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الشهرة ادلتزايدة للعلـو البيولوجية الفلسفي ابلبيولوجيا يف األعواـ الثالثُت ادلاضية  ىتماـاالظلو  يعكس

 ادلختلفة،ادلواضيع البيولوجية  العديد من ماؿ يفعف قاعدة كاسعة من األادلدة. يوجد اآل ىذهيف 

 ىذا عىيسسعن ذلك  . عوضان دخلاألعماؿ يف ىذ ادل متوف تلككسيكوف من ادلستحيل تلخيص 

 .التوضيح طبيعة فلسفة البيولوجي دخلادل

كيوجد رلموعة من  كالفلسفة مهمة للبيولوجيا؟ ؟دلاذا تعد البيولوجيا مهمة ابلنسبة للفلسفة     

 ادلداخل يف ادلوسوعة عن مواضيع خاصة بفلسفة البيولوجيا يف هناية ادلدخل.

أكال : الفلسفية حتت ادلقدمة العامة لفلسفة البيولوجيا ادلباحثمن  سلتلفة تقع ثالثة أنواع     

حجيات ادلفاىيمية يف يف سياؽ البيولوجيا. اثنيا: األ موجهة العامة يف فلسفة العلم األطركحات

البيولوجيا يف النقاشات اخلاصة  إىل االحتكاـموضع للتحليل الفلسفي. اثلثا: كالبيولوجيا نفسها  

يف السياؽ التفصيلي  حضور الئق مذك  ةالفلسفي باحث من ادلُتالفلسفية التقليدية. اكؿ نوع ابألسئلة

 .حضوران اما النوع الثالث فهو اقل  ،ةإلىاحلادلعريف يف البيولوجيا 

يف  ع البحثموض احملدد وضوعفرعيا طبقا للم تصنيفنا أيضافلسفة البيولوجيا ل تصنيف نميك     

العلـو التارخيية مثل علم  :تتضمن اجملاالت ادلعرفيةالبيولوجيا رلموعة متنوعة من  النظرية البيولوجية.

. (biotechnology) كالتقنيات احليوية  العلـو اذلندسيةك  ،(paleontologyادلتحجرات )

كيفية تعامل الفالسفة مع بعض يف  ادلدخل ابقي  يبحث .رلاؿسلتلفة يف كل  فلسفية مشكالت وجدتك 

  .يف البيولوجيا اجملاالت ادلعرفية األساسية

https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/paleontology/#:~:text=Paleontology%20is%20the%20study%20of,of%20organisms%20preserved%20in%20rock.
https://www.ntnu.edu/ibt/about-us/what-is-biotechnology#:~:text=Biotechnology%20is%20technology%20that%20utilizes,to%20produce%20the%20desired%20product).
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 ما قبل فلسفة البيولوجيا .1

 ف اجملاالت احلديثةأهنا شأش اأتسيسهعن زلاكالت فلسفة البيولوجيا ػ ل الفحص ادلتأين يكشف    

ـ   مورتن بيكنركالفيلسوؼ  ج.ق. ككدجرنشر العامل البيولوجي  . كادلعركفة عماال أ 0591 عا

تفتح مل  كنهال  (Woodger 1952; Beckner 1959)البيولوجيا فلسفة  رئيسية يف

 .ألعماؿ فلسفية تتلوىا اجملاؿ

( أبستميولوجيةاعتبارات معرفية ) علىبعض فالسفة العلم اف البيولوجيا مبنية زعم كقد      

 مستقال،ف البيولوجيا ليست علما "أالقائل  ج.ج.س مسارترأُم  كقد يكوفعامة.  زيقيةيكميتاف

، ىو (Smart 1959, 366) "الالسلكيةشأهنا شاف اذلندسة  أكلية،كلكنها تطبيق تقٍت لعلـو 

 أفميكنها فقط بل  ،قوانُت الطبيعة إىلتضيف أف  كاذلندسة ال ميكنها  البيولوجياك  أشهر  األقواؿ.

ددة. احملكلية ك األظركؼ ال أنواع خاصة منتظهر كيفية انطباؽ قوانُت الفيزايء كالكيمياء يف سياؽ 

ذات  (فلسفة العلم)كتب   أفيشتكي من  ارنست مايركاف العامل احليواين   0595يف عاـ  حىت

 (.Mayr 1969ء، فلسفة الفيزاي)كتب   إىلها ئمساأمضللة كينبغي تغيَت  عناكين

 ;Ayala 1976)اايال  كؼ. جن مثل ماير يعلماء بيولوجيا مشهور  ظهر منالتشجيع الذم      

Mayr 1982)   كؿ عالمات ظهور فلسفة البيولوجيا كجزء كأ. ديداجلكاف عامال يف بزكغ اجملاؿ

 يف سلسلة يردس ىوؿ (فلسفة العلـو البيولوجية) ديفيد ىوؿرئيسي يف فلسفة العلم ىو نشر كتاب 

حيث كاف  ،سريعا . كمن ىذا الوقت ظلا ىذا اجملاؿ ظلوان (Hull 1974) الفلسفيةلألسس  الشهَتة

https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Henry_Woodger
https://www.britannica.com/biography/Morton-O-Beckner
https://plato.stanford.edu/entries/mind-identity/
https://www.pbs.org/wgbh/evolution/library/06/2/l_062_01.html
https://cbs.asu.edu/david-l-hull-collection
https://books.google.com/books/about/Philosophy_of_Biological_Science.html?id=AlAVAQAAIAAJ
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"لقد عرفت مخسة فالسفة  ن أف يقوؿ:إبمكاف ركبرت براندكف يف أكاخر سبعينات القرف العشري

كميسات"  ـكلياك  كليامز،مارم ك  ركث،مايكل ك  ىوؿ،ديفيد ك  جريٍت،للبيولوجيا: مارجورم 

(Brandon 1996, xii–xiii) صفحات  ءدلل شلا غلب أكثر, كاف ىناؾ 0519. حبلوؿ

 .(البيولوجيا كالفلسفة) مايكل ركثالدكرية اليت انشأىا 

 

 ثالثة أنواع من فلسفة البيولوجيا .2

أكال  تقع ثالثة أنواع سلتلفة من ادلباحث الفلسفية حتت ادلقدمة العامة لفلسفة البيولوجيا.     

العامة يف فلسفة العلم موجهة يف سياؽ البيولوجيا. اثنيا: األحجيات ادلفاىيمية يف  األطركحات

البيولوجيا يف النقاشات اخلاصة  إىلحتكاـ البيولوجيا نفسها كموضع للتحليل الفلسفي. اثلثا: اال

نوع من تلك  كؿأيف فلسفة البيولوجيا ميثل  رئيسي األكؿالنقاش الابألسئلة الفلسفية التقليدية. 

ؼ. ادلوضوع العاـ لفلسفة العلم. كينيث. الستكشاؼىو استخداـ العلـو البيولوجية ك  األحباث،

 النظرايت الختزاؿ (logical empirical modelطبق النموذج التجرييب ادلنطقي ) شافنر

 Schaffner)احلديث. العالقة بُت علم الوراثة الكالسيكي )ادلنديلي( كعلم الوراثة اجلزيئي  يف

1967a; Schaffner 1967b; Schaffner 1969)ف الدرس إ :. كغلادؿ دافيد ىوؿ

اجلزيئي ف علم الوراثة الكالسيكي ال ميكن اختزالو لعلم الوراثة أادلستفاد من تلك احملاكالت 

(Hull 1974; Hull 1975).  كىذا اجلداؿ عزز شبو امجاع يف سبعينات كمثانينات القرف

https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Ruse
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 Fodor 1974; Kitcher) أتسيسيةالعلـو األكثر  عن مستقلة اصةالعلـو اخلف أادلاضي يف 

 ف الثورة اجلزيئية يف البيولوجيا مل تكن مثاالن أ لالظاىر يف دعو  فالسخ ،مع ذلك .(1984

 Wimsatt)ختزاؿ لالمالئمة  أكثرظلاذج  صياغة إىل لدأاالختزاؿ العلمي  على انجحان 

1976; Wimsatt 1980; Schaffner 1993; Waters 1994; Sarkar 

1998). 

يف مرحلة  خرآ حجية ادلفاىيمية يف البيولوجيا نفسها يف نقاشكقد شرع الفالسفة يف حل األ     

 التطور،ىو قلب نظرية  (reproductive fitnessاإلصلابية )الصالحية  أف مبدإ. مبكرة

حاكلنا كضع  إذاللنقد القائل: " ءالعلمانو دلن الصعوبة جتاىل إدائما. ك  كلكن كصفو كاف مشكال

ننا أ كابفًتاض( tautologies) تكرار دكف معٌت إىل ننا طلتزؿأ فسيبدكللتطور  صارمة قوانُت

سيكوف البقاء "لألصلح" فنحن ال نقوؿ شيئا عما ينبغي اف يكوف  (1) اندركميدايف  حىتنو إقلنا 

اجليل اجلديد من  أبد 0591يف  .(Smart 1959, 366) البقاءمصايف  إىلاالصلح لَتفعو 

ف صالحية كل كائن إف الصالحية خاصة عارضة يف الكائنات احلية: أفالسفة البيولوجيا يالحظ 

 ُتكلكن اثن زلددة،بيئة يف مستقل ىي نتيجة جملموعة زلددة من اخلصائص البدنية لكائن حي ك 

رلموعة  فضلالبقاء ب امستوايت متطابقة من الصالحية إبمكاهنم امن الكائنات احلية لديهم

ركزنربج كمارم  ألكسندر .(Rosenberg 1978)شديدة االختالؼ من اخلصائص البدنية 

بسط حيث تستقي أكيل كال ميكن اختزالو لشيء أف الصالحية ىي شيء أجادال يف  ب. كليامز

 Rosenberg 1983; Sober) التطوربنظرية معناىا من مكاهنا يف صيغة بديهية خاصة 

https://plato.stanford.edu/entries/evolution/
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1984a; Williams and Rosenberg 1985).  احلظ األكرب من  اذكلكن احلل

ىو اجلداؿ أف ىذه اخلاصة العارضة  ((tautology problemمشكلة التكرار" “لػ  التأييد

يف  (a propensity—a probability distribution)نزكعي -إىلتوزيع احتمىي 

 لغةب عرَّؼف الصالحية تُ أ كمع. (Mills and Beatty 1979) من النسلعداد زلتملة أ

أبكثر شلا ىو  األكرب،الذرية  اتذف الكائنات األصلح أ القوؿ نو ليس بتكرارإالتكاثر الناجح ف

. ميل الكائنات الصاحلة 9 شلا يظهر الرقم أكربف النرد يظهر األرقاـ الزكجية مبعدؿ أ القوؿ تكرار

لنا بتوقعات قابلة للخطأ ف ايسمحكالعلا   متساك،كل كجو بشكل   علىللبقاء كميل النرد للوقوع 

بزايدة حجم العينة ادلستخدمة. كلكن ال يزاؿ  ثقة أكثرالتوقعات اليت تصبح  سيحدث،حوؿ ما 

 متثلهايع األدكار اليت مج ثلميف أميكنو  إىلتوزيع احتمما كاف من ادلمكن تعيُت  إذامبهما 

 .(population biologyالسكاف )يف بيولوجيا  فعليا الصالحية

. العمل ادلفاىيمي الذم مت تساعبصورة شديدة االعبارة "احجيات مفاىيمية" غلب فهمها      

شلا مع البيولوجيا النظرية. كىذا  يندمج بسالسةبواسطة فالسفة البيولوجيا يف كثَت من ادلسائل 

كىكذا يدخلوف  البيولوجيا،علماء  عليهاسلسلة ادلناقشات اليت قاـ ل انقدين فالسفة أحياانغلعل ال

كؿ نوع من أنواع فلسفة البيولوجيا الذم أ الطريقة،. كبنفس ناشئةمباشرة يف النقاشات البيولوجية ال

أحياان  -لعلمللبحث يف القضااي العامة يف فلسفة ااستخداـ األمثلة البيولوجية -كصف من قبل

عماؿ فلسفة البيولوجيا أ. االبيولوجيا نفسها عرب توصيات زلددة لتحسُت منهجية البيولوجي تؤثر يف

نو عادة ما ينشر الفالسفة يف دكرايت البيولوجيا كعادة ما يساىم علماء أذات ميزة الفتة للنظر 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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كوسيط بُت زلتمل  مهم  دكر ذلاالبيولوجيا يف دكرايت فلسفة البيولوجيا. فلسفة البيولوجيا 

من احلقوؿ الواسعة لالكتشافات  عامةيستمد دركس  االبيولوجيا كاجملتمع. التمثيل ادلبسط للبيولوجي

زلددة اكتشافات بيولوجية  أبعليةاخلاصة  التأكيالتادلعملية. فالسفة العلم ذلم دكر كاضح يف تقييم 

(Stotz and Griffiths 2008). 

البيولوجيا لدعم مواقفهم  ىلإالفالسفة  احتكاـ ىواثلث شكل من اشكاؿ فلسفة البيولوجيا      

عماؿ العديدة عن الغائية . األكاألبستمولوجيا كاألخالؽ التقليدية،يف ادلوضوعات الفلسفية 

 modern. كبعد نسائم االىتماـ بظهور "الًتكيب احلديث" )ذلك ىمثاؿ علالبيولوجية ىي 

synthesis) " بقاء النافعظهر مصطلح" (teleonomy)  ميزادل مالتطور  التأكيل إىللَتمز 

اعتربىا علماء البيولوجيا  ،الوظيفة كالغاية ادلوجهة فكرة .(Pittendrigh 1958)للغة الغائية 

الفالسفة البحث يف البيولوجيا لتوفَت  أبد 0591يف مع ذلك، .بياغَت مشكلة نسأهنا  التطوريوف

 Wimsatt 1972; Wright) كادلرض كالقصور  ادلعيارية،صلبة للمفاىيم ك  دعائم علمية

1973; Boorse 1976) تتشابو يف  غائيةالنقاش الفلسفي حتليال للغة ال أنتج مر،األخر أ. يف

. (Millikan 1984; Neander 1991)احلديث ابلًتكيب رتبطة مع النظرة ادل جوىرىا

ىي  زلددة (traitة )كظائف مس للوظيفة، االمراض(أسباب  للنظرية االتيولوجية )علم حتديدطبقا 

من  اوجية أصبحت جزءتيولالسمة. فكرة الوظيفة ادلناسبة اك األ حُتدد ا مبقتضاىيتال نشطةألا

 بشكل خاص.األدكات ادلفاىيمية يف الفلسفة يف العمـو كفلسفة اللغة كفلسفة العقل 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 فلسفة البيولوجيا التطورية .3

 حىتابلنسبة للمنطقة احملددة اليت تدرسها يف النظرية البيولوجية. فلسفة البيولوجيا  ميكن تقسيم   

ه اجلهود يف ذى ُصممت كاف لنظرية التطور نصيب األسد يف االىتماـ الفلسفي. كقد  قريب،كقت 

 Lloyd) نظرايتبعض األحياف لدعم فرضيات عامة يف فلسفة العلم كالنظرة السيمانطيقية لل

ه ذكى التطور،نظرية ب اخلاصةتم ابالحجيات ادلفاىيمية هت تهود كانجلا ىذهكلكن  ،(1988

 وت سويرإلىاجلهود عادة ما متثل البيولوجيا النظرية بقدر ما متثل الفلسفة العلمية احملضة. دراسة 

 حتدد (Sober 1984b) فلسفيطبيعة االنتقاء: نظرية التطور من منظور الكالسيكية: 

مدركُت لفلسفة البيولوجيا. حلل سوبر بنية التغَتات يف  فيها معظم الفالسفة أصبحادلرحلة اليت 

تردد التغَتات اجلينية احلقيقية  علىتركيب القوم يف الديناميكا  قياس يقر عن ط سكافجينات ال

ع من التحليل ا النو ذكالطفرات. ى ،سياؽاالن كاالنتقاء،"القوم"   مبركر الزمن كوهنا نتيجة لعدد من

يستمر يف إعطاء  -التقليديةىو اللب الرايضي لنظرية التطور ك  -جلينات السكاف رذادلنهجي احل

 .(Pigliucci and Kaplan 2006; Okasha 2007) لالىتماـنتائج مثَتة 

ميكن رده جزئيا للجدؿ  مثانينات القرف العشرينيف  بنظرية التطور االىتماـ الفلسفي الشديد     
 ذم ارتبط ابمسو.ك.ك كيلسوف كتابو الأثَت بعدما نشر أم ذال" االجتماعيةالقائم حوؿ "البيولوجيا 

(Wilson 1975)  اجلُت االانين" ريتشارد دككينزلك كتاب ذ شد منأك"(Dawkins 
ادلنديلي  (allele)ليلاحلقيقية للتطور ىي اإل (unit) ف الوحدةأالقائلة  لالدعو  .(1976

http://sober.philosophy.wisc.edu/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1468-0149.1986.tb01171.x
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%AF%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A


 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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االنتقاء"  اتعماؿ الفلسفية اخلاصة ابلسؤاؿ عن "كحدصنعت انفجارا يف األ ،ادلنفرد
(Brandon and Burian 1984) " التكيف"  مذىبكمشكلة(Dupré 1987) .
شكاؿ "االنتخاب الزمرم" يف أصالح بعض إالفالسفة مساعلة ىامة يف  ساىم كبَت،حد   إىلك 

  Sober and) بعد عقدين من اإلعلاؿ ات القرف العشرينتسعينالبيولوجيا التطورية يف 
Wilson 1998). " رلموعة مسهبة من  تغطيالتكيف" اجتهت ل مذىبالنقاشات حوؿ

الدكر ادلنهجي لفرضيات االمثلية ك  ،ىمثلما كاف التطور ينتج تصميمات  إذاحوؿ  دلشكالتا
حتديد تلك  علىاجلهود الفلسفية ساعدت  التطور،ىداؼ من تفسَتات نظرية كاأل كاالفضلية،

عماؿ اجلدلية كادللتهبة يف البيولوجيا سواء  النقاش كقللت من االرتباؾ ادلوجود يف األ من وانباجل
 .(Orzack and Sober 2001) التكيف مذىب“لػ كانت مؤيدة اك معارضة 

 

 تصنيفيةفلسفة البيولوجيا ال .4

 ا الفرع يف ستينات كسبعيناتذنتيجة لػ"ثورة علمية" يف ىكاف تصنيفيات  النقاش الفلسفي يف ال     

الفرع عن طريق تطبيقات الطرؽ الكمية,  ىذا, الثورة اليت شهدت التحوؿ األكؿ يف القرف العشرين

ف اذلدؼ الوحيد من أم غلادؿ ذال (cladistics) التصنيف التفرعي إىل لك عن طريق االجتاهذكبعد 

ىو توضيح العالقات التطورية بُت رلموعة من الكائنات )علم تطور السالالت  التصنيفيات

phylogeny استخدمت أفكار من فلسفة العلم دلناقشة كال التحولُت, ككاف الفيلسوؼ دافيد )

 Hull 1965; Hull 1970; Hull 1988; see)الثورتُت  يف كال فاعالن  ؿ.ىوؿ مشاركا

also Sober 1988.) 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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كانت سلطئة يف تصنيفيات  ف الإ قاؿمل البيولوجيا مايكل جيبسُت اىتماـ الفالسفة عندما اثر عاأ     

 ظلاطاأاألنواع ليست  .(Ghiselin 1974)البيولوجية  لألنواعاألصل حوؿ احلالة الوجودية 

كاجملرات.  كاألمممر الزمن   علىتكونت  كياانت اترخييةادلادة. بل ىي   ف العناصر صورُ أكما لكائنات  ل

 ذهأجزاء من ى اكلكنه لذىب،على اكوف خامت زكاج مثاال ك لألنواع،الكائنات ادلفردة ليست مثاال 

ىذا ذك داللة ابستحالة ف أ مبكرة،ككما الحظ مسارت يف مرحلة  ككوين جزءا من عائليت.  األنواع،

يف كل  ليت تتحققا يف القوانُت ادلتعارؼ عليواألقل  على البيولوجية،د "قوانُت للطبيعة" عن األنواع كجو 

شلا جعل بعض الفالسفة يناقشوف تصورات جديدة  (Smart 1959) الكوفكقت ككل مكاف يف 

 .(Mitchell 2000) الطبيعةلقوانُت 

افراد" يًتؾ سؤاال مهما حوؿ األنواع بدكف حل كيظهر مشاكل جديدة “كػ األنواع   إىلالنظر       

 ة،إلىاحلماؿ البيولوجية عيف األ شلثلُت لألنواعف مفهوما سلتلفا ك كيوجد عشر  ا التصور.ذخاصة هب

يف  ةمهم اضيعان تعد مو  كجدارهتا ه ادلفاىيمذك عدـ التناغم بُت ىأالعالقات ادلتبادلة كالتناغم ادلشًتؾ 

 النقاش الفلسفي.

كاف   التصنيفياتالصنف الطبيعي". فلسفة “لػ نواع البيولوجية ىي كاحدة من األمثلة التقليدية األ      

 Dupré) فلسفة العلم العامةعماؿ احلديثة يف التصنيف كالصنف الطبيعي يف األ على أتثَتذلا 

1993; Wilson 1999). 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 فلسفة البيولوجيا اجلزيئية .5

كؿ ادلواضيع اليت أعلم الوراثة اجلزيئي كاف من لف اختزاؿ علم الوراثة ادلنديلي أ عالهألقد ذكرت      

تبعو ظهور ما يسمي "مناىضي أسكافنر كىوؿ  النقاش األكؿ بُتف إيف فلسفة البيولوجيا. نوقشت 

ُت بعد رلموعة من األحباث إلى. كقد انتعش كضع االختز (Kitcher 1984) "إىلاالمجاع االختز 

وؿ العالقة ح نقاش. كال(Waters 1990; Waters 1994)كينت كاترز   عليهاادلهمة اليت قاـ 

كاختيار سهل بُت   ؤطراف السؤاؿ االف مل يعد مىذا مع أ ،ـولىا حىت ستمرازاؿ م ادلعرفية بُت الفرعُت ال

يف البيولوجيا اجلزيئية  تفسَتاتف الأز كاخركف نسكاف داردف، يلك تعزر االختزاؿ. كجادؿ ليندأاالختزاؿ 

من األمثلة التقليدية   ستقاةادلأفكار االختزاؿ  فإكلذلك ف ،كجودم كاحد لمستو  علىليست زلدكدة 

القرف التاسع عشر  فيزايء اجلزيئي يف (kinematicsعلم اخلركة )لػ واىريةكاختزاؿ قوانُت الغاز الظ

 ;Darden and Maull 1977) اجلزيئيةىي ببساطة غَت قابلة للتطبيق يف البيولوجيا 

Schaffner 1993) شاملة"نظرية نوع من أنواع البيولوجيا اجلزيئية  لليس لد ذلك،. فضال عن" 

يف العلـو الفزايئية. عوضا عن  ادلألوفةك رلموعة من النماذج الرايضية أرلموعة من القوانُت  علىمبنية 

حالة ظلوذجية" “كػ ابلتفصيل يف كائن كاحد تعمل   اكتشفتشديدة اخلصوصية  آليات توجد ذلك،

اليت  أخرليف كائنات حية  متطابقة،كليست ابلضركرة  مشاهبة، اتإلىماـ اكتشاؼ أالباب فاحتة 

ف ىذه أخركف آداردف ك  جادؿمشاهبة ذلا. كقد  كأمرتبطة هبا  كأتستخدـ نفس ادلتفاعالت اجلزيئية 

ىي كحدات أساسية لالكتشافات  - ادلميزة كنشاطاهتارلموعة زلددة من ادلوجودات  - "اآلليات"

 اصةاخلبل يف نطاؽ كاسع من العلـو  اجلزيئية،ليس فقط يف البيولوجيا  العلمية،التفسَتات ك 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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(Machamer, Darden et al. 2000; see also Bechtel and Richardson 

1993.) 

 geneىو تعريف اجلُت  كمن ادلواضيع ادلهمة األخرل يف فلسفة البيولوجيا اجلزيئية     

(Beurton, Falk and Rheinberger 2000; Griffiths and Stotz 2007.) 

 ،genetic informationة ينيكتب الفالسفة بشكل موسع يف مفهـو ادلعلومات اجل  كقد

 حقها تعطيهانو من الصعب إعادة بناء ىذه الفكرة ابلطريقة اليت أىو  ماؿعاألذه ذلالعامة  نتيجةكال

 Sarkar 1996; Maynard Smith) اجلزيئيةقيمتها لعلماء البيولوجيا ل ابلنسبة متاما

2000; Griffiths 2001; Jablonka 2002.) 

 

 فلسفة البيولوجيا النمائية .6

لفة مع أ أكثرالفالسفة  عشرينات القرف النالنقاشات حوؿ "مذىب التكيف" يف مثاني جعلت    

التفاعالت ادلعقدة بُت تفسَتات السمات يف البيولوجيا التطورية كنظَتهتا يف البيولوجيا النمائية. 

 طارحةن  لالنتقاء، متاحةف تكوف أأنواع االختالفات اليت ميكن  علىالبيولوجيا النمائية تسلط الضوء 

 عوضا عنالقيود النمائية( )تاحة ادلاخليارات  يف ضوء نتائج التطور مكاف فهمإ لعن مد سؤاال

ينظر  (.Maynard Smith, Burian et al. 1985)االنتخاب الطبيعي لتلك اخليارات 

ما كاف إبمكاهنا تقدمي حلوؿ  إذا كلية من منظورالبيولوجيا النمائية   إىلحوؿ القيود النمائية  نقاشال



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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األسئلة علماء البيولوجيا النمائية يطرح  اماندسوف،كما كضح ركف   ذلك،. كمع رحوؿ التطو  لألسئلة

األسئلة. القيود" لطرح مثل ىذه “لػ خر آمفهـو  و ينبغي تعيُتنأ كجادؿ ،اخلاصة هبم

(Amundson 1994)مبشرا 0551يف  -البيولوجيا التطورية النمائية- حقل جديد . بزغ 

 إىلهتدؼ  رئيسيةماؿ فلسفية عأظهور  إىل لدأ النمائية،البيولوجيا التطورية  التفسَتين،بتوحيد كال 

 ;Maienschein and Laubichler 2004) ادلنهجية الناحيةمن  شليزا اجملاؿ جعل

Robert 2004; Amundson 2005; Brandon and Sansom 2007.) 

 

 . فلسفة علم البيئة والبيولوجيا التحولية9

ف ىناؾ أل؛ مفاجئكاف ىذا اجملاؿ شديد التخلف يف فلسفة البيولوجيا. ىذا   ،كقت قريب حىت     

 رئيسينو يوجد منت أ. كما عالهأ ةالثالث لفلسفة البيولوجيا ادلناقش إمكانية كاضحة لتطبيق االجتاىات

 يف ىذا اجملاؿ أتنشاألسئلة اليت  إلجابةنو أكيبدك عقالنيا افًتاض  البيئية،خالؽ فلسفية يف األ ألعماؿ

لتوفَت  ىم كاف يسعذالكتاب ادلهم ال يعد الواقع،فحص انقد لعلم البيئة كالبيولوجيا التحولية. يف  من

كاف   -علم البيئة: اسًتاتيجيات التحوؿ كايرؿ مكوم تكريستُت شادرفرشكتاب  -تلك الدعائم 

 .قةسابابالحًتاـ ابلنسبة للتجاىل الفلسفي يف العقود ال اجدير  ااستثناء

http://biology.nd.edu/people/kristin-shrader-frechette/
http://biology.usf.edu/ib/faculty/emccoy/
https://books.google.com/books/about/Method_in_Ecology.html?id=WCemMoZWr2oC


 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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الفالسفة معاجلة جتاىل علم البيئة كظهر عدد من الكتب ادلهمة  أيف العقد ادلاضي بد      

(Cooper 2003, Ginzburg and Colyvan 2004, Sarkar 2005, 

MacLaurin and Sterelny 2008). 

كاف النقاش يدكر حوؿ العالقة ادلضطربة بُت النماذج الرايضية كادلعلومات ادلرصودة من التجارب      

 التنوع احليوم. عريفكيف ت الطبيعة،يف فكرة االستقرار البيئي كتوازف  البيئة،يف علم 

 

  فلسفة البيولوجيا ية. منهج1

مدركة عدـ كجود فجوة عميقة يف  ،طبيعيةتعي نفسها كوهنا يف فلسفة البيولوجيا  بذكلةمعظم ادل     

الفرؽ بُت فلسفة البيولوجيا كالبيولوجيا  ما يكوف كعادة كالعلم،توم بُت الفلسفة احملنهج اك ادل من أم

 التعامل معالفيلسوؼ ضلو  يتجو بل يف األسئلة اليت تطرحها فقط. ادلعرفية،نفسها ليس يف قاعدهتا 

كميلك  أنفسهم،من علماء البيولوجيا  أكثر لبتاريخ ىذا احملتو  كعي عم ،االحًتايف للبيولوجيا لاحملتو 

شهادات اكادميية  علىمن احلاصلُت ف يكوف فالسفة البيولوجيا أنو من الشائع أ. ك قلأ ةمهارات عملي

لفلسفة العلم  ةالطبيعي نزعة. الادلعاكنُت العلميُت اشاركو ، كييًتكز فيو حبثهممعتمدة يف اجملاؿ الذم 

مكانسجاـ علومها مع العلم نفسو  كضوحا  أكثر ذلك عماؿ يف فلسفة العلم كيبدكمع كثَت من األ ُعم ِّ

 (.Bechtel, Mandik et al. 2001) العصبيةيف فلسفة العلـو 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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ككما  كاضحا متاما،ليس اخلاصة بفلسفة البيولوجيا  كاألخرلف الفرؽ بُت أسئلة البيولوجيا أ حىت     

 العلم،فالسفة البيولوجيا يطرحوف ثالثة أنواع من األسئلة: أسئلة عامة حوؿ طبيعة  ،اعالهلوحظ 

العلـو  نوارأ علىسئلة الفلسفية التقليدية اليت تبدك منفتحة كاأل البيولوجيا،ادلفاىيمية يف  األحجيات

فرؽ كاضح بُت فلسفة البيولوجيا كالبيولوجيا النظرية. كلكن بينما ظهر ال ي ،السؤاؿ الثايناحليوية. كعند 

 ابإلمكافنو إساعة ذلواة البيولوجيا" ف“لػ ف يؤدم ىذا الهتاـ فالسفة البيولوجيا هبجرىم دعوهتم أميكن 

ىو مساعلة أساسية يف النقاشات  (Dawkins 1976) انيناجلني األكتاب ف  أبنفس القدر القوؿ 

ادلفاىيمية  األحجيات تعلقا هبذهف ادلهارات االحًتافية للفيلسوؼ أ بيولوجيا، ابلتأكيد،الالفلسفية يف 

ف أخرين من األسئلة. األنواع الثالثة من األسئلة إبمكاهنا ابلنسبة للنوعُت اآل بنفس القدرالداخلية 

 .ادلناقشاتلعلـو البيولوجية عن طريق سالسل معقدة من اب ابالكتشافات اخلاصةتكوف مرتبطة 

 

 

 

 

 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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ثيوبيا من زكجتو كاسيداي. إكفيوس ملك و أػواننية ىي بنت سفيوس لىاأندركميدا يف األساطَت  .0

ء. فاشتكت احلور منها لبوزايدكف رب نها أمجل من حور ادلاأػككانت ادللكة كاسيداي تباىي 

موف فعلم آالرب  لكالبحر فأغرؽ األرض كأرسل عليها كحشا حبراي ليخرهبا. كقد استخار ادل

صخرة علي  إىلكثقت أال بتقدمي ابنتو اندركميدا للوحش كىكذا إنو ال صلاة من ىذه احملنة أمنو 

 ساحل البحر كينقذىا فرساكس كيهـز الوحش البحرم
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