  معیاراند   سعی نموده  واندو پیشبرد این طرح شرکت داشته

پر نیز به سهم خود در این  کارل پو.اراده را به کمک طرح تکاملی داروین مشخص کنند

  .  و قلم زده استاندیشیدهمورد 
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 کارل پوپر در مورد ۀدر ابتداي بحث، چارچوب و سیر مطالعاگر بخواهیم

تکاملی را در کوتاه سخن خالصه بکنیم و بتوانیم روند مقاله را بر روي آن شناسی  شناخت

 تکاملی ۀ نظریۀ پوپر با مطالع باید گفت که کارل،نگاه او را بهتر درك نماییم  وکرده بنا

 از آن درصدد است تا بتواند شناخت و روند پیشرفت آن را با الگوسازيداروین و نوعی 

 شناخت تکاملی ۀی آن به عنوان نظریینگرشی که مدل زیربنا. نگاه تکاملی همسو سازد

 در به همین خاطر.  تکامل داروین و نتایج حاصل از آن استۀ برگرفته از نظریکامالً

از شناسی  شناخت، به تفصیل در مورد برداريالگوبعدي با در نظر گرفتن نگرش هاي  بخش

  .پردازیم  میدید پوپر

  نگاهی کوتاه به تکامل 

دانند که به تغییرات ارگانیکی  اي می ه تکامل را نظریشناسی،در مباحث جدید زیست

 یعنی حتی در ،بسیار دورهاي اگرچه در زمان. پردازد  میانواع موجودات در طی زمانی

شد و   میموجودات در بین دانشمندان دیدهبندي  طبقه هم مبحث انواع و ، ارسطوةدور

 نیز در آن دوره به )تفکريهاي  شناسی و چه در حوزهچه در بخش گونه(تکاملی هاي  رگه

هجده و نوزده میالدي هاي  دهسدر خورد و لیکن   میشکل بسیار بسیار ضعیف به چشم

 دگرگونی تاریخی ۀ و داروین به مطالع(Herbert Spencer)صی همچون هربرت اسپنسراشخا

مقابل   را در» طبیعیانتخاب« ۀداروین نظری. انواع موجودات به شکل منسجم پرداختند

 انطباق و ة المارکی ارائه نمود و به بررسی نحو»دستورالعمل یا آموزه از محیط« ۀنظری

.حیطشان پرداختسازگاري موجودات با خود و م
4

  

ها و ارثی بودن صفات استعمال و عدم استعمال اندامۀ دو نظری را درالمارك تکامل 

مدام  اگر اندامی از بدن یک جاندار وي در تحقیقاتش متوجه شده که. کند  می بیاناکتسابی

شود و  کار نیفتد کوچک میه و اگر عضوي بخواهد شدتر و کارآمدتر  بزرگبه کار رود

هاي  ناهماهنگی در استعمال و عدم استعمال اندامۀنتیجبنابراین جاندار در .رود ل میتحلی

است تا حدي تغییر یابد و بعضی از صفات را کسب مختلف بدن در طول عمر خود ممکن

این . پنداشت  میهاي دیگرنسل و قابل انتقال بهالمارك این گونه صفات را وراثتی. کند
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 سرانجام معلوم شد که  ولی.کرد  میجلوه آمیز بسیار موفقیتتدابانظریه براي تکامل در 

هر گونه تغییري که بر اثر استعمال یا عدم استعمال یا به  زیرا.نظر المارك نادرست است

زاینده هايهاي سلولثیري در ژنأدیگر بدن رخ دهد تهايهر علت دیگر در سلول

 داروین ، در مقابل این نگرش به تکامل.تنخواهد داشت و قابل انتقال به نسل بعدي نیس

توان اثر انتخاب  مکانیزم تکامل را میگفت   میاو.  انتخاب طبیعی را پیش کشیدنظریۀ

.  دانستشوند یان افراد یک جمعیت ظاهر میژنتیکی که در مهايطبیعی بر تفاوت

  : شکل گرفتعمده  در دو بخش ، و خصوصا داروین،اسپنسر و داروینمطالعات 

موجودات از انواع ساده به هاي  پیشرفت خطی در تغییرات تاریخی گونه) لفا

  پیچیده هاي  گونه

  ).2009 لناکس، ؛57-64، 1384صمدي، ( هاي مشتركاز نسلها  تغییر گونهبندي  طبقه) ب

هاي   داروین در پی مطالعات خود بر روي انواع موجودات جانوري و نباتی یافته

پرداخت و آنها را به ها  هاي مشترك گونهنسلبندي  طبقهبه او . مهمی به دست آورد

توان گفت   میاوهاي  با توجه به یافتهاز طرفی . کردبندي  طبقهصورت تغییر تاریخی 

نوع جاندار است که در گروهی از افراد یک، جمعیت کرد تا بگوید که  میداروین تالش

آزادانه در میان آنها توزیع هاژنکنند و هم زاد و ولد می یک محل زندگی کرده و با

جهشاز، تولید مثل جنسیگوناگونی ژنتیکی ممکن است از نوترکیبی حاصل از. شوند می

بیاورند، در اگر چنین جاندارانی باقی بمانند و اوالد. ها ناشی شود یا از هر دو این پدیده

این .  ژن جمعیت باقی خواهد ماندۀدر خزانهاي ژنتیکی جدید آنها  آن صورت خاصه

جمعیت یا در توانند در تعداد بیشتري از افراد هاي متوالی میهاي ژنتیکی در طول نسل تازه

  .) رشدۀدانشنام تئوري تکامل،(د  آنها گسترش یابنۀهم

  شناخت از نگاه پوپر

   :کند  میبه دو بخش تقسیم پوپرشناخت را

     گرایانه  شناخت ذاتی-الف 

.  اشاره کردمگرایانهگرایانه و برون ذاتۀنحل  تقسیم شناخت به دو به مقدمه بخشدر

هاي  کلی در تالش هستند ویژگی  همچون دکارت و بار،گرایان، ذات نخستۀدستدر 
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مبنایی توصیف کنند که آن هاي  شناخت و متعلقات بررسی شناخت را در چارچوب گزاره

هاي  توان آنها را به گزاره  نمیکنند و  میریاضی عمل ۀهمچون اصول موضوعها  گزاره

 یگروه اگر چه به ذات و ماهیت باورها قائل هستند ولی نوع دوم این دستۀ. دیگري تقلیل داد

به ها  کنند باورها را با ارتباط دادن گزاره  میو سعی دارندها  به خود گزارهاي  هنگاه شبک

 بر این عقیده است که  به شناختگرایانهتگاه ذا نة پوپر نیز دربار.همدیگر توصیف کنند

از طریق ذات آن شناخت گرایانه توضیحی نهایی از امر مورد شناخت است و شناخت ذاتی

ه براي بها  ترین نظریهکند که بهترین و در واقع کاربردي  میو اشارها. یدآ  میدسته امر ب

 »ماهیت ذاتی« و به عبارتی »هاذات«نهایی هستند که به شناخت آوردن شناخت آدست 

همچنین . پردازند  می،آیند  میایی درنمبهاي   که در قالب گزارهاشیاء و یا امر مورد شناخت

.  هدف، یافتن نظریاتی است که از طریق ذات به توضیح اشیاء بپردازد،در این نوع شناخت

 .نزدیک استر بسیاه ل نگاه گالیبهبتوان گفت این نوع نگرش به شناخت در اینجا شاید 

کنیم آن امر را در   میپردازیم و در این راه سعی  مییعنی براي توضیح طبیعت به ذات امور

    .)133-120 ،1375 پوپر،(  بیان کنیم»کیفیات اولیه«قالب 

شود تا ما را به شناخت برساند باید سه مورد   میریزيپیاي  هبا این برداشت وقتی نظری

  :هدزیر را از همدیگر تمییز د

جهان زبان توصیفی یا  -3قابل مشاهده  هاي   جهان نمود-2  جهان حقیقت ذاتی-1

  .نمایش نمادي

ح یزیرا اگر چه شناخت در هر سه مورد با عناصر و موارد یکسانی براي توض

باشند باید تفاوت در ساختار و محتوي هر   می نظریاتی که در پی توضیح آنها،روستروب

  . در نظر بگیرندسه بخش را به صورت مجزا

خواهیم ماوراء آن   مینگریم و  میواهرظاز دید پوپر وقتی که به جهان متعارف همچون 

یابیم هر یک از نظریات ما ممکن ی درم همچنین زمانی کهگري مشخص کنیم ورا با ذاتی

 ۀاز نظریات دیگر باشد دیگر توضیح نهایی و ایجاد یک نظریاي  ه خود زنجیرۀاست به نوب

  .گري است ذاتیةشود و این مشکل عمد  میی براي شناخت ساقطنهای
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   شناخت افزارگرایانه-ب

پردازند بر این باورند که   میاغلب افرادي که با چارچوب اصالت عمل به امر شناخت

. ها در شناخت افزاري باید بگنجد نادرست است و همه چیز تن»محض« شناخت ۀاندیش

 این نگرش. دهد  می که به ما قدرت، حقیقت و سودگویند شناخت افزاري است  میآنها

 کاربرد آنها در حفظ  ناشی ازسازي ریاضی امور و  همهم به علت باور تسلط بر صوري

شود که ما را در توضیح   میوار امور، ابزاري محسوبسازي ریاضیصوري. نمودها است

نوع شناخت بیشتر به علت به این روي آوردن افراد دلیل . دهد  میتمام امور شناختی یاري

این برداشت هم . ندهایی بیش نیستنها یاوهآفلسفی است که به زعم هاي  کنار گذاشتن نگاه

 و نتومی خود را نشان داداسازي مکانیک کوحاصل مشکالت فلسفی است که در صوري

انگیزي است که کاربردهاي شگفتهاي  وردن به این نظریه کامیابیآشاید دلیل دیگر روي 

مرتبط هاي  هو پیشینها  ویژگی، سازي ریاضی و ابزاري در توضیح هرچه بیشتر اشیاصوري

  .به آنها دارند

بندي انه را بتوان همچون این نظر صورت خود پوپر شاید شناخت افزارگرایۀبه گفت

 نیستند و اصوالً) یا قواعد استنتاج(علمی  چیزي جز قواعد محاسبه هاي  کرد که نظریه

 شکست ۀالبته نقط.  علوم کاربردي هستندۀن خصلت و خصوصیت قواعد محاسبداراي هما

گري از نظر پوپر جایی است که نتوان اختالف میان قواعد و نظریات را در ترازهاي افزاري

  .)137 ،1375پوپر، ( زبان علم و شناخت بیان کرد

یی مشاهده و گرا تجربهبه نقل از اندیشمندان مکتب پوپر منابع معرفت و شناخت را 

. برد  مینامشهود عقالنی روشن و متمایز از گرایی  عقل و در مکتب کندمعرفی میمالحظه 

 با تصدیق منابع شناخت در دو مکتب ،ذکر خواهیم کردالبته او به دالیلی که در بخش بعد 

ت ت از منابع نهایی شناخکند که نباید به دنبال شناخت مطلق باشیم و باید دس  میفوق اعالم

و  ها داوري شناخت ما بشري است و با اشتباه و خطا و پیشۀ قبول بکنیم که همباید. بشوییم

ع بتوان دو  منبع فوق را سرچشمه و من  نمی و باالخره اینکهآمیخته استها  امیدها و تعصب

   .)36-34؛ 1375 پوپر،( معرفت کامل و مطلق دانست
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 نوع سوم شناخت را ،استفاده از نگاه تکاملیالبته پوپر با در نظر گرفتن مطلب فوق و با 

   .)141 ،1375 پوپر،( دهد که به آن خواهیم پرداخت  میپیشنهاد) حقیقت و واقعیت حدس،(

لی به  او:شناسی از دو جنبه قابل مطالعه است شناخت و معرفتۀلأوپر مسدر نگاه پ

 او .)123-82 ،1375 وپر،پ( شناخت معرفت علمیبمثابه  و دیگري اعتقادات عام شناخت ۀمنزل

 معتقدات عامه وارد شویم آنگاه بیشتر ة شناخت علمی به حوزةگوید که اگر از دایر می

 است که دلیلن رود و به همی  میمسائل مربوط به شناخت ناگزیر از حد تحقیق ما فراتر

ن  معرفت علمی بارزترین و مهمتری.ردازیمپ معرفت علمی به تحقیق بةباید بیشتر در حوز

در کتاب پوپر ن خاطر است که یشود و به هم  می رشد شناخت و معرفت محسوبۀنمون

دلوي را به این علت که نظریۀ  عقل سلیمی شناخت و یا همان ۀخود نظریشناخت عینی 

پذیر پایه و مشاهداتی آزمونهاي  توان از طریق گزاره  نمیکلی راهاي  یک نظریه با گزاره

کند و یا دست کم آن را ثابت کرد، رد میاند   مدهآدست  ه از طریق حواس بکه صرفاً

بندي نموده است و در خود را دستههاي  البته او در همان کتاب نقد. داندشناخت ناقص می

یعنی همان گونه .  نورافکن به طرف شناخت قدم نهدۀپی آن تالش کرده تا بتواند با نظری

منظور پوپر (محدود و تغییر حرکتی آن اي  هکه با تاباندن نورافکن در شب تاریک بر منطق

ابیم که یمیدر) باشد  میدر این جا سیر تطوري نورافکن بر روي سطح در هنگام تاریکی

 شناخت ۀ در مرحل بنابراین.چگونه از مشاهده خود استفاده کنیم تا به شناخت محیط برسیم

آموزیم چگونه باید از  می مان است کهیها نیز تنها از فرضیه) بیشتر شناخت علمی( بشري

پوپر براي رسیدن به این نظریه به احتمال . بپردازیماستفاده کنیم و یا به مشاهده ها  مشاهده

 این مقاله ۀادامدر .  شناخت استفاده نموده استۀقریب به یقین از برداشتی تکاملی در نظری

. این نکته بسیار واضح و آشکار درك خواهد شد

   از شناختر پوپبرداشتی تکاملی

 (Donald, T. Campell) کمبل .تد براي اولین بار توسط دونالشناسی  شناختنگرش تکاملی به 

بسیاري از این  ةطور که اشاره شد این پوپر است که استفاد ولی همان. مطرح شده است

  .برداشت نموده و سعی کرده است تا بتواند سیر ترقی معرفت را با نگاه تطوري بیان کند
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 باید پرسید کردکه از نگرش داروینی مراحل شناخت را آغاز رسد براي این  میربه نظ

 توانند چیزي بدانند و یا شناخت داشته باشند؟ و اینکه چگونه  میکه آیا حیوانات هم

شود توضیح داد؟ پوپر از   میاز حیوانات محسوباي  هتوان شناخت انسان را که گون می

ایی دارد و بر معرفت علمی انهشناسی خوشبینه معرفتکه خردگرا است ولی دیدگاآنجایی 

داند که ادراك حسی در یا رشد شناخت بدون فاعل شناسا معتقد است و از طرفی هم می

 تجربه ة حوزۀگوید که هم  میلیکن  علوم و در شناخت یگانه سرچشمه معرفت است وۀهم

 »ماننديانسان« یا »انندسازيهم« ۀ به همین خاطر با اشاره به نظری.این گونه نباید باشد

  . کند  میشناخت شروعاز توصیف خود را 

 و به عبارتی الگوبرداري انسانی ،مانند کردن تمام اعضاي حسی حیوانات او با انسان

  به حیوانات نسبت- تجربی در حد اگر چه صرفاً- شناخت را در ابتدا ،در حیوانات

 راي تکامل شناخت در حیوانات و انسانجدي باي  ه آغاز فرضیۀدهد و این را نقط می

  صرفۀ آغاز شناخت را تجربیات حسی و تجربۀ او نقط کهکید کردأولی باید ت. داند می

 حیوانات هم مثل انسان داراي حواس  چه بسیار مهم این است که اگرۀنکت. داند نمی

 وجود  هیچ تضمینی،)گوش، چشم و غیره( حسی از طریق تجربه هستندهاي  داده ةگیرند

ت ثاب را هم در آنها »آگاهی« وجود ویژگی ،ندارد تا در همانندسازي حیوانات با انسان

 ایراد این است که انسان هم در خود ۀالبته نقط. کم به آنها اطالق نماییمکنیم و یا دست

ترس ناخودآگاه از  (آگاه نیستد که نسبت به آنها خودبین  میکند و یا  میمواردي را درك

ایی  مقایسه با موجودات دیگر از گونهاما آگاهی و کیفیت آن، در انسان در). ینبوق ماش

 صرف ۀ متفاوت است و اطالق این آگاهی به انسان توسط اعضاي حسی و تجربکامالً

  . باشد  میامري نادرست

 »سازگاري و یا انطباق«پوپر براي پاسخ به ایراد مذکور، موضوع دیگري را با نام 

موجودات از بندي  طبقهمختلف هاي  طور که داروین در بخش همان. کند  میمطرح

مشترك و سیر تغییرات تاریخی آنها متوجه شده بود که موجودات زنده براي نسل 

 پوپر هم از ،کنند  می سازگاري پیدایبقاي خود نسبت به شرایط محیطی و جغرافیای

مان سازگاري را وارد پذیري یا هآن به نوعی الگوبرداري کرده و سه عامل انطباق
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 پذیري سه تراز وجود دارد پوپر در امر انطباقۀبه گفت. کند شناسی می شناختبازي 

  :)37 اسطورة چارچوب،، 1384 پوپر،(

  انطباق ژنتیکی -1

   یادگیري رفتاري قابل انطباق با محیط-2

   اکتشاف علمی-3

 و مدتهکوتا در شانوننسبت به محیط پیرامبه کمک حواس خود توانند   می جاندارانۀهم

گوید   میاما نکته این است که پوپر.  و به شکل تجربی شناخت به دست آورندبلندمدتیا 

 محیط پیرامون، سازگاري و ازمدت بودن دریافت اطالعات مدت و بلندرغم کوتاهعلی

اگر چه در زمان کوتاه تمام . آید  میپذیري ژنتیکی موجودات در درازمدت به دستانطباق

ن شناخت تنها شناختی ایورند آ  میجودات نسبت به محیط پیرامون شناخت به دستوم

  در بعضی از موجودات با همانشایان توجه است که احتماالً. باشد  میسطحی و ناپخته

هاي ضعیفی شکل بگیرد انطباقآید   میدسته  حسی بۀکه از تجربشناخت کوتاه مدت 

گیري  زیربناي شکل،مدتاي حسی کوتاهه همین شناخت کهو یا باید چنین گفت

مدت باعث شروع  باید گفت انطباق ژنتیکی کوتاهاز این رو.  باشندمدتانطباق در دراز

شود و این تغییر عامل   میتغییر اندام جانوران متناسب با محیط و شرایط پیرامون زندگی آنها

  . استشناخت در حیوانات

مدت انطباق کوتاهمدت و یا همان موضوع ه تغییر کوتا در انطباق ژنتیکیۀمرحل

تواند به سخن   می یک موجود زنده است کهةون ترازهاي تشکیل دهندرثابه جهش دمب

هاي  و گزینشها  هاي جدیدي در پی فشارنزیمآ یعنی .امروزي جهش ژنی داشته باشد

. وم استمدت این تغییرات ترازي و ژنی آرام و مدادر درازالبته . وجود بیایده جدید ب

  صرف نیستة خود پوپر حاصل مشاهدۀ مثال عضوي پیچیده به نام چشم به گفتبه عنوان

و در موجودات زنده مختلف هم داروینی داشته است سیر تکامل  بلکه ،)67 ،1381 پوپر،(

در تکمیل این مطلب توان   می.گون شکل گرفته استاو بسیار گونزارهاي ترازي متنوع ببا ا

شود ولی شناختی سطحی   می انطباق ژنتیکی حاصله شناخت با این نگاه اگر چافزود که
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 اطالعات موجود و در کم با موارد در این سیر دستۀاست و آگاهی دربرندارد و هم

اما پوپر براي توضیح رشد شناخت و .  داروینی به شکل ناخودآگاه استۀچارچوب نظری

 با توجه به  اودلیلبه همین . نیستخود شناخت ادعا کرده بود که شناخت، صرف تجربه 

پیشینی زیربنا بودن انطباق ژنتیکی و استفاده از یک نوع شناخت ماوراء اندام حسی که 

دانایی بنابراین  .شود  میقائل به شناخت پیشینی کانتی،  است و وابسته به تجربه نیستبوده

شینی تن وضعیت پی چرا که دانس.هاي حسی استو شناخت به نحوي مقدم بر تکامل اندام

تر در همان ابتدا به راي رسیدن به ترازهاي پیشرفتهتر بجهت کاربرد ترازهاي ابتدایی

شاید این قائل بودن . اولیه وجود داشته استهاي  صورت پیشینی در خود عناصر و اندام

ها که پوپر از کانت به عاریت گرفته است و به عبارتی باور به شناخت پیشنی در خود اندام

البته . فطري بودن در او شکل گرفته است، پاسخ به وجود آگاهی در انسان استاي  هبه گون

پیشینی بر آمده از تجربه هاي  و داناییها  بودهکند که این پیش  میاشارهپوپر در جایی هم 

    .اند دست آمدهه ري به شکل آزمون و خطا ب سازگامدت فرایند دراز شاید درنیستند بلکه

 فرایندي شیمیایی در ۀپر زندگی تمام موجودات را در سایافزود که پواین نکته را هم باید 

 (marcel Florkin) ویژه باور مارسل فلورکینه  برگرفته از هراکلیت و باین تفکر او. گیرد  مینظر

  .)68 ،1381 پوپر،( ایی استیشیمهاي  ه تکامل شبکۀبر تکامل جانداران به واسط

شناختی در تمام موجودات پذیري با دید داروینی و زیستبا این وصف چون انطباق

 ،استابداع و ایجاد یک جایگاه جدید )  ب مسخر کردن یک جایگاه جدید) الف: براي

 مدت در موجودات به دستکه از انظباق ژنتیکی دراز) ی عملشناسروش(پس رفتاري 

حال پوپر با داشتن . گردد  می باعث ایجاد یک جایگاه جدید،آید و همچنین تغییر در آن می

 سازگاري ۀ نظریۀ ارائ که از کانت وام گرفته است و همچنینتعریفی از شناخت پیشینی

استنتاج این نهایت   رفتار، انطباق رفتاري و درات آنها ببسنمدت و همدت و کوتادراز

تیکی خود همواره با شرایط جدید و نتغییر رفتار و ترازهاي ژفرض که موجودات با 

 که طورهمان. شوند، باید مشکل اصلی خود را حل نماید  میروهجدیدي روبهاي  چالش

، یگانه )ویژه علوم تجربیه ب(  علومۀوپر گفته بود که ادراك حسی در هم اشاره شد پقبالً

  . معرفت نیستۀسرچشم
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رو شد و متوجه گردید که چه حیوانات با درپذیري رواق انطبۀپوپر وقتی با نظری

شناخت سطح پایین و چه انسان با داشتن آگاهی، براي انطباق با محیط جهت حفظ بقا و 

 با مثالی  کرد تای سعشوند  میرو روبهمسائل  با مشکالت ویا توضیح پیرامون خود مسلماً

 باکتري را در  کهنویسد  می او.رداندذهنی شروع این انطباق را به مسئله و حل مسئله برگ

 ترکیب شیمیایی ،مدآ به سطح آب در ،ب خود را نجات دادآنظر بگیرید که از اعماق 

 ترکیبی جدید به دست آورد و به عبارتی به انطباق و سازگاري با محیط ،خود را تغییر داد

در زیر آب  همنوعانش و به تعبیري خواهر و برادرانش ۀ در حالی که بقی.دست یافت

   .)70 -68 ،1381 پوپر،( ماندند و در نهایت از بین رفتند

 باکتري که به سطح آب آمده  آنخواهد به این نتیجه برسد که  میبا این مثال پوپر

رو بوده است که شاید دراست براي قدم نهادن در مسیر سازگاري با مشکل و چالشی رو

تا با مشکل اند   ی به آن مرحله نرسیده بودهقبلهاي   همنوعانش نداشتند و یا در مسیرۀبقی

 رسیدن به جهت او را  فوق براي باکتريۀمسئل بنابراین. این باکتري رودررو شوند

توان   میبا این توصیف .سازگاري و به عبارتی شناختی با تراز باالتر وادار کرده است

نها را حل بکنند و است که باید آ یهای زندگی جانداران پر از مشکالت و مسئلهگفت که 

این  .شود  می)حسی و غیرحسی(ها تالش براي حل این مسائل موجب پیدایش اندام

 و اگر چه نگرش فوق فقط آیند  میاندامها به عنوان ابزاري براي مبارزه جهت بقا به وجود

دانیم که   میهم طبیعت زنده است ولی نگرش شناختی ابزارگرایانه به طبیعت و آن

گاهانه در پی آتواند شناخت عینی و   میدهد و  میمدت آگاهی به انسانسازگاري دراز

مده از تجربه آپذیري بررایند انطباقدوباره باید به این نکته مهم اشاره کرد که ف. داشته باشد

مدت ژنتیکی  موجودات زنده در فرایند دراز بلکه، از تجربه نیستو شناخت پیشینی صرفاً

   .آورند  میدسته  خطا ب-اري را به شکل آزمونو رفتاري و حتی علمی سازگ

خصوص ه روي تمام جانداران و ب رودروقتی پوپر از آزمون و خطا براي حل مسائلِ

موجود داراي  ویژه دره  ب،پذیري را نیزي تراز سوم انطباقاکند، به گونه  میانسان یاد

 را حل ايکه بتواند مسئلهانسان براي این. گیرد  می به تمثیل، یعنی انسان،شناخت و آگاهی
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 یعنی شناختی باالتر برسد باید آزمون و ،اي باالتر از سازگاريبکند و با حل آن به مرتبه

ه  خود که براي حل آن مسئله در درازمدت بفرضی و نظريهاي  چارچوبخطا را براي 

و  در حین همین آزمون  اودست آورده و با عمل گزینش انتخاب کرده است اعمال کند و

افزاید و هم به حل مسئله و سازگاري با محیط مورد   میگاهی و شناخت خودآخطا، هم به 

 ۀزمون و خطا از اصلی که از نظریآدر نهایت باید گفت پوپر در انجام . رسد  مینظر

  .»گزینش طبیعی«  یعنی اصل،کند  میداروین گرفته است به خوبی استفاده

یک جمعیت در هاي   سازواره،خالف اصل المارك بر،بر طبق اصل گزینش طبیعی داروینی

 را ییها رفتارها و ویژگی،درون خوددر گیرند بلکه   نمیتالش براي بقا از بیرون دستورالعمل

س از تباقا با نیزپوپر  .کنند  میمنتقلها  در قالب ژناند   دست آوردهه بپسینی و پیشینی که 

شناخت ما در طبق این اصل  .دساز  می را»اهو یا نظریهها  گزینش طبیعی فرضیه«این اصل 

خود را براي بقا تا کنون نشان ) نسبی(که شایستگی ها  هر لحظه عبارت است از آن فرضیه

 ذفحناشایسته را ي  ها اند و در تالشی رقابتی با کمک ابزار آزمون و خطا همه فرضیههداد

بر طبق این . تاریخی استاي  ه گزینش طبیعی نظریۀنظریدانیم   میطور کههمان. کنند می

گردد که با موجود بودن آن وضع   میشود و ثابت  می ساخته و یا طراحی، یک وضعیهنظر

  .الوقوع هستندن هستیم محتملآو یا نظریاتی که ما خواهان توضیح ها  فرضیه

. شود  میباال انطباق تراز سوم با تغییر یک فرضیه و نظریه حاصلهاي  با توجه به گفته

 روبهشود و با مسائل جدید رو  میخت فعلی با تغییر آن نظریات است که دچار چالششنا

و نقد آنها شناخت ها  گردد و با آزمون و خطا و به کاربردن اصل گزینش طبیعی فرضیه می

 مهم در اینجا این است که روش رسیدن به حل مسئله اگر چه ۀنکت. آید  میباالتر به دست

کند که در مورد گزینش طبیعی فرضیه،   می ولی پوپر اعالم،گذرد ی ماز مسیر آزمون و خطا

 است که موجب انتخاب) فرضیات و نظریات( ها  راه حلحدس و گمان و ابطالاین 

. ابطال شود و انسان هیچ امر یقینی مطلقی براي امر انتخاب ندارد جز با روش حدس و می

ري با محیط و شرایط مسئله گاابطال فرضیات در قالب آزمون و خطا جهت ساز حدس و

حدس، این موضوع یعنی حدس و ابطال و به طور کلی . گویی بهتر به آن استو پاسخ

در . نوع سوم شناخت است که در ابتداي مقاله به آن اشاره نمودمابطال، حقیقت و واقعیت 
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قت و  حقیةهایی دربارپذیر، به هر صورت، حدسهاي آزموناین نوع شناخت حدس

شود که شناخت   مییقینی یا حدسی آنها این نتیجه حاصلت هستند و از خصلت غیرواقعی

  . غیریقینی و یا حدسی استکند که می ما حقیقت و واقعیتی را توصیف

شناخت از دید  ،نگرش داروینی و روش تکامل داروینیدر نظر گرفتن در نتیجه با 

تر، دگرگونی ات پیچیدهو موجودها  یاخته آزمون و خطا در تکاین است کهپوپر 

ترین آنها به ترین موجودات زنده و دیرینهایی در بدويیشیمهاي  دیالکتیکی و تراکم راه

 این حساسیت وابسته به حاالت درونی . استجانداران شکل حساسیت موجود در آن

شان جهت سازگاري و توانایی براي حل هرچه  پویایی آنها و ساختار درازمدتموجودات،

و اند   که طراحی شده یهایو آزمونها   از طریق فرضیه آنها و در نهایتباشد  می مسئلهبهترِ

  . دگیر  میشکلاند   دست آمدهه در مسیر شناخت ب

رو شدن موجودات هباید این نکته را هم اضافه کرد که پوپر با مثال جالب دیگري تفاوت روب

  :کند  میش براي حل آن مسائل بازگوزنده و انسان را با مسائل و مشکالت و همچنین تال

را  و خطا ایش هر چند هر دو روش آزم، این است که درشتینی آمیب و ان میانتفاوت

 انگیزد میبرند، آمیب خطا کردن را دوست ندارد در صورتی که خطا انیشتین را بر  میبه کار

ذف آنها چیز تا آگاهانه به جستجوي خطاهاي خود برخیزد به امید آنکه با اکتشاف و ح

.)78 ،1384  اسطورة چارچوب،پوپر،( بیاموزد

کند ولی   میشتین آگاهانه حذف خطانی ادهد که  می نشاناین مثال به شکل واضحی

ان ی تفاوت مو همچنین گویاي جزئی از اویندها  گاهانه است و گویی فرضیهآعمل آمیب نا

 پوپر با این رسد  میبه نظر .باشد  میمسیر تطوري شناخت آگاهانه انسان نسبت به حیوان

 بدلشناختی  کیهانۀ مسئل به راوي  شناختۀدهد و مسئل  میمثال انسان را به جهان پیوند

 آن در تکامل زندگی و حیات  سرچشمۀ، چرا که با وجود تفاوت بین نوع شناخت.کند می

  .و کل کیهان جاي گرفته است

کل  و درها  و نظریهها  فرضیه هي کشایان ذکر است که پوپر براي رهایی از ایراد

محصول ها  نظریهکند معتقد است که  میوارد  بر سازگاريافزایش شناخت انبوهشی
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. تجربیهاي  آزمایش و خطا هستند نه محصول انباشته شدن مشاهدات ناشی از تراکم داده

و ها  در نهایت این سیر حرکتی زندگی است که مسئلهباید قبول کرد که با این حال 

   .)204-202 شناخت عینی، ،1384 پوپر،( آورد  میها را پدیدرزشا

. شناسانه داردپوپر در مورد استفاده از محصوالت و تولیدات انسانی نیز عملکرد زیست

  :زنده آنها یعنیه در مورد جانوران و محصوالت غیرشناسانز نگاه زیستاو با الگوگیري ا

تاري جانوران و یا مسایل مربوط به اعمال هاي رفهاي به کار رفته و راهروش) الف

  وابسته به تولید

 و فیزیکی و تغییر تکاملی در خواص هندسی، شیمیایی( زنده خود ساختارهاي غیر) ب

  )اط با شرایط محیطیبارت

 در مثال خود به زنبور  وي.کند را قیاس می سیر تکاملی محصوالت و تولیدات انسانی

اي  هسازي هستند و عداز زنبورها مسئول خانهاي  هه عدنویسد ک  می وداردعسل اشاره 

.  تولید عسل و برخی دیگر وظایف حفاظت و نگهداري از الروها را بر عهده دارندۀوظیف

 خود نقل و انتقال محصوالت و تولیدات و خدمات خود ۀاین زنبورها نه تنها در بین جامع

عسل و دیگر تولیدات جامعه  یز ازندیگر موجودات  ترگستردهرا دارند بلکه در نگاهی 

، پوپر در نهایت با استفاده از این تمثیل و قیاس آن با انسان. دکنن میاستفاده زنبوري

انسانی را که تولید خود ) ویژه فرضیات و نظریاته ب(افزارها، زبان و آثار هنري و حتی علم 

گوید که   میکند و  میرسیاوست و حتی خود او را به عنوان موجود زنده در نگاه تکاملی بر

دیگر نیز از  هاي وارهکند بلکه زیست  می از تولید خود استفاده)رگانیسماُ( وارهنه تنها زیست

 و تعاملزنده به عنوان تولیدات غیرزنده نیز در سطح هستومندهاي غیر. برند  مین بهرهآ

رضیات و نظریات این ف، در نتیجه در انطباق علمی. شود  میگیري اعمالانتقال و بهره

نظري و فرضی در جهت سازگاري با شرایط و توضیح هاي  هستند که مدام از دیگر یافته

البته نباید فراموش کرد که این استفاده تابعی خطی و . کنند  میهر چه بهتر وضعیت استفاده

بلکه روابط پیچیده و متداخلی درون آنها وجود دارد و به . به دیگر سخن انبوهشی نیست

  .  کنند  میباشد که از اصول سازگاري پیروي  می پوپر یک سیر تطوريۀتگف
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کید فراوان أبا توجه به نکات فوق پوپر بر ابزار و تولیدات نظري و عملی انسانی ت

زبان نقش محوري در تکامل . اما در این میان سهم زبان به نظر پوپر بسیار مهم است. دارد

 ر زبان و نقش آن را به دو مورد توصیفی و استداللیپوپ. کنددانش و معرفت بشر بازي می

گوید براي اینکه به   میيو .)45 شناخت عینی، ،1384 پوپر،( کندبندي میتقسیم) برهانی(

 زبان ۀوظیف. انطباق علمی در نظریات برسیم باید از ابزاري به نام زبان استفاده کنیم

دهد که در مسیر آزمون و   میا به ما نظریات است و این امکان رۀبندي زبانشناسانصورت

 و این کار میسر نیست نظري بپردازیمهاي  ابطال به نقد و انتقاد از یافته خطا با حدس و

ات  فرضی، نظریات،تجربیهاي  بط و گردآوري دادهض ،مگر اینکه با زبان توصیفی به ثبت

نی و استداللی به بحث بپردازیم و در قدم بعد با زبان برهاو مسائل به شکل کتاب و مقاله 

 مواردي را که سازگاري با ،یعنی در نهایت با انتقاد و نقد کردن. نها اقدام کنیمآدر مورد 

ما تکامل و رشد یک ا. شرایط ندارند و یا داراي انطباق کمتري هستند کنار بگذاریم

 را یمانها  نظریههاي خود بر انتقاد اینکه بتوانیم براي است وگاهانه و منظمآویژگی خود

در نتیجه با نقد نظریات و .  خواهد بودپذیر امکاني به نام زبان این امر با ابزارنشان دهیم

همان گونه که موجودات جهت حفظ بقاي خود و انطباق (ابطال و کنار گذاشتن ، فرضیات

گاه آآگاه بلکه به صورت ناخود نه به صورت خود-با محیط از این روش خطا و آزمون

به سازگاري بهتري با شرایط و ) رسند  می باالتري از انطباقزارکنند و به ت  میاستفاده

در نهایت  .توانیم از ابزار تولیدي خود به نحو احسن استفاده نماییم  میرسیم و  میمحیط

:)79 منطق اکتشاف علمی، ،1384 پوپر،( رسد  می بنیاديۀپوپر به دو قضی

از اي  هگون) یا طرد(  از تغییر شکلست ا عبارتی هر شناخت اکتسابی و هر دانش-1

خرین مرحله تغییر شکل آن وجود داشته است و در آشناخت یا وضعی که پیش از 

  .اوضاع، فطري است

 هر رشد شناخت عبارت است از بهبود شناخت موجود که به امید نزدیک شدن به -2

  .کند  میحقیقت تغییر شکل پیدا
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 دوکس مهم هم اشارها تکاملی خود به دو پارۀسازي نظری همچنین پوپر در راه صوري

:تند ازرموجود در مورد شناخت بشري عباهاي  دوکساپار .کند می

ها  نی معرفت ما بسیار پیچیده و گسترده است و ما به تمام جزئیات نظریات و تبی-1 

برخوردار در مورد خود و جانوران ي  انگیز شگفتۀروشنفکرانوضعیت   ازاطالع داریم و

  .ستیمه

 کرانمان آگاهجزء از دانشمان، ما را بر جهل بی جهل ما پیچیده و مرموز است و هر -2

.)81 منطق اکتشاف علمی، ،1384 پوپر،( کند می

 بخشرخورد میان جهل و معرفت ما الهاماو بر این عقیده است که تنش موجود در هنگام ب

دوکس فوق و دیگر موارد اه و پاررشد معرفتی ما است و در نهایت با استفاده از دو قضی

  : کند  می خود در سه گام اقدامۀبندي نظریمطرح شده به صورت

  .کنیم  میکنیم و به عبارتی از مسئله آغاز  میبرخورداي  ه ما با مسئل:گام اول

 یک فرضیه یا نظریه از طریق یافتن ارتباط ۀکنیم مسئله را با ارائ  میتالش :گام دوم

  .)نظریه سازي( خواه حل نماییمنی مبین و تبینایم

آموزیم و با آزمون و خطا و الگوي حدس و   می از اشتباهات خود چیزي:گام سوم

سازیم و پیشنهادي را هرچند موقتی روشن میهاي  حلابطال و از رهگذر بحث نقادانه راه

.)292 و 267، 1384 پوپر،( )نقادي( نهیم  میجدید گامهاي  به مسائل و وضعیت

 بحث انتقادي و حذف ۀدهد که الگوي او نتیج  مینشانها سازي این گامصورير با پوپ

 دهد و  می رخ موقتۀ آزمایش و یا همان نظریۀدر درون نظریاست که  اولیه ۀئلمسي  خطا

 حلازي به این معنا است که وقتی راهساین صوري. شود  میمنجر به مسئله یا مسائل جدیدتر

دهند   میجدید رخهاي   مسئله آنگاه موقت حالجی شدندۀون نظریآزمایش شد و مسائل در

این برداشت . ي مفهومی ژرفی نسبت به مسائل گذشته دارندا مسائل جدید غنو معموالً

شود و پوپر  اشاره کردم در سیر تکامل داروینی نیز به وضوح دیده میطور که قبالًهمان

  :سازي مناسبی را انجام دهدآن الگوتوانسته است با تمام نقدهاي وارد بر 

   

  

P1→TT→ CD (EE) → P2

Problem1→Temporary Theory→ Critical Discussion (Eliminating Error) →Problem 2

2مسئله ←)احذف خط(قدانه ت منثبح← موقتۀنظری←1مسئله
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  نتیجه

شر و شناخت بها  گیري نظریه خود توانسته است به بازسازي نحوة شکلپوپر در تالش

ودات الگوسازي از تکامل موج. شناسی بپردازدبه کمک دانش خود انسان در رشتۀ زیست

. ئله باشدرویی با مسدر شروع حرکت او در امر شناخت رونزد او باعث شده است تا نقطۀ

براي حل ، کند  میهمچون یک موجود زنده که براي بقا و تولید مثل تالش  کهانسان نیز

 با او همراه است دست به طراحی اشمسائل شناختی خود که همواره در دوران زندگی

کند و   می آزمون و خطا آن نظریات و شناخت را نقدۀ بر پای.زند  مینظریات مختلف

البته نباید فراموش کرد . نهد  میی به بهتر شدن روش حل مسائل گامهمواره در سیر تکامل

توان گفت که هر مسئله و حل   میحل مسائل همواره اتمام کار نیست و به ضرس قاطع

 انسان و ۀ نقادانةآورد و این قو  میدستی فراوانی را با خود همرا مسائل زبرین و باال،آن

 شناختش و نظریاتش ل را در اوه است که تکامانطباق او با محیط زندگی و شرایط مسئل

  . دهد  میمثابه راه حل مسائل  ارمغانب

 اصول و عناصر موجود در آن مورد پذیرش اغلب علما و ، تکاملۀاینکه نظریدر 

دانشمندان است و اینکه پوپر هم در استفاده و الگوسازي از آن در فرایند شناخت تا حدي 

کن این ابهام وجود دارد که آیا به صرف داشتن ولی. موفق بوده است شکی نیست

توان از   میانسانی نسبت به امور عینی،هاي  سازگاري و انطباق و جهش ژنتیکی در داشته

ی کم مشابه دستسازيِ شناخت امور ذهنی و  ذهن هم الگو تکاملی پوپري در موردۀنظری

 را نه از تجربه بلکه از آزمون پیشنی کانتی که خود پوپر آنهاهاي  را اجرا نمود؟ آیا داشته

داند و در موارد بسیاري به آن اشاره کرده است در مورد امور ذهنی و خود   میو خطا

املی در دید رسد اگر فرایند شناخت تک  میتواند حاکم باشد؟ به نظر  میشناخت ذهن هم

در  ،اشدصرف عینی صادق بهاي  گریان نسبت به دادهیان و عقلاگرگرایان، افزارتجربه

 چرا . آزمون و خطا قرار بگیردۀتواند بر پای  نمی موارد ذهنی و ذهن این برداشتخصوص

به این معنی که آزمون و خطا در قالب . که خود آزمون و خطا نوعی سیر تجربی دارد

  البته امکان اینکه.شود  می هر چند ناچیز آغازايتجربی و آنهم با حضور مسئلههاي  بررسی
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.  نگرش تکاملی به سیر معرفت ذهنی و خود امور ذهن داد قابل تصور است نوعیبتوان

هاي  نکته مهم و شاید گلوگاه برداشت تکاملی در امور ذهنی و خود ذهن در همان داشته

کنند و دیگر اینکه   می اینکه آیا خود این امور هم با مسئله آغاز به کار.پیشینی کانتی است

یابند جاي بحث   میت گرفته و تکاملأنها از چه منابعی نشنوع جستجو و فرایند معرفتی آ

  . و کنکاش بسیار دارد
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