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 چکیده

مقاله کنونی متکفل بحثی نقادانه از مفهوم تکنولوژي دینی است. کوشش شده است ظرفیـت متنـوع   

هاي بنیادین هر چه بیشتر آشـکار شـود. اسـتدالل    معنایی این مفهوم، در ارتباط با شماري از پرسش

، به شرط کاربرد صحیح، واجـد  آثانیر است و پذیامکان اوالً،اصلی مقاله این است که تکنولوژي دینی 

مدارانه افـراد اسـت. جایگـاه تکنولـوژي     دینهاي اخالقی و ت ابزاري در جهت تقویت رویکردیمطلوب

هاي مناسب براي کمـک بـه   هاي دینی و غیر دینی، شیوهدینی در نظام دینی، رابطه میان تکنولوژي

ها در مقاله مورد که در کنار شمار دیگري از پرسشهاي دینی، از جمله مواردي است رشد تکنولوژي

    بحث قرار گرفته است.
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  1چیستی تکنولوژي دینی

هـاي  سـو بـه نیـاز    کـه از یـک  هایی به شمار آوریم اگر تکنولوژي را مجموعه برساخته

دهند و از سـوي دیگـر (شـماري از    غیرمعرفتی آدمی (از انواع گونه گون) آن پاسخ می

آنها) به عنوان ابزار در خدمت کمک بـه علـم و معرفـت (کـه وظیفـه پاسـخگویی بـه        

هاي نظري و اي از آموزهو اگر دین را مجموعه 2گیرندهاي معرفتی را دارد) قرار مینیاز

ی تلقی کنیم که هدفشان داللت آدمی به شناخت موجودي برین است که صـاحب  عمل

آیـد از  توان به توضیحی که می، آنگاه می3آید و تسلیم در برابر اوستعالم به شمار می

 سخن به میان آورد.» تکنولوژي دینی«

هایی است که به منزلـه ابـزار، بـه هـدف     مجموعه برساختهتکنولوژي دینی

 رسانند.مدد می صاحب عالمیعنی شناخت  معرفتی دین،

تعبیرها و سوءتعریفی که در باال ارائه شد نیازمند برخی توضیحات است تا راه را بر 

هایی توان در قالب پاسخ به پرسشهاي احتمالی سد کند. این توضیحات را میبدفهمی

 اًبعضـ ها، که شارائه کرد. برخی از این پرس ،شودکه در خصوص تعریف باال مطرح می

 با یکدیگر ارتباطی بسیار نزدیک دارند، عبارتند از:

است که نگارنده با » تکنولوژي دینی«باره بخشی از یک پژوهش گسترده دراي از صورت مختصر شده. این مقاله 1
 در دست تکمیل دارد.ابطحی،  تقی موحدحمیدرضا حسنی و سید محمدسید کمک دو همکار دانشگاهی، آقایان دکتر 

پژوهان قرار گرفت و هر یک از راه لطف نکات متن کنونی در اختیار تنی چند از محققان و دانش اي ازتحریر اولیه
هایی از متن هاي مختلف مقاله در اختیار نگارنده قرار دادند. برخی از این نکات به جنبهارجمندي در خصوص بخش

رد تفسیر و قرائتی قرار گیرد که با نظر نگارنده در تعارض قرار دارد. نگارنده توانست مومقاله نظر داشت که می
اي مستقل که متمم و مکمل هایی که براي آنها فراهم آورده، در قالب مقالهاي از این قبیل موارد را همراه با پاسخگزیده

تاباند نور بیشتري به متن کنونی می اًبد احیانیامقاله کنونی است تنظیم کرده است. آن مقاله که به نحو مستقل انتشار می
رساند. از برخی دیگر از نکاتی که به وسیله ناقدان محترم هاي احتمالی متن مدد میو به خوانندگان در رفع دشواري

 در بسط و تکمیل مطالب متن استفاده به عمل آمده است. اًاحیان ،مطرح شده
مهدي مجاهدي، دکتر جعفر دکترعلی فنائی، دکتر محمدعلی پروین، زیزان، آقایان داند از این عنگارنده بر خود الزم می 

پور، یاسر میردامادي و حمیدرضا حسنی، دکتر محمد راسخ، سید محمد ابطحی، محمد رضا جالیی سیدعلمی، دکتر 
 بر عهده نگارنده است. صرفاًصرفاًهاي احتمالی مقاله اما ولیت تمامی کاستیئحسین پایا، صمیمانه سپاسگزاري کند. مس

 الف) 1391، 1386پایا ( . در خصوص معناي تکنولوژي و تفاوت آن با علم/معرفت بنگرید به:2
کند. بخش نخست با دو گزاره، یکی در . نگارنده دین را به دو بخش معرفتی و غیر معرفتی (تکنولوژیک) تقسیم می3

شناسانه (اپیستمولوژیک) مشخص گري ناظر به امري معرفتبردارنده یک مدعاي وجود شناسانه (انتولوژیک) و دی
شناخت این صاحب و مالک ملک وجود، علی االصول، «، »ملک هستی صاحبی دارد«اند: شود. این دو گزاره چنینمی

ر هاي غیهاي دین (اعم از عبادات، معامالت، و آداب) همگی در زمره جنبههمه دیگر جنبه». پذیر استبراي ما امکان
 معرفتی (تکنولوژیک) دین قرار دارند.
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اسـت و اهـداف   » شناخت صاحب عالم«راهنمایی آدمی به  صرفاًآیا هدف دین .1
 ءجزدیگري مانند باال بردن درجه خشوع و خشیت فرد و یا اکمال فضایل اخالقی وي 

شود؟اهداف دین محسوب نمی
کار گرفته شده در یـک  ه تکنولوژي ظهوریافته یا ب«و » تکنولوژي دینی«آیا میان .2

تفاوت وجود دارد؟» محیط دینی
 توان تشخیص داد یک تکنولوژي خاص، دینی است یا غیر دینی؟از کجا می.3
ي توفیق یافت اهاي دینیتوان به ابداع تکنولوژيچگونه و تحت کدام شرایط می.4

 فراهم آورند.» خت صاحب عالمشنا«که باالترین بازده را در راستاي کمک به هدف 
هـاي  گیـري از تکنولـوژي  توان به نحو عینی مشخص ساخت که بهرهچگونه می.5

در دستیابی به هدف دین، یعنی نزدیک شدن به شناخت صاحب عـالم،  منان ؤمدینی به 
سازد؟کند و یا آن که آنان را دور میکمک می

اشـند، یعنـی بـه هـیچ روي     غیر دینـی ب  اًقطعهایی وجود دارند که آیا تکنولوژي.6
 کمکی به شناخت صاحب عالم نکنند؟

ـ هاي دیگري کـه  ها و پرسشاما پاسخ به این پرسش در ادامـه بحـث مطـرح     اًاحیان
انداز معینی را ترسیم چشم اًمجموعاي است که نیازمند تمهید مقدمات چندگانه ،شودمی
بهتـر   ،اسخ ذکـر خواهـد شـد   تر از آنچه در مقام پکنند که با کمک آن درك همدالنهمی

آیـد ممهـد   شود. این مقدمات به تدریج و در خـالل مبـاحثی کـه در پـی مـی     میسر می
ورزید آن است که نگارنـده  کید أتباید بر آن اي که اما در ابتداي بحث میگردد. نکتهمی

کنـد. مختصـات رویکـرد    خـود را مطـرح مـی    هايگراي نقاد استداللاز منظر یک عقل
در این مقام  1.سوم به عقالنیت نقاد در مواضع دیگري توضیح داده شده استمعرفتی مو

نیز به اقتضاي موضوع و هرجا که حاجت افتد به ایجـاز و اختصـار در ایـن خصـوص     
بایـد  ها و بسط مقال میشود. نکته دیگري که پیش از پرداختن به پاسختوضیح داده می

ها یا آید در مواردي از نقدر آنچه در پی میمورد اشاره قرار گیرد آن است که نگارنده د
اند بـراي توضـیح   اي از این مقاله را مطالعه کردههاي اولیهایضاحات دوستانی که تحریر

نکات مورد نظر خود بهره گرفته است.
از جمله این نکات، یکی که به نحو مسـتقیم بـا تعریفـی کـه در بـاال در خصـوص       

 )1384ب)، پوپر (1391، 1390پایا (. 1
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رسـد الاقـل شـماري از    دارد این است که به نظر میتکنولوژي دینی مطرح شد ارتباط 
هاي دینی، نظیر نماز و روزه و حج، از جانب خدا به پیامبر وحی شده اسـت  تکنولوژي

هاي بشري تلقی کرد. در پاسخ به ایـن  توان آنها را در زمره برساختهو به این اعتبار نمی
رد اشاره قرار گرفـت در میـان   توان متذکر شد که آداب و عباداتی نظیر آنچه مونکته می

ساکنان شبه جزیره مسبوق به سابقه بوده است. از این گذشته، با توجه به اختالفاتی که 
نماز و روزه و «هاي مورد اشاره یعنی میان فرق مختلف اسالمی در استفاده از تکنولوژي

معین ها صورتی توان مدعی شد که حتی اگر این تکنولوژيخورد، میبه چشم می» حج
هاي کنـونی  اند که از جانب حق تبارك و تعالی به پیامبر ارائه شده است، صورتداشته

تر از همه این که هر آنچه که از عالم علوي آنها تا حد زیادي برساخته آدمیانند. اما مهم
یابـد و در تـراز و مقـامی متناسـب بـا      می» تنزّل«به جهان سفلی عرضه شود، بالضروره 

گیـرد و در گـذر از   گیرد و رنگ این جهانی را بـه خـود مـی   می قرار میهاي آدقابلیت
شـود کـه   صافی فهم آدمی (آن گونه که کانت توضیح  داده است) بـه امـري بـدل مـی    

همکاري فاهمـه آدمـی و گـوهر    » مشترك«خلوص نخستین را فاقد است و به محصول 
 لقب تواند گرفت.آدمی » برساخته«شود و به این اعتبار اولیه (نومن) بدل می

هـاي  تـوان بـه نخسـتین پرسـش از پرسـش     با این پیش درآمد مختصـر اکنـون مـی   
 اي که در ابتداي مقال مطرح شده است پرداخت.گانهشش

اسـت و اهـداف   » شـناخت صـاحب عـالم   «راهنمایی آدمی بـه   صرفاًآیا هدف دین 
خالقـی وي  دیگري مانند باال بردن درجه خشوع و خشیت فرد و یا اکمال فضـایل ا 

 شود؟اهداف دین محسوب نمی ءجز
به گمان برخی از صاحب نظران، دین اهداف دیگري غیر از شناخت صاحب عـالم  

کند. در این زمینه یکی از عزیزانی که بر تحریر نخست مقالـه نظـر داده،   را نیز دنبال می
 متذکر شده است:

مـا معرفـت دینـی    ها نیسـت. ا اي از گزارهبی شک معرفت دینی چیزي جز مجموعه
دین نیست. به تعبیري پوپري، دین تنها به جهـان معرفـت کـه یکـی از      ۀمساوي هم

است، تعلق ندارد، بلکه بخش بسـیار مهمـی از آن متعلـق بـه      3هاي جهان زیرجهان
هـایی کـه دینـی    . تجربهالفاي از: است. به بیان دیگر، اگر دین را مجموعه 2جهان 

هـا از سـوي خـود    هایی که براي بیان آن تجربه. گزارهبشوند؛ خوانده یا دانسته می
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هایی که براي تبیین آنهـا  . گزارهپشود؛ ها عرضه شده است و میصاحبان آن تجربه
هایی عملـی  . آموزهتشود؛ و از سوي خود ایشان یا دیگران عرضه شده است و می

ول هـاي هنجـاري و تجـویزي و بـراي تسـهیل و تمهیـد حصــ      کـه در قالـب گـزاره   
 »ت«، «پ«، »ب«هاي شوند، بدانیم، در این صورت بخشهایی مشابه عرضه میتجربه

تعلق دارند، ولی بخش  3ي جهان هااند و به یکی از زیرجهانايحاوي معرفت گزاره
اي دینی است که به جهـان  اي یا پدیدهاي نیست، بلکه وضعیتی یا تجربهگزاره »الف«
بخش دیگر دین هم از جمله در گرو ارجاع آنها بـه و  تعلق دارد، و دینی بودن سه  2

 صـرفاً تـوان  اسـت. بنـابراین، دیـن را نمـی     »الـف «ناظر بودن آنها بر همـین بخـش   
ها دانست، مگر آنکه توضیح داده شود که مراد از دین ها و آموزهاي از گزارهمجموعه

اسـت یـا   همان معرفت دینی  صرفاًاینجا به مناسبت موضوع بحث و جنس پرسش، 
هاي دینی است. یعنی متن صرفاًاست، یا این که مراد از دین اینجا » متن ۀدین به مثاب«

مراد شود.  ،گنجدمی 3جهان  ةمحدوددر هر حال، دین تا آنجا که در 
 و دوست دیگري مرقوم داشته است:

ـ  نید. دارد وجود دیترد باشد» یشناخت«ي امقوله نید اساساً نکهیا در  بـه  آنکـه  از شیب
 در جـا  همـه . اسـت  شناخت از ریغ مانیا و دارد ربط» مانیا« به باشد مربوط شناخت

ـ ا در مذکور فضائل و آمده انیم به سخن مانیا از مسلمانان مای آسمان کتاب  کتـاب  نی
 متـون  در موجـود ي هـا آموزه. است مانیا نیا وهیم معنا کی بهی) اخالق فضائل همانا(
 منؤم وجود در مانیا درخت هم تا است مانیا» دنیورز« لزوم ازی حاک زینی قرآن ریغ
 منانـه ؤمی زنـدگ  سـبک  بـه  را گـران یدی عمل نمونهبا هم و بدهدی اخالق فضائل وهیم

ـ  ریـ غي امـر  و اسـت  اختالف محل نید از شما فیتعر گمانم به. کند دعوت ی اختالف
 .ستین

 و دوست سوم چنین اظهار نظر کرده است:
براي شناخت خدا و تسلیم در برابـر   صرفاًگرایانه است. دین تقلیلاین تعریف از دین 

 کند.دنبال می –حداقل در بعضی از ادیان  –او نیست بلکه اهداف اجتماعی را 
 و نیز دوست دیگري یادآور شده است:

اي دهد. دین بستهاصلی را تشکیل می ۀهستدر تعریف دین عنصر سعادت و رستگاري 
ست و شناخت موجودي برین فرع این رستگاري و متفـرع  پیشنهادي براي رستگاري ا
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موجـود برینـی متصـور     الًاصـو ن است (بگذریم از اینکه در ادیانی مانند بودیسـم  آبر 
رستگاري باشد اما رستگاري و تالش براي نیل به آن وجود  ۀالزمنیست تا شناخت آن 

به  -جامع و مانع باشدتا سر حد امکان  -دارد.) به تعبیر دیگر اگر تعریف دین بخواهد 
اي از باورهـا،  رسـد: دیـن مجموعـه   تر به مقصود به نظـر مـی  نظرم این تعریف نزدیک

هاي فردي و جمعی است که براي نیل به رستگاري حول احساسات و عواطف و کنش
یک حقیقت غایی (خدا، یهـوه، نیروانـا و غیـره) سـامان یافتـه و داراي بـروز و نمـود        

هـدف نهـایی دیـن،     ،قالب نهاد) است.  بر اساس این تعریـف در  اًخصوصاجتماعی (
تبعـی و پیرامـونی    -هدف معرفتی نیست. گرچه هدف معرفتی یکی از اهداف فرعـی  

 ) 7، ص2009(پترسن و دیگران،  دین است.
در پاسخ به نخستین پرسش و نیز نکاتی که به وسیله ناقدان محترم مورد اشاره قرار 

میـان دیـدگاه    اًٌظـاهر اختالفی که  أمنشرسد اد که به نظر میباید توضیح د ،گرفته است
هـاي  تلقـی متفـاوت از ظرفیـت    ؛خـورد نگارنده و دیدگاه ناقدان محترم بـه چشـم مـی   

کند که عبـارت  دین تنها یک هدف معرفتی دنبال می«مفهومی مندرج در گزاره  -معنایی
ل، آن را بیشتر توضـیح  است. استدالل نگارنده که در ذی» است از شناخت صاحب عالم

»: کُلّ الصید فی جوف الفـراء «دهد به نحو اجمال و به صورت خالصه این است که می
اند، پیشاپیش در دل همان گزاره اصلی مندرج همه مواردي که ناقدان محترم متذکر شده

که هدف معرفتی دیـن و   1،در پرتو تحقق شناخت صاحب عالم ،است. به عبارت دیگر
اي که در یک شـیوه  مدارانهدینست، بسیاري (و یا همه) دیگر اهداف ا آنآموزه اصلی 

شود (به میزانی کـه هـدف اصـلی تحقـق یافتـه باشـد)، محقـق        زیست دینی مطرح می
 گردد. اما چرا چنین است؟می

یابد یا ناظر بـه امـور مـورد    همه آنچه که در درون یک شیوه زیست دینی ظهور می
رانه) است و یا چنین نیست. در صورت اخیـر، ایـن امـور در    مدا -نظر دین (یعنی دین
گیرند که خواه ناخواه در تعاملِ شیوه زیسـت دینـی بـا    اي قرار میزمره نتایج ناخواسته

شوند. تعریف محیط بزرگتري که شیوه مورد نظر بخشی از آن است، پدیدار می-زیست
از آنچه که در ارتباط بـا اهـداف    .مورد اشاره در باال به این نتایج ناخواسته کاري ندارد

کید قرار گیرد که فرض اصلی در اینجا آن است که شخص در طلب شناخت صاحب عالم أباید مورد تاین نکته می. 1
ی که ناشی از طلبی له شناخت منتفی خواهد بود. اما در پرتو شناختئاست. اگر تشنگی و طلب در کار نباشد، اصل مس

 هاي دیگري که در مقاله بدان اشاره شده است، احراز خواهد شد.وجودي و اصیل است، جنبه
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در برگیرنده همان هدف اصلی دین (یعنی هدف  اًمستقیمیابد، یک بخش دین ظهور می
معرفتی آن) است که بدان اشاره شد و بخش دیگر داراي دو کارکرد است: یـا از سـنخ   

رساند مقدمه واجب است که به هدف اصلی دین، یعنی شناخت صاحب عالم کمک می
همچون ابزاري کار شناخت صـاحب عـالم را    ،شود، به عبارت دیگرساز آن میزمینهو 

مدارانه اما از سنخ غیـر معرفتـی،    -کند و یا آن که در زمره نتایج و آثار (دینتسهیل می
فردي یا همبستگی اجتماعی) است که از شناخت صاحب عـالم   ۀنینأطمنظیر خشوع یا 

توا و نزدیکی به حقیقت [در معناي مطابقت بـا  (به میزانی که این شناخت از عمق و مح
 شود.واقع] برخوردار است) عاید می

دین تنهـا  «این گزاره که  با این توضیح حال باید دید آیا مدعاي ناقدان محترم در رد
، برصـواب  »کند که عبارت است از شناخت صـاحب عـالم  یک هدف معرفتی دنبال می

 اما نیازمند تمهید مقدمات متعددي است. هاي مطروحهاست یا خیر. پاسخ به نقد
دهند، گرایان نقاد توضیح مینخست اینکه مقصود نگارنده از شناخت، چنان که عقل

شناخت عینی در حیطه عمومی است. شناخت عینی، شناختی است کـه دیگـر فـاعالن    
ه قرار توانند بدان دسترسی داشته باشند و محتواي آن را مورد ارزیابی نقادانشناسایی می

 3گرایی نقاد متعلق به جهان ). این شناخت بر مبناي عقل1979؛ پوپر، 2011 دهند (پایا،
هـا و  گیـري از حـدس  بـا بهـره   صـرفاً گرایان نقـاد  . شناخت واقع از دیدگاه عقل1است
 شود.سازیم حاصل میباره واقعیت بر میدرهایی که گمانه

جه نـرم کـردن فـاعالن شناسـایی بـا      ها محصول دست و پنها و گمانهتولید حدس
است که در مواجهه با واقعیت (خواه واقعیت بیرونی و طبیعی و خواه واقعیت » مسائلی«

اي که کیفیت آن ها به شیوهها و گمانهبرساخته اجتماع) برایشان رخ نموده است. حدس

توان از یکدیگر تفکیک هاي مختلفی را میدهند که در واقعیت قلمروگرایان نقاد که رئالیست هستند توضیح میعقل .1
شود. واقعیت مربـوط  از آن یاد می 1عالم واقع که با نام جهان  :هاي ممکن عبارت است ازکرد. سه قلمرو از این قلمرو

tهاي زیسته و معرفت ضمنی به ادراکات و احساسات و تجربه acit knowledge   2هر فرد آدمی، که به آن عنوان جهان 
رو در بردارنده کند. این قلمظهور می 1و جهان  2دهند. و باالخره قلمرو دیگري در واقعیت که از تعامل میان جهان می

هـا، تـا   هـا و افسـانه  ها و قصـه هاي علمی گرفته تا محتواي داستانهمه محصوالت خرد و اندیشه آدمی است: از نظریه
هاي هنري از انواع گوناگون کـه در شـکل نقاشـی و    ها و تجربهها، تا اشعار و ایماژها و لحنهاي موسیقی و آوازنغمه

کنند، تا طرح و نقشه همه محصوالت تکنولوژیک، و همه آنچـه  ... تجلی پیدا میمعماري و رقص و حرکات موزون و 
ترین معیار واقعی بودن را که عبارت ، جهانی واقعی است. زیرا مهم3شود. جهان که فرهنگ در معناي عام آن نامیده می

ثیر گـذاردن بـر   أ، از طریق ت3جهان  کند.است از واجد اثر بودن و برخوردار بودن از توان علّی و تاثیر گذاري احراز می
دهـد،  رخ می 2و نیز آنچه در جهان  1، از تحوالت جهان 2از طریق جهان  بالًگذارد و متقا، اثر می1، در جهان 2جهان 

 ).1979 ،نک: پوپر(یابد. شود و تحول میثر میأمت
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ود، هاي زیسـته خاصـی نظیـر شـه    در جریان تجربه اًاحیانو  2شناخته نیست در جهان 
کند و سـپس لبـاس   اتحاد عاقل و معقول، الهام، وحی، برق بصیرت و امثالهم ظهور می

 شود.کند و به این ترتیب قابل ارائه به حیطه عمومی میمفاهیم و زبان در بر می
هایی که براي شناخت واقعیت به توضیحی که گذشـت برسـاخته   ها و گمانهحدس

شناخت ما  ،کنند. به عبارت دیگرقعیت کمک میشوند به دو نحو به شناخت ما از وامی
 ایجابی.لفه ؤمسلبی و یک لفه ؤماست. یک لفه ؤماز واقعیت در هر زمان واجد دو 

ایـم و در  حدس و گمانی که در باره واقعیت برسـاخته  :سلبی عبارت است ازلفه ؤم
ایم ی بردهها و خطاهایش پعرضه آن به واقعیت و در جریان ارزیابی نقادانه آن به نقص

کند. بخـش اعظـم   ایم که واقعیت چنان نیست که این حدس و گمانه ادعا میو دریافته
مجموعه همه آنچه که از رهگذر پی بـردن   :شناخت آدمیان در هر زمان عبارت است از

انـد: یعنـی درك   بـاره واقعیـت درك کـرده   درهاي خود و دیگران، به نحو سلبی به خطا
 گویند نیست.ها میها و گمانهچه باشد، این چنین که این حدس اند که واقعیت هرکرده
هایی که بـراي شـناخت   ها و گمانهآن دسته از حدس :ایجابی عبارت است ازلفه ؤم

هاي نقادانه و تجربی (یعنی با محک عقـل  ایم اما علیرغم بهترین تالشواقعیت برساخته
خطا و اشتباه آن را آشـکار سـازیم.   ایم ضعف و و تحلیل و یا با محک تجربه) نتوانسته

ها را که این گونه و به نحو موقـت از ابطـال (یعنـی آشـکار     ها و گمانهاین نوع حدس
1 1»تقویـت شـده  «هـاي  ها و گمانـه حدس اًاصطالحاند، شدن خطاهایشان) بر کنار مانده . Corroborated

دهند بـا  در خصوص وجه ایجابی معرفت مورد استفاده قرار میگرایان نقاد ها که عقلها و گزارهحدس» تقویت«مفهوم 
confirmatتایید «مفهوم  ion «سازي موجه«شناسان قائل به که معرفتju st ificat ion «گیرند تفاوتی اساسی دارد کار میه ب
راه شـناخت واقعیـت   گرایان نقاد همان گونه که در متن توضیح داده شد برآنند که تنها باید بدان توجه کرد. عقلکه می

هـا برسـاخته موجـوداتی بـا     هـا و گمانـه  هایی در باره آن است. اما از آنجا که ایـن حـدس  ها و گمانهبرساختن حدس
حتی اگر در مسیر صواب نیز قرار داشته باشد خالی از نقص و خطا و کاستی  ،بنابراین ،هاي ادراکی محدود استظرفیت

کید دارند که به أگرایان نقاد تاقعیت را چنان که هست ارائه دهد. به این اعتبار عقلتواند ونمی ،نیست و به عبارت دیگر
تـرین  باید آن را در معرض سختهاي واقعیت پیشنهاد شد میاي از جنبهاي در باره جنبهمحض آن که حدس و گمانه

هـا  واجد محتواي تجربی هستند، آزمون هایی کهگیرند. در باره گمانهها دو صورت به خود میها قرار داد. آزمونآزمون
تحلیلـی  -ها نیز نظرياند، آزموننظري صرفاًصرفاًهایی که تحلیلی. در مورد گمانه -هم تجربی خواهند بود و هم نظري

هاي نظري را به نحو غیر مستقیم مورد آزمون آید که بتوان گمانهخواهند بود. البته این امکان نیز در مواردي بوجود می
هاي نظري (که در نقش کبـراي یـک قیـاس ظـاهر     ر داد. شیوه کار در این حال اینگونه است که با استفاده از گمانهقرا
کننـد) برخـی نتـایج تجربـی اسـتنتاج      شوند) و شماري از قضایاي تجربی (که نقش صغراي همان قیاس را ایفا مـی می
هاي نظري کمک کند. به عنوان مثال با استفاده محتواي گمانهتواند به محققان در ارزیابی شود. ارزیابی این نتایج میمی

 توان میان دو دعوي متافیزیکی از حیث مثمر ثمر بودن آنها براي رشد معرفت علمی قضاوت کرد.از این شیوه می
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ـ        اًموقتها و گمانه نامیم. این حدسمی ت جنبـه ایجـابی معرفـت مـا را نسـبت بـه واقعی
ورزنـد  میکید أتگرایان نقاد بر آن اي که عقلدهد. اما در مورد این جنبه نکتهتشکیل می

این است که شناخت ایجابی همواره حالت حدسی و ظنّی خواهد داشت و دیر یا زود 
شود و جاي اي از واقعیت آشکار میهاي تازهنقص و کاستی آن در پرتو مواجهه با جنبه

 دهد. تر میتر و کم نقصاي جامعشته باشیم) به حدس و گمانهخود را (اگر توفیق دا
هاي ما در باره واقعیت همواره نـاقص و ناکاملنـد؟ پاسـخ    ها و گمانهاما چرا حدس

اي نامتناهی غنی و ذو ابعاد و گرایان نقاد به گونهاین است که واقعیت بنا به فرض عقل
الُتحصی است. در حالی که آدمـی موجـودي    هاي متعدد و الُتعد وها و بطنداراي الیه

اي کـه  پذیر است. مدل و تصویر و گمانهخطاهاي ادراکی غیر کامل و محدود با ظرفیت
 ؛سازد بالضروره با نقـص و کاسـتی همـراه اسـت    چنین موجودي از امر نامحدود بر می

 تواند بر امر محدود احاطه پیدا کند.زیرا امر نامحدود نمی
 ،هـاي تقویـت شـده اسـت    ها و گمانکه یکسره برساخته از حدسشناخت ایجابی 

چنان که گفته شد موقت است و دیر یا زود جاي خود را به حدس و گمانـه و مـدل و   
هـاي  بینـی پیشـی بخشـی و  وحدتگري و دهد که از توان تبیینتصویري از واقعیت می

دید، شناخت پیشین بدیع بیشتري برخوردار است. اما نکته مهم این است که شناخت ج
را، اگر به نحو جامعی تقویت شده باقی مانده بـوده اسـت، بـه نحـو تقریبـی در خـود       

هـاي  دارد. به عبارت دیگر، شناخت واقع، امري انباشتی است. شناختمحفوظ نگاه می

بایـد بـراي   اگر نقص و کاستی حدس و گمانه در مواجهه با آزمون (تجربی و نظري) آشـکار شـد در آن صـورت مـی    
هاي آشکار شده) اقدام کرد. اما اگر حدس و گمانه مورد اي بهتر (یعنی فاقد نقصین کردن آن با حدس و گمانهجایگز

) اًگرایان نقاد آن را (موقتهاي تجربی و نظري با موفقیت بیرون آمد، در آن صورت عقلترین آزموننظر از عهده سخت
دهند. اما ایـن معرفـت   هاي ایجابی جاي میو در زمره معرفت کنندبه منزله بهترین کوشش براي فهم واقعیت تلقی می

 کند.اي بودن خود را حفظ میموقت، همواره شان حدسی و گمانه
ها، رویکردي است که از ابتدا در راستاي اشکار ساختن نقایص حدس و گمانه» تقویت«به این ترتیب رویکرد متکی به 

 گیري شده است.گمانه سمت
کیـد بـر   أهـاي قـوت حـدس و گمانـه و ت    از همان ابتدا ناظر به برجسته ساختن جنبه» ییدأت«متکی به در برابر رویکرد 

 آنهاست.
بخشـی اسـت و تنهـا    یک نظریه، فاقد هرگونه ارزش معرفت» ییدأت«کنند که کید میأگرایان نقاد در این خصوص تعقل

عبارت است  صرفاًصرفاًیک گمانه » ییدأت«نهادي است. کارکرد آن باالبردن درجه اطمینان روانی فرد نسبت به گمانه پیش
به بیانی دیگر. اما تکرار یک مدعا موجـب آمـوختن نکتـه تـازه یـا در بـاره        اًاز تکرار همان مدعاي اصلی گمانه، احیان

مینان را شناسانه ندارد. یقین و اطباال رفتن اطمینان روانی نیز ربطی به مباحث معرفت ،شود. از سوي دیگرواقعیت نمی
هاي بیرونی در فرد القاء کرد بی آنکه امري که بدان یقین حاصل شـده اسـت مبنـایی در    توان با انواع علل و اسبابمی

 واقعیت داشته باشد.
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هـاي  دهند، از شـناخت گرایان نقاد توضیح میهایی که عقلتقویت شده پیشین، به شیوه
هاي بدیع بیشتري بینیپیشیبخشی و وحدتگري و که از توان تبیین تقویت شده بعدي

به عنوان مثال، نظریه نسبیت  1.است» استنتاج به نحو تقریبی«برخوردار شده است، قابل 
اینشتاین در همان حال که بطالن نظریه مکانیک نیوتن را در باره واقعیت فیزیکی آشکار 

نیوتن به مدت دو قرن و نیم با موفقیت از عهده تبیین سازد، اما به اعتبار آنکه نظریه می
انـدازد، بلکـه   هاي عالم فیزیکی بر آمده است، این نظریه را یکسره بـه دور نمـی  پدیدار

ایـم از موفقیـت برخـوردار    دهد که چرا نظریه نیوتن در حدي که شاهد بودهتوضیح می
صـورتی تقریبـی و نـاقص از    دهد که نظریه نیـوتن  بوده است. نظریه اینشتاین نشان می

کننده نظریه نیـوتن  سادههایی توان با استفاده از فرضمی ،نظریه نسبیت است و بنابراین
 2.کرد» استنتاج«را از نظریه نسبیت 

شـناختی   :آنچه که گفته شد ناظر بود به معرفت یا شناخت عینی که عبارت است از
رزیابی براي دیگران است. شخص قابل دسترسی و ا 3که در حیطه عمومی و در جهان 

» شـناخت «ایـن   الً،اوواقع برخوردار شود. اما » شناخت«نیز از  2تواند در جهانالبته می
 ؛، امکان تصحیح آن وجـود نـدارد  اًثانیذهنی است و براي دیگران قابل دسترس نیست. 

ذیر اسـت.  پامکاناز رهگذر ارزیابی نقادانه آنها  صرفاًها ها و گمانهزیرا تصحیح حدس
اي عقلی و تحلیلی با نظر به رسد: به شیوهاین ارزیابی نقادانه به دو صورت به انجام می

گیري از محک تجربه. اي تجربی و عملی، با بهرهساختار درونی دعوي معرفتی؛ به شیوه
بـه مـدد    صـرفاً اما نکته مهم در این میان آن است که این هر دو نوع تصحیح شناخت، 

در اختیـار  » معرفـت «شود کـه بـه عنـوان    هایی انجام میگیري از نظریهبهرهنقادي و با 
داریم. یعنی در نقادي یک دعوي معرفتی، حتی آنجا که نقادي به نحو تجربـی صـورت   

 3هاي پایـه گیري از گزارهبهره :شود عبارت است ازپذیرد، آنچه که در عمل واقع میمی
هـاي تجربـی   گزارشـگر آن بخـش از جنبـه    هایی هستند تقویت شده و(که خود گمانه

واقعیت که از درجه کلیت کمتري نسبت به نظریه یا گمانه مورد نظر برخوردارنـد). در  
تجربه، یک حدس و گمانه تقویت شده که از درجه کلیت کمتري در قیاس بـا دعـوي   

 ،کندمعرفتی مورد بررسی برخوردار است و وضع و حال شرایط آزمایش را توصیف می

).2007. ماکسول (1
Basic.3 .)1964هواس (. 2 stat ement s
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باره واقعیت مطرح دررود که مدعایی مصاف دعوي (یا نظریه و گمانه) مورد نظر می به
گیـري از دو تعبیـه منطقـی یعنـی نفـی تـالی در قیـاس        ساخته است. در اینجا و با بهره

کنیم دعوي معرفتی مـورد نظـر را ابطـال کنـیم،     استثنایی و یا برهان خلف، کوشش می
 1.ار سازیمیعنی نقاط ضعف و کاستی آن را آشک

 3اي که توضیح داده شد تنها در حیطه عمومی یعنی در جهانارزیابی نقادانه به شیوه
توانـد نظریـه یـا حـدس و     پذیر است. یعنی شـخص نمـی  و در گفتگو با دیگران امکان

هـاي بـین   ها و کاسـتی زعم خود آن را از نقصبهاي را که خود برساخته است و گمانه
ارزیابی نقادانه قرار دهد. دلیل این امر آن است که اگر شـخص  عاري کرده است، مورد 

زند و از همان ابتـدا  هاي نظریه خود آگاه باشد، از پذیرش آن سرباز میاز ابتدا به نقص
اي را بر بسـازد کـه خـود او در حقـش گمـان خطـا       کوشد نظریه و حدس و گمانهمی

، چنان که اشاره شـد، بالضـروره   برد. اما هر نظریه و حدس و گمانه برساخته آدمینمی
ناقص و داراي کم و کاست است و مطابق با واقع (کما هو حقه) نیست. بـا ایـن حـال    

هاي نظریه خویش حالت نابینایی و عدم اطالع ها و کاستیخود شخص، نسبت به نقص
هـایی کـه شـخص بـر     هـا و فرضـیه  هاي گمانهها و ضعفنقص ،دارد. به عبارت دیگر

شـوند. بـه ایـن ترتیـب خـود      او واقع مـی  2»نقطه کور معرفتی«به اصطالح سازد در می
 اي که خود برساخته است و به درستی آن باور دارد نیست.شخص قادر به نقد نظریه

توان افزود که هر فرد، اگر به حیطه عمومی دسترسـی  در توضیح بیشتر این نکته می
اي را که بـر سـاخته اسـت در    گمانهتواند حدس و نداشته باشد، در آن صورت تنها می

پرتو دانش و معرفتی که دارد نقادي کند (نقادي به هر دو معنایی که در باال ذکـر شـد).   
حال اگر حدس و گمانه برساخته شده از همان ابتدا با مجموعه آنچـه کـه شـخص بـه     

ـ  ؛زنددر اختیار دارد در تعارض باشد، شخص از قبول آن سر باز می معرفتعنوان  را زی
ها را کـه بـا یکـدیگر تعـارض     تواند در آن واحد این دو مجموعه از گمانهشخص نمی

شود نظام معرفتـی  دارند در نظام معرفتی خود در کنار هم نگاه دارد: این امر موجب می
دار خواهد شد. اما اگر شـخص  خدشهاو ناسازگار شود و در این حالت واقع نمایی آن 

 ).1387میلر (.1
اي ساخته شده است. در شبکیه چشم آدمی نقطه »میدان دیدنقطه کور در «در قیاس با  »نقطه کور معرفتی«صطالح . ا2

گذرند تا به مغز برسند. در خود این نقطه هیچ نـوع گیرنـده نـوري موجـود     قرار دارد که همه اعصاب بینایی از آن می
 ماند.می »انابین«کند و در قابل آن نیست و به این اعتبار اگر پرتو نوري بر روي آن بیفتد، مغز از آن اطالع پیدا نمی
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انات معرفتـی کـه در اختیـار دارد حـدس و گمانـه خـود را       گیري از بهترین امکبا بهره
هاي ضـعف و  ارزیابی کرد و در آن نقصی نیافت، معنایش این است که  نسبت به جنبه

کاستی آن (که حدس و گمانه مورد اشاره بالضروره از آن عاري نیست) نابیناست. ایـن  
پیشین خود  معرفتینکته در مورد حالتی که شخص، حدس و گمانه تازه را به مجموعه 

 صادق است. ترجیح دهد و جایگزین آن نماید نیز عیناً
اي تنها به دور از دیگر آدمیان زندگی حی بن یقظان یا رابینسون کروزو که در جزیره

از نعمت نقد شدن محرومنـد. معرفـت    ،دسترسی ندارند و بنابراین 3کنند، به جهان می
دو قابل  نما باشد، براي خود آنواقعده باشد و این دو، حتی اگر به واقع هم اصابت کر

سنجش و ارزیابی نیست. موقعیت معرفتی این دو نظیر موقعیت کسی است که به قـول  
هاي متعددي از یک نسخه معین از یک روزنامـه معـین را در   شمارهخر أمتویتگنشتاین 

براي او کـه   هاي مشابه مندرج استاختیار دارد. سنجش اعتبار خبري که در این نسخه
 1.شودبه منبع دیگري دسترسی ندارد غیر ممکن می

ترین فعالیتی است که ارگانیزم بدان گرایان نقاد، تکاپوي معرفتی، مهماز دیدگاه عقل
شود. این فعالیت در مورد انسان عالوه بر ارزش ذاتی، واجد ارزش ابـزاري  مشغول می
بقاي وي با تهدید جدي مواجه  اگر شناخت شخص از محیط تدقیق نشود، 2.نیز هست

 شود.می
هاي جدیـد  یابد: از طریق عرضه هر چه بیشتر گمانهتدقیق معرفت چگونه تحقق می

 -هاي مختلف واقعیت و نقادي بیرحمانه آنها (به هـر دو صـورت تحلیلـی   باره جنبهدر
هاي در مورد شناخت«نظري و تجربی  -هاي غیرتجربی) و تحلیلینظري (براي شناخت

 ).  »تجربی
تاکیـد دارنـد کـه در عرصـه کسـب       کـداً ؤمگرایان نقاد با توجه به همین نکتـه  عقل

است. » رشد معرفت«نیست بلکه » معرفت«معرفت، آنچه که از اهمیت برخوردار است، 

اي در باره گیاهان سمی و جانوران موذي سـامان  فرض کنید رابینسون کروزو یا حی بن یقظان در جزیره خود نظریه .1
پـذیر  دهند. این نظریه حتی اگر صحیح باشد، تشخیص آن براي این دو تن که به حیطه عمومی دسترسی ندارند امکـان 

یید أآزمودن تجربی نظرات خود کنند، نتایج حاصل از آزمون، خواه در جهت تزیرا حتی اگر این دو تن اقدام به  ؛نیست
کنـد. آن دو در حصـار   و تقویت گمانه آنان باشد و خواه در جهت ابطال آن، بـراي آنـان بهـره معرفتـی حاصـل نمـی      

د نگـر هـاي دیگـري بـه واقعیـت مـی     فرضهاي شخصی خود اسیرند و از نعمت وجود مخاطبی که با پیشفرضپیش
دهـد. معرفـت ایـن    کارکرد خود را از دست می» هاُتعرف االشیاء باضداد«برخوردار نیستند. در غیاب این تقابل، قاعده 

 آن اشکار شود.» نقاط کور«تواند با معرفت بدیلی در تقابل قرار گیرد تا افراد نمی
 شود.داده می در ادامه مقاله توضیح» ارزش ابزاري«و » ارزش ذاتی«. در خصوص دو مفهوم 2
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رشد معرفت از رهگذر حذف خطا و در قیـاس بـا آنچـه در گذشـته معرفـت شـناخته       
 شود.شده است، حاصل میمی

در تکـاپوي   ین نکته حائز اهمیت است که اگر شخص و جامعـه مسـتمراً  توجه به ا
در حـال   اًمسـتمر رشد معرفت از واقعیت نباشند، به اعتبار آن که همه چیز در این عالم 

دگرگونی است و به اعتبار آن که واقعیـت واجـد بینهایـت ظرفیـت اسـت، بـروز ایـن        
هـاي معرفتـی خـود را از    کـه بهـره   تواند بقاي موجوداتی راها و تحقق آنها، میظرفیت

اند منتفی سازد. البته نباید از یاد برد که نابودي افراد حتـی  افزایش نداده اًمستمرواقعیت 
کنند نیز امکان وقوع دارد. اما شانس بقاي آن در حالی که براي کسب معرفت تالش می

عرفـت از  که جاهل است در قیاس با شانس بقاي آن که تـا حـد امکـان خـود را بـه م     
واقعیت مجهز کرده است به مراتب کمتر است. بروز بیماري آنفوالنزا در اسپانیا در سال 

امـا بـا شـناخت نحـوه عمـل       1.میلیون نفر در اروپا منجر شـد  50تا  40به مرگ  1918
ها، دیگـر شـاهد ایـن گونـه تلفـات سـنگین       ها و تهیه آنتی بیوتیکها و ویروسباکتري

اي ظهور کند که بـه افـراد مجـال    آینده ممکن است ارگانیزم ناشناختهایم. البته در نبوده
پادزهر آن را بسازند! زمانی که بیماري ایدز براي نخستین بار ظهور کرد درمـانی   ،ندهد

برایش وجود نداشت و شمار تلفات ناشی از آن باال بود. اما امروزه در اروپـا و آمریکـا   
انایی براي مقابله با این بیماري بـه واسـطه شـناخت    (اما نه در افریقا)، تا حد زیادي تو

 2نحوه عمل آن باال رفته است.
هاي ادراکی خود تا باید از همه ظرفیتبراي حداکثر کردن رشد معرفت، شخص می

آنجا که مقدور است به نحو تام و تمام بهره بگیـرد. در اینجاسـت کـه از یکسـو، پـاي      
هـاي بصـیرت و   هـا و بارقـه  هـا و الهـام  هودهـاي زیسـته، شـ   (که جهان تجربه 2جهان 
 2آیـد. هـر چـه جهـان     هاي شخصی) است بـه میـان مـی   هاي ضمنی و مهارتمعرفت

هـاي پرمحتـوا   تر و ناظر بـه راه حـل  هاي پربارتر، شانس دستیابی به گمانهشخص غنی
دو توفیق پوانکـاره در پیونـد زدن    مثالًبراي مسائل واقعی افزونتر. از همین روست که 

متفاوت ریاضی که امري کامال بدیع و دور از انتظار بـود از آن رو حاصـل    حوزه کامالً
دانان، کـه از  ریاضیها به نحو همزمان درگیر مسائلی بود که دیگر شد که ذهن او مدت

.1ها توجه نداشتند. آنـان کوشـش خـود    توانایی چندگانه پوانکاره برخوردار نبودند، بدان [Spain , 2013]2 . Shah (2013)
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کرده بودند و به نحو همزمـان بـه هـر دو    له ئمساز این دو دسته معطوف به یکی  صرفاً
له ئمسـ او را به تدریج براي حل  2نپرداخته بودند. ورزیدن پوانکاره با این مسائل جهان 

دهد یک روز زمانی که قصد داشت سوار آماده کرد و باالخره آن گونه که خود شرح می
در قالب یک فرمول در زیر پاي خود (با  راله ئمساي شود ناگهان راه حل هر دو کالسکه

این فرمول البته به سرعت به حیطه عمـومی عرضـه    1.چشم عقل خویش) مشاهده کرد
پـذیر بـود   دسترسدانان که براي همه ریاضی 3پوانکاره به جهان  2یعنی از جهان  ،شد

 انتقال یافت.
بهـره را   باید از ظرفیت نقادي در حیطه عمـومی حـداکثر  از سوي دیگر شخص می

گفت و گو، با همه لوازمش، نظیر برابر دانستن دیگري با خـود در  له ئمسببرد. در اینجا 
یعنـی بـه   » ايجهانی است بنشسته در گوشه«، »دیگري«انسانیت، قبول این نکته که هر 

هاي زیسته خود) دسترسـی دارد  کـه   و از طریق تجربه 2هایی از واقعیت (جهان بخش
پایـان اسـت و از مسـیر نقـادي     بـی و دیگر پذیرش این که جهل مـا   دیگران فاقد آنند،

 توانیم، اگر خوش شانس باشیم و مهیا، اندکی از اشتباهات خود را کاهش دهیم.می
هـاي ادراکـی خـود، بـه ابـداع      باید بـراي بسـط ظرفیـت   از سوي سوم، شخص می

را بـراي وي بـه   هـاي مختلـف واقعیـت    هایی بپردازد که توانایی کاوش در قلمـرو ابزار
هـایی را بـاال   بندي گمانـه صورتین طریق شانس ا اضعاف مضاعف ازدیاد بخشد و از

ها در ایـن  هاي بدیع و غیرمتعارف و ناآشناي واقعیتند. تکنولوژيببرد که ناظر به بخش
 کنند.زمینه به فرد کمک می

بـه انجـام    اي راهاي دینی هستند که چنین وظیفهدر قلمرو معرفت دینی، تکنولوژي
 رسانند.می

ـ هـا  البته چنان که در متن توضیح داده شده از رهگذر کاربرد ایـن تکنولـوژي    اًاحیان
عـالوه بـر آن کـه    » حـج «تکنولـوژي   مـثالً شـود.  نتایج جانبی دیگري نیز حاصـل مـی  

(به شرط کاربرد صحیح آن، که در باره آن در بخش پایانی مقاله توضیح داده » تواندمی«
توانـد بـه   به هدف اصلی دین، یعنی شناخت صاحب عالم کمک کنـد، مـی   شده است)

هاي غیر اقلیدسی و نیز نویسد سرگرم پژوهش بر روي دو قلمرو مختلف یعنی هندسهوانکاره آن گونه که خود میپ. 1
Fuchsianتوابع فوشن "توابعی بود که وي براي آنها نام  funct ions"    ادش را برگزیده بود. او این نام را بـه احتـرام اسـت

Lazaruالزارس فوش  sFuchs .56-52، 1952پوانکاره ( انتخاب کرده بود.(



 تکنولوژي دینی: چیستی و امکان تحقق

امـا توجـه    1.همبستگی بیشتر اجتماعی و توجه به رفاه مستمندان و ... نیز مـدد برسـاند  
هاي غیر دینی نیز کـم و  ها و رویکردکنید که این اهداف اجتماعی، به کمک ایدئولوژي

ها، هدف اصلی دین نیست. هـدف اصـلی   هند. اما هیچ یک از این جنبابیش قابل تحقق
دین آن است که شخص را با ادب محضر حق آشنا کند: از رهگذر ایـن آشـنایی همـه    

تـر  تر و نزدیکتر و اصیلهاي دیگر حاصل خواهد شد (به میزانی که آشنایی عمیقجنبه
 به واقع باشد).

م و اسـتراتژي  تـوان در رویکـرد پیـامبر (ص) در ابـالغ پیـا     این نکته را بخوبی مـی 
هـاي قدرتمنـدي   ها و سنتادب محضر حق مشاهده کرد. پیامبر با نهاد 2»سازيدرونی«

داري یا زنده به گور کردن دختران و یا نظر کردن به زنان به عنوان موجوداتی نظیر برده
فرودست و یا عدم رعایت حجـاب و یـا مشـروبخواري و قمـار بـازي و انـواع دیگـر        

ه بود. استراتژي اصلی پیامبر آن بود که به تدریج بـا آشـنا کـردن    منکرات اخالقی مواج
حضور ایـن  «آوردگان با ادب محضر حق، آنان را متوجه این نکته کند که در ایمانتازه 

باید ادب محضر را مراعات کرد. به میزانی که شـخص بـه عظمـت    می» سلطان شگرف
کند. چنین فردي علم پیدا می صاحب عالم شناخت پیدا کند به لوازم ادب محضر او نیز

داري رضـایت دهـد، یـا حجـاب ظـاهر و بـاطن را نادیـده        تواند به بردهدیگر نمی مثالً
هـا بـه میـزان    بینگارد، یا مرتکب دیگر منهیات اخالقی شود. البته همه این مراعات ادب

 فهم آدمی از صاحب عالم است.
من مجموعـه دیـن را    ،که اوالًبا توجه به این توضیحات امیدوارم روشن شده باشد 

از  ، تجربـه شخصـی را اساسـاً   دانم و نه چهار بخش. ثانیاًتنها متشکل از یک بخش می
. تجربـه  3و نه معرفت در جهان  2آورم. نه معرفت در جهان سنخ معرفت به شمار نمی

خداى بزرگ ایمان را براى پاك کـردن  : «خوانیممی(س) حضرت زهرا منسوب به براي مثال در خطبه فدکیه . 1
روزه را  شما از شرك و نماز را براى پاك نمودن شما از تکبر و زکات را براى تزکیه نفس و افـزایش روزى، و 

ها و اطاعـت مـا خانـدان را    ورزى را براى التیام قلببراى تثبیت اخالص و حج را براى استحکام دین و عدالت
ها و امامتمان را براى رهایى از تفرقه و جهاد را براى عزت اسالم و صبر را براى کمک در براى نظم یافتن ملت

ى مصلحت جامعه، و نیکى به پدر و مادر را براى رهایى از و امر به معروف را برابدست آوردن پاداش قرار داد
هـا، و  غضب الهى و صله ارحام را براى طوالنى شدن عمر و افزایش جمعیت، و قصاص را وسیله حفـظ خـون  

فروشـى مقـرر   وفاى به نذر را براى در معرض مغفرت الهى قرار گرفتن، و دقت در کیل و وزن را براى رفع کم
رابخوارى را براى پاکیزگى از زشتى و حرمت نسبت ناروا دادن را براى عدم دورى از رحمت و نهى از ش. فرمود

2 ».پرستى خالص شوندالهى، و ترك دزدى را براى پاکدامنى قرار داد، و شرك را حرام کرد تا در یگانه . internalisat ion
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شخصی امري وجودي است. در آن مقام اساسا مفاهیم و زبان راه ندارند. بعد از آن که 
) آن در قالب زبان و 2باز آفرینی(اما نه 1بازسازيتوانیم به جربه به پایان رسید احیانا میت

گرایـان نقـاد   هاي زیسته نیز، بـه توضـیحی کـه عقـل    مفاهیم بپردازیم. باز آفرینی تجربه
آیـد.  دهند، غیر ممکن است. هر تجربه امري کامال یگانه است و تنها یکبار پدید مـی می

ــ ه خــاص، حتــی بــراي صــاحب آن نــاممکن اســت چــه رســد بــه  تکــرار یــک تجرب
تواند با تکیـه بـه   کسی که واجد یک تجربه شخصی خاص بوده است می3گران.اساساًدی

اي را کـه پیشـتر داشـته اسـت در قالـب      هاي ادراکی خـویش، تجربـه  حافظه و ظرفیت
 سـازي زبااي معنادار و در ترکیبی از احساسات و توصیفات ذهنی، براي خود خاطره

تجربه مورد نظر نیست. میزان دقت ایـن مـدل   » عین«کند. این مدل بازسازي شده، البته 
احساسی افراد متفاوت -هاي ادراکینیز در بازنمایی تجربه مورد نظر، با توجه به ظرفیت

تواند به حیطـه عمـومی انتقـال    است. تجربه بازسازي شده در قالب زبان و مفاهیم، می
هاي توانند، باز هم در حد توانایین عرضه گردد. هر یک از مخاطبان مییابد و به دیگرا

هاي زیسته دیگري را بر اساس توصیفاتی که از وي دریافـت کـرده   ادراکی خود، تجربه
اي گمانه زنانه، براي خویش بازسازي کند. این بازسازي تازه نیز نه طابق است، به شیوه

 ربه است و نه مطابق تجربه زیسته اولیه او.النعل بالنعل مطابق بازسازي صاحب تج
هـا،  و زمینه سازي براي تولید گمانه 2هاي وجودي اما براي غنی کردن جهان تجربه

تـر،  تر و غنیهاي وجودي افراد متنوعهر چه تجربه 4.به توضیحی که آمد ضرورت دارد
ت بربسازند که کـم و  هاي پرمحتوایی در باره واقعیشانس آن که با استفاده از آنها گمانه

 تر و البته فالعکس عکس.بیش در مسیر اصابت به واقع قرار داشته باشد فزون
و  شود که بر خـالف نظـر منتقـدان، دیـن، اوالً    از توضیحاتی که ذکر شد روشن می

هـاي غیـر معرفتـی، از جملـه     اسـت. همـه جنبـه   » معرفتـی «و » شـناختی «، امري اصالتاً
(نظیـر انـواع   » هـاي ایمـانی  ورزیدن«هاي عرفانی)، سلوك (همچون» هاي زیستهتجربه«

، اگر و تنها اگر (و ایـن شـرط، شـرط مهمـی اسـت) بـه       »هاي شخصیباور«عبادات)، 
.1هـا و  معرفت صاحب عالم (در معناي وسیعی که توضیح داده شد) مدد برسـانند، ابـزار   r econstru ct ion2 . r egenactment

 الف). 191)، پایا (8و 7، فصول 1384هاي زیسته بنگرید به: پوپر (فرینی تجربهآ -در خصوص ناممکن بودن باز. 3
 الف و ج). 1391رجوع کنید به پایا ( 3براي غنی ساختن جهان  2در مورد اهمیت جهان  .4
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خـود و در غیـاب   آیند. امـا ایـن تکاپوهـا، بخـودي     به شمار می» دینی«هایی تکنولوژي
در پرتـو   صرفاًکنند. رستگاري نیز پیدا نمی» دینی«معرفت صاحب عالم، شان و وصف 

یابد. اگر عنصر شناخت و معرفت صاحب عالم (کـه در  شناخت صاحب عالم، معنا می
اي کـه بـا عنـوان دیـن     شود) از مجموعههاي متنوعی از او یاد میفرهنگ دینی با تعبیر

 شود.مجموعه ناپدید می» دینی«دد، وجه شود حذف گرمشخص می
هـاي معنـایی و   واجـد ظرفیـت  » شـناخت صـاحب عـالم   «با توجه به آن که مفهوم 

هاي به اعتبار قابلیت» هاتکنولوژي«مفهومی بسیار گسترده است و نیز با توجه به آن که 
تنوعی به خود تازه و م توانند به نحو بالقوه اَشکال کامالًآدمی براي ابداع و نوآوري، می

وجود نخواهـد  » هاي دینیتکنولوژي«االصول حد یقفی براي شمار و انواع علیبگیرند، 
آید، و به دومین و سومین پرسشـی  داشت. اما این نکته باید در پرتو آنچه که در پی می

 که در ابتداي مقال مطرح شد ارتباط دارد، با دقت بیشتري فهم شود.
 پرسش دوم چنین بود:

کارگرفته شده در یک محیط هتکنولوژي ظهوریافته یا ب«و » تکنولوژي دینی«میان  آیا
تفاوت وجود دارد؟» دینی

 پرسش سوم که با دومین پرسش رابطه نزدیک دارد، چنین است:
 توان تشخیص داد یک تکنولوژي خاص، دینی است یا غیر دینی؟از کجا می

 مـثالً توان دریافت کـه  عرضه شد می» یتکنولوژي دین«با نظر به تعریفی که در باره 
هـایی ماننـد نمـاز، حـج، روزه، دعـا و نیـایش در زمـره        ها و آئـین در دین اسالم رویه

هاي دینـی بـه   در زمره تکنولوژي» عرفان عملی«هستند. همچنین » هاي دینیتکنولوژي«
هاي کتابچه هایی دانست که درتوان نظیر دستورالعملیآید. عرفان عملی را میشمار می
هـاي  هـا و محصـوالت و رویـه   ها و دستگاهمندرج است که به همراه سیستم 1راهنمایی

هاي غیر دینی و جهت آموزش کاربران براي استفاده از آنهـا  عملی در حوزه تکنولوژي
شود. نظیر کتابچه راهنماي استفاده از کامپیوتر یا کتاب آشپزي یا کتـاب تعلـیم   ارائه می
 رانندگی.

به مواردي که ذکر شـد محـدود    صرفاًنام دارد، اما » تکنولوژي دینی«منه آنچه که دا
manuals.1گیرد که قریب المعنـا  جاي می» ادب اسالمی«همه آنچه که ذیل مفهوم پربار  2.شودنمی

الم آید غـرض مصـادیق آن در اسـ   آید هر جا سخن از تکنولوژي دینی به میان میدر بحثی که از این پس می. 2
 است، مگر آن که به خالف این امر تصریح شود.



 1391زمستان / 73ش / 18س/  شناسی علوم انسانیروش

جـاي  » تکنولوژي دینـی «در فلسفه کالسیک یونان است، نیز در زمره  1»پایدیا«با مفهوم 
 2.دارد

شوند ز به اعتبار جنبه ابزاري بودنشان تکنولوژي محسوب میمباحث فقه و اصول نی
آیند. فتاواي فقهی اند، تکنولوژي دینی به شمار میو چون در فرهنگ اسالمی پدید آمده

انـد.  هـاي دینـی  هاي عملیه مندرج است همگی در زمره تکنولوژيو آنچه که در رسائل
هاي دیگر نگارنـده آمـده   نوشتهفقه نوعی مهندسی است و مجتهدان به توضیحی که در 

  3.است، همچون مهندسانند
هنـر  «تـوان بـه   گیـرد مـی  قرار می» تکنولوژي دینی«از انواع دیگر آنچه که در زمره 

اي از یـک چنـین   و مصادیق متنوع آن اشاره کرد. به عنوان مثال، تعزیه نمونـه » اسالمی
تکنولوژي در عرصه هنر است

 انـد، خـواه مسـتقیماً   فرهنگ و تمدن اسالمی رشد کـرده هایی که در درون دیگر هنر
هـاي موجـود در   وسیله مسلمانان ابداع شده باشـند و خـواه بـا الگـوگیري از نمونـه     به

آیند. از هاي اسالمی به شمار میهاي دیگر بومی سازي شده باشند، در زمره هنرفرهنگ
و سـفالگري در تمـدن   تـوان بـه مینیـاتور و نگـارگري و خطـاطی      ها میجمله این هنر

هاي دینی به اسالمی اشاره کرد. معماري اسالمی نیز با همه تنوع آن در زمره تکنولوژي
 4آید.شمار می

اي طـوالنی دارد  هاي دینی سابقهادبیات و شعر و رمان دینی نیز در حوزه تکنولوژي
ـ  هـاي  ازيهرچند که در ایران، سنت رمان نویسی چندان دیرپا نیست. فیلم و سینما و ب

تـوان بـه   نیز میخرند أمت هایی نسبتاًویدیویی و کامپیوتري و نظایر آنها را که تکنولوژي
.5این فهرست اضافه کرد

ادوات و ابـزار  محصول نبوغ مهندسان، صنعتگران و مبتکران مسلمان در تولید انواع 
دینـی  هاي خلق شده در یک فرهنگ تکنولوژيصنعتی و نظامی و فنی نمونه دیگري از 

Paideia.1 6است.
ایـن مفهـوم در قلمـرو     اًکتاب مستقلی با این عنوان انتشار نیافته است و عمدت اًظاهر »ادب اسالمی«در مورد مفهوم  .2

نظر یونانی پایدیا  در باره مفهوم ).1983ادب ( در این زمینه بنگرید به تیاخالق مورد بحث قرار گرفته است. براي مقاال
 ).1376کنید به ِیگر (

 د)1391پایا (هاي مهندسی بنگرید به در خصوص جاي داشتن فقه در حوزه فعالیت. 3
 ).1389( . محمدي4
)2000)، دتوِِیلر و دیگران (2012)، رینهارتس (2011پاك شیراز (. 5
 ).1375( . حسن و هیل6
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هایی اسـت کـه   هاي درخورتوجهی که در جهان اسالم ابداع شد، نغمهاز تکنولوژي
قالیبافان به هنگام بافت قالی و فرش به صورت دسته جمعی و با دقت و نظم یک دسته 

ها حداقل دو کـارکرد عمـده دارد.   کنند. این نغمهاز همسرایان (خوانندگان کُر) ترنم می
هاي مختلف افزاري که در درون یک رایانه، فعالیت بخشنرممچون کارکرد اصلی آن، ه

کند، نظم بخشیدن به فعالیت قالیبافانی اسـت کـه در پـاي    افزاري آن را تنظیم میسخت
هـاي ایـن   ف آنند. هر یک از بخـش تلهاي مخیک دار بزرگ قالی سرگرم تکمیل بخش

طقه بافـت قـالی را در خـود    هاي موسیقایی منهاي دسته جمعی، که هر یک ویژگیآواز
هاي مشخص و معینی را در بردارد که به هر یک بافندگان کند، دستورالعملمنعکس می

دهد که کدام نخ در هر مقطع از تکمیل شدن طرح و نقشه کلی فرش یا قالی توضیح می
با کدام رنگ را برگزیند، کدام گره را مورد استفاده قرار دهـد و تـار و پـود قـالی را در     

هـا بسـیار متنـوع    بخشی که زیر دست اوست چگونه تکمیل کند. کارکرد دوم این نغمه
است: از ایجاد روحیه کار جمعی و نشاط و شوق به فعالیـت در قالیبافـان و کاسـتن از    

هـاي اخالقـی و   هـا، تـا آمـوزه   هـا و گالیـه  هـا و غصـه  خستگی آنان گرفته تا بیان درد
 1.شرع و عرفهاي عملی براي زیستی موافق توصیه

هاي دینی هاي اسالمی و با تکیه به آموزهنمونه جالبی از یک تکنولوژي که در کشور
هاي عمومی، و همه خدمات در خصوص رابطه ایمان و پاکیزگی بدن رواج یافت حمام

. الکساندر دوما نویسـنده سرشـناس   2همراه با آن (نظیر دالکی و مشت و مال و ...) بود
وزدهم و خالق رمان سه تفنگـدار، شـرحی از دیـدار از یـک حمـام      فرانسوي در قرن ن

اشراف فرانسوي در قرن هفدهم  3.دهد که بسیار خواندنی استعمومی در استانبول می
کردند تا بوي بدي را که از بدن خود و اطرافیانشان روزانه مقدار زیادي عطر مصرف می

در اروپا، تا قرن هجدهم و  4بزنند! بپوشانند اما حاضر نبودند تن به آب ،شدمتصاعد می
بـراي دفـع ادرار اسـتفاده بـه عمـل      » لگن«ها از ها و میهمانخانهنوزدهم، مردم در خانه

 ، ...»هاي فرش شگفتی«مقاله  نکاي آل داود هستم. . توجه به این تکنولوژي را مدیون آقاي رض1
نامه توان در قابوس. شرحی خواندنی از حمام و آداب استحمام را آن گونه که در سنت اسالمی رواج داشته است می2

ی از هـا در برخـ  »حمـام «هاي این قبیـل  را در اختیار داشتند. نمونه» حمام«رومیان و یونانیان باستان، تکنولوژي  یافت.
هـاي آنهـا در یونـان و قبـرس و ... بـه چشـم       (= حمام) در انگلستان و نیز ویرانـه  Bathهاي اروپایی، نظیر شهر شهر
 در اختیار طبقات مرفه و حاکمان بود.  خورد. اما این قبیل امکانات عمدتاًمی
4 ستم.. دسترسی به این نسخه را مدیون آقاي فریدون فروتن ه)194-192، صص 1341. دوما (3 .Ashenburg (2008)
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کردنـد. مـوزه   در کوچه و شارع عام تخلیه مـی  آوردند و محتویات آن را نیز معموالًمی
ن را بازسـازي  تاریخ اجتماعی شهر منچستر، این جنبه از تاریخ اجتماعی را در انگلسـتا 

آموز است. این در حالی اسـت کـه در فرهنـگ و تمـدن     عبرتکرده است که دیدنی و 
را بـه  » مبـال «اسالمی، تکنولوژي وضو و غسل موجب شده بود تا مسلمانان تکنولوژي 

1.مراتب پیشتر از غربیان ابداع کنند

ز در زمـره  هاي علمیـه نیـ  ها و حوزههاي آموزشی و مدارس دینی، نظیر نظامیهنظام
در حوزه امـور   2.هایی هستند که در درون فرهنگ و تمدن دینی شکل گرفتندتکنولوژي

هـا یـا   در امامزاده» نشینیبست«هاي خاص دینی مانند توان به تکنولوژيسیاسی نیز می
بـراي دادخـواهی و   » کاغـذین پیـرهن  «یـا  » کاغذین جامه«خانه بزرگان دین؛، پوشیدن 

شـد و داد خواهـان در پـاي آن    که در مسـیر گـذر حـاکم نصـب مـی     » عَلمِ داد«تظلم؛ 
 3.ایستادند، و نظایر آنها اشاره کردمی

ایـن نـوع    پـذیري امکـان کـه  » هـاي دینـی  تکنولـوژي «هـاي  اگر از تراز ذکر نمونه
این » چیستی«نمایند گذر کنیم و به تراز ارزیابی نقادانه در خصوص تکنولوژي را بازمی

هایی مواجه خواهیم شد که با پاسـخ مربـوط بـه    م بگذاریم، با پرسشنوع تکنولوژي گا
ها به که در باال مطرح شدند ارتباط دارند. یکی از این پرسش 3و  2هاي شماره پرسش

هایی که آنان به کار برنده یا هاي بومی از تکنولوژيدرك و فهم خود حامالن تکنولوژي
 شناسـانه اسـت و احیانـاً   معرفـت ه پرسشی شود. این پرسش کبرسازنده آنند مربوط می

تر کرد در پی یافتن پاسـخ بـراي ایـن    دقیقتر یئجزهاي توان آن را در قالب پرسشمی
هاي بومی به آنچه در اختیار دارند (اعم از ایـن  است که خود حامالن تکنولوژيله ئمس

محـیط دینـی   (در معناي مضیق کلمه) باشند و یا در یـک  » دینی«هاي که این تکنولوژي
نگرند و چه تلقی و تفسیري از آن دارند؟ به عنوان مثـال  ظهور کرده باشند)، چگونه می

بـدان بـه منزلـه یـک ابـزار       صـرفاً ها نوعی قداسـت قائلنـد و یـا    آیا براي این برساخته
نگرند؟ اگر براي تکنولوژیی که در درون یک تمدن دینی و در پاسخ به نیازي مرتبط می

.1توان همچنان دینی برساخته شده است، قداستی در نظر گرفته نشود، آیا میهاي با آموزه Smith (2007)2 .Maqdisi (1981)
 کند:اشاره می »تکنولوژي«. حافظ در این بیت به هر دو 3

 رهنمونیم به سوي عَلم داد نکرد  کاغذین جامه به خوناب بشویم که فلک 
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اي همراه آن تکنولوژي را دینی به شمار آورد؟ از سوي دیگر اگر قداستی که با برساخته
شده است، نشان یک جنبه ارزشی است که در حیث التفاتی مرتبط با آن درج گردیـده  

ش و چگونگی اندراج آن در برساخته، چگونه است، در آن صورت فهم افراد از این ارز
 باید آن را تحلیل کرد؟است و چه سان می

تـري بـه   توان در ارتباط با مصادیق خاص به نحـو مشـخص  هاي فوق را میپرسش
پیش برد. به عنوان مثال، آیا مسجد، که مصداقی از یک تکنولوژي دینی اسـت، در نظـر   

اي است؟ قبله نما، که آن هم نمونـه  نین جنبهاست و یا آن که فاقد چ» مقدس«مومنان، 
دیگري از تکنولوژیی است که براي پاسخگویی به یک نیاز دینی برساخته شـده اسـت،   

 چطور؟ به همین ترتیب مهر نماز؟
پـیش  ال ؤسـ گیرد. حـال ایـن   مسجد مکانی است که در آن عبادت خدا صورت می

 مثالً، مشمول همین حکم کلی است؟ شودآید که آیا هر آنچه که در مسجد انجام میمی
هاي درس و بحث و فحص در بـاب قـران، یـا اجـراي مراسـم عقـد و       برقراري حوزه

هـاي ارزاق عمـومی، یـا اسـتفاده از مسـجد بـه عنـوان حـوزه         ازدواج، یا توزیع کـوپن 
 گیري در انتخابات و امثالهم.رأي

دیـم، آن را وسـیله در   ارائـه دا » تکنولوژي دینی«در تعریفی که در باال در خصوص 
راستاي کمک به هدف شناخت صاحب عـالم معرفـی کـردیم. در آن تعریـف، مفهـوم      

که اکنون مطرح شده این است که آیا براي دینی بودن یـک  الی ؤسقداست مندرج نبود. 
 تکنولوژي واجد بودن عنصر قداست نیز ضروري است؟

شـویم  قائل می» ذاتی« امر قدسی یا مقدس، امري است که براي آن حرمت و ارزش
داریم. ارزشی که براي امر مقدس در نظر و به این اعتبار تجاوز به حدود آن را روا نمی

دهـیم تفـاوت دارد. ارزش   هایی که به امـور نسـبت مـی   گیریم، با دیگر انحاء ارزشمی
اي است که براي کنشگران به »فایده«برخی از امور ارزش عملی و کارکردي و از حیث 

ها ذهنی هستند یعنی تنها در نظر کنشـگران معینـی بـه    آورند. برخی از ارزشاه میهمر
هـاي عینـی   هـا عینـی هسـتند. ارزش   آینـد. برخـی ارزش  بـه شـمار مـی   » ارزش«منزله 
هـاي  شـوند: ارزش هاي عینی به دو قسم تقسیم میهایی مستقل از افرادند. ارزشارزش

کننـد واجـد ارزشـند، و    ي کـه تولیـد مـی   اعینی که به اعتبـار فایـده و خاصـیت عینـی    
شود، ارزشمند اي که از آنها حاصل میهاي عینی که فی نفسه، و نه به اعتبار فایدهارزش
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شوند: هاي عینی فی نفسه نیز به نوبه خود به دو قسم منقسم میآیند. ارزشبه شمار می
هـاي  شـوند. و ارزش کنند و کم و زیـاد مـی  اي که تغییر میهاي ذاتی یا فی نفسهارزش
شوند. علم و معرفت، ارزشی از نوع نخست است اي که دستخوش تغییر واقع نمیذاتی

 1.هایی از نوع دومو حیات انسانی، و یا حیثیت و کرامت انسانی ارزش
هاي دینی به نحو خـاص  طور کلی و نیز تکنولوژيهها بتوان در مورد تکنولوژيمی

ها مندرج است از کدام سنخ است. آیا این زشی که در آناین پرسش را مطرح کرد که ار
در اندیشه کنشـگر، از مـوقعیتی ممتـاز برخـوردار      صرفاًارزش، ارزشی ذهنی است که 

است؟ و یا آن که ارزش آن، عینی است؟ در چنین صورتی آیا این ارزش عینی، ابزاري 
فزایش و کاهش اسـت  است یا غیر ابزاري؟ و در صورت اخیر آیا ارزشی ذاتی و قابل ا

 و یا ارزش آن ثابت و پابرجاست؟
هاي دیگر خود به تفصیل توضیح ها، چنان که نگارنده در مقاالت و کتابتکنولوژي

هاي التفات جمعـی کنشـگران اسـت. کنشـگرانی کـه داراي      محصول حیث 2،داده است
شـریکند.   مفهومی مرتبط با آن نیز بـا یکـدیگر  -حیث التفاتی مشترکند در شبکه معنایی

اینان بر اساس نیازهاي مشترك و مسائلی که در زیستبوم خود با آن مواجهند بـا کمـک   
 -شبکه معنـایی  اًاحیانمفهومی مرتبط با آن (و نیز -حیث التفاتی مشترك و شبکه معنایی

تــري کــه بایکــدیگر بــه اشــتراك دارنــد)، تکنولــوژي یــا  ارزشــی گســترده -مفهــومی
آفرینند. ماهیـت  ها و حل مسائل مورد نظر میخگویی به نیازهایی را براي پاستکنولوژي

کننـد و نیـز بـا    ومی کـه در زنـدگی مـی   بهاي کنشگران با انتظـارات آنـان از زیسـت   نیاز
هایی که بدان پایبندند و نیز درکی که از واقعیت دارند و نقشه و برنامه و هـدفی  ارزش

 که براي آینده دارند ارتباط دارد.
ابزاري دارند. گاه در مقام ابزار به ن أشها از هر سنخ که باشند، همواره اما تکنولوژي

گویند و گاه در مقام ابزار به تسهیل در رفع نیاز هاي غیر معرفتی کنشگران پاسخ مینیاز
ها اعم از دینی و غیر رسانند. به این اعتبار هیچ یک از تکنولوژيمعرفتی آنان کمک می

 نیستند. دینی، واجد ارزش فی نفسه
اي که اند. به عنوان مثال، قطعههاي ذهنیها واجد ارزشبرخی از مصادیق تکنولوژي

بر زمین ریخته و یا مدفن شخصیتی است کـه در نظـر پیـروانش    » شهیدي«در آن خون 

 )1387پایا ( . این بحث برگرفته از منبع ذیل است:1
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براي دوستداران و عاشقان آنان بدل شود. » زیارتگاهی«تواند به محترم و معزز است، می
در نظر کسانی که در این ارزش خاص شریک نیسـتند، کـارکردي را    »زیارتگاه«اما این 

هـاي  که براي مشارکان در آن ارزش دارد واجد نیست. به عنوان مثال در نظر کمالیست
هـا، بـه ترتیـب    ترکیه و یا طرفداران ژنرال تیتو در یوگسالوي سابق یا کهنه کمونیسـت 

هـایی واجـد   اد، و لنین در مسکو، مکانهاي کمال آتاتورك در آنکارا، تیتو در بلگرمقبره
هـا،  سهیم نیستند این مکان» هاي ویژهارزش«اند. براي دیگرانی که در این »ویژه«ارزش 

 اند.هایی زیبا و واجد ارزش توریستیساختمان
انـد. یعنـی بـه    ها واجد ارزش عینی و غیـر ذاتـی  برخی دیگر از مصادیق تکنولوژي

اي مشـخص ایفـا   گذارند و یا نقشـی کـه در حـوزه   گر میکه در امور دیثیري أتواسطه 
اند. به عنوان آورند و نه به خودي خود، واجد ارزشاي که به بار میکنند، و یا فایدهمی

ها به اعتبار خاصیتی که در برطرف کـردن بیمـاري یـا کاسـتن از درد دارنـد،      مثال دارو
خـود ارزشـمند نیسـتند، بلکـه     ها، بـه خـودي   اند. در عین حال داروواجد ارزش عینی

ارزششان ابزاري است. اتومبیل نمونه دیگري از یـک تکنولـوژي واجـد ارزش ابـزاري     
 است.

 اًعمـدت نام دارد، یـا واجـد ارزشـی    » تکنولوژي دینی«به همین ترتیب همه آنچه که 
در نزد مومنان و باورمندان است نظیر نماز و ذکر مصیبت، و یا ارزشش از نوع » ذهنی«

هاي دیگر. البته برخـی از  ی و ابزاري است مانند اصول فقه یا روزه و بسیاري نمونهعین
هـم از  » حـج « مـثالً هـا هسـتند.   واجد هر دو نوع این ارزش اًاحیانهاي دینی تکنولوژي

(و بـه واسـطه   » ابـزاري «واجد ارزش اسـت و هـم از حیـث    منان ؤمحیث ذهنی براي 
 آید دقت کنید.ا در این خصوص به آنچه در ذیل میشود). امکه از آن عاید می» منافعی«

با توجه به توضیحاتی که گذشت پاسخ به پرسشی که پیشتر مطرح شد دایر بر ایـن  
است و آیا براي دینی بودن یک تکنولوژي واجد بـودن  » مقدس«که آیا تکنولوژي دینی 

نفسـه  واجد ارزش فـی  صرفاًعنصر قداست ضروري است، منفی است؛ زیرا امر قدسی 
ها، خواه دینی و خواه غیـر دینـی، واجـد اینگونـه ارزش     است و هیچیک از تکنولوژي

ذهنـی بـراي    صـرفاً هاي دینی چنان کـه گذشـت یـا واجـد ارزشـی      نیستند. تکنولوژي
توانند بـه  می اًمنان احیانؤمو یا واجد ارزشی عینی و ابزاري که مومنان و غیر ند امنانؤم

 ند. مند شوبهرهیکسان از آن 
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اما تکنولوژي دینی، خواه از نوع ذهنی و خـواه از نـوع ابـزاري، در خـدمت همـان      
و  توانـد اوالً هدف اصلی دین یعنی شناخت صاحب جهان است. تکنولوژي دینی نمـی 

دینی بودن خـود را محفـوظ نگـاه دارد.    ن أشدر خدمت امر دیگري قرار گیرد و  اصالتاً
 این نکته اما نیاز به توضیح دارد.

هـا یـا   توضیح داده شد که تکنولوژيله ئمسها بطور کلی، این در بحث از تکنولوژي
در خدمت اهداف غیر معرفتی هستند و یا به عنوان وسیله در خدمت اهـداف معرفتـی   

هایی نیز هستند که هر دو جنبه را با گیرند. البته همچنان که اشاره شد تکنولوژيقرار می
تواند در خدمت اهداف غیر معرفتـی  مولد نور لیزر هم می یک دستگاه مثالًهم حائزند. 
به عنوان دستگاه دزدگیر به امنیت یک موزه کمک کند و یـا بـه کسـب     مثالًقرار گیرد، 

هـا  کمک کار دانشمندان در شناخت ساختار کریسـتال  مثالً ،اهداف معرفتی مدد برساند
هـیچ نـوع    اساسـاً ن دریافت که تواشود میباشد. اما آن گونه که از بحث باال روشن می
در خـدمت اهـداف غیـر     و اصالتاً اوالًتواند تکنولوژي دینی (با وصف دینی بودن) نمی

 معرفتی قرار گیرد.
جز ههاي دینی بممکن است این اعتراض مطرح شود که الاقل شماري از تکنولوژي

ز قـرار  آن که در خدمت هدف معرفتی دین هستند، در خدمت اهداف غیـر معرفتـی نیـ   
شـود و حـج موجـب ازدیـاد همبسـتگی      نماز موجب طهارت روح مـی  مثالًگیرند. می

پاسخ این است که کـاربرد   1کند.اجتماعی و روزه به رِّقت قلب و حسن ُخلق کمک می
باید با هدف کمک به شـناخت حـق صـورت    می صرفاًو  صرفاًهرنوع تکنولوژي دینی 

نزله دور شدن از هدف اصلی دین اسـت و  گیرد. عطف توجه به هر هدف دیگري به م
 خود را از دست بدهد.» دینی«شود، تکنولوژي مورد نظر شان این امر موجب می

البالغه عبادت را بـه عبـادت بردگـان و    نهج 273میرالمومنین علی (ع) در حکمت ا
کند و عبادت خود را از نوع آخر بـه شـمار   عبادت تاجران و عبادت آزادگان تقسیم می

کنند و گـروه دوم بـراي   آورد. گروه نخست، خدا را براي ترس از عقاب عبادت میمی
ند که هست دین دارند. تنها گروه سوم اصلیشوق ثواب. یعنی هر دو هدفی غیر از هدف 

از تکنولوژي عبادت در مسیر درست و با هدف متناسب با این وسیله استفاده به عمـل  
هـاي  مضمونی که در برخـی کتـاب   2.یافتن به حق آورند. یعنی عبادت حق براي راهمی

 اند.اي از مقاله نقد نوشتهاین نکته مورد اشاره برخی از عزیزانی بوده است که بر تحریر اولیه. 1
تـوان  . عبادت دو گروه دیگر در مسیر هدف اصلی دین نیست اما اگر برخی دیگر از اهداف دین را برآورده سازد، می2

تـوان  آیند. به عبارت دیگر مـی دت اصلی به شمار میتري از عبابه شمار آورد هرچند که درجات پائین» عبادت«آنها را 
 تفاوت آنها را از حیث اشتداد تلقی کرد. در این زمینه در متن بیشتر توضیح داده شده است.
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به بیانی دیگر همـان  » حسنات االبرار سیئات المقربین«دایر بر این که  ،روایی آمده است
هـاي  کند که امام علی (ع) بدان اشـاره دارد. اسـتفاده از تکنولـوژي   اي را بازگو مینکته

راوان داشـته باشـد، بـا    هـاي فـ  دینی در مسیري غیر از هدف اصلی دین، ولو سودمندي
 هدف دین انطباق ندارد.

این امکـان وجـود دارد کـه منـافع و      البته در راه دستیابی به هدف اصلی دین کامالً
ها، تبعی و فرعی است. هاي فراوانی عاید شخص و اجتماع شود. اما همه این جنبهسود

مثـال در   کمک به شناخت حق و معرفت پروردگار است. به عنـوان  صرفاًهدف اصلی 
هـا موجـب زدوده شـدن    نیکـویی » انّ الحسنات یذهبن السیئات«مجید آمده است ن آقر

اي را به انجام رساند (حسـنات بـه اعتبـار آن کـه     شود. حال اگر کسی حسنهگناهان می
ها هستند) و در انجـام ایـن   کنند، در زمره تکنولوژيهاي غیر معرفتی را برطرف مینیاز

ین تکنولوژي) به شیوه آزادگان عمل نکرد. یعنی با  این هدف کـه  حسنه (یعنی کاربرد ا
این اقدام در معرفت بهتر حق به او کمک کند، حسنه را به انجام نرساند، بلکه با هـدف  

ي کاسته شدن از گناهان، به ایـن امـر مبـادرت ورزیـد، در آن     کاسبکارانه یا حسابگرانه
استه شده باشد، اما چون تکنولـوژي را  صورت ولو در محضر حق از میزان گناهان او ک

رود انجام داده است، کاربرد انتظار می» تکنولوژي دینی«با هدفی غیر از آنچه که از یک 
رساند (یا بـه میزانـی کـه بـه ایـن هـدف       تکنولوژي به هدف مورد نظر دین کمک نمی

ذ هر هدفی عنایتی شده است از بازده آن کاسته خواهد شد). در فرهنگ دینی از اتخابی
شـود. در فرهنـگ دینـی هـر اقـدامی      یاد می» شرك«غیر از هدف شناخت حق با تعبیر 

اي از بـا درجـه  » ماسوي اهللا«باشد. هر میزان توجه به » خالصا مخلصا لوجه اهللا«باید می
 باشد.» جلی«یا » خفی«تواند شود. این شرك میهمراه می» شرك«

هابیل و قابیل در ارائه پیشـکش و قربـانی بـه    مل مجید از نحوه عن آقرداستانی که 
درگاه حق ذکر کرده است از این حیث در خور تامل است. بر اساس آنچـه در تفاسـیر   

اي گندم پوسـیده.  آمده است هابیل بهترین گوسفند خود را پیشکش کرد و قابیل خوشه
یلی که براي این قبول فرماید که قربانی هابیل پذیرفته شد از آن قابیل رد شد. دلمین آقر

» قال انمـا یتقبـل اهللا مـن المتقـین    «و رد در قران ذکر شده است بسیار نکته آموز است: 
([هابیل در پاسخ اعتراض قابیل] گفت که خدا تنها از پرهیزکاران [قربانی و عباداتشـان  

 1پذیرد.را] می
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آورد به همراه می هاي معناي و استلزامی فراوانیاین تعبیر از تکنولوژي دینی داللت
هـا آن اسـت کـه چـون     ترین ایـن داللـت  که توجه به آنها ضروري است. از جمله مهم

هستند به این اعتبار هرچند خالصـانه  » متوسطی«هاي و دینمداران انسانمنان ؤماکثریت 
 خالصـاً «هاي مختلف دینی گیري از تکنولوژيکوشند نیات یا اهداف خود را در بهرهمی

دسترسـی پیـدا   ل ئاایددر بسیاري از موارد به این  قرار دهند اما عمالً» ه اهللالوج مخلصاً
کنند. به این معنی که نیت تقرب جویی آنان به حقیقت حق در اغلب موارد آمیخته نمی

 است.» ترس از عقاب«و » شوق ثواب«و مشوب با 
ه این علت است دین، البته تا حدودي نیز بل ئاایددر دستیابی به منان ؤمعدم توفیق 

خالص و عاري از هـر نـوع شـائبه     که شناخت افراد، حتی با فرض آن که نیتشان کامالً
هاي ادراکی آنان، بالضروره ناقص و محدود است و غیر الهی باشد، به جهت محدودیت

گرایـان نقـاد توضـیح    تواند به کلّ واقعیت احاطه پیدا کنـد. همـان گونـه کـه عقـل     نمی
در مورد هر واقعیتی، از جمله شناخت حق، به منزله معرفتی عینی  شناختدهند، می

ها و و در دسترس حیطه عمومی، همواره و در هر زمان عبارت است از مجموعه گمانه
هایی مربوط به موضوع مورد نظـر کـه تـا زمـان مـورد اشـاره، علیـرغم بهتـرین         نظریه

ین شـناخت ظّنـی و گمـانی،    باقی مانده است. ا 1ها براي ابطال آن، تقویت شدهکوشش
تـر از موضـوع   تـر، بـه فهـم حقیقـی    هاي دقیـق تر و نظریههاي تازهدر پرتو نقد مستمراً
  2.یابدشود. هر چند که این سیر هیچگاه پایان نمیتر مینزدیک

و خـواه  منـان  ؤم، خواه به اعتبار شناخت ناقص »هاي دینیتکنولوژي«به این ترتیب 
شان با اهداف غیر معرفتی، هیچگاه بـا بـازده حـداکثري مـورد     به علت مشوب بودن نیت

ها نیز صادق است و چنین گیرند. این امر البته در مورد دیگر تکنولوژياستفاده قرار نمی
هـا بـه نحـو    هـاي تکنولـوژي  نیست که در همه موارد کاربران قـادر باشـند از ظرفیـت   

 حداکثري بهره بگیرند.
مرتبط است این است که همچنان که پیشتر اشاره شـد،  نکته دیگري که با بحث باال 

.1توانند به هاي دینی که واجد ارزش عینی و ابزاري هستند میهمه آن دسته از تکنولوژي corroborated
دراکـی بشـر   هـاي ا تواند زمینه را براي کاستن از برخی محـدودیت هاي دینی احیانا می. استفاده صحیح از تکنولوژي2

شود. تنها خداست که فاقد چنـین محـدودیتی   فراهم آورد. اما این محدودیت هیچگاه به نحو کامل از میان برداشته نمی
 است و آدمی خدا نیست.
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غیر  مثالًنیز، احیانا با اندکی تعدیل و تغییر، مورد استفاده قرار گیرند. منان ؤموسیله غیر 
د شوند. در عین حـال از آنجـا کـه همـواره     حج بهره من» منافع«توانند از نیز میمنان ؤم

اي هـاي تـازه  براي کنشگران این امکان وجود دارد کـه در هـر امـر برسـاخته، ظرفیـت     
منـان  ؤمذهنی بـراي   صرفاًحتی آنچه که واجد ارزشی  ،کنند، بنابراین» درج«یا » کشف«

واقـع شـود. بـه     نیزمنان ؤمتواند (با تغییر در کارکرد) مورد استفاده غیر می است احیاناً
هاي تواند مضامین دعاهاي اسالمی را از حیث ظرفیتعنوان مثال، یک غیر مسلمان می

هاي فلسفی یا کالمی یا اجتماعی مورد استفاده قرار دهد. یا از سـاختمان  ادبی و یا جنبه
نیز بـه  منان ؤممسجد براي مقاصد دیگري غیر از دعا و نیایش استفاده به عمل آورد. اما 

انـد در  هایی که غیـر مومنـان برسـاخته و ابـداع کـرده     توانند از تکنولوژيخود میسهم 
 هاي خویش بهره بگیرند.هاي خود و یا رفع نیازخدمت باور

هـا را  نتوان آهاي مختلف، میبه اعتبار نوع تلقی کنشگران از برساختهبه این ترتیب 
کرد. به عبارت دیگر، دینی بودن تقسیم » غیر دینی«و یا » هاي دینیتکنولوژي«به عنوان 

یک تکنولوژي چنان که گذشت ارزشی ذاتی و عینی نیست ، بلکه به نوع نگاه و شـیوه  
توان بـا تغییـر   اي را میهر نوع برساخته ،روکند. ازینمعنابخشی کاربران ارتباط پیدا می

ن کـه  ارزشی گروهی از کنشـگرا  -مفهومی -هاي سپهر معناییکاربري بر مبناي ویژگی
، هـر  هاي التفاتی مشترك و معینی دارند، به یک تکنولوژي دینی بدل کرد. متقـابالً حیث

بوم دینی و به وسیله دینمداران و با هـدف  در یک زیست اًاصالتو  اًابتدائاي که برساخته
تواند با تغییر در معنـا و کـاربري،   ابداع شده است، می» موجود برین«کمک به شناخت 

 دینمداران نیز مورد استفاده قرار گیرد.  به وسیله غیر
اي کـه در  هـاي ششـگانه  توان به دومین پرسش از پرسـش با این مقدمات اکنون می

تکنولـوژي  «و » تکنولـوژي دینـی  «آیـا میـان   «صدر این مقال مطرح شـد، یعنـی اینکـه:    
خ ، پاسـ »تفاوت وجـود دارد یـا نـه؟   » کارگرفته شده در یک محیط دینیهظهوریافته یا ب

توان تشخیص روشنی داد و نیز تا حدودي براي سومین پرسش یعنی این که از کجا می
داد یک تکنولوژي خاص، دینی است یا غیر دینی، یعنی به کار کمـک بـه هـدف دیـن     

 آید یا نه؟ پاسخی پیشنهاد کرد. می
 ها، خواه به وسیله مسلمانان ابداع شده باشند، خواه در فرهنگ دینی و برتکنولوژي
و اقتبـاس  خـذ  أهاي اسالمی شکل گرفته باشند و خواه به وسیله مسلمانان اساس آموزه
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آیند کـه در  به شمار می» دینی«شده باشند، در صورتی » بومی«شده باشند و به اصطالح 
راستاي هدف اصلی دین که در ابتداي مقاله بدان اشاره شد قرار داشته باشـند. بـه ایـن    

هاي ظهوریافته تکنولوژي«و » اي برخاسته از درون فرهنگ دینیهتکنولوژي«اعتبار میان 
(و مسـتقل از  » عینـی «تفـاوتی  » کار گرفته شده در درون یک فرهنگ و تمدن دینیهیا ب

توانند هر دوي این قبیل حیث التفاتی و نیت ذهنی کاربران) وجود ندارد. کاربران یا می
ــوژي ــه کــار گ تکنول ــن ب ــن  هــا را در راســتاي هــدف دی ــین صــورتی ای ــد، در چن یرن
توانند آنها را در راسـتاي اهـداف   آیند، و یا آن که میبه شمار می» دینی«هاي تکنولوژي
مشخص شده باشـند، بـه   » دینی«کار گیرند، در آن صورت آنها، ولو با وصف هدیگري ب

 نخواهند بود.» تکنولوژي دینی«معناي دقیق کلمه 
بـراي   مـثالً ادواتـی را کـه مسـلمانان    آیـا   توان این پرسـش را مطـرح کـرد کـه    می

هاي دینی تلقـی کنـیم؟   توانیم در زمره تکنولوژياند هم میهاي پزشکی ساختهجراحی
شود که این ادوات اگر به نیت شناخت صاحب عالم با توجه به آنچه گذشت روشن می

جوامع با  شوند و یا در راستاي اهداف کلی دین (که خدمت به افراد وبه کار گرفته می
نیت کسب رضاي حق است) در آن صورت اطالق وصف دینی بر آنها بال مانع اسـت.  
امــا اگــر نیــت، نیــت شــناخت حــق ویــا تقــرب او نباشــد، درآن صــورت تکنولــوژي 

است.غیردینی
هـا و  و اقتبـاس تکنولـوژي  خـذ  أهـاي متعـددي از   توان نمونهدر تمدن اسالمی، می

از آنهـا شـود)   » دینـی «گیـري  تواند منجر به بهـره ول میاالصآنها (که علی» سازيبومی«
اي است که در درون فرهنگی که تعلق خـاطر  اشاره کرد. به عنوان مثال، بانک برساخته

رشد کرد. همین تکنولوژي امروزه  ،آمددینی در آن تنها عنصر تعیین کننده به شمار نمی
در خـدمت دینمـداران   » ک اسالمیبان«ها، تحت عنوان با تغییراتی در کاربري و کارکرد

 قرار گرفته است.
کـه بـه تـازگی از رادیـوي     » آینده حالل اسـت «در یک برنامه رادیویی تحت عنوان 

به این نکته پرداخته شد که در یکی  به تفصیل 1سی پخش شدبیبیالمللی بینسرویس 
Akhtar.1جمعیـت   اخیر شماري از تجارت پیشگان هوشمند با توجه به این واقعیت کـه دو دهه  (2012)
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میلیـارد تخمـین زده    8/1هـا بـه حـدود    مسلمانان در سطح جهان امروزه بر اساس آمار
کنندگان مطابق بـا ذوق و  مصرفهاي این گروه از اند تا به نیازشود به صرافت افتادهمی

سلیقه آنان پاسخ دهند. به این ترتیب انفجاري گسترده در عرضه خدمات و کاالهایی که 
، شـوند معرفـی و عرضـه مـی   » حـالل «هـاي  مللی با عنوان خدمات و کاالالبیندر بازار 

 .صورت پذیرفته است
ـ این قبیل کاال هـاي بـازار مصـرف مـدرن را در بـر      همـه جنبـه   اًها و خدمات تقریب

و از طریـق آن وارد   اًابتدائ» حالل«گیرند. از گوشت و مواد خوراکی حالل، که واژه می
آمیزي)، قلم موي حالل (براي نقاشی و یا رنگشد، تا  هاي غربیفرهنگ عامه در کشور

هـاي حـالل بـراي گذرانـدن تعطـیالت،      عطر و اودکلن و مواد آرایشی حالل، تفرجگاه
شود)، انواع لباس و سرامیک و چینی حالل (که در آن از استخوان حیوانات استفاده نمی

در لباسشویی حالل اي، بطري آب، صابون، شامپو و پوکفش و کیف حالل، چاي کیسه
 ها کاالي مصرفی دیگر.و صد

کار گرفته شده است به مراتـب از  هدر مورد آن ب» حالل«اما دامنه آنچه که برچسب 
هفته «اي به نام هر سال در کواالالمپور پایتخت مالزي هفتهرود. ها فراتر میحد این کاال

مانان، دانشـمندان و  شود کـه شـمار زیـادي از محققـان مسـل     برگزار می »جهانی حالل
هـاي بـزرگ   تکنمایندگان شر هاي مختلف و نیزهاي حالل از کشورتولیدکنندگان کاال

نخسـتین کشـوري اسـت کـه یـک دانشـگاه        اًضـمن کنند. مـالزي  چند ملیتی شرکت می
ایـن کشـور در    دایر کرده اسـت.  »اقتصاد و امور مالی اسالمی«المللی براي تدریس بین

محصوالت حالل را  صرفاًدایر کرده است که » حالل«کشتیرانی  هاي اخیر یک خطسال
مهر و » حالل«به عنوان نخستین بندر  اًرسمبندر روتردام  2007کند. در سال جا میهجاب

هاي مربوط به محصوالت و در مالزي، که اعتبار نامهول ئمساعتبارنامه حالل از مقامات 
 کرد. کنند، دریافتهاي حالل را صادر میفعالیت

هاي همراه نصـب  هایی که روي تلفنافزارنرماکنون به » هاي حاللتکنولوژي«دامنه 
توان بـا  شود بسط پیدا کرده است. اینک حتی مینامیده می 1»اَپ«شود و به اختصار می

نیـز بـه صـورت    ن آقـر ها نه تنها جهت قبله را پیدا کرد کـه بـه   افزارنرماستفاده از این 

1. »App« ، مخففApplicat ion  ،به معناي کاربرداست.



 1391زمستان / 73ش / 18س/  شناسی علوم انسانیروش

هاي اجتماعی اینترنتی نیز بـا سـرعت در حـال    شبکه ،زد. عالوه بر این لأتفالکترونیک 
 هاي مخاطبان مسلمانند.تطبیق خود با نیاز

هاي حالل این شواهد همگی حاکی از آن است که نیاز مسلمانان به دسترسی به کاال
هاي بازار مصرف را در بر گرفته از سطح مواد غذایی حالل گذر کرده است و همه جنبه

اي براي مسلمانان در قـرن بیسـت و   ست. این پدیدار موجب شده است تا هویت تازها
ها به اعتبار آنکه بـا  شکل بگیرد. فراموش نکنیم که تکنولوژي یکم ظهور یابد و تدریجاً

ارزشی و نیز حیث التفات جمعی افراد ارتباط دارند در شـکل   -مفهومی -سپهر معنایی
 کند.با همه این امور مرتبط است، نقشی اساسی بازي می دادن به هویت آنان، که آن نیز

کـرد و بـر   یید أتتوان اعتبار کاال و خدمات حالل را در این خصوص که چگونه می
تري که در هاي زیادي مطرح است. اما پرسش مهمبودن آن صحه گذارد، بحث» حالل«

هـاي  تکنولـوژي شود این است کـه آیـا ایـن    ارتباط با بحث تکنولوژي دینی مطرح می
شوند و یا آنکه محصـول بـازار   هاي دینی محسوب میدر زمره تکنولوژي اًواقع» حالل«

مصرفند؟  
از آن  اًظاهرها و خدمات حالل است. این اقبال نکته دیگر اقبال غیرمسلمانان به کاال

هایی رعایت شده است کـه بـا   ها جنبهروست که در نحوه تولید این محصوالت و کاال
عاري از مواد حیوانی » حالل«هاي آرایشی هایی عام سازگارند. به عنوان مثال کاالارزش

است و براي تولید آنها از آزمایش بر روي حیوانات استفاده نشده است. 
هـاي تـازه و   صلب و ثابت نیست بلکه در پرتو تجربـه » حالل«معنایی مفهوم  شبکه

اي آید و در نتیجه مصادیق تـازه وسع پدید میها تهاي تازه، در این شبکهپدید آمدن نیاز
گیرند. به عنوان مثال تا قبل از پیروزي انقـالب اسـالمی در ایـران    زیر چتر آنها قرار می

آمد. اما بعد از انقالب ایـن  خوردن ماهی اوزون برون و بازي شطرنج حرام به شمار می
از علماي دین، دموکراسی هر دو در زمره امور حالل قرار گرفتند. در حالی که شماري 

 کنند.دانند، شماري دیگر از دموکراسی دینی دفاع میرا حرام و ضد اسالمی می
هاي ششگانه با پرسش چهارم (یعنی اینکه چگونه و تحت سومین پرسش از پرسش

هـایی توفیـق یافـت کـه بـاالترین بـازده را در       توان به ابداع تکنولـوژي کدام شرایط می
 فراهم آورند) نیز ارتباطی نزدیک دارد.» شناخت صاحب عالم«ف راستاي کمک به هد

همه مدافعان علم دینی و تکنولوژي دینی، علیرغم تنوعی که در آرائشان بـه چشـم   
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اند که معرفـت دینـی، کـه    خورد، اساس کار خود را بر این فرض نادرست قرار دادهمی
شـناخت صـاحب   «د، همـان  هدف نهایی آن، بر اساس تعریفی که در این مقاله ارائه ش

پذیر اسـت.  امکاناست » گروهی برگزیده«هایی که در انحصار است تنها به شیوه» عالم
ـ اند، برخـی دیگـر   ، از نظر برخی از نویسندگان، پیامبر و ائمه»گروه برگزیده«این   اًاحیان

در این  عرفا یا فقها را اًاحیاندانند، دیگران حکیمان و فیلسوفان را مصداق این گروه می
 دهند.مجموعه جاي می

هایی است که دامنگیر همـه  دچار همان ضعف اًدقیقشناسانه معرفتاما این رویکرد 
شناسـی  نظیـر معرفـت  » شناسـانه خـاص  معرفـت هـاي  نظـام «هایی است که از رویکرد

شناسـی  شناسـی آفریقـایی، یـا معرفـت    شناسی فمینیسـتی، معرفـت  مدرن، معرفتپست
 آورند.ناسی پرولتاریا و امثالهم سخن به میان میشبورژوایی، معرفت

هاي قومی و نـژادي و جنسـیتی و یـا    اند تعلق به گروههمه نویسندگانی که پنداشته
» علـم و معرفتـی  «هاي عقیـدتی و ایـدئولوژیک، منجـر بـه تولیـد      مکاتب و دسته بندي

از نـوع مـذموم آن   گرایی معرفتـی  شود، آگاهانه یا ناآگاهانه به ورطه نسبیتمتفاوت می
اند. این لغزش، خواه بدان عنایت وجود داشـته باشـد و خـواه از سـر غفلـت      درغلتیده

 1.کندراه بسط معرفت را سد می عمالًصورت گرفته باشد، 
گرایان نقاد تا این انـدازه  شود که چرا عقلاز همین جا این نکته نیز بیشتر آشکار می

گرایانه معرفتی و پرهیز از انحصـارگرایی  کثرتو هاي متنوع بر ضرورت ایجاد زیستبوم
دارند. اگر قرار باشـد واقعیـت، بمـاهو    کید أتهاي معرفتی گرایی در قلمرو تکاپونخبهو 

ها و گرایش ذهنی و روانـی افـراد، بـازنموده شـود، بـا      واقعیت، و نه بماهو پیش فرض
هایی که بـه  ها و گمانهستوجه به آنکه تنها راه بازنمایی واقعیت از طریق برساختن حد

ها، به روند، و با توجه به آنکه این برساختههایی براي شکار واقعیت به کار میمنزله تور
، و به اعتبار آنکه تنها راهی که ثرندأمتهاي فکري افراد ناگزیر و بالضروره از پیش زمینه

عرفتـی عینـی در   ها و سیر به سـمت دسـتیابی بـه م   این پیش زمینهثیر أتبراي کاستن از 
هاي پیشنهادي در حیطه عمومی است، در آن صورت اختیار آدمی است، نقادي برساخته

هاي نقادانه و دقیق را به بهتـرین شـکل   ایجاد محیطی که امکان انجام این گونه ارزیابی
هـایی کـه در آن چنـد صـدایی     ها رجحان دارد. زیستبومآورد، بر دیگر محیطفراهم می

 الف، ج). 1391نک پایا ( .1
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هـاي  ترین محیط بـراي تحقـق ارزیـابی   رایی نهادینه شده است، مناسبگکثرتبودن و 
 اند.نقادانه و دستیابی به معرفت عینی

هـاي  توان توضیحاتی نیـز در خصـوص جنبـه   بر اساس آنچه تا بدینجا ذکر شد، می
سیاستگذارانه براي تکنولوژي دینی ، در ارتباط با پرسشی که پیشتر مطـرح شـد، ارائـه    

 داد.
تري براي کمک به هـدف معرفتـی دیـن،    هاي دینی کارآمدباشد تکنولوژي اگر قرار

یعنی شناخت صاحب عالم، برساخته شود، در آن صورت، با در نظر گرفتن توضیحاتی 
هایی که در خدمت هدف معرفتـی  باید متذکر شد که رشد بهینه تکنولوژيگفته آمد، می
که در آن امکان نقد در حیطه عمومی  گراکثرتگیرند تنها در یک زیستبوم دین قرار می

 شود.پذیر میامکانترین صورت فراهم است، که مناسب
هاي معنوي و مـادي، هیچگـاه و تحـت هـیچ     هاي آدمی، اعم از نیازاز آنجا که نیاز

شود، آدمی در هر شرایطی که قرار داشته باشد، تـا زمـانی   کلی سرکوب نمیهشرایطی ب
هایی خواهد ی برایش فراهم است ناگزیر از ابداع تکنولوژيکه فرصت بقا و ادامه زندگ

هاي محیطی تنـگ و محـدود   هایش پاسخ دهد. اما در شرایطی که ظرفیتبود که به نیاز
تواننـد در آن  شود که میگري آدمیان نیز محدود به حدودي میابداعهاي است، قابلیت

دینـی دارد، در محـیط تنگـی کـه      هايفعالیت کنند. به عنوان مثال، یک زندانی که باور
هـایی کـه بـر وي تحمیـل     ها و محرومیـت زندانبان برایش فراهم آورده و با محدودیت

از رهگـذر درج آیـات قـران بـر روي      مـثالً گري و خالقیت خود را ابداعشود، اوج می
هاي هنري با کمک وسـایل محـدودي کـه در اختیـارش     هاي برنج و یا تولید نمایهدانه

ها یا قطعات کوچک پارچه و یـا قطعـات خمیـر نـان و     هاي روزنامهیر بریدههست، نظ
هـاي  گذارد. اما هنرمندي که از آزادي مناسب براي رشـد اسـتعداد  امثالهم به نمایش می

هاي کارشناسانه، به عوض سانسور خود برخوردار باشد، از حضور در محیطی که نقادي
یفه تصحیح خطا را بر عهده دارد، به مراتب و غل و زنجیر و زندان و تیغ و درفش، وظ

شود. مند میبهرههاي وي ها و استعدادبرد. جامعه نیز به مراتب از تواناییبیشتر سود می
شود تا سره از ناسره،  دوغ وجود یک نظام نقادي گسترده و پویا و دقیق نیز موجب می
زیگر شارالتان و متقلب، با از دوشاب، و هنرمند و اندیشور و تکنولوژیست حقیقی از با

سرعت و دقت بیشتري جدا شود و میدان بر گروه نخست بازگردد و گروه دوم را اگـر  
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بر تقلب و دغلبازي اصرار دارد طرد کند.
هـا بـا مخالفـت از سـوي برخـی      هاي اسالمی که موسیقی و نواختن سـاز در کشور

و نوزدهم، هیچگاه سازهاي رو بود، بر خالف اروپا در قرون هجدهم همحافل دینی روب
ها مورد استفاده هایی که در این کشوردر ابعاد بزرگ (نظیر ویولن سل) تولید نشد. ساز

داد آنهـا را  بود همگی نظیر تار یا کمانچه داراي ابعادي بود که به نوازندگان اجـاره مـی  
و نوزدهم راحتی در زیر جامه و ردا مخفی کنند. در حالی که در اروپاي قرن هجدهم هب

داد، در هاي کنسرت بزرگ که جمعیت زیادي را در خود جاي میبه دنبال ساخت سالن
هاي بزرگ ابداع شد تا صـدا را بـا قـدرت    غیاب بلندگو، که هنوز ابداع نشده بود، ساز

بیشتري تولید کند. در عین حال آزادي و اقبال محیط به موسیقی در مغـرب زمـین نیـز    
وژي از حیث تنوع زبان و بیان به مراتب از انواع شـرقی آن،  موجب شد این نوع تکنول

تر شود.هاي اسالمی رشد کرد، غنیبخصوص آنها که در کشور
هاي فراوان دیگري مشابه آنچه که ذکر شد، شاهد مثال آورد. ها و نمونهتوان مثالمی

ریکند، اما در این است که بـه اعتبـار آن کـه آدمیـان در گـوهر انسـانیت شـ       له ئمسسرّ 
هـا در  شود انسانشود، ناگزیر موجب میگوهري که موجب امتیاز آنان از غیر انسان می

اي پیـدا کننـد.   ها، اشتراکات گستردهها و قابلیتها و ظرفیتها و گرایشبسیاري از نیاز
دهد، هر نوع تکنولوژي کـه در یـک محـیط    هاي مشترك است که اجازه میهمین زمینه

ک گروه از آدمیان و در پاسخ به مسـائلی معـین کـه در آن محـیط     خاص و به وسیله ی
هاي دیگر ظهور کرده است برساخته شده باشد، بتواند به وسیله دیگر مردمان در محیط

(با اندکی تغییر و دستکاري) و در پاسخ به مسائلی کمابیش مشابه مسائل اولیه و یـا بـا   
هـاي موجـود، در پاسـخ بـه     کـارکرد  هایی بدیع و کاستن از شـماري از افزودن کارکرد

 مسائلی متفاوت، به کار گرفته شود.
شود، به اعتبار نحوه موصوف می» تکنولوژي دینی«به این ترتیب آنچه که به وصف 

خاص نظر کردن به یک ابزار از سوي به کاربرندگان آن، چنین وصـفی را پـذیرا شـده    
خدمت اهداف غیر دینی قـرار گیـرد و   تواند در است. با تغییر نوع نگاه، همین ابزار می

برسـاخته نشـده   منان ؤمبراي رفع نیاز معرفتی  اًاصالتو  اًئاابتدهایی که تکنولوژي متقابالً
 پیدا کنند.» تکنولوژي دینی«توانند عنوان با تغییراتی در کاربري می اًاحیانبودند، 

دا کنند، ارزش یـا  ها چنین قابلیت انعطافی پیشود تا تکنولوژيعاملی که موجب می
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هایی است که از جانب کاربران در مورد هر تکنولوژي مورد توجـه قـرار گرفتـه    ارزش
مفهومی که نزد کنشگران مشترك -هایی معناییها، چنان که گذشت با شبکهاست. ارزش

مفهومی -هاي معناییتوانند با تکیه به شبکهاست ارتباط دارد. یک گروه از کنشگران می
التفاتی خاصی را بربسازند یا ایجاد کنند که ناظر بـه وجـود یـک ارزش     مشترك، حیث

تواند به مصـداق  مشترك میان این گروه از کنشگران است. این ارزش مشترك سپس می
یی که از طرف این گـروه  یا مصادیق خاصی از امور برساخته فرافکنده شود و در معانی

شود مندرج گردد. مثـال ذیـل، کـه    اده میاز کنشگران به این مصداق یا مصادیق اسناد د
شود از این حیث روشـنگر اسـت. در   هاي دینی یافت میهاي آن در همه فرهنگنمونه

اي به از اهالی دهکده 1یک دختر ده ساله پرتغالی به نام لوچیا دو سانتوس 1917مه  13
ه محـل  نام فاتیما که به همراه دو بـرادرزاده خـود سـرگرم چرانـدن گلـه در نزدیـک د      

اقامتشان بود مدعی شد که حضرت مریم بر او و همراهانش ظاهر شده است و سه راز 
آن یید أتشواهد دیگري در  اًمتعاقبرا با آنان در میان گذارده است. ماجراي این ظهور که 

بر آن صحه گذارد و دهکـده فاتیمـا را    اًرسممطرح گردید چنان باال گرفت که واتیکان 
کرد. از آن زمان تاکنون هر ساله هزاران هزار زائر براي زیارت این مکانی مقدس اعالم 

 2.کننـد و برآورده شدن حاجات و شفا یافتن به ایـن دهکـده سـفر مـی     ارض مقدس
بخشی به یک منطقه، به معناي اعطاي کارکردي خاص به یک هستار است. ایـن  تقدس

هاي اجتماعی، بر روي تهشود یک الیه متافیزیکی جدید، از حیث برساخامر موجب می
هـاي  توان الی غیر النهایـه الیـه  هستار مورد نظر، جاي گیرد. بر روي این الیه جدید می

برساخته دیگري را افزود که همگی از جنس معانی مشترك میان شـماري از کنشـگران   
، جاي گیرنـد، از واقعیـت عینـی (از سـنخ     3هاي معنایی، اگر در جهان هستند. این الیه

هاي شوند. اما در بسیاري از موارد، واقعیت این الیه) برخوردار می3هاي جهان یتواقع
 وسیله همگانبهپذیر نقدپذیر براي همگان و دسترسبه معناي  عینی معنایی، کامالً

پذیر براي کسـانی اسـت کـه در    دسترسو تنها  3ذهانیاألبین نیست، بلکه واقعیتشان 
 قداسـت شیوه زندگی یا فرهنگ خاص شـریکند. آنچـه کـه    یک پارادایم یا سنت یا 

Lúcia.1ذهانی قائالن به آن، داراي واقعیت األبینشود، در جهان دهکده فاتیما به شمار آورده می de Santos2 . Our Lady of Fát ima (2013)3. inter subject iv e
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 است.عینیوجودي ن أشاست اما فاقد 
هـاي  هایی که بـر هـر الیـه معنـایی مترتـب اسـت از همـان سـنخ کـارکرد         کارکرد
 هاست.تکنولوژي

اي مشابه تبدیل شـدن دهکـده   خته شدن مسجد جمکران در ایران، نمونهماجراي سا
 است ارض مقدسفاتیما به 

توان به پنجمین پرسشی کـه در  با توجه به نکاتی که تا بدینجا مطرح شد، اکنون می
توان به نحو عینی مشـخص سـاخت کـه    باال مطرح شد پرداخت و آن اینکه چگونه می

در دستیابی به هـدف دیـن، یعنـی نزدیـک     منان ؤمي دینی به هاگیري از تکنولوژيبهره
 1.سازدکند و یا آن که آنان را دور میشدن به شناخت حق، کمک می

هایی نظیر نگاه به چهره پسـران و  به عنوان مثال در برخی فرَق دینی استفاده از ابزار
ر و مرشد فرقـه،  ازدواج با پی دختران زیباروي، استفاده از بنگ و حشیش و مواد مخدر،

شـود، خوانـدن   جویده مراد و پیر که متبرّك دانسته مینیماستفاده از آب دهان یا غذاي 
شـود، و... بـه عنـوان    هـا مـی  اوراد و اذکاري که سبب تقدس بخشیدن به اشیاء و رویه

 کننده به تقرّب به حق (یعنی شناخت بهتر او) معرفی شده است.کمکوسایل 
هـا  تکنولوژي ،سو باید به این نکته توجه کردش محوري از یکدر پاسخ به این پرس

پردازند که از وجهی وجودي گیرندگان از آنها، با آنها به تعاملی میبه اعتبار آن که بهره
هاي هویتی در آنان نقشـی اساسـی   است، در شکل دادن به شخصیت افراد و ایجاد الیه

نظـران شـناخته بـوده اسـت. همـین      احبصـ کنند. این نکته از دیربـاز بـر همـه    ایفا می
شود افـرادي کـه از   هاي هویتی در افراد موجب میتکنولوژي در ایجاد الیهثیرگذاري أت

هاي هویتی مشابه شوند. به عنوان مثال، کنند، واجد الیههاي مشابه استفاده میتکنولوژي
هـویتی مشـترکی   هـاي  هاي رفتـاري و الیـه  ها در همه جاي دنیا، شیوهرانندگان کامیون

دارند. استادان دانشگاه نیز در همه جا وجوه رفتاري و هویتی مشابه دارند. این نکته در 
 کند.صدق می اًعینگیران نیز روزهمورد نمازگزاران و یا 

کننـد.  هاي دینی هدف شناخت حق را دنبـال مـی  گیري از تکنولوژيدر بهرهمنان ؤم
هـاي  مفهومی نامتناهی است. توجه به داللـت  -هاي معناییشناخت حق، داراي ظرفیت

آید، تا حد زیادي برگرفته از نکاتی است که برادر ارجمند نگارنده، آقاي حسـین پایـا، مـدیر    . آنچه در این بخش می1
 انتشارات طرح نو، با وي در میان گذارده است.
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کند این شناخت، شخص را به سمت موازینی هدایت می 2هاي معناییو داللت 1التزامی
توان در این خصوص قضاوت کرد که آیا شخص به هدف مورد که با استفاده از آنها می

شود ل میهایی که از شناخت حق حاصهايتر شده است یا نه. یکی از جنبهنظر نزدیک
 است که پیشتر بدان اشاره شد.» ادب محضر حق«مفهوم 

، مفهومی معرفتی است که بار اخالقی بسیار گسترده و عمیقی به »ادب محضر حق«
 پذیر است؟امکانهمراه دارد. حق، خیر مطلق است. شناخت خیر مطلق اما چگونه 

واقعیـت  دهنـد کـه بـراي شـناخت     گرایان نقاد چنان که گذشـت توضـیح مـی   عقل
هـا پـیش   ها و گمانـه (شناخت قابل عرضه به حیطه عمومی) راهی جز برساختن حدس

ها به دو گونه شناخت سلبی و ایجابی ها و گمانهمان نیست. از رهگذر این حدسروي
چیست، براي هیچ یک از فـاعالن   اًدقیقشویم. اینکه خیر مطلق در باره واقعیت نایل می
قابـل درك نیسـت. امـا ایـن      ،ادراکی محـدود برخوردارنـد  هاي شناسایی که از ظرفیت

هـاي ادراکـی محـدود خـود و بـا      گیـري از ظرفیـت  توانند با بهـره فاعالن شناسایی می
هایی که با هدف شناخت واقعیت (در اینجـا حـق یـا خیـر     ها و فرضبرساختن حدس

ه درك این نکته ها، بها و فرضشوند، و با ارزیابی نقادانه این حدسمطلق) برساخته می
آیند که حق یا خیر مطلق چه چیز نیست. از سوي دیگـر، ایـن فـاعالن شناسـایی     ل ئنا

هایی استعجالی در باره چیستی خیر مطلق بـر بسـازند و تـا    ها و گمانهتوانند حدسمی
هـاي  هـاي شخصـی و یـا نقـادي    ها در مواجهه با تجربـه ها و دركزمانی که این گمانه
تواننـد آن را بـه منزلـه یـک درك ایجـابی      رون رانده نشده باشد میبیرونی از عرصه بی

 موقت (و در حد توان خویش) از خیر مطلق تلقی کنند.
ناپـذیر  این سیر شناخت واقعیت، با توجه به آن که واقعیـت نامتنـاهی اسـت، پایـان    

ت توان امیدوار بود که به نحو تقریبی انـدکی بـه شـناخ   خواهد بود. در هر گام تنها می
تر شویم. معرفت، به این اعتبار در هـر لحظـه، عبـارت اسـت از مجموعـه      واقع نزدیک

هاي نظري و تجربی موفق بیرون ترین آزمونهایی که تا آن لحظه از محک سختگمانه
سو همواره حالت گمانه و حدسی بـودن خـود را حفـظ    از یک معرفتاند. این آمده
مدلی ناقص، از امري است کـه بـدان دسترسـی     صرفاًکند، و از سوي دیگر همواره می

.1 مستقیم نداریم. implicat ions2 .entailment s
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کنیم که از کجا و بـا  ال ؤسحال در مورد هدف دین، به پرسش پیشین باز گردیم و 
به هدف اصلی  اًواقعتوان مشخص ساخت یک تکنولوژي دینی هاي عینی میکدام معیار

شود. آیا ق رهنمون میرا به نحو موثرتري به شناخت حمن ؤمرساند و فرد دین مدد می
هـاي دوشـنبه و   چّله نشینی، اعتکـاف، خوانـدن نمـاز شـب، گـرفتن روزه در روز      مثالً

 کند؟پنجشنبه در غیر ماه رمضان، و ... به شناخت حق کمک می
سو با پرسش سوم کـه پیشـتر مطـرح شـد، یعنـی اینکـه از کجـا        این پرسش از یک

است یا غیر دینی، یعنی به کار کمک توان تشخیص داد یک تکنولوژي خاص، دینی می
آید یا نه، ارتباط دارد و از سوي دیگر با ششمین پرسـش اصـلی ایـن    به هدف دین می

اند. یعنی بـه هـیچ روي کمکـی بـه     غیر دینیاًقطعها مقاله یعنی این که کدام تکنولوژي
 کنند.شناخت حق نمی

آیـا   مـثالً کـرد کـه   ل اؤسـ تـوان  در ارتباط با دو پرسش اخیر بـه عنـوان مثـال مـی    
انـد؟  هاي دینیها، و ... تکنولوژيدموکراسی، مدارس دینی، دادن صدقه، زیارت امامزاده

 اند؟هاي غیر دینیکاباره یا کازینو یا میخانه مصادیقی از تکنولوژي ،مثالًو آیا 
مفهومی، مفهوم حق  و  -هاي معناییها را باید با دقت در داللتپاسخ به این پرسش

 هوم خیر مطلق جستجو کرد.مف
خیر مطلق در تعارض تمام عیار با شرّ قرار دارد. محال است کـه خیـر مطلـق،  بـه     

اي که پیشـتر در  توان با توجه به این جنبه و نیز نکتهشائبه شرّ مشوب باشد. از اینجا می
هاي شخصیتی و هـویتی افـراد   ها در شکل دادن به الیهخصوص تاثیرگذاري تکنولوژي

در منان ؤمهاي معرفتی هاي عینی براي ارزیابی عینی دستاوردیح داده شد، به معیارتوض
گیري از هر نـوع تکنولـوژي کـه آن را بـا     در بهرهمن ؤمشناخت حق رهنمون شد. اگر 

هایی مواجهه ها و گمانهسو با مدلدهد، از یکهدف شناخت حق مورد استفاده قرار می
دهند، و یا از سوي دیگر با این امـر  یر مطلق نسبت میشود که نوعی شرّ را به حق و خ

منـد  قـوت هاي شرّ را در حال ظهور یا مواجهه شود که در خود برخی از لوازم و نشانه
تواند نتیجه بگیرد که هم گمانه برساخته شده و هم یابد، آنگاه به نحو عینی میشدن می

 مورد نظر دین قرار دارند.تکنولوژي به کارگرفته شده، در مسیري غیر از مسیر 
 :هاي شرّ در قلمرو روابط انسانی عبارت است ازترین لوازم و نشانهدو جنبه از مهم

 فقدان اراده نیک و نا امیدي.
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همراه نباشد؛ اگر این درك اراده نیک او  خیراز صاحب جهان با من ؤماگر درك 
، آن گـاه بایـد در ایـن درك و    تر نکند، اگر ایـن درك امیـد را از او بسـتاند   مندقدرترا 

 شناخت تردید جدي روا داشت.
خیر، چنان که اشاره شد، مفهومی اخالقی است که ارتباطی تنگاتنگ با جنبه معرفتی 
شناخت صاحب عالم دارد. معناي این سخن آن است که تنها از طریق نقـد و ارزیـابی   

م که آیا بـه شـناخت خـدا    توانیم این نکته را مورد آزمون قرار دهیاست که می اخالقی
همـراه   خیر شـناختی باید با افزایشِ ایم یا نه. شناخت صاحب عالم میتر شدهنزدیک

افزون نشود، در تکاپوي معرفتی خود بـراي   خیردر شناخت من ؤمباشد. اگر توانایی 
 شناخت صاحب عالم توفیق نداشته است.

تـوان  زایش شناخت خیر نشود، میهاي دینی، منجر به افگیري از تکنولوژياگر بهره
دینـی   اًاساساند و یا آنکه کار گرفته نشدههدرستی بهها بنتیجه گرفت که یا آن تکنولوژي

کاباره و کازینو  ،توانند به هدف شناخت حق کمک برسانند. به عنوان مثالنیستند و نمی
اي ایـن منظـور   بر اساساًشوند و و میخانه، از آن حیث که به شناخت حق رهنمون نمی

خوانـد  آن که هر روز نماز می ،اند، تکنولوژي دینی نیستند. از سوي دیگربرساخته نشده
آورد اما در پایان روز و هفته و مـاه اراده خیـرش افـزایش    ها را به جا میو انواع نیایش

ر گیریش از تکنولوژي مورد نظر، کـه د تواند دریابد که بهرهنیافته باشد، به نحو عینی می
 اثر بوده است.بیآید، هاي دینی به شمار میعداد تکنولوژي

در مورد نگاه امیدوارانه  اًعینشناسی و افزایش اراده نیک گفته شد خیرآنچه در مورد 
به هستی نیز صادق است. صاحب عالم که خیر مطلق است بـا عنصـر ناامیـدي کـه از     

تکاپوي شناخت حق، به عـوض   درمن ؤمکلی بیگانه است. اگر ههاي شرّ است بویژگی
انباشت امید و کسب روحیه خوش بینانـه نسـبت بـه هسـتی و گشـودگی آن، یـاس و       
نومیدي را در خود دائم التزاید بیابد، و یا موجب بسط یاس و ناامیدي در جامعه شود و 

توانـد نتیجـه   اراده نیک را از افراد به انحاء مختلف سلب کند، بازهم به نحو عینـی مـی  
 که در مسیري نادرست تکاپویش را دنبال کرده است. بگیرد

اند، ارزیابی عینی کامیابی هاي عینیاز آنجا که اراده نیک و امیدواري هر دو خصلت
شناسانه وي، نه تنها براي خود او که بـراي دیگـر نـاظران نیـز     حقهاي در تکاپومن ؤم

و » اراده معطوف به خیر«القی هاي اخبا تکیه به معیار ،پذیر است. به عبارت دیگرامکان
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توان در این خصوص قضاوت کرد که فرد تا چه اندازه در حرکت مسیر می» امیدواري«
شناخت حق، که معادل شناخت خیر است توفیق داشته است. اگر در میزان خیرخواهی 

ــفــرد  ــه نحــو عینــی افــزایش مشــاهده نشــود، دعــاوي   من ؤم در حیطــه عمــومی و ب
شناخت حق و نزدیکی به او اعتبار خود را از دست خواهد داد.  شناسانه وي درمعرفت

هاي شبانه پینه بسـته اسـت،   هاي نیایشآن که پیشانیش از جاي مهر نماز و طول سجده
کند و از حرص و حسـد و بخـل و دیگـر    اما در عمل با قساوت با دیگران برخورد می

ا و امثـال آن و افـزایش   هـ رذائل اخالقی سرشار است و نشانی از کاهش ایـن رذیلـت  
شود، هر اندازه هم که به شناخت حق تظاهر کند هاي اخالقی در وي ظاهر نمیفضیلت

فروشانه در این زمینه بـه دیگـران عرضـه نمایـد، مـدعیاتش در نظـر       فضلو یا دعاوي 
 وزنی نخواهد داشت.» قلندران حقیقت«

هاي ژرفی که دارد تا ظرفیت آنچه که تا بدینجا گفته آمد بازهم نیاز به توضیح بیشتر
 در آن نهفته است به نحو بهتري آشکار گردد.

کید أتگرایان نقاد در مواضع متعدد بر رابطه وثیق میان معرفت شناسی و اخالق عقل
اند که از آنجا که شناخت در گـرو ارائـه   اند. آنان از جمله بدین نکته متذکر شدهورزیده
داریم به واقع اصابت کنند، در آن صورت هر آنچه هایی است که امید ها و فرضحدس

هاي آدمیان است افزون شـود شـانس   ها که برساختهها و گمانهشمار و تنوع این حدس
هاي مضمونی یابد. اما این نکته با داللتآن که از این میانه یکی کارگر شود، افزایش می

هـاي معرفتـی   بومفراوانی همراه است. از یـک سـو داللـت بـر ضـرورت ایجـاد زیسـت       
هـاي پیشـنهاد شـده یـا     گرایانه دارد؛ از سوي دیگر ارزش قائل شدن براي گمانـه کثرت

برساخته شده از سوي دیگران، که این امر به نوبه خود مستلزم آن است که دیگـري را  
اخالقی برابر به شمار آوریم؛ داللت دیگـر،   -هاي معرفتیبا خود در انسانیت و ظرفیت

هاي معرفتی اوست؛ داللت مند شدن از ظرفیتو با دیگري به منظور بهرهلزوم گفت و گ
مهم دیگر ناظر است به اخالقی بودن فاعالن شناسـایی: اگـر معرفـت تنهـا از رهگـذر      

شـود، در آن صـورت   پذیر میها و نقادي سختگیرانه آنها امکانها و گمانهعرضه حدس
شـود، بـا   که در جریان نقـادي ظـاهر مـی   ها، هرگونه اقدام براي پوشاندن نقایص گمانه

.1، که نوعی تزویر و بـی اخالقـی   1»الپوشان و پنهان کننده نقایص«هاي توسل به رویکرد adhoc manoeuvre
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 دهد.است، شانس دستیابی به معرفت را کاهش می
اخالقی بودن فاعل شناسایی نیز که به عنوان شرط الزم دستیابی به شناخت مطابق با 

هاي معنایی بسیار است. در ارتبـاط بـا   ه خود واجد ظرفیتواقع بدان اشاره شد، به نوب
ها نیز، به اعتبار آن که تکنولوژي بر شخصیت و روحیـات فـرد   گیري از تکنولوژيبهره

ـ    اخالق اهمیـت پیـدا مـی   له ئمسگذارد، تاثیر می خصـوص در قلمـرو   هکنـد. ایـن امـر ب
 یابد.هاي دینی اهمیت تام میگیري از تکنولوژيبهره

هـاي اخالقـی در دو   گرایان نقاد، اخالق، عینی و عـام اسـت. آمـوزه   دگاه عقلاز دی
شوند و برآیند بیرونی تحقق آنها، افـزایش  هاي درست متجلی میقلمرو فضائل و کردار

 اراده نیک و روحیه امیدوارانه، و نیز اهتمام در مسیر کاستن از شرّ در جامعه است.
هاي دینی حاصـل نشـد، آنگـاه    اربرد تکنولوژياگر این آثار و عوارض و نتایج از ک

انـد، و یـا   ها در مسیر صحیحشان به کار گرفته نشدهباید نتیجه گرفت که این تکنولوژي
نی أشـ واجـد چنـین    اًواقعآنکه آنچه به عنوان تکنولوژي دینی به کار گرفته شده است، 

د کـه بـیش از   شـو هـاي فرهنگـی اعـالم مـی    سنجینظرنیست. به عنوان مثال، وقتی در 
داننـد و در  درصد از مردم، اسالم را بهترین دین و موجب سعادت دنیا و آخرت می90

ها میزان صداقت در گفتار و حسن خلق و راستی در معامله و ... پائین همین نظر سنجی
شود، و یا وقتی برخی از مساجد ما به جاي این که بیوتی باشند که مصداق گزارش می

چشـمی و  هـم باشـند، بـه ابـزاري بـراي چشـم و      » ترفع و یذکر فیه اسـمه اذن اهللا ان «
هاي دینی مورد اشـاره  دهد تکنولوژيشوند، این امر نشان میطلبی و ... تبدیل میبرتري

در کمک به تحقق هدف دین (یعنی شناخت پروردگار و یا تقرب معرفتی به او) موفـق  
دروغگویی، ربا خـواري،   اًاحیاناي دینی که هآن دسته از آموزه ،اند. از سوي دیگرنبوده

 نیستند. » دینی«شمارند، به واقع ظلم به دیگران را جائز می
بایـد منجـر بـه بسـط     هاي دینی، نظیر عبـادات و مناسـک و شـعائر، مـی    تکنولوژي

اي شوند که با اصول اخالقی عام و کلـی انطبـاق دارنـد. ایـن امـر از      هاي اخالقیجنبه
و در معرض نقد دیگران (در حیطـه عمـومی) واقـع شـدن، و      1»خود تامل در«رهگذر 

، امکـان پـذیر   3هاي عام و کلـی به جنبه» خاص«و  2»محلی«هاي اخالقی تبدیل ویژگی
.1 شود.می self�r eflect ion2 . local3. univer sal
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هـاي عـام و   و سیر به سمت جنبه» محلی«هاي هاي دور شدن از جنبهیکی از معیار
اَعمـالِ عبـادي، بـه     مـثالً هاي دینـی،  گیري از تکنولوژيکلی، مقابله با تبدیل شدن بهره

اي مکانیکی و به دور از رویت بدل گیري از تکنولوژي به شیوهاست. اگر بهره» عادات«
شود، کمک آن به ازدیاد معرفت به حداقل (اگـر نـه بـه صـفر) تنـّزل یابـد. ایـن نـوع         

از خـود  « شـود کـه از آن بـا عنـوان    گیري از تکنولوژي منجر به بروز پدیداري میبهره
چارلی » عصر جدید«تر در فیلم شود. این پدیدار به زیبایی هر چه تمامیاد می» بیگانگی

زیـرا موجـب    ؛کلی غیر اخالقی استهچاپلین نموده شده است. از خودبیگانگی امري ب
باید همواره خود آئینـی خـود را محفـوظ نگـاه دارد تـا      شود، فاعل شناسایی که میمی

 این صفت اساسی عاري شود.اخالقی بماند، از 
باید لحظه بـه لحظـه نـو و تـازه شـود و      نگاه فاعل شناسایی به تکنولوژي دینی می

ها و معانی تازه در آن بیابد و یا بدان بیفزاید تـا بـدین   ها و کارکردکوشش کند ظرفیت
 وسیله بازده آن را در کمک به تکاپوي معرفتی خود افزایش بدهد.

ه اتخاذ رویکرد نقادانه به شعائر و مناسک و عبادات و آداب و چاره کار در این زمین
کنـد. تبـدیل   ها به عادت جلوگیري مـی هاست. نگاه نقادانه از بدل شدن این رویهسنت

هـا بـه   تواند موجب شود ایـن ابـزار  هاي دینی به عادات، میعبادات و دیگر تکنولوژي
از شعائر دینی هندوان پراکندن خاکستر اموري شرّ انگیز بدل شوند. به عنوان مثال، یکی 

هـا در  مردگان در رودخانه گنگ و غسل در همین رودخانه است. اما پراکندن خاکسـتر 
در کنار برخی دیگر از عوامل) موجب آلودگی گسترده رودخانه شده است  اًاحیانگنگ (

برخـی از   آورد. درها را به ارمغـان مـی  انواع بیماريمن ؤمو غسل در آن، براي هندوان 
نهـی از منکـر و امـر بـه     «جوامع اسالمی نظیر عربسـتان در اجـراي تکنولـوژي دینـی     

یابد ها رواج میشود، که بسیاري منکرگرانه و کورکورانه عمل می، چنان قشري»معروف
 شود.ها تعطیل میو معروف

آفرینند، نمایند با نظر به میزان شرّي که در عالم میظاهر مقدس می هنقد اموري که ب
 سازد.هاي دینی فراهم میتر از تکنولوژيگیري مناسبامکانی را براي بهره

طــور کلــی و ه هــا بــنکتــه دیگــري کــه در بحــث از ارتبــاط اخــالق و تکنولــوژي
باید مورد توجه قرار داد آن است که رویکرد به اخـالق  هاي دینی به نحو میتکنولوژي
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باشـد و   1هاي واقعی اخالقـی ظر به محتواي رویهباید رویکرد نادر این قبیل مباحث می
هاي هنجاري در این زمینه در این است به اخالق. نقص رویکرد 2نه رویکردي هنجاري

ـ  هـاي  کـارگیري تکنولـوژي  هکه به عوض توجه به شروري که ممکن است از رهگذر ب
هنجـاري  کند که به جهت هاي ذهنی و زبانی توجه میبنديتقسیمدینی حاصل شود به 

تـوان یـک هنجـار را بـا     پذیر نیز نیستند. در این نوع رویکرد، حـداکثر مـی  ابطالبودن، 
هنجاري دیگر تعویض کرد و یا اگر هنجاري به حصر منطقی اتکـا کـرده باشـد، در آن    

سرو کـار دارد و نـه بـا محتـوا، حـداکثر      » صورت«صورت به اعتبار آنکه منطق تنها با 
هـاي  ساختاري صوري براي تقسیم بندي و ارزیـابی چـارچوب  توان از آن به عنوان می

هاي واقعی را به نحو نقادانه ارزیابی توان به کمک آنها مصداقزبانی بهره گرفت اما نمی
هاي اخالقی بـا نظـر بـه شـروري کـه      کرد. در حالی که رویکرد متکی به واقعیت رویه

 ادي است.شود، به نحو عینی قابل نقاز آنها ناشی می اًاحیان

1. substant ive eth ics2 . normat ive



 تکنولوژي دینی: چیستی و امکان تحقق

 منابع

حکمت و  ،»مالحظاتی نقادانه در باره دو مفهوم علم دینی و علم بومی« ،)1386( _____ .، تهران: طرح نوگفت و گو در جهان واقعیکتاب )، 1381علی ( پایا،
، هنر و ارتباطات پژوهشگاه فرهنگ :، تهرانفناوري، فرهنگ و اخالق)، 1387( _____ .)11و  10(شماره مسلسل  3-2ش،  3س، فلسفه

هاي ، شماره1390، آذر و دي ماهنامه سوره اندیشه ،»در باره عقالنیت نقاد« ،)1390( _____ اسالمی. 
، تهران: اندازها و کاربردهاچشمفلسفه تحلیلی و تحلیل فلسفی: مسائل،  الف)، 1391( _____ .223 -221، ص 55و  54

ویراست جدید با پیرایش ها و  ،اندازهاچشم و فلسفه تحلیلی: مسائل ،ج)1391( _____ .48-47، ص 151، ش 4، سپنجرههفته نامه ، »پوپر در ایران« ،ب)1391( _____ انتشار). طرح نو، (در انتظار اجازه وزارت ارشاد براي
نامه دکتر ارج، »ناپذیر پروژه اسالمی کردن علوم انسانیچارههاي تعارض« ،د)1391( _____ .تهران: طرح نو افزایش هاي بسیار،

 ، ویراسته دکتر شهین اعوانی. اعوانیغالمحسین 

 ، تهران: طرح نو.اسطوره چارچوب: در دفاع از علم و عقالنیت ،)1384( پوپر، کارل
، ترجمه ناصر موفقیان، تکنولوژي اسالمی تاریخ مصور ،)1375( و دونالد هیل ، احمد،حسن

 فرهنگی.انتشارات علمی و
 2، 28، شکتاب هفته، »الکساندر دوما در حمام اسالمبول« )،1341( پدر)الکساندر (، دوما

 .194-192، ص1341اردیبهشت 
 ،»هاي فرش ایرانی به زبان موسیقیشگفتی«

–167، ص 19، شنشریه علوم انسانی، »شناسی هنر اسالمیکتاب« ،)1389( محمدي، سمیه
185. 

 .انتشارات خوارزمی تهران: لطفی، ، ترجمه دکتر محمد حسنپایدیا ،)1376( ورنر یگر،



”Adab“ 1391زمستان / 73ش / 18س/  شناسی علوم انسانیروش (1983), Encycloeadia Iranica, Routledge, Vol. 1, 431·444.Akhtar, NavidÅ “The Future is Halal”, BBC World Service, Monday, 21 August2012;http://www.bbc.co.uk/iplayer/episode/b01m0pq2/The_Future_Is_Halal/Ashenburg, Katherine, (2008) The Dirt on Clean:An Unsanitized History , KnopfCanada.Detweiler, Robert, et.al., (2000), Religion and Literature: A Reader, WestminsterJohn Knox Press, 2000.Havas, Peter, (1964) “Four Dimensional Formulation of Newtonian Theory and itsRelation to Relativity Theory”, Reviews of Modern Physics, Vol.36, pp.938·965.Makdisi, George, (1981), The rise of colleges: institutions of learning in Islam andthe West. Edinburgh: Edinburgh University Press.Maxwell, Nicholas, (2007) From Knowledge to Wisdom: a revolution f or Scienceand Humanities, Pentire Press.Miller, David, (1387), “Overcoming the Justificationist Addiction”
,Pak·Shiraz.16-1، صص 87شمارة اول، بهار و تابستان  هاي فلسفی، سال اول،مندرج در: پژوهش Nacim (2011), Shi 'i Islam in Iranian Cinema: Religion and Spiritualityin Film, I. B. Tauris.Paya, Ali (2011), “The Misguided Conception of Objectivity in Humanities andSocial Sciences”, in The Crisis of the Human Sciences False Obj ectivity and theDecline of Creativity , Edited by Thorsten Botz·Bornstein, Gulf University forScience & Technology Publications.

ترجمه فارسی این مقاله به وسیله آقاي دکتر علیرضا منصوري به انجام رسیده است و با عنوان 
فلسفه ، یازدهمین فصل از کتاب »عینیت در علوم انسانی و اجتماعی ءهم شدهمفهومِ بدف«

,Peterson دهد.را تشکیل میتحلیلی و تحلیل فلسفی  Michael, et. al., (2009), Reason and Religious Belief : An Introduction tothe Philosophy of Religion, OUP.Our Lady of Fátima, (2013),http://en.wikipedia.org/wiki/Our_Lady_of_F%C3%A1tima



,Poincaré تکنولوژي دینی: چیستی و امکان تحقق Henry (1952), Science andMethod, Dover Publications,New York.Popper, Karl, (1979), Obj ective Knowledge, OUP, 1979.Reinhartz, Adele (2012, )Bible and Cinema: Fif ty Key Films, Routledge.Shah, Anup (2013) “AIDS in Africa”, http://www.globalissues.org/article/90/aids·in·africaSmith, Virginia, (2007), Clean: a history of personal hygiene andpurity ,OUP.Spain, 2013: “The Influenza Pandemic of 1918”, http://virus.stanford.edu/uda/
 


