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چكیده
ابزارانگاري در علم به دیدگاهي اشاره دارد که نظریههاي علمي را چيزي جز ابزاري براي پيشبيني نميداند .برخيي رد
پاي این دیدگاه را در آثار افلاطون و ارسطو جستوجو کردهاند؛ اما غالباً پيشگامان این نظریه را کشيشاني ميداننيد کيه
براي دفاع از آموزههاي دیني ،به اندیشة فرضيهانگاري گزارههاي علمي روي آوردنيد .جيرب بيارکلي و پيیير دوهيم را
ميتوان از مدافعان این دیدگاه بهشمار آورد .بيشتر ابزارانگاران جدید تنها در واژههاي نظيري (تر هياي تووریي ) ایين
رویکرد را برميگزینند و قانونهاي علمي را ابزاري نميدانند .ابزارانگاري با بسيياري دیگير از مکاتيل علميي فلسي ي
(مانند پوزیتيویسم ،قراردادگرایي ،پراگماتيسم و مکتل تحليل زباني) پيوند نزدیکي دارد و ميان آنها دادوستدهایي برقرار
است .برخي با تمس

به این نظریه ،تعارض ظاهري ميان علم و دین را به اینگونه بير طيرم ميکننيد کيه گزارههياي

علمي (برخلام آموزههاي دیني) اساساً از واقعيتي حکایت نميکنند.

واژگان کليدی
ابزارانگاري ،تر هاي تووری  ،تعارض علم و دین.

* نویسنده مسوول

Email: Hasanusofian@gmail.com
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مقدمه
ابزارانگاري 0در علم بيانگر دیدگاهي است که نظریههاي علمي را چيزي جز ابيزاري بيراي
پيشبيني نميداند و بهجاي صدق و کذب نظریهها ،از کارایي عملي آنهيا سي ن ميگویيد
(.)Kukla,1998, p8; Harré, 1992, p88; Bynum, 1988, p209; Rescher, 2010, p125
بر این اساس ،بهجاي پرسش از وجود الکترون باید به این نکته بپردازیم که «کلمة الکترون
در ساختمان نظریهها چه معنا و منزلتي دارد» (باربور022 :0100 ،؛ همچنين ،رک :کارنيا،،
134 :0131؛ پوپر01 :0132 ،؛ هسه03 :0130 ،؛ سروش039 :0134 ،؛ ملکيان ،0133 ،ب :9
090-014؛ گلشني .)002 :0104 ،ابزارانگاري -در یکي از ت سيرهاي آن -نهتنها واقعنمایي
نظریههاي علمي را نادیده ميگيرد ،بلکه اساساً آنها را افسانههایي بيش نميداند؛ بهگونيهاي
که هر گاه نظریهاي را سودمند نيافتيم ،بهراحتي آن را کنار ميگيذاریم؛ درسيت همچنانکيه
براي خوابکردن کودک ،قصهاي را جایگزین قصهاي دیگر ميکنيم (سروش ،بيتيا ،م :0
 .)00-09به تعبير کارل پوپر (:)0449-0420
«افزاریگري  ...متضمن آن است که عقل آدمي نميتواند هيچ رازي از جهان ما بگشاید.
بنابراین ،چيزي که امروزه دربارۀ جهان ميدانيم ،بيش از آن نيست که ی صيد سيال پييش
ميدانستيم .شناخت ما دربارۀ واقعيتها افزایشي پيدا نکرده است؛ تنها مهارت در کار کردن
با آنها و علم ما به اینکه چگونيه آليات و ابزارهيا را بسيازیم ،بيشيتر شيده اسيت .بنيا بير
افزاریگري هيچ انقلاب علمي صورت وقوع پيدا نکرده است .در علم حقيقتي وجود نيدارد؛
تنها سودمندي است .علم قابلييت روشينکردن ذهين و جيان ميا را نيدارد؛ تنهيا ميتوانيد
شکمهاي ما را پر کند» (پوپر.)099 :0130 ،

1. Instrumentalism
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گ تني است که ابزارانگاري ت سير معتدلتري نيز دارد که نظریههاي علمي را در سيط
افسانه تنزل نميدهد (این ت سيير و نقيد آن را بيهترتييل ،در دو منبيع زیير ميتيوان دیيد:
 .)Stanford, 2006, pp188-214; Psillos, 2009, p 69-83بههر حال ،این مکتل امروزه
پيروان فراواني دارد و نزاع ميان واقعگرایيان و ابزارانگياران ب يش گسيتردهاي از مباحي
فلسي ة علييم را دربيير ميگيييرد .برخييي رد پيياي ایيين دیييدگاه را همچييون بسييياري دیگيير
از نظریيههاي جدیيد علميي و فلسي ي ،در آثيار افلياطون ( 903؟ 193-؟ ق ). .و ارسييطو
( 100-139ق ). .جستوجو کردهاند (رک :پوپر001 :0103 ،؛ )Duhem, 1969, pp 5-7؛
اما غالباً پيشگامان این نظریه را کشيشاني ميدانند کيه بيراي دفياع از آموزههياي دینيي ،بيه
اندیشة فرضيهانگاري گزارههاي علمي روي آوردند و با فروکاستن از منزلت علم ،عيزت و
سربلندي دین را طلبيدند.
سرچشمههاي آغازين
هنگامي که نيکولاس کوپرنيي

( ) 0991-0931مينمم بيزرل لهسيتاني ،نگيارش کتياب

«دربارۀ گردش افلاک آسماني» را به پایان رساند ،در مورد انتشار آن س ت به تردیيد افتياد؛
زیرا از آنما که وي خود کشيش بود ،بهخوبي ميدانست که س نگ تن از حرکت زميين و
ثابت انگاشتن خورشيد ،نه تنها هيأت بطلميوسيي ميورد پيذیرش کليسيا،که ب شهيایي از
کتاب مقدس را نيز به چالش ميخواند .این تردیيد و هيراس در نامية کوپرنيي

بيه پيا،

پاولوس سو  ،اینچنين منعکس شده است:
«پدر مقدس روحاني ،من بهخوبي استنباط ميکنم که برخيي از مردميان بيا آگياهي بير
اینکه من در کتاب «دربارۀ دوران افلاک آسماني» حرکاتي را به زميين نسيبت دادها  ،فریياد
برخواهند داشت که با داشتن چنين افکاري ،باید مرا  ...از صحنه بيرون رانيد ... .بيههميين
جهت ،مدت مدیدي در این تردید بهسر برد که آیا باید به طبع و انتشيار ایين عقایيد کيه
بهمنظور اثبات حرکت زمين به رشتة تحریر درآوردها  ،بپرداز  ،یا بهتر است که از سرمشق
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فيثاغوریان و دیگران پيروي کنم که روششان این بود که اسرار فلس ي خيود را  ...فقيب بيا
نزدیکان و دوستان صميمي ،آن هم نه کتباً بلکه ش اهاً در ميان بگذارنيد» (کوسيتلر:0100 ،
.)009
سرانما با تأخيري چندساله ،این کتاب (که منشأ تحولي بود که بعدها انقلاب کپرنيکيي
نا گرفت) منتشر شد و آنچه انتشار آن را موجه ميکرد ،مقدمهاي بيود کيه ميتکلم بيزرل
مسيحي ،آندرئاس اوسياندر ) 0990-0943( 0بر آن افزوده بود .در این مقدمه بيا اشياره بيه
اینکه نوظهور بودن فرضيههاي ایين کتياب ،پيشياپيش هيياهوي زیيادي برانگي تيه ،چنيين
پيش بيني شده است که از این پس نيز حملات تندي بير ضيد آن بيه راه خواهيد افتياد؛ در
حاليکه ژرفنگري بيشتر روشن خواهد کرد که نویسنده کاري انما نداده است که درخيور
چنين سرزنشهایي باشد .زیرا وظي ة ی

ستارهشناس آن اسيت کيه بير پایية مشياهداتش،

فرضيههایي فراهم آورد؛ اما نيازي نيست که این فرضيهها درست یا حتيي محتميل باشيند.
همين بس که این فرضيهها به محاسباتي بينمامند که با نتيمة مشاهداتمان هماهنگ بيهنظير
آیند (Duhem, 1969, p 66; Bynum, 1988, p 209; Psillos, 1999, p 28; Godfrey-

 .)Smith, 2003, p15مقصود اصيلي اوسيياندر در ناميهاي کيه بيراي رتيکيوس-0909( 0
 ) 0939شاگرد جوان کپرني

نگاشته ،بيشتر نمایان است:

«اگر به ارسطوئيان و حکيمان الهي گ ته شود که "چندین فرضييه را ميتيوان در ميورد
تبيين حرکات ظاهري واحدي بهکار برد؛ و فرضيههاي فعلي از این نظر مطرح نميشود کيه
فيالحقيقه صحي است؛ بلکه بهخياطر آن اسيت کيه مناسيلترین وسييله بيراي محاسيبة
حرکات مرکل ظاهري است" به سهولت با شما همراه و همفکر خواهنيد شيد» (کوسيتلر،
.)042 :0100

1. Andreas Osiander
2. Rheticus
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چنانکه پيداست ،اوسياندر فرضيههاي علمي را بيانگر اموري حقيقي نميداند؛ بلکيه بير
کارایي عملي آنها تأکيد ميورزد (باربور90 :0100 ،؛ پيوپر 000 :0103 ،و 004؛ عليزمياني،
 .)90 :0133بر این اساس ،فرضية ثابتانگاري خورشيد تا زماني کيه بيه محاسيبات دقييق
نمومي بينمامد ،مورد بهرهبرداري قرار ميگيرد؛ هرچند حقيقت تردیدناپذیر همان است که
در کتاب مقدس بيان و خورشيد داراي حرکت قلمداد شده است.
این نگرش از سيوي ش صييت مسييحي دیگيري بيه نيا کاردینيال رابيرت بليارمين

0

( ) 0000-0990پيگيري شد .او که متکلمي زبردست و مشاور دربار پا ،بيود ،در جریيان
درگيري گاليله ( ) 0090-0909با کليسا ،پيشنهاد اوسياندر را تکيرار کيرد و فرضييهانگاري
نظریههاي علمي را راهي براي ایماد آشتي ميان علم و دین دانست .وي در ناميهاي کيه در
سال  0009براي راهبي به نا فوسکاریني 0فرستاده است ،در این زمينه مينویسد:
«بهنظر من چنين ميرسد که آن عاليمناب و آقاي گاليله با اکت ا کردن بيه ایين امير کيه
مطالل خود را به صورتي فرضي و نه مسلم بيان کنيد ،جانل احتياط را رعایت مينمایييد؛
چنانکه به استنباط من ،کوپرني
حال ی

نيز چنين س ن ميگ ت ... .چنين طرز بياني کاملاً درخور

ریاضيدان است .اميا پيذیرفتن ایين نظير کيه خورشييد در حقيقيت و ن ساليامر

در مرکز جهان است و فقب به دور محور ميچرخيد ،بيدون اینکيه از شيرق بيه غيرب در
حرکت باشد و اینکه زمين در فل

سو قيرار دارد و بسييار بيهسيرعت بيه دور خورشييد

ميگردد ،نظر بسيار خطرناکي است و ميشود پيشبينيي کيرد کيه ایين امير نيهتنها باعي
تحری

عمو فلاس ة مدرسي و حکماي الهي ميگيردد؛ بلکيه بيه آیيين مقيدس ميا از راه

م ال ت با کتاب مقدس لطمه وارد خواهد سياخت (کوسيتلر .913 :0100 ،همچنيين ،رک:
.)Duhem, 1969, p107

1. Robert Bellarmine
2. Foscarini
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گ تني است که هرچند بلارمين فرضيهانگاري نظریههاي علمي را براي برقراري سيازش
ميان علم و کليسا کارساز ميداند؛ خود اعتقاد قلبي به آن ندارد (پوپر)000 :0103 ،؛ چنانکه
در ادامة نامة پيشين بر این نکته تصری ميورزد که اگر دليلي واقعي ميداشتيم که زمين بيه
گرد خورشيد ميچرخد ،باید در ت سير کتاب مقدس درنگ بيشتري کنيم و به ناتواني خيود
در فهم آن اعترام کنيم (کوستلر .)914 :0100 ،این همان دیدگاهي است که ظيواهر متيون
دیني را تا هنگامي که دليلي قطعي بر خلام آن یافت نشيده اسيت ،معتبير ميشيمارد و در
صورت وجود دليل قطعي (و نه صرفاً فرضيهاي اثباتنشده) به تأویل دست ميزند.
نکتهاي که باید در اینما بر آن تأکيد کنيم ،این است که «فرضيهانگاري» دیدگاهي اسيت
که کار علم را در فراهم آوردن فرضيهها منحصر ميکند و واقعنميایي گزارههياي علميي را
نميپيذیرد .از ایينرو ،در بحي

از راهکارهياي تعيارضزدایي بایييد از خليب نگرشهيياي

گوناگون با یکدیگر بپرهيزیم و ي همچون برخي از نویسندگان (عليزماني )93 :0133 ،ي هر
کس را که در مورد خاصي ،آموزهاي علمي را فرضية اثباتنشدهاي خوانده است ،در جرگة
فرضيهانگاران ننشانيم.
شكلگیري نظامي فلسفي
جرب بارکلي ) 0391-0039( 0فيلسوم و اسقف ایرلندي ،یکي از کساني است کيه ميدافع
نظریة ابزارانگاري در علم بهشمار آمدهاند (البته برخي از فيلسوفان علم نيز ،ابزارانگياري را
توصيف مناسبي براي نظریة بارکلي نميدانند .رک .)Hughes, 2001, p 14 :به عقيدۀ کارل
پوپر ( ) 0449-0420بارکلي نظریة گرانش نيوتن را رقيل سرس تي براي دین ميدانسيت
و این درگيري را در ت سير نادرست علم ریشيهیابي ميکيرد؛ از ایينرو ،بيا تحلييل نظریية
نيوتون به این نتيمه دست یافت که «این نظریه نميتواند محتملاً چييزي جيز یي

فرضيية

1. George Berkeley
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ریاضي ،یعني افزار مناسبي براي حسابکردن و پيشگویيکردن نمودها یا ظواهر بوده باشد»
(پوپر .)000 :0103 ،اندیشة بارکلي ،برخلام دیدگاه اوسياندر و بلارمين ،چارچوبي فلس ي
دارد و اهميت آن نيز در همين نکته نه ته است.
آنچه نا بارکلي را در دنياي فلس ه پرآوازه کرده ،انکار جوهر مادي است .وي بير ایين
باور بود که «موجود بودن» چيزي جز «به ذهن درآميدن» نيسيت« :همية اجيرا سيماوي و
جميع اجسا زميني و بالممله تما آنچه دستگاه عظيم عيالم از آنهيا ترکييل یافتيه اسيت،
بيآنکه ذهني وجود داشته باشد ،موجود نتوانند بود ،و وجود آنها عبارت از معلو و مدرَک
شدن آنها است» ( بارکلي ،09 :0139 ،مقدمه ،بند  .)0همة آنچه با حيس دریافيت ميشيود
(همچون سردي و گرمي ،زبري و نرمي و  )...تصورات ذهني موجيودي غيرميادي (خيدا)
است و نيازي نيست که براي آنها بهدنبال جایگاهي مادي باشييم و در تلياش بيثميري بيه
اثبات جوهر جسماني نادیدني بپردازیم .از دیدگاه بارکلي ،اعتقاد به وجود جوهر جسماني،
همواره تکيهگاه محکمي براي بيدینان بوده است و مؤمنان «بایستي بسييار شياد بشيوند از
اینکه معاندین آنها از این تکيهگاه عظيم محرو و از یگانه حصن حصين خود بيرون رانيده
ميشوند» (همان ،39 :ب ش  ،1بند  .)41انکار جوهر مادي ،فلاس ة بييدین را خليع سيلاح
ميکند؛ بهگونهاي که دیگر نميتوانند به بهانة محيال بيودن آفيرینش مياده از عيد  ،وجيود
آفریدگار یکتا را به چالش ب وانند یا در کنار او موجود قدیم دیگري بنشيانند (هميان،39 :
ب ش  ،1بند  .)40همچنيين ،بسيياري از شيبهات مربيوط بيه معياد از هميين پنيدار باطيل
سرچشمه ميگيرد (همان ،30 :ب ش  ،1بند  .)49کوتاه س ن آنکه انکيار جيوهر جسيماني
به بسياري از نزاعهاي دین و فلس ه پایان ميب شد و راه را بهسوي پرستش خيداي یگانيه
ميگشاید:
«وجود ماده یا اجسا غيرمُدرَک نه فقب تکيهگاه اصلي منکران خدا و جبریان بوده ،بلکه
بتپرستي نيز در همة مظاهر آن ،بر این اصل استوار است .اگر مردميان ،خورشييد و مياه و
ستارگان و سایر اجسا محسوس را جز احساسهایي در ذهن خویش نميپنداشتند و براي
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آنها موجودیتي سواي مُدرَکشدن قائل نبودند ،شي

نيسيت کيه تصيورات خيود را نمياز

نميگزاردند و نميپرستيدند؛ بلکه پرسيتش خيود را م يته بيه آن عقيل ازليي و نيامرئي
مينمودند که آفریدگار و نگهدار همة چيزها است» (همان ،39 :ب ش  ،1بند .)49
ناگ ته پيداست که بر اساس این نظریه ،علت جسماني از دایرۀ وجود رخيت برميبنيدد
و در نتيمه ،بيهجياي آنکيه آتيش و آب را عليت گرميي و سيردي بيدانيم ،بایيد بگيویيم
که خداوند منشأ حرارت و برودت است (هميان ،92 :ب يش  ،0بنيد  .)90مؤمنيان بایيد از
«علت برتر» انگاشيتن خيدا فراتير رونيد و او را «یگانيه عليت» پدیيدهها بيهشيمار آورنيد
( .)Hughes, 2001, p 13حکمت الهي نظا طبيعت را چنان مقرر داشته است که هميواره
بهدنبال تصوري که آن را آتش نا مينهيم ،تصوري بيه نيا سيوزش پدیيد آیيد؛ اميا بایيد
دانست که آتش «علامتي است که ما را از سوزش مطليع ميسيازد» (هميان ،94 :ب يش ،0
بند  )09نه علت آن 0.بر این اساس ،در علو طبيعي نه بهدنبال علتهاي حقيقيي ،بلکيه در
جستوجوي فرضيههایي هستيم که نقشيي صيرفاً ابيزاري دارنيد (رک :کاپلسيتون،0132 ،
ب  009 :9و  .)090کوتاه س ن آنکه:
«نظریههاي علمي چيزي جز افزارهيایي بيراي محاسيبه و پيشيگویي کيردن نمودهياي
تهدیدکننده نيست (پوپر .)010 :0130 ،مکاني دان چون نيرو و فعل و جاذبه را در اجسيا
ت يل ميکند ،ال اظي ممرد و کلي را بيهکيار ميبيرد کيه بيراي نظریيهها و تقریرهيا و نييز

 .0این س نان براي کسياني کيه بيا کليا اسيلامي آشينایي دارنيد ،یيادآور دیيدگاه ابوالحسين اشيعري
(112-002ق) است .به گ تة وي ،خداوند علت مستقيم همة پدیدههاست و در ميان ممکنات ،س ن از
سببيت و عليت چيزي براي چيز دیگر نميتوان گ ت؛ صرفاً عادت خدا بر این قرار گرفتيه اسيت کيه-
براي مثال -بهدنبال پيدایش آتش ،سوزاندن را پدید آورد و هرگاه ب واهد ميتواند از این عادت دسيت
بردارد« :مذهب الشيخ [ابیالحسن الاشعری] انه  ...لا علاقة بين الحوادث الا باجراء العادة بخلق بعضها عقيب
بعض ،کالاحراق عقيب مماسة النار» (ایمي ،بيتا.)03 :
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براي محاسبات حرکت بسيار سودمندند؛ ولو اینکه جستوجوي آنهيا در حقيقيت چيزهيا
و در اجسييا واقعياً موجييود ،جسييتوجویي عبي

اسييت ،درسييت ماننييد موهوميياتي کييه

هندسهدانان از راه تمرید ریاضي ميسيازند (کاپلسيتون ،0132 ،ب 099 :9؛ همچنيين ،رک:
.)Berkeley, 1993, p 265
ابزارانگاري در فلسفة علم معاصر
در سدههاي اخير ،مکتل ابزارانگاري هواداران فراواني داشته است (براي آشنایي بيا برخيي
از ابزارانگاران ،رک :جيميز93 :0132 ،؛ پيوپر000 :0103 ،؛ هميو90-92 :0132 ،؛ بياربور،
 .)022 :0100در این ميان ،مهمترین ش صيتي که به جانبداري از این دیدگاه شهرت یافتيه،
فيلسوم و فيزیکدان فرانسوي ،پيیر دوهم ) 0400-0300( 0است (رک :پوپر010 :0130 ،
و 029؛ باربور049 :0100 ،؛  .)Psillos, 1999, pp 28-39اندیشههاي فلس ي -علمي دوهم
برخي از منتقدان را بر آن داشت که فيزی

وي را فيزی

دینداران ب وانند؛ به این معنا کيه

باورهاي دیني دوهم (خواسته یا ناخواسته) به پييدایش فلسي ة علميي انمامييده اسيت کيه
بهجاي آنکه از مشاهدات علمي و تأملات فلس ي مایه بگييرد ،در اعتقيادات ميذهبي ریشيه
دارد و براي دفاع از آنها پدید آمده است .دوهم در مقالهاي نسبتاً م صل به پاسخ این انتقياد
پرداخت و فيزی

خود را از هر گونه اندیشة متافيزیکي مستقل دانست.

0

بههر حال ،دوهم بهشدت از دیدگاه اوسياندر و بليارمين جانبيداري ميکنيد و رویکيرد
اندیشمنداني همچون گاليله را نادرست ميخواند ( .)Duhem, 1969, pp 113-117وي بر
این باور است که احکامي همچون «انسان آزاد اسيت»« ،روح جاودانيه اسيت» و «پيا ،در
1. Pierre Duhem
 . 0این مقاله به کتاب «هيدم و سياختار نظریية فيزیکيي» ( The Aim and Structure of Physical

 )Theoryضيميمه شييده و ترجميية فارسييي ب شييي از آن در کتيياب «علييم چيسييت ،فلسي ه چيسييت»
(ص  )003-044آمده است.
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امور مذهبي معصو اسيت» هيچگياه بيا اصيول فيزیي

تووریي

درنميافتنيد؛ زیيرا احکيا

متافيزیکي و دیني ناظر به امور خارجي هستند؛ در حاليکه اصل فيزیکيي سياخته و پرداختية
ذهن آدمي است و بهخودي خود ،نهصادق است و نهکاذب(.)Duhem, 1991, pp283-285
دوهم با اشاره به اصل بقاي انرژي در توضي س ن خود ميگوید:
«از نظر ما ،اصل بقاي انرژي حکمي عا و مسلّم دربارۀ اعيان موجود خيارجي نيسيت؛
بلکه فرمولي ریاضي است که به فرمان آزادانة ذهن ميا سياخته شيده اسيت ،تيا هميراه بيا
فرمولهاي دیگري که بههمين نحو ساخته ميشوند ،ما را ممياز و قيادر بيدارد تيا از آنهيا
نتایمي را استنتاب کنيم که به خوبي و درستي بر قوانين مکشوم آزمایشگاهي انطباق یابنيد
و از آنها حکایت کنند .نه این فرمول بقاي انرژي و نه سایر فرمولهيایي کيه بيا آن هميراه
ميکنيم ،هيچکدا را نميتوان گ ت درست یا نادرسيتند؛ چيون احکيامي دربيارۀ واقعييات
عيني نيستند (دوهم ،در :سروش.)024 :0139 ،
گسترة ابزارانگاري
پيشگامان اولية ابزارانگاري بهگونهاي س ن گ تهانيد کيه گویيا عليم جيز بيه فرضيهسيازي
نميپردازد و چيزي بيش از ابزاري براي پيشبيني فراهم نميکنيد .اميا بيشيتر ابزارانگياران
جدید تنها در واژههاي نظري (تر هاي تووری ) این رویکيرد را برميگزیننيد و قانونهياي
علمي را ابزاري نميدانند ( .)See: Papineau, 2003, P 294مقصيود از واژههياي نظيري،
م اهيمي است همچون اتم و انرژي که «مطابَق محسوس مشيهود در عيالم خيارب ندارنيد»
(سروش001 :0134 ،؛ همچنين رک :کارنا .)103 :0131 ،،بر این اساس ،ت اوت قيانون و
نظریه (تووري) در این است که اولي تنها از واژههایي بهره ميبيرد کيه مصيداق محسيوس
دارند (مثال :نور به خب مستقيم ميتابد) اما دومي از واژههاي داراي مصداق نامحسوس نيز
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کم

ميگييرد (مثيال :اکسييعن عنصيري دوظرفيتيي اسيت) 0.بيه بييان دیگير« ،تووريهيا

درجة دو طبيعتند» (سروش ،بيتا ،م  .)03 :0در اولين برخورد با طبيعيت ،بيا اسيت اده از
واژههایي که مطابَق محسوس دارند ،قانونهایي ميسازیم همچون «سنگ از بلندي به زميين
ميافتد» .سپس با نگاهي دوباره به طبيعت ،ت سيري از آن بهدست ميدهيم کيه از واژههياي
نظري مانند جاذبه بهره ميبرد و نظریه خوانده ميشود.
ناگ ته پيداست ،بر فرض آنکه بتوان ابزارانگاري در عرصية نظریيهها را پيذیرفت ،تنهيا
تعارض ميان گزارههاي دیني و نظریههاي علمي برچيده ميشود؛ اميا در قلميرو قانونهياي
علمي ،همچنان به راهکار دیگري براي تعيارضزدایي نيازمنيدیم .دوهيم خيود بيه امکيان
تعارض ميان قانونهاي تمربي و گزارههاي دیني اشاره ميکند و ميگوید:
« واقعيات مأخوذ از تمربه  ...و قوانين تمربيي  ...احکيا بسيياري را دربيارۀ واقعييات
خارجي دربر دارند؛ از اینرو ،ميتوان بهصورتي صحي و معقول ،از توافق یا عيد توافيق
واقعيات و قوانين تمربي با قضایاي متافيزیکي و کلامي س ن گ ت (دوهيم ،در :سيروش،
.)020 :0139
ابزارانگاري و مكاتب ديگر
ابزارانگاري با بسياري دیگر از مکاتل علمي ي فلسي ي پيونيد نزدیکيي دارد و مييان آنهيا
دادوسييتدهاي فراوانييي برقييرار اسييت .بييراي نمونييه ،برخييي ابزارانگيياري را مرحلييهاي
از پوزیتویسم 0ميداننيد (رک :ملکييان ،0133 ،ب  )014 :9و گيروه دیگيري از شيباهتها
و ت اوتهاي ميان این دو مکتل س ن ميگویند (رک :باربور044 ،049 ،099 ،90 :0100 ،

 .0در کاربرد دیگري ،ميان قانون و نظریه ایين چنيين ت ياوت نهياده ميشيود کيه قيانون امير مسيلّم و
تثبيتشدهاي و نظریه مسولهاي به اثبات نرسيده است.
2. positivism
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و  .)022قراردادگرایي 0از دیگر مکياتبي اسيت کيه همنيوا بيا ابزارانگياري (بيراي آشينایي
با ت اوت این دو مکتل ،رک )Lakatos, 1993, V. 1, p 106 :بر این نکته تأکيد مييورزد
که «قوانين و نظریههاي علمي قراردادهایي هستند که به گزینش کموبيش آزادانة ما بسيتگي
دارند  ...و راهي که برميگزینيم ،نيه درسيتتر از راههياي دیگير ،بلکيه مناسيلتر اسيت»
( .)Alexander, 1972, V. 2, p 216نظریهپردازان مکتل پراگماتيسيم 0نييز گياه سي ناني
کموبيش مشابه ابزارانگاران بر زبان جاري مييکننيد (رک :کارنيا134 :0131 ،،؛ گلشيني،
002 :0104؛  )Misak, 2001, p 335; Godfrey-Smith, 2003, p 184چنانکيه ویلييا
جيمز ( )0402-0390ميگوید:
«با تکامل بيشتر علو  ،این عقيده پاگرفته که اغلل (و شياید همية) قيوانين ميا تقریبيي
است ... .پعوهشگران به این م هو عادت کردهاند که هيچ نظریهاي رونوشت کامل واقعيت
نيست؛ بلکه هر یي

از جهتيي ميتوانيد م ييد باشيد .فایيدۀ بيزرل آنهيا همانيا تل ييه

واقعيتهاي قدیم و رهنمونشيدن بيه واقعيتهياي جدیيد اسيت (جيميز... .)93 :0132 ،
بنابراین ،نظریهها به ابزارها تبدیل ميشوند ،نه پاس ي به معماهایي که به ما آرامش ب شيند
(همان .99 :همچنين ،رک 93 ،90 :و .)93
گ تني است که جان دیویي ( ) 0490-0394بر قرائت ویعۀ خيود از پراگماتيسيم ،نيا
ابزارانگاري مينهد .برخي بر همين اساس ،بر پيوند ميان ایين دو مکتيل تأکييد ميورزنيد
( )See: Bunnin & Yu, 2004, p 350هرچند گروه دیگري بير ایين باورنيد کيه دیيدگاه
دیویي (یا بهطور کلي ،پراگماتيسيم) را نبایيد بيا مکتبيي کيه در ایين نوشيتار از آن سي ن
ميگویيم ،یکي انگاشت (.)See: Hacking, 1994, p 63; Scheffler, 2009, p 45

1. conventionalism
2. pragmatism
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مکتل تحليل زباني 0نيز از دیدگاه ابزارانگارانه جانبداري ميکند و وظي ية اصيلي زبيان
علمي را پيشبيني و کنتيرل ميدانيد و نيه واقعنميایي (بياربور 044 ،091 :0100 ،و .)031
تحليلگران زباني ،ابزارانگاري را در قلمرو علم منحصر نميکنند؛ بلکه آن را به وادي دیين
نيز ميکشانند و حکایات دیني را داستانهاي جعلي و آموزنده ميخوانند .بير ایين اسياس،
چنانکه ی

تيشه را حتي با بهترین اره هم نميتوان عوض کرد ،علم و دین نيز کارکردهاي

جداگانه ميیابند و از درگيري با یکدیگر در امان ميمانند (همان .030-039 :همچنين رک:
.)Barbour, 1990, p 16
نقد و بررسي

دیدگاه ابزارانگاري با نقدهاي گوناگوني روبهرو شده است که در اینما برخيي از آنهيا را از
نظر ميگذرانيم (افزون بر منابعي که خواهد آمد ،رک :کارنيا132 :0131 ،،؛ پيوپر:0132 ،
900؛ همو.)092-013 :0103 ،
 .1ناهمانندي نظريه و ابزارهاي ديگر

م ال ان ابزارانگاري نيز این نکته را ميپذیرند که نظریههاي علمي ابزارهایي براي پيشبيني
رویدادهاي آینده فراهم ميکنند؛ اما همة س ن در این ادعاي سطحينگرانه است که نظریية
علمي «چيزي جز» ابزار نيست (پوپر .)010 :0130 ،تأمل کوتاهي دربارۀ شييوۀ بيهکارگيري
نظریه و ابزارهاي دیگر ،ت اوت آنها را آشکار ميکند:
«نحييوۀ بهييره جسييتن مييا از تووريهييا مشييابهتي بييا نحييوۀ بهييره جسييتنمان از آلييات و
ادوات معمول ندارد .ما براي هر غيرض خاصيي ،آلتيي را کيه ویيعه و خورنيد آن غيرض
است ،برميگيریم؛ یعني هنري و فضيلتي در ایين نمييبينيم کيه بيهدنبيال کلييدي بگيردیم
کييه هميية ق لهييا را بگشيياید .لکيين در عييالم تووريهييا ،مييا درسييت بييهدنبييال تووريهيياي

1. linguistic analysis
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همگاني و همهجایي ميگردیم و در عرصة پدیدارهاي گونيهگون ،داشيتن تووريهيایي کيه
با دادههيا موافيق افتنيد و بيا یکيدیگر معيارض باشيند ،ميا را خشينود نميسيازد» (هسيه،
.)03 :0130
 .2ناتواني در توجیه پیشرفتهاي علمي

اگر نظریههاي علمي چيزي جز ابزاري براي پيشبيني نباشند ،نميتوان توجيهي براي توفيق
تاری ي علم بهدست داد «هر بهرهاي از توفيق ،نشان بهيرهاي از صيحت اسيت» (سيروش،
 .)010 :0134نظریهاي که بهکلي نادرست باشد و بهيرهاي از حقيقيت نبيرد ،هييچ تيوفيقي
ن واهد داشت .تاریخ علم آکنده از نظریاتي است که باطل شدهاند و کنار نهاده شيدهاند؛ بيا
این حال ،پيشرفت علم در گرو وجود عناصيري درسيت و کارآميد در دیيدگاههاي پيشيين
است.
 .3ناسازگاري با سیرة دانشمندان

بر پایة ابزارانگاري ميتوان به دو نظریة متناقض نيز گيردن نهياد؛ چيرا کيه معييار ارزیيابي
ابزارها ،کارآمدي عملي آنهاست ،نه درستي و نادرستي .در حالي که سيرۀ دانشمندان چنيين
نيست و بسياري از اکتشافات جدید ،در پي تلاش براي تعارضزدایي از نظریيههاي علميي
پدید آمدهاند (باربور .020 :0100 ،همچنين رک.)Psillos, 1999, p 34 :
 .4ناکارآمدي در گونهاي از پیشبینيها

نظریههاي علمي در صورتيکه واقعنما نباشند ،تنها بيه پيشبينيي اميوري مييپردازنيد کيه
تاکنون با نمونههایي از آن روبهرو بودهایم؛ در حاليکه در عرصة عليم بيهگونية دیگيري از
پيشگویي برميخوریم که «جهاني از واقعيتهاي تازه ميگشياید» و از حادثيهاي ناشيناخته
خبر ميدهد (پوپر .014 :0130 ،همچنين رک :همو.)099 :0103 ،
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نتیجهگیري
با توجه به اشکالهاي یادشده ،بهنظر ميرسد که ابزارانگاري ،با وجيود جيذابيت خياص و
مدافعان نامدارش ،نباید در بح

مناسبات ميان علم و دین ،راهکاري بيراي تعيارضزدایي

بهشمار آید .افزو ن بر اینکه در این عرصه ،راهکارهاي کارآمد و متقني وجود دارند که ما را
از چنگ زدن به نظریهاي که مورد م ال ت و بياعتنایي اغلل فيلسيوفان عليم قيرار گرفتيه
است ،بينياز ميکنند.
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