
 
 
 
 
 
 

 ارزیابی استعاره تکامل داروینی در نظریه پارادایمی کوهن
 

 * غالمحسین مقدم حیدری
 

 چکیده
انباشتی و تقرب به واقعیت  پیشرفت علم به معنای رشد های علمیساختار انقالبتوماس کوهن در کتاب 

دهد و الگوی پیشرفت تکاملی داروین را برای بیان سیر تکامل های علمی را مورد نقادی جدی قرار مینظریه
 مورد توجه جدی قرار نگرفت.در زمان انتشار کتابش الگوی داروینی مورد پیشنهاد او کند. اما علم پیشنهاد می

های انتخاب طبیعی، درخت حیات و پیشرفت تکاملی گیری استعارهکار چگونگی بهاین مقاله سعی دارد 
طور کامل قابل ها بهها بپردازد: آیا این استعارهاین پرسش کند و به ارزیابی داروین را در نظریه پارادایمی بررسی

ی کوهن توانند هدف اصلها میکارگیری این استعارههای علمی هستند؟ و آیا بهکارگیری در تحول نظریهبه
 را برآورند؟ -به معنای رشد انباشتی و تقرب به واقعیت-یعنی کنار گذاشتن پیشرفت علم
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 مقدمه - 1

ان  به این موضوع و نحوه تاثیر آن برر تفکرر بشرر  ها نقش مهمی در تفکر دارند و اندیشمنداستعاره
شناسی یکی از موضروعات بسریار مهرر در تراملت فلسرفی شرده که استعارهطور اند؛ بهپرداخته

بره سسرت و بررا   2شناسریاستعاره»، فیلسوف آلمانی، در این باره معتقد اسرت: 1است. بلومنبرگ
، 0202) «پرردازدغذ  تبلور سیستماتیک تفکرر میها  زیرین و محلول مکاویدن در زیربنا و الیه

شناسی در تفکر تومرا  کروهن، فیلسروف علرر معا رر، (. موضوع این مقاله نوعی استعاره5ص 
تررین ایرن کنرد. از مهرها  گونراگونی اسرتفاده میبرا  بیان نظریه پارادایمی از استعاره  است. و
عاره تکامر  داروینری بررا  بیران گگرونگی تحرول و ها که کمتر مورد توسه قرار گرفته، استاستعاره

هاخ اساختاخ انقالب تکام  معرفت علمی است. او در آخرین  فحات کتاب بسریار برا اهمیرت 
را مرورد گرالش قررار  -معنرا  انباشرتی و تقررب بره واقعیرت به –«پیشرفت علر( »0690)علمی

براره و موضروعات مرتبطری  ها  او سرب  ر  دادن مباثرع عمیقری در ایرنسرن یدهد. نکتهمی
در فلسفه علر شده است که تاکنون ادامه دارد. او در   رفحات آخرر کتراب « 3عقلنیت»همچون 
سا  الگو  خطی پیشرفت برا  علر از الگو  داروینی استفاده شرود. کند تا بهپیشنهاد می سختاخ 

آور ن سرهمگین و شرو اما نکته قاب  توسه این است که کنار گذاشتن الگو  خطی پیشرفت، گنرا
سو  ارزیابی نقدها  کوهن برر پیشررفت خطری علرر سلر  کررده و بره ها را بهبوده که همه توسه

کره کروهن طور الگو  داروینی پیشنهاد  او در زمان انتشار کتابش توسه سرد  نشرده اسرت. به
سرب  شرد کره سهمیگن آن   هاها  ثا   از نظریه پارادایمی و مناقشهفهمیمعتقد است که کج

گیز  که بیش از آنکه برشی تاریخی یکری از انرواع -تواز  بین تکام  داروینی و تکام  معرفت »
 (. 69-69، ص 0222«  )در کار او کمتر در  شود -علوم باشد برشی عرضی آنها است

ها  گوناگون تواز  بین تکام  داروینی و معرفرت علمری را بررسری این مقاله سعی دارد سنبه
 4ها  انتخاب طبیعی، درخت ثیات و پیشرفت تکراملیبا نشان دادن گگونگی تأثیر استعارهکند و 

                                              
1. Blumenberg 

2. metaphorology 

3. rationality 

یتی سرو  ارایابند کره رو به ورتی تغییر میها به، گونهکار رفته،  بار معنایی خا ی  دارد که بنابر آنبه evolutionواژه تکام  که معادل  - 2
که این طور آیند؛ بهها از  ورتی به  ورتی دیگر یا از طور  به طور  دیگر در میاین است که گونه  evolutionدارند و ثال آنکه منظور از 

 سا  معرادل تکامر  از تطرور اسرتفاده شرود. امرا از آن را کره ایرن معرادل در میرانرو بهتر اسرت کره برهسو  اایتی ندارد. از اینتطور رو به
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رو بردار  کنرد.  از ایرنترین عنا ر مؤثر در اندیشه کوهن پردهدر نظریه پارادایمی از برخی از مهر
 در ابتدا با مرور  اسمالی بر نظریه تکام ، دو مقومه ا رلی آن، یعنری انتخراب طبیعری و درخرت

آمیز آن، یعنری پیشررفت هرا  مسرتتر در یکری از پیامردها  مناقشرهکنیر و فرضثیات را بیان می
دهیر. سپس به بررسی این موضوعات در نظریه پرارادایمی و ارزیرابی تکاملی را مورد تأم  قرار می

 پردازیر. کارگیر  آنها در این نظریه میبه

 تکامل داروینی - 2

شناسی معا ر، اعتقاد دارد که نظریه تکامر  دارویرن دارا  دو ایرده ت، فیلسوف زیس1الیوت سوبر
ها  مختلفری است. بنابر این ایده گونرها2د تتاحیختاولین مقومه این نظریه، ایده »بزرگ است: 

که در زمین سکونت دارند دارا  نیا  مشترکی هستند.... مقومه دوم در تاریخ تکام  دارویرن ایرده 
ها  مختلر  و (. این دو مقومه گگونگی پیدایش گونره6-9، ص0222) «است 3نقاخخ اطبیعی

کنند. این نظریه شواهد بسیار  مبنی بر تغییرات کوگک از بین رفتن آنها  در رو  زمین را تبیین می
کند. بعضی اوقات در هنگرام تقسریر سرلول، گونه ارائه میو ظاهرًا خود به خود  در میان افراد یک

کند. ژن یرا کرومروزمی کره بره ایرن طریر  ثا ر  به دقت همانندساز  نمی یک ژن یا کروموزوم
هایی در میان گونه خود یا انواع دیگرر شود، سهش)موتاسیون( یافته است. افراد ثام  گنین ژنمی

در ثال رقابت و تنازع برا  بقا هستند. در اال  اوقات گنین افراد  قادر به ادامه ثیرات نیسرتند و 
ا  بررا  سرازگار  برا محریا و ادامره ثیرات ؛ اما در برخی مواقر  از امتیراز ویرژهرونداز بین می

کننرد و یرا زاد و ولرد بیشرتر  دارنرد و بنرابراین برخوردارند. بنابراین از ثد میانگین بیشتر عمر می
ان امد این تغییرات می« انتخاب طبیعی»یابند. در درازمدت این سیر به می تر از بقیه افزایشسری 

شوند ترا آن را کره بره گونره یابند و سران ام محو میتر کاهش میو به موازات آن تغییرات نامطلوب
توان در فرایند تکام  با انتخاب طبیعی بره گردند. بنابراین، به قرائت لوونتین، میسدید  تبدی  می

 سه مقومه ا لی اشاره کرد:

                                                                                                                                                                        
 شناسان مصطلح است، نویسنده ترسیح داده تا از معادل تکام  استفاده کند.زیست

1  . Sober 

2. tree of life 

3. natural selection 
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 در گیزها در نظر گرفته شود؛ 1باید تنوع
 با محیا باشد؛ 2گونه سدید ستلزم تنوع در سازگار تنوع باید م

 ها  ارثی است.تنوع ثا   خصیصه
تروار  در تکام  با انتخاب طبیعی مستلزم این است که تنوع قابر  »توان گفت: طورکلی میبه

وسود آیرد (. یعنی به سب  سهش ژنی گونه سدید  بره6)همان، ص « سازگار  وسود داشته باشد
» شرود طورکره ملثظره میگار  بیشتر  نسبت به گونه قبلری داشرته باشرد. همانکه با محیا ساز

مفاهیر سازگار  و انتخاب طبیعی رابطه نزدیکی با هر دارند؛ زیرا به واسطه فرایند انتخراب طبیعری 
)میلرز و « آورددسرت مریتفرو  و برترر  خرود را به مترسر( -است که سازگارترین)گونه با محیا

آمیز موسرود سدیرد اسرت. البته معیار این سازگار ، تولید مثر  موفقیرت (. 4 ، ص0229، 3بیتی
شود و سمعیت و طرول یابد و در نتی ه بیشتر تکثیر مییعنی توانایی گونه سدید برا  بقا افزایش می

بیران « سرازگار »شود. این ویژگی معمواًل تحت عنروان ها  دیگر زیادتر میعمرش نسبت به گونه
، ص 0663، 4)سرن «ر واق  آموزه "بقا  سازگارترین" آموزه ا رلی داروینیسرر اسرتد»گردد. می

009 .) 
ها  سطحی اسرت. مرثًل گمران آنچه که در فهر نظریه داروین اهمیت دارد، استناب از نگرش

اند یرا اینکره پرنردگان از ها تبردی  بره سوسرمار شردهشود که بنا بر نظریه تکام  مرثًل قورباارهمی
هرا سرال از ها و سوسمارها ظررف میلیوناند. اما باید توسه کرد که  قوربااهوسود آمدهبه سوسمارها

اند. بازماندگان اسرداد دوزیسرتان دو گرروه عمرده وسود آمدهتکام  اسداد خزندگان و دوزیستان به
وه دیگرر انرد و از گرراند. یکی از این دو گروه در اثر تحروالتی، خزنردگان اولیره را پدیرد آوردهبوده

انگارانه زیرر را اند. به عبارت دیگر نباید از نظریه تکام  طرح سرادهها ثا   شدهها و وزغقوربااه
 داشت:

                                              
1. variation 

2. fitness 

3.  Mills & Beathy 

4. Sen 
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 8شکل 

کرد؛ اما باید به این نکته مهر ها استفاده میداروین از استعاره درخت برا  نشان دادن تنوع گونه
، ص 0222)سروبر،  «ها استتعداد گونهایده درخت ثیات مستلزم امکان افزایش »توسه کرد که 

 باشد: ورت طرح زیر میداران بهرو تکام  مهره(. از این052

 
 0شکل 

شناسری شرده کره یکری از نظریه تکام  سب  بروز مناقشات فلسفی فراوانری در ثروزه زیست
یشررفت تروان از مفهروم پاست. آیا در فراینرد تکامر  می« پیشرفت»ترین این مناقشات مفهوم مهر
ها  مهمی هسرتند ها سخن گفت؟ اگر گنین است این پیشرفت گه معنایی دارد؟ اینها پرسشگونه

معروفنرد. فیلسروفان « 1پیشررفت تکراملی»شوند و به مناقشاتی با عنوان که در این زمینه مطرح می
پیشررفت ، فیلسوف علر معا ر، معتقد است کره 2شاناهان .اندتاملت گوناگونی در این باره داشته

بره « پیشررفت تکراملی»ا  با عنوان در مقالهسو  بهتر شدن است. او مند بهتکاملی تغییر  سهت
 کند:گهار ویژگی برا  پیشرفت اشاره می

                                              
1. evolutionary progress 

2. Shanahan 
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 پیشرفت تکاملی مستلزم تغییر در سمعیت است؛ -
 تکام  پیشرونده دارا  سهت است؛ -
 تدری ی است؛ 1تکام  پیشرونده -
 (.456-450  است)همان، ص تکام  پیشرونده نشانگر بهبود -

کید او این است که تغییررات »و  3«تروالی»باید آن را از 2«پیشرفت»برا  فهر  نکته مهر مورد تأ
رو ؛ از ایرن«ها  متفاوت اسرتها  متفاوت در زمانسدا کرد.  توالی ر  دادن ماهیت 4«دارسهت

ا  مررتبا دنباله»دار سهت دار  را نشان دهد. برعکس تغییراتالزم نیست که توالی الگو  سهت
مفهروم »دهند. فرانچسرکو آیراال معتقرد اسرت کره ا  ر  می؛ یعنی در سهت ویژه«و پیوسته است

انرد... "سهت" بر این داللت دارد که دنباله تغییرات ر  داده قاب  مرت  ساختن در یک دنباله خطی
 باشرد. بنرابراین پیشررفت برهمین دار مستلزم توالی است اما عکس آن درسرتبنابراین دنباله سهت

به عبارت دیگر پیشرفت «. تغییرات برا  بهتر شدن هستند»دار  است که در آن معنا  تغییر سهت
دار بره تنهرایی دار است و هر توالی؛ اما نه تروالی و نره تغییررات سهرتمستلزم هر تغییرات سهت

دار مفهروم ست و در تغییرات سهرتدار بودن نیمستلزم پیشرفت نیست؛ زیرا در توالی معنا  سهت
 بهتر شدن نیست. 

دار در برخری توان گفت که پیشرفت تکاملی مستلزم این است کره تغییراتری سهرتبنابراین می
ها  کّمی )یعنی خواص( در میان گیزها  زنده در یک دنباله زمانی از اولی به بعرد  ر  مشخصه

دار زنده وسود داشته باشد؛ دوم این توالی سهرتداده باشند. یعنی نخست توالی در میان موسودات 
باشد و سوم مفهومی از رسحان و برتر  در آن یافت. نظریه تکام  برا درخرت ثیراتی کره طراثری 

دار است که هر شاخه این درخرت نماید که این توالی سهتکند، توالی میان انساب را طرح میمی
بره  5باشد.را بیابیر که در ثال افزایش یا کاهش میتوانیر ویژگی و خصلتی را که در نظر بگیریر می

یابرد، طبر  ها افزایش یا کراهش میعبارت دیگر ارتباط میان سل  و خل  که در آن برخی ویژگی
                                              
1. progressive 

2. progress 

3. succession 

4. progression 

ها، و در برخری مثًل در انسان پیچیدگی دستگاه عصبی زیاد شده است و پیچیدگی دستگاه گوارش کر. به عبرارت دیگرر در برخری شراخه . 5
 ها  دیگر کر.شود و در قسمتها در یک شاخه، پیچیدگی زیاد میدوره
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دار اسرت، شرکی سهرت« موضرعی»طور دار است. بنابراین در اینکه تکامر  برهاین تعری  سهت
 باشد.می« عنوان یک ک به»تاریخ ثیات  دار بودننیست؛ بلکه آنچه مورد مناقشه است، سهت

ترین مقومرات آن ارائره کنریر. وار از نظریه تکام  و مهرتا این ا سعی کردیر تا طرثی خل ه
ا  برا  نظریره پرارادایمی باشرد؟ در ادامره سرعی تواند استعارهثال باید ببینیر که آیا این نظریه می

توان در نظریره پرارادایمی یا مقومات نظریه تکام  را میکنیر به بررسی این موضوع بپردازیر که آمی
کار گرفت؟ به عبارت دیگر در نظریه پارادایمی گه گیرز  نقرش انتخراب طبیعری را در تحرول و به

ها، سازگار  یک نظریه که رسحران و کند؟ در فرایند انتخاب طبیعی نظریهها باز  میتکام  نظریه
طورکره درخرت ثیرات دهد گه معنایی دارد؟ همانقی  نشان میها  ربرتر  آن را نسبت به نظریه

تروان از درخرت تکامر  ها در تاریخ ثیات اسرت، آیرا مینشانگر گگونگی پیدایش و نابود  گونه
ها  یادشرده یک از مردلها در تاریخ علر سخن گفت؟ اگر گنین است این درخت بره کردامنظریه

ها  علمی، مطاب  الگرو  تکراملی بنرا شرده کام  نظریهاگر نظریه پارادایمی درباره ت شبیه است؟
یعنی پیشرفت  -طور موضعی و یا سهانشمولتوان از مفهوم پیشرفت بهاست، آیا در این  ورت می

 سخن گفت؟ -علر در ک  تاریخ

 هامقبولیت اجتماعی به مثابه انتخاب طبیعی نظریه - 3

ها در تراریخ ثیرات برر رو  دایش و نابود  گونرهها در تاریخ علر را به پیاگر ظهور و سقوط نظریه
توانرد  ردها ا  اسرت کره میزمین تشبیه کنیر، علر عاد  در نظریه پارادایمی کوهن به مثابه گونه

ا  از علر ادامه دهد و پژوهش دانشمندان عاد  را هردایت کنرد. علرر سال به ثیات خود در ثوزه
سا پارادایر است. کوهن علر عراد  را بره منزلره ها  مفصلی برا  توسعه و بعاد  متضمن تلش

ها  شرود. سرنتکند که با قواعد پرارادایر هردایت و نظرارت میفعالیتی ث  المعمایی ت سر می
آنهرا را برا عنراوینی همچرون ن روم  ،اند کره مورخرانهاییها گونهپژوهشی ثا   از این پژوهش

 . کنندیوتنی تو ی  میبطلمیوسی، ن وم کپرنیکی، فیزیك ارسطویی و فیزیك ن
شوند که معمواًل برا نسربت دادن می روروبههایی 1ثین پژوهش با اعوساجدانشمندان عاد  در 

به ابزارها  آزمایش یا خطا  آزمایشگر و یا زدن تبصره و استثنایی ذی  قانون یرا نظریره مرورد نظرر، 

                                              
1. anomaly 
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 روروبره1د، سامعه علمی با بحررانکنند. زمانی که گنین راهکارهایی مؤثر واق  نشونا را رف  میهآن
ها  فلسرفی شود تا سایی که سب  بروز بحعتر میبا گذشت زمان، به مرور بحران عمی  شود.می

سرب  . با وسود این، دانشرمندان پرارادایر را برهگرددو متافیزیکی درباره ا ول ثاکر بر پارادایر می
   پارادایر سدید  ظهور کند.ب، سران ام طی یک انقلگذارند تا ناکارآمد  کنار نمی

طورکه دیدیر در نظریه تکاملی مناب  موسود برا  تداوم ثیات موسودات محردود اسرت؛ همان
آورد. بنرابراین آن ها  اختلفی بین فرزندان امکان بقا  آنها را فرراهر مریرو برخی از ویژگیاز این

ها  بعد  منتق   و آورد بقا یافته و به نس میگونه فراهر هایی که امکان بقاء را در آندسته از ویژگی
شود. به همین گونه کروهن میدر نتی ه تفاوت کّمی من ر به تفاوت کیفی و پدید آمدن گونه سدید 

(؛ امرا 046، ص 0692« ) شروندها  قردیر زاده میها  نوین از پارادایرپارادایر»معتقد است که 
ها گنان هایی است )البته از نظر کوهن این تفاوتتفاوت همچون فرزند با پدر و مادر خویش دارا 

وقتی پارادایر سدیرد پرا بره عر ره ظهرور  خواند(.ناپذیر میعمی  است که و  دو پارادایر را قیا 
گیرد؛ رقابت برا  سل  توسه دانشمندان سامعه گذارد، در  حنه رقابت با پارادایر قدیر قرار میمی

ا  کره یعنری تنهرا نظریره –کنند تا پارادایر برترر ها رقابت میر پارادایرعلمی مزبور. به عبارت دیگ
گونره پرارادایر مرورد پرذیرش سامعره علمری قررار گیررد. بدین -دانشمندان ثاضرند با آن کار کنند

اما گه گیز  سب  پایان یافتن این رقابرت بره نفر  یابد. شده در سامعه علمی مزبور بقا میپذیرفته
شود؟ به عبارت دیگر اگر نظریه سدید پذیرفته شود، دالیر  مقبولیرت آن و پارادایر مییکی از این د

گیست؟ و یا اگر نظریه سدید مورد پذیرش قررار نگیررد گره عرواملی سرب  بقرا  پرارادایر قردیر 
 شود؟ می

باید نخست گند طرفدار پیردا طورکلی اگر بنا باشد پارادایمی پیروز شود، بهکوهن معتقد است 
د. اینها معمواًل دانشمندان سوانی هستند که هنوز دارا  تعلقات عمی  به پارادایر پیشین نیستند و کن

کنند تا به توانند تغییر عقیده دهند. اینان کسانی هستند که آن پارادایر را گنان تکمی  میتر میآسوده
ی وقتری ایرن دالیر  ها  مشترك سامعه علمی تلقی شوند. ثترپیدا شدن دالیلی بین امد که ارزش

ا  از عرضه شوند، هر یك از آنها سداگانه کارایی قطعی ندارنرد. سرران ام یرك دلیر  یرا م موعره
ولی دلی  واثد  وسرود نردارد کره بتوانرد  کرد؛دالی ، بسیار  از این دانشمندان را متقاعد خواهد 

                                              
1. crisis 



   ارزیابی استعاره تکامل داروینی در نظریه پارادایمی کوهن

 

دهنرد و قیرده مریسپس دانشمندان بیشرتر  تغییرر ع .(051، ص 0692کند)همه ایشان را متقاعد 
هرا و هرا، ابزارهرا، مقالرهتدریج تعداد آزمایشیابد. بهها  پژوهشی پارادایر سدید ادامه میفعالیت

کند. افراد بیشتر  که از سودمند  نگرش سدیرد ها  مبتنی بر پارادایر سدید افزایش پیدا میکتاب
پذیرنرد. هرگره تعرداد یاند، روش سدید عم  کردن مطاب  علر متعرارف سدیرد را مرمطمئن شده

تغییر روزافزونری در »پذیرند افزایش پیدا کند دانشمندانی که به دالی  گوناگون پارادایر سدید را می
آید. اگر بنا باشد انقلب موف  شود، در این  رورت وسود میبه )همان(«ها  شغلیمیزان ثمایت

 .شوده علمی ذیربا را شام  مییابد که اکثریت سامعا  اشاعه میگونهاین تغییر عقیده به
دهد آن است که با سرایگزین شردن پرارادایر سدیرد درواق ، آنچه با یك انقلب علمی ُر  می

شود. دانشمندانی که دیگر می« شک  زندگی»سایگزین  1«شک  زندگی»سا  پارادایر قدیر، یك به
دیدند و برا  ند، سهان را میکردبا یك شک  زندگی علمِی خا ی آشنا بودند و در قال  آن فکر می

هرا  آن کردند و کارها  پژوهشی خود را براسا  راه و روشتبیین آن از واژگان خا ی استفاده می
رو، گزینند. از ایرندیگر  را برا  خود برمی« شک  زندگی»دادند. پس از انقلب علمی، ان ام می
 «ها  متعارض زندگی استماعی اسرتیوهها  رقی  در عم ، انتخابی بین شبین پارادایر»انتخاب 

بره شرک  »آنچه که در گنین گزینشی اهمیت خا ی دارد، اقبال سامعه مزبور    (.46)همان، ص 
تصور رایج آن است که عوام  گنین اقبالی را باید در اتقان شرواهد ت ربری و سدید است. « زندگی

دالیر  خروب بررا  اقنراع »در زمرره ها  منطقی سست. اما باید توسه کرد که این عوام  استدالل
 دقت، سادگی، مفیرد برودن و»دالیلی همچون  توانکه می 2گیرند( قرار می066)همان، ص «شدن

باید توسه کرد که این دالی ، دالیلی فرا پارادایمی نیستند؛ بلکه بنا  را بدان افزود)همان(. «نظایر آنها
  که سامعه علمی مزبور بدان متعل  اسرت، به شرایا خاص سامعه علمی مربوطه یا سامعه عامتر

مفیرد » ا ان سامعرهدانشرمند شروند.به عنوان دالیلی متقن بر له یا علیه پارادایر سدید قلمرداد می
ا  را دیگرر  نظریرهسامعره که درثالی ؛دندانرا توانایی ث  نوع خا ی از مسائ  علمی می« بودن

 نردمعتقدا  ان سامعهستماعی ضرور  باشد. دانشمندداند که قادر به ث  برخی نیازها  امفید می
                                              
1. form of life 

به عنوان دالی  خوب برا  اقناع شدن عم  می کنند و « شواهد ت ربی و استدالل ها  منطقی»ه اینکه گگونه برا  توضیحات بیشتر دربار .  4
  تنها زمانی کارایی دارند که به عنوان ارزش ها  مشتر  یک سامعه علمی عم  کنند به مرس  زیر مراسعه شود:

 فص  سوم علمی،قیخساقخپذیر اپخ ندنیماهخ اگاپ سوم(  0362مقدم ثیدر ، المحسین)
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که از نظر دیگرر ، سرادگی یعنری ها  ریاضی آن، درثالییك نظریه یعنی سادگی سنبه« سادگی»
هیچ تعری  واثد  از ایرن مفراهیر وسرود نردارد.  بتوان آن را در  کرد. طور شهود زیبایی که به

هرایی متفراوت، توسرا افرراد  توانند بره شریوهد و میها عم  کننمثابه ارزشگنین دالیلی باید به»
ها با یکدیگر  ورت فرد  و خواه سمعی، بر سر بزرگداشت آن ارزشکار گرفته شوند که، خواه بهبه

ا  از دالی  خوب در دفاع از یك پارادایر مطررح شرود، هرگاه م موعه )همان(.«تواف  داشته باشند
هایی کره برر سرر آنهرا توافر  منزله ارزشرخی از این دالی  را بهطرفدار پارادایر رقی  بان دانشمند

د که تصویر  که پارادایر مزبرور نشوقان  می آنهاگونه، د. بدیننیابتر از دالی  دیگر مید، قطعیندار
گونه پرارادایر سدیرد از و بدین ها  رقی  ارسحیت داردبر تصویر پارادایر ،دهداز طبیعت ارائه می

گیررد. پرس آید و مورد پذیرش سامعه علمری قررار میها موف  بیرون میمیان پارادایر  حنه رقابت
 . بستگی دارد ،آنچه مورد ثرمت آن سامعه استشرایا سامعه مزبور و به پذیرش پارادایر سدید 

دان آلمرانی، در توسا ورنر هایزنبرگ، فیزیرک 0605برا  مثال ارائه نظریه کوانتومی را در سال 
شناختی استنتاج شده از آن متضمن طرد علیت بود. بره عبرارت دیگرر رید که نتایج معرفتنظر بگی

نیرو  محرکه  ،ترین ا ول در ثوزه علر و فلسفه است و اعتقاد به آنا   علیت، که یکی از بنیانی
و  ها  دانشمندان است، در محیطی مث  آلمان با آن بستر فلسفی عمی  و ژرف، طررد شردپژوهش
ساسی نه تنها در سامعه علمی، بلکه سامعه فلسفی آن روزگار بود. پس گگونره ایرن نظریره این اعو

 مورد پذیرش قرار گرفته و به عنوان نظریه ثاکر در فیزیک تاکنون بقا یافته است؟
هرا  پاسخ به این پرسش را باید در شرایا استماعی آلمران پرس از سنره سهرانی اول و سرال

نگرشری  ،نسربت بره سهرانکره  ُسسرتثراکر شردن فلسرفه ثیرات  و 1استقرار سمهور  وایمرار
که نیت و هدف هر پدیده بایرد دید می« زنده»ها را عضو  از یك ک  گرایانه داشت و پدیدهوثدت

شده در برابر در قال  تقدیر و سرنوشتش در هستی تبیین شود. در این فلسفه، علیت مفهومی ساخته
براسا  نگرش فیلسوفان ثیرات، فیزیرك  گرفت.و لعن بسیار قرار رو، مورد ذمّ تقدیر بود و از همین

مرذموم برود. ایرن نگررش  شدتبهرو که ساختار  مکانیکی مبتنی بر علیت داشت، کلسیك از آن
دانان را نیز هردف بلکه ایدئولوژ  سامعه فیزیك ؛شدبه فیزیك کلسیك محدود نمی فقاخصمانه 

 ؛ها  فعالیت علمی آن تعررض کررده مفاهیر کلی فیزیك و هدف تنها بهگرفته بود، خصومتی که نه

                                              
1  . Weimar Republic 
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ها، وسهره استمراعی، موقعیرت اقتصراد  و انتظرارات بلکه نشاط، اخل ، انضباط، امیدها، تر 
 .ها  بعد  را نیز با خطر مواسه کرده بوددانان برا  پیشرفتفیزیك

مان برود. بره نظرر پر  فررمن، تمام این شواهد نشانگر بحرانی ژرف در فکر و فرهنه سامعه آل
(. 15)همران، ص « اعتقاد به بحرران در فرهنره و علرر، مؤلفره اساسری فرهنره وایمرار اسرت»

آنان یا باید در برابر ایرن سرو مقاومرت  ؛کردنددانان بیش از دیگران این بحران را اثسا  میفیزیك
گینری مررگ علمری، دادند. مقاومت در برابر گنین محیا فکرکردند، یا تن به سازش میمی   زهرآ

استماعی و اقتصاد  را به همراه داشت. بنابراین، آنها ترسیح دادند نه تنها سرازش، بلکره مشرارکت 
خود را در این محیا نشان دهند تا شاید از این طری ، ثیثیِت از دست رفته خود را باز یابند. اما ترا 

قرار داشت، گگونره گنرین سرازش و  هایشان براسا  فیزیك کلسیكها و پژوهشوقتی که دانسته
رو، منتظر شرایطی بودند تا شاید از سلطه فیزیك کلسریك رهرایی پذیر بود؟ از اینمشارکتی امکان

علیتری آن باشرد.  ضد ویژه نگرشیابند و بتوانند فیزیکی بنا کنند که مطاب  محیا فکر  وایمار و به
 فیزیرک گونهبدینکرد.  ن شرایطی را فراهرگنی 0605تا  0603ها  تحوالت فیزیك اتمی بین سال

توانست با محیا وایمار در سامعه آن روز آلمان سازگار  تام بیابد و بقا  خود را تضمین کوانتومی 
 .1(009-006، ص 0362کند )مقدم ثیدر ،

هریچ میزانری »هرا  رقیر  در گزینش میران پرارادایر ،کوهن معتقد است طورکهبنابراین همان
در واقر  شررایا استمراعی نقرش  (؛051، ص 0692) «واف  سامعه مربوط وسود نرداردباالتر از ت

کنرد. یعنری هرر ها  علمری در زمران بحرران براز  میانتخاب طبیعی را برا  گزینش میان نظریه
ا  که با شرایا سامعه علمی مربوطه یا سامعه انسانی زمران خرودش تطراب  بیشرتر  داشرته نظریه

  علمی، فرهنگی، اقتصاد ، استماعی و یا سیاسی آن را برآورده کند؛ پذیرفتره باشد و بتواند نیازها
آیرد و از آن پرس، پرارادایر سدیرد همچرون ها موف  بیرون میشود و از  حنه نبرد میان پارادایرمی

توانند در شود. دانشمندانی که نمیدهد و پارادایر قدیر طرد میا  سدید به بقا  خود ادامه میگونه
آورند و بره کرار برر رو  مبرانی علرر مزبرور ها  فلسفه در میرادایر سدید کار کنند، سر از گروهپا

شود و دیگر سز ها  پارادایر قدیر محو میتدریج نشانهگونه بهپردازند، تا زمانی که بمیرند. بدینمی
                                              

ها  علمی به کتراب زیرر مراسعره برا  ملثظه مستندات مربوط به این مورد تاریخی و شواهد تاریخی دیگر برا  مقبولیت استماعی نظریه .0
 کنید:

 (0362، )گاپ سوم 009- 025ها  علمی ، نشر نی ص ناپذیر  پارادایرمقدم ثیدر ، قیا 
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شردگان در بیتیعنری تر –طورکره مرا هایی از آن یافرت. همانتوان نشرانهها  تاریخ نمیدر کتاب
هایی هریچ فهرر و تصرور  از فیزیرک ارسرطویی نرداریر و آن را همچرون فسری  -فیزیک نیروتنی

ها  تاریخ علر سست و کنیر و با تن دادن به رنرج و سرختی فرراوان درکری از آن توانیر در کتابمی
که شبیه درخت  ورت زیر نشان داد توان بهها  فیزیک را میرو درخت تکام  نظریهبیابیر. از این

 ثیات داروین است. 
 

 
توان گفت که مقبولیت استماعی همان نقش انتخاب طبیعری را در طورکه ملثظه شد میهمان

ها  رقیر  در نظریه پارادایمی دارد. به عبارت دیگر آنچه سب  گزینش میان یرک نظریره از نظریره
. در ادامه به آخررین مقومره از شود، مقبولیت استماعی آن نظریه توسا سامعه علمی استعلر می

گیررد. کروهن در آخررین کنیر که کوهن آن را در نظریه پارادایمی به کرار مینظریه داروین اشاره می
 فحات کتاب ساختار معتقد است که اگرر بتروانیر نگررش تکراملی را سرایگزین الگرو  خطری 

تشربیهی کره تکامر  »گویرد: آمیز ث  خواهند شد. او میپیشرفت کنیر، بسیار  از مسائ  مناقشه
سرهولت مبالغره شرود؛ لریکن  تواند بهکند، میها  علمی مرتبا میها را به تکام  اندیشهارگانیسر

هرا( تشربیه تقریبرًا کراملی اسرت. نسبت به موضوعات این بخش پایانی)پیشرفت از طریر  انقلب
هرا تو ری  شرد، انتخراب )بخش قب  از آخر( به منزله فرسام انقرلب XIIفرایند  که در بخش 

(. 090)همران، ص  «ترین شیوه کاوش علر آینده به واسطه تنازع بقا در سامعه علمی استمناس 
هرر تلقری از طبیعرت کره مطراب  »کند کره همچنین در سملت پایانی کتاب بر این نکته تأکید می

یر سرازگار خواهرد شواهد با رشد علر سازگار باشد، با نگرش تکاملی از علر که این را طررح کررد
 (.093)همان، ص  «بود
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 هاپیشرفت تکاملی نظریه - 4

( موضروع 0690) ساختاخ انقالاب اهاخ اعلمایشاید بتوان گفت موضوع ا لی کوهن در کتراب 
آمیز کرده به گرالش کشریدن تصرور رایرج از ایرن است و آنچه این کتاب را مناقشه« پیشرفت علر»

هایش همچون مفراهیر، ثروزه مسرائ  بخشی رشد علر در  تمام باشد. بنابر تلقی رایج،مفهوم می
که با گرذر زمران و ا گونهها  پژوهشی و گستره مشاهدات، فرایند  انباشتی دارد. بهمطرح و روش

شود. به عبارت دیگر، منحنی تحرول روز بر معرفت پیشین ما افزوده میظهور نظریات سدید روزبه
 .معرفت دارد علر سیر   عود  در سهت انباشت

ا  کنریر بره نظریرهدهد هرگراه گمران مریها  علمی نشان میاز سو  دیگر، سیر تحول نظریه
ایرر و پرس از مردتی معضرلت و کند، خطرا کرردهایر که واقعیت طبیعی را تو ی  میدست یافته

تی نبینریر. یابیر. اما نباید دلسرد شویر و برا  معرفت علمی سران ام و ارایمی ها  آن را درکاستی
ها  سدیرد  کند و سنبهتر میسو  فهر واقعیت نزدیكها  علمی سدید ما را گامی بهظهور نظریه

تنهرا در قلمررو نره ،گشاید. بنابراین، عردم دسرتیابی بره واقعیرت نهراییاز آن را پیش گشمان ما می
د. ایرن دو تلقری از روشمار مری بلکه رمز تحول و پویایی آن نیز به ؛ا  نیستمعرفت علمی نقیصه

دهند که ما با عنراوین رشرد انباشرتی علرر و سیر تحول علر، دو معنا از پیشرفت علمی را نشان می
کنریر. هنگرامی کره از پیشررفت علمری  رحبت ها  علمی از آنها یاد مریتقرب به واقعیت نظریه

کنریر تصرور مریها از علر، در آن ملحرو  شرده اسرت. یعنری واق  هر دو  این تلقی در ،کنیرمی
معرفت علمی دارا  خا سیر  است که در انتها  آن واقعیت نهایی قررار دارد و مرا برا اسرتفاده از 

ا  گونرهشویر. از سو  دیگر، ایرن ثرکرت برهلحظه به لحظه به آن نزدیك می ،ها  مختل نظریه
هی اسرت کره ایرن شرود. البتره بردیاست که در هر گام نسبت به گام پیشین بر معرفت ما افزوده می

هرایی اما در سنبه ؛طور کام  ر  ندهدها  علمی بهها  نظریهانباشت ممکن است در تمام بخش
وسرود دارد.  همچنرانسو  واقعیت نهایی نقشی اساسی دارند، گنین انباشتی که در خا سیر ما به

در نشان داد و ا .از پیشرفت علر را به گالش کشید یاد شده تلقی ها  تاریخی خود،با کاوش کوهن
هرا  برسسرته ها  علمی مواسه هسرتیر. از ویژگریسیر تاریخی علر، ما با ظهور و سقوط پارادایر

هرا  ها  رقی  در سهانطرفداران پارادایر»که بنابر آن  هاستناپذیر  پارادایرگنین تحولی، قیا 
شرناختی و عنرایی، روشها  مکه دارا  سنبه( 052، ص 0692)کوهن، « متفاوتی به کار مشغولند

هرا  ناپذیر  مفاهیر در سیر تاریخی علر، که به شک  ظهرور پرارادایرست. بنابر قیا ی امشاهدت
ها  علمی است، در گذر از پارادایر قدیر به پارادایر ها  قدیر توسا انقلبسا  پارادایربه ،نوین
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یافتره تروان شرک  تعمریرنروین را نمری رو، مفاهیر پرارادایردهد. از ایننوین، تغییر معنایی ُر  می
شرناختی، در سریر تراریخی علرر، ناپذیر  روشمفاهیر پارادایر قدیر دانست. همچنین بنابر قیا 

وسریله پرارادایر قردیر و تواند برهمیان مسائلی که می ،هنگام انتقال از پارادایر قدیر به پارادایر نوین
ها  ث  مسئله ه کام  مشاهده خواهد شد. در روشولی ن ،سدید هر دو ث  شود، انطباقی گسترده

تروان شناختی، پارادایر نوین را نمیلحا  روشرو، بهنیز تفاوتی قطعی وسود خواهد داشت. از این
ناپذیر  مشاهدات، دانشمندانی کره یافته پارادایر پیشین دانست. همچنین مطاب  قیا شک  تعمیر

پردازند. ثتی اگر ابزارهرا  ها  متفاوت میبه ان ام آزمایش ،ها  متفاوتی دارندبرا  خود پارادایر
مورد توسره قررار داده  پیشترکار گیرند، هنگام مشاهده با این ابزارها، ثتی در موارد  که یکسانی به

بودند، گیزها  تازه و نوینی را مشاهده خواهند کرد. بنابراین، م موعه مشاهدات پرارادایر قردیر را 
ناپرذیر  علرت قیرا موعه مشاهدات پارادایر نوین دانست. به بیران مختصرر، برهتوان زیرم نمی

، میران شربکه مفهرومی، ثروزه مسرائ  مطررح و مشراهدات یشرناختی و مشراهداتروش معنایی،
رو فراینرد پرژوهش علمری را رابطه مشمولیتی وسود ندارد، از این ،ها  پیش و پس از انقلبسنت
 .توان انباشتی دانستنمی

ا  درك کوهن معتقد است هر فرد، سهان فیزیکری خرارسی را بره شریوهابر نظریه پارادایمی، بن
همران پرارادایمی  ،دار بررا  دانشرمندمعنرادار را بدهد. این الگو  معناکند که تشکی  الگویی می

کنرد، تصرویر اش  رحبت مریاست که در آن به پژوهش مشغول است. پس واقعیتی که او دربراره
 ،رو، فهرر کامر  واقعیرت خرارسیت که پارادایمش برا  او ترسیر کررده اسرت. از ایرنسهانی اس

مستق  از دانشمند امکان ندارد و همرواره محردود بره پرارادایمی اسرت کره از منظرر آن بره سهران 
یمی اتوان معیرار  فراپرارادنگرد. بنابراین، برا  گگونگی تطاب  یك نظریه منفرد با واقعیت نمیمی

یابد، گندان پاسرخ برا  این پرسش که یك نظریه منفرد گگونه با واقعیت تطاب  می». پس ارائه کرد
ر ، معرین و مضربوط بره )همان(. در ضمن، نمی« دقیقی وسود ندارد تروان بررا  آن معنرا  محص 

کره تطراب  برا  توان این نکتره را مرورد توسره قررار دادازلی و ابد  قائ  شد. اما می ،موازینی یقینی
هرا را منظرور، بایرد نظریرهاسرت. بردین کمتررو بررا  بعضری  بیشرترها یت برا  بعضی نظریهواقع

را کره گنردان معنرایی  باالسفت در نظر گرفت. از نظر کوهن سؤال سمعی یا سفت ورت دستهبه
برر یرك از دو نظریره رقیر  کردام» ورتی کامًل معنرادار گنرین مطررح کررد: توان بهمی ،نداشت
   )همان(.«ترند؟نطب ها مواقعیت

توان به پوپر اشاره کررد. و  ازسمله فیلسوفان علمی که این پرسش برایش بسیار مطرح بود، می
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« نمراییثقیقرت»پذیر ، برا  تقرب بره ثقیقرت )یرا آنچره و  سعی کرد تا براسا  معیار ابطال
یرك نظریره را وسو کند. پوپر معتقد است اگر مرا م موعره نترایج  راد  خوانده(، معنایی سست

بخروانیر، در ایرن  رورت «   کراذبامحتو»و م موعه تمام نتایج کاذب آن را «    اد امحتو»
 :توانیر بگوییرمی

قابر  مقایسره باشرند،  2t و 0t  کراذب دو نظریره ا   راد  و محتروامحترو اینکهبه فرض »
0tتوانیر بگوییر که می ، اگرر و 0tنراظر دارد ترا به واقعیت نزدیك است، یا با واقعیت بهتر ت بیشتر  

 :تنها اگر
 باشد، یا بیشتر 0t   اد  ا  کاذب آن، از محتوا، و نه محتو0t   اد  امحتو .ال 

، 0616 «)باشرد بیشرتر 0t  کراذب ا   اد  آن، از محتوا، و نه محتو0t  کاذب امحتو .ب
 (330ص 

ر دو م موعه از نترایج نمایی پوپر بر این فرض استوار است که مقدار هدر واق ، معیار ثقیقت
پذیرند، فرضی که خود پوپر نیز دربراره آن   کاذب، قیا ا   اد  و محتوایك نظریه، یعنی محتو

توان کرار کروهن در سراختار را واق ، می کند. درمطرح می« فرض»تردید دارد و آن را با عنوان یك 
ناپرذیر  نشران یره قیرا ، برا ارائره نظرسختاخ دانست. و  در « فرض»انگشت گذاشتن رو  این 

 .سا بوده استدرباره این فرض کامًل ب شدهد که تردیدمی
هررا و ناپرذیر  و پیامرردها  آن م موعره مفراهیر، مسررائ  مطررح، روشمطراب  نظریره قیررا 

هرا و مشراهدات توان زیرم موعره مفراهیر، مسرائ  مطررح، و روشرا نمی 0tمشاهدات پارادایر 
ناپذیرنرد. پرس که این دو م موعه با یکدیگر قیرا ا گونهبه ؛دانست 0tپارادایر پس از آن، یعنی 

با م موعه نتای ی که از  ،کنندها  طبیعی را تبیین میپدیده 0tم موعه نتای ی که از نظر پارادایر 
توانیر بگروییر کنند، قاب  قیا  نیستند. بنابراین، نمیها  طبیعی را تبیین میپدیده 0tنظر پارادایر 

به واقعیت نزدیك اسرت یرا برا واقعیرت بهترر تنراظر دارد. بنرابراین  0tاز نظریه  بیشتر 0tه نظریه ک
توانیر تطاب  با واق  یك نظریه علمی یا کًل تقررب گرایان، معتقد است ما نمیکوهن، برخلف واق 

گنرین ها  علمی را تشخیص دهیر. به عبارت دیگر، هریچ معیرار  بررا  ان رام به واقعیت نظریه
هایمان با واقعیت تطاب  دارنرد و بردان یعنی ما راه و روشی نداریر تا بفهمیر آیا نظریهکار  نداریر. 

ایر که علرر را همچرون اشرتغالی ما عمیقًا متقاعد شده»شوند یا خیر؟ او معتقد است که نزدیك می
ه اسرت، نزدیرك در نظر بگیریر که پیوسته به طررف هردفی کره طبیعرت آن را از پریش فرراهر آورد

شود... آیا واقعًا این طرز تخی  سودمند است که برا  طبیعت توسیهی کام ،  عینری و  رحیح می
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وسود دارد، و اینکه میزان خاص دستاورد علمی وابسته به مقدار  است که مرا را بره هردف نهرایی 
 (.090، ص 0692)کوهن، « تر کرده است؟نزدیك

توان گفت اند که نمیها  علمی، دستاوردها  بشر نظریهاز نظر کوهن، علر فعالیتی بشر  و 
به معنا  تقرب »رو، پیشرفت علمی شویر یا نه؟ از اینتر میآیا ما با توس  به آنها به واقعیت نزدیك

در نگرش کوهن  معنایی ندارد. اما او از استعاره تکام  داروینی بررا  « ها  علمیبه واقعیت نظریه
مراث  پیاپی در فرایند تکام  علمی، با »گوید: کند و میتحول علر استفاده مینشان دادن تکام  و 

کره اکنرون بررا  گونهشود و تمام فرایند ممکن اسرت همرانشدن مشخص میتر و تخصصیوسی 
کنیر، بدون رسیدن به یك هدف نهایی یا یك ثقیقت علمی تثبیت شناختی فرض میتکام  زیست

گر مثال و الگویی بهتر در تکام  معرفرت علمری هر مرثله از آن ارائه شده،  ورت گرفته باشد که
 (. 093-090)همان، ص « است

در واق  کوهن، همچون نظریه تکام  داروین، پیشرفت علمری را تکامر  نسربت بره آنچره کره 
ها  علمی، پیشرفت به معنا  تکام  پارادایر نوین گیرد؛ یعنی در عر ه پارادایرهستیر در نظر می

ثالی که معتقد است علر نسبت به آنچه که در پارادایر قدیر بوده است، خواهد بود. کوهن در عین 
، پیشرفت علرر «تر شدنتر و ظری تفصیلی»کند، یعنی پیشرفت در سهت به یك معنا پیشرفت می

 .شود راثت منکر میسو  ثقیقت را به هر معنایی که کامًل تعری  شده باشد، بهبه
ها( بسیار راهگشرا د است که گنین مفهومی از پیشرفت علر )پیشرفت از طری  انقلباو معتق

خواهیر بدانیر، تکامر  طرف آنچه میسا  تکام  بهاگر بتوانیر یاد بگیریر که به»خواهد بود؛ یعنی
آفررین از میران خواهنرد دانیر را سایگزین سازیر، در این فرایند برخری مسرائ  مشرک از آنچه می

سا  اینکه برشری عمرود  (. کوهن معتقد است که این معنا از پیشرفت به090)همان، ص  «رفت
در تاریخ ای اد کند و به دنبال خا سیر  برا  تاریخ باشد که از گذشته به سو  آینده کشریده شرده 

کنرد. ها  علمی را در آن بررسری میگیرد و تکام  نظریهاست، برشی عرضی از تاریخ را در بر می
ل با توسه به آنچه دربراره پیشررفت تکراملی در بخرش اول گفتره شرد بره بررسری ایرن موضروع ثا
 -انباشرتی یرا تقررب بره واقعیرت -پردازیر که آیا کوهن در نی  به هدفش، یعنی ثذف پیشرفتمی

 موف  بوده است؟
تغییررات بررا  »دار  است که در آن که ملثظه شد، پیشرفت به معنا  تغییر سهتطورهمان

تروان در الگرو  تکراملی کروهن دار و مفهوم بهتر شدن را میآیا تغییرات سهت«. بهتر شدن هستند
کنرد. مرثًل دار را برقررار میها  علمی توالی سهرتها  علمی دید؟ کوهن میان نظریهبرا  نظریه
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مردت  توان گفت که ابتدا نظریه فیزیک ارسطویی بیان شرد وها  فیزیک در تاریخ میدرباره نظریه
دو هزار سال بقا یافت؛ سپس فیزیک نیوتنی مطرح شد و پس از طرد آن توسرا سامعره علمری، دو 
نظریه فیزیک به موازات هر مطرح شدند؛ فیزیک نسبیتی و فیزیرک کوانترومی. ثرال ایرن پرسرش 

در این سریر تکراملی گره معنرایی دارد؟ « بهتر شدن»شود که مقومه سوم پیشرفت، یعنی مطرح می
عتقد است که در نظریه تکام  داروینی این بهتر شدن رو به سو  هردفی نردارد. او معتقرد کوهن م

تکامر  را  -ها  المرار ، گیمبررز، اسپنسررنظریره -ها  تکاملی پیش از دارویناست تمام نظریه
مرثًل در  –دانستند که از ابتدا کردند. یعنی آن را مطاب  نقشه و طرثی میفرایند  هدفمند تلقی می

منشأ انواع هیچ اایت و هردفی کره خداونرد یرا طبیعرت »وسود داشته است. ثال آنکه -ذهن خدا
شررناخت. برره عرروض، انتخرراب طبیعرری کرره در محرریا زیسررت معینرری بررا وضرر  کرررده باشررد نمی

تر، ها  ظریر ها  واقعی موسود در آن محیا عم  کند، باعع ظهور تدری ی ارگانیسرارگانیسر
هرا  (. او معتقد است آنچه سب  مخالفت090همان، ص «)شودتر میر ویژهتر و بسیایافتهتفصی 

تکامر ، توسرعه و »شدید با داروین شد دقیقًا همین مسئله بود، نره تکامر  انسران از میمرون. زیررا 
 )همان(. « تواند داشته باشند؟پیشرفت در ایاب هدفی معین گه معنایی می

ترین شیوه کاوش علر آینده به واسرطه تنرازع در  مناس»کوهن معتقد است که تکام  داروینی 
و  ترظریر مراثر  پیراپی در فراینرد تکامر  علمری، برا »همان(. بنرابر ایرن «)سامعه علمی است

کره اکنرون بررا  تکامر  گونرهشود و تمام فراینرد ممکرن اسرت همرانشدن مشخص میتخصصی
یك ثقیقت علمی تثبیت شرده، کنیر، بدون رسیدن به یك هدف نهایی یا شناختی فرض میزیست

 «گر مثال و الگویی بهتر در تکام  معرفت علمی استارائه ، ورت گرفته باشد که هر مرثله از آن
شردن از « ترتر و تخصصیظری »(. در واق  کوهن معتقد است که ویژگی093-090)همان، ص 

شردن تر شدن و تخصصیی پارادایر قدیر به پارادایر سدید در ثال افزایش است، نه اینکه این ظر
تر رو به اایتی دارد. پس ویژگی بهتر شدن در پیشرفت تکاملی در نظریه پارادایمی به معنا  ظریر 

ها  علمری و نه همه نظریه-طور موضعی میان دو نظریه متوالیتر شدن است که تنها بهو تخصصی
 از نظر کوهن معنادار است. -در طول تاریخ

به  A 1شناسی ممکن است که از گونه در پیشرفت تکاملی در ثوزه زیستاما باید توسه کرد که 
2 A  ویژگیα  2افزایش یابد و از گونه A  3به A  ویژگیβ  افرزایش یابرد. ثرال آنکره کروهن ویژگری

دانرد کره از پرارادایمی بره را تنهرا ویژگری می« تر شدنتر و تخصصیظری »منحصر بفرد  یعنی 
شده باشد و « ترتر و تخصصیظری » 1Pنسبت به  2Pیابد. اگر پارادایر پارادایر دیگر  افزایش می
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توان گفت کره ویژگری شده باشد و... آنگاه نمی« ترتر و تخصصیظری » 2Pنسبت به  3Pپارادایر 
در درازمدت در ثال افزایش خواهد برود؟ بره بعبرارت دیگرر آیرا «  تر شدنتر و تخصصیظری »

دهد؟ مگر اینکره بگروییر نوعی پیشرفت انباشتی به ما نمی« تر شدنتر و تخصصیظری »ویژگی 
نسبت بره  3Pو پارادایر « ترتر و تخصصیظری »شان در ثوزه مشاهدات 1Pنسبت به  2Pپارادایر 

2P ورت باید بپرسیر است و ... که در اینشده « ترتر و تخصصیظری »شناختی در ثوزه روش 
شدن گیست؟ و ایرن پرسشری اسرت کره کروهن بردان پاسرخ « ترتر و تخصصیظری »منظور از 

کنرد؛ امرا دهد. بنابراین کوهن گرگه پیشرفت به معنرا  تقررب بره واقعیرت را از در بیررون مینمی
 شود.پیشرفت به معنا  انباشتی از پن ره داخ  نظریه پارادایمی او می

 نتیجه - 5

ره تکام  داروینی با نظریه پارادایمی نشران داده در این مقاله سعی شد موارد تطاب  و اختلف استعا
ها در نظرر عنوان فرایند انتخاب طبیعری نظریرهتواند بهشود. ملثظه شد که مقبولیت استماعی می

ها برا درخرت ثیرات دارویرن همخروانی نردارد. در که الگو  تکامر  نظریرهگرفته شود؛ در ثالی
شرود کره گرفتن استعاره پیشرفت تکاملی سرب  میکار موضوع مهر پیشرفت نیز ملثظه شد که به

ها  علمری سرر بررآورد و ایرن دقیقرًا مخرال  آن نسخه انباشتی از پیشرفت دوباره از تکام  نظریه
گیز  است که کوهن قصد ان ام آن را داشت. اما این بدان معنا نیست که استعاره تکام  داروینری 

که بتواند برا  داداه طور کار گرفت؛ بهها  علمی بهیها  برا  تبیین نظرتوان از هیچ سنبهرا نمی
 مفید باشد. -انباشتی و تقرب به واقعیت –ا لی کوهن یعنی کنار گذاشتن مفهوم پیشرفت 

یابنرد، الزم ها  علمی بدان تقرب میکوهن برا  کنار گذاشتن مفهوم واقعیت نهایی که نظریه 
توانرد نظریره خرود را تر را در نظر بگیرد. او میفصیلیتر و تندارد که مفهومی دیگر همچون ظری 

شرود ساز ظهور نظریه سدیرد  میزمینه 1Pوسود آمده در پارادایر گنین بازساز  کند که بحران به
هریچ  2Pشود. اما نکته آن است که پرارادایر می 2Pکه اگر مقبولیت استماعی یابد تبدی  به پاردایر 

شود. این سازگار  رد، سز آنکه بهتر با شرایا استماعی سازگار و سور میندا 1Pامتیاز  بر پارادایر 
بیران  -تر بودن و یا هر گیز دیگرر همچون تخصصی و ظری  –توان تحت ویژگی خا ی را نمی

شود.  برا  روشن شدن مطل  این مثرال را در نظرر ها همواره ثفظ میکرد که در طی تکام  نظریه
 بگیرید: 

دهر. پس از مدتی کمر نشینر و کارها  خود را ان ام میی گرمی گردانی میمن بر رو   ندل
کند تا  ندلی خود را با یرک  رندلی کنر و او به من تو یه میگیرم و به پزشک مراسعه میدرد می
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یک از این دو  ندلی بهترر اسرت بری گوبی بسیار ساده عوض کنر. در این ا پرسش از اینکه کدام
وانید بر مبنا  معیارهایی همچون لوکس بودن به ارزیابی میران ایرن دو  رندلی تمعناست. شما می

بپردازید که اثتمااًل بر اسا  این معیارها  ندلی اولی بسیار بهتر از دومی اسرت؛ امرا بایرد توسره 
کرد که در این ا تنها یک معیار وسود دارد و آن هر راثتی ستون فقررات مرن اسرت. در ایرن زمران 

برا  کمر من بهتر از  ندلی گرمی گردان است. بنابراین بهترر برودن و بردتر برودن  ندلی گوبی 
 ها  موسود بستگی دارد. گیز  سهانشمول نیست؛ بلکه به شرایا ویژه ستون فقرات من و  ندلی

شود که با شرایا ویرژه ها  علمی نیز یک نظریه به سب  آن انتخاب میدر عر ه تکام  نظریه
 نسبت بره ویژگری  2Pزمان خاص سازگار  بیشتر  دارد. شاید بتوان گفت که سامعه خود در آن 

سهرت  αنسربت بره ویژگری  P 3است؛ اما ممکن اسرت کره نظریره 1Pتر از تر و ظری تخصصی
در زمران  3Pتر شدن داشته باشد؛ اما برا ایرن وسرود نظریره تر و ظری عکسی در سهت تخصصی

مقبولیت استماعی داشته باشد؛ زیرا با شررایا آن روز سامعره سرازگار   2Pخودش بیشتر از نظریه 
کارگیر  استعاره پیشرفت تکاملی از نظریه سا  بهبیشتر  داشته است. به عبارت دیگر اگر کوهن به

 -« هیچ میزانی باالتر از تواف  سامعه مربوطه وسود نردارد»یعنی  -داروین، استعاره انتخاب طبیعی
توانسرت هرر پیشررفت بره معنرا  گرفرت، میکار میها بهتنها قاعده برا  تکام  نظریهرا به عنوان 

تقرب به واقعیت و هر پیشرفت به معنا  رشرد انباشرتی علرر را کنرار بگرذارد، بردون آنکره درگیرر 
ها  دیگر نظریه تکام  همچون پیشرفت تکاملی شود. اما گرا کروهن ایرن مشکلت ناشی از سنبه

  ؟ کار را نکرد
ها  علمری، از اسرتعاره انتخراب طبیعری کره تطراب  اینکه گرا کوهن در بحع گزینش نظریره

 سختاخ ها دارد استفاده نکرده است و در آخرین  فحات کتاب بیشتر  با مقبولیت استماعی نظریه
گوید؛ شاید به این دلی  باشد که او در از نظریه تکام  داروین و استعاره پیشرفت تکاملی سخن می

هر پیشرفت به معنرا   -، پیشرفت علر «هاپیشرفت از طری  انقلب»یعنی ا،سختاخ آخرین فص  
دهد و شدت مورد گالش قرار میرا به -تقرب به واقعیت و هر پیشرفت به معنا  رشد انباشتی علر

بررا  گرانره دانشرمندان انگیزه سرذاب و افسرونداند که با این کار، گذارد. او به درستی میکنار می
مثابره کشیشران و دانشرمندان بره» برازد ومیکلی رنه ها  علمی بهتقرب به واقعیت به یمن نظریه

ثکیمان الهی از مرتبه فو  مقررات )به مثابه رسوالن یا خدا( که کارشان کش  و تفسیر آن مقرام و 
 (. 005، ص 0669)رابینسون، «مرتبه عالی برا  ما بود، عزل شدند

شرود. از شدت مرورد خدشره واقر  میژگی خداگونه علر در سامعه اربی بهبه عبارت دیگر وی
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کند پس از کنار گذاشتن پیشرفت علر، مفهوم دیگر  را بررا  آن سعر  کنرد رو کوهن سعی میاین
که در عین ثالی که تقرب به واقعیت را در بر ندارد؛ اما به یک باره سامعره اربری را برا خ یری در 

رو از پیشررفت تکراملی هایش یعنی علرر مواسره نسرازد. از ایرنیر فعالیتدار بودن سرگ  سسهت
گوید؛ ضمن آنکه وام گرفتن از داروین و نظریه او و اینکه پیش از او کسی در ثرد داروین سخن می

توانست هر اعتبار و ث یتی به ادعرا  گونه پیشرفت سخن گفته است، میو قواره داروین نیز از این
 انتقادات بر او را کاهش دهد.  او دهد و هر سی 
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