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    1چيستي تكنولوژي ديني

هـاي   هايي بـه شـمار آوريـم كـه از يكسـو بـه نيـاز        اگر تكنولوژي را مجموعه برساخته
دهنـد و از سـوي ديگـر (شـماري از      غيرمعرفتي آدمي (از انواع گونه گون) آن پاسخ مي

آنها) به عنوان ابزار در خدمت كمـك بـه علـم و معرفـت (كـه وظيفـه پاسـخگويي بـه         
هاي نظري و  اي از آموزه ، و اگر دين را مجموعه2گيرند هاي معرفتي را دارد) قرار مي نياز

عملي تلقي كنيم كه هدفشان داللت آدمي به شناخت موجودي برين است كـه صـاحب   
آيـد از   توان به توضيحي كه مـي  ، آنگاه مي3آيد و تسليم در برابر اوست م به شمار ميعال

  سخن به ميان آورد.» تكنولوژي ديني«
هايي است كه به منزلـه ابـزار، بـه هـدف      مجموعه برساخته تكنولوژي ديني

  رسانند. مدد مي "صاحب عالم"معرفتي دين، يعني شناخت 

ازمند برخي توضيحات است تا راه را بر سـوء تعبيرهـا   تعريفي كه در باال ارائه شد ني
تـوان در قالـب پاسـخ بـه      هـاي احتمـالي سـد كنـد. ايـن توضـيحات را مـي        و بدفهمي

شـود ارائـه كـرد. برخـي از ايـن       هايي كه در خصوص تعريـف بـاال مطـرح مـي     پرسش
  ها، كه بعضا با يكديگر ارتباطي بسيار نزديك دارند، عبارتند از: پرسش

                                                           
است كه نگارنده با » تكنولوژي ديني«بخشي از يك پژوهش گسترده در باره اي از  صورت مختصر شده. اين مقاله 1

  ابطحي، در دست تكميل دارد. تقي موحدحميدرضا حسني و سيد محمدسيد همكار دانشگاهي، آقايان دكتر كمك دو 
متن كنوني در اختيار تني چند از محققان و دانش پژوهان قرار گرفت و هر يك از راه لطف نكات  اي از تحرير اوليه

هايي از متن  ند. برخي از اين نكات به جنبههاي مختلف مقاله در اختيار نگارنده قرار داد ارجمندي در خصوص بخش
توانست مورد تفسير و قرائتي قرار گيرد كه با نظر نگارنده در تعارض قرار دارد. نگارنده  مقاله نظر داشت كه مي

ل اي مستقل كه متمم و مكم هايي كه براي آنها فراهم آورده، در قالب مقاله اي از اين قبيل موارد را همراه با پاسخ گزيده
تاباند  يابد احيانا نور بيشتري به متن كنوني مي مقاله كنوني است تنظيم كرده است. آن مقاله كه به نحو مستقل انتشار مي

رساند. از برخي ديگر از نكاتي كه به وسيله ناقدان محترم  هاي احتمالي متن مدد مي و به خوانندگان در رفع دشواري
  ب متن استفاده به عمل آمده است.مطرح شده احيانا در بسط و تكميل مطال

دكترعلي فنائي، دكتر محمد مهدي مجاهدي، دكتر علي پروين، داند از اين عزيزان، آقايان  نگارنده بر خود الزم مي 
حميدرضا حسني، دكتر محمد راسخ، سيد محمد ابطحي، محمد رضا جاليي پور، ياسر سيدجعفر علمي، دكتر 

هاي احتمالي مقاله اما صرفا بر عهده  سپاسگزاري كند. مسووليت تمامي كاستي ميردامادي و حسين پايا، صميمانه
  نگارنده است.

  الف) 1391، 1386پايا ( . در خصوص معناي تكنولوژي و تفاوت آن با علم/معرفت بنگريد به:2
گزاره، يكي در كند. بخش نخست با دو  . نگارنده دين را به دو بخش معرفتي و غير معرفتي (تكنولوژيك) تقسيم مي3

بردارنده يك مدعاي وجود شناسانه (انتولوژيك) و ديگري ناظر به امري معرفت شناسانه (اپيستمولوژيك) مشخص 
شناخت اين صاحب و مالك ملك وجود، علي االصول، «، »ملك هستي صاحبي دارد«اند:  شود. اين دو گزاره چنين مي

هاي غير  دين (اعم از عبادات، معامالت، و آداب) همگي در زمره جنبههاي  همه ديگر جنبه». براي ما امكان پذير است
  معرفتي (تكنولوژيك) دين قرار دارند.
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اسـت و اهـداف   » شناخت صاحب عـالم «دين صرفا راهنمايي آدمي به  آيا هدف -١
ديگري مانند باال بردن درجه خشوع و خشيت فرد و يا اكمال فضايل اخالقي وي جـزو  

 شود؟ اهداف دين محسوب نمي

تكنولوژي ظهوريافته يا بكار گرفتـه شـده در يـك    «و » تكنولوژي ديني«آيا ميان  -٢
 تفاوت وجود دارد؟» محيط ديني

  توان تشخيص داد يك تكنولوژي خاص، ديني است يا غير ديني؟ ز كجا ميا -٣
هـاي دينـي يـي توفيـق      توان به ابداع تكنولـوژي  چگونه و تحت كدام شرايط مي -�

فـراهم  » شـناخت صـاحب عـالم   «يافت كه باالترين بازده را در راستاي كمك به هـدف  
  آورند.
هـاي   از تكنولـوژي  گيـري  توان به نحو عيني مشخص ساخت كه بهره چگونه مي -�

ديني به مومنان در دستيابي به هدف دين، يعني نزديك شدن به شناخت صـاحب عـالم،   
 سازد؟ كند و يا آن كه آنان را دور مي كمك مي

هايي وجود دارند كه قطعا غير دينـي باشـند، يعنـي بـه هـيچ روي       آيا تكنولوژي -�
  كمكي به شناخت صاحب عالم نكنند؟

هاي ديگـري كـه احيانـا در ادامـه بحـث مطـرح        ا و پرسشه اما پاسخ به اين پرسش
اي است كه مجموعا چشم انداز معيني را ترسيم  شود نيازمند تمهيد مقدمات چندگانه مي
تر از آنچه در مقام پاسـخ ذكـر خواهـد شـد بهتـر       كنند كه با كمك آن درك همدالنه مي

آيـد ممهـد    پـي مـي  شود. اين مقدمات به تـدريج و در خـالل مبـاحثي كـه در      ميسر مي
بايد بر آن تاكيد ورزيد آن است كه نگارنـده   اي كه اما در ابتداي بحث مي گردد. نكته مي

كند. مختصات رويكرد معرفتي  گراي نقاد استدالالت خود را مطرح مي از منظر يك عقل
. در اين مقام نيـز بـه   1موسوم به عقالنيت نقاد در مواضع ديگري توضيح داده شده است

موضوع و هرجا كه حاجت افتد به ايجاز و اختصار در ايـن خصـوص توضـيح     اقتضاي
بايـد مـورد    ها و بسط مقـال مـي   شود. نكته ديگري كه پيش از پرداختن به پاسخ داده مي

هـا يـا    آيـد در مـواردي از نقـد    اشاره قرار گيرد آن است كه نگارنده در آنچه در پي مـي 
انـد بـراي توضـيح     از اين مقاله را مطالعه كردهاي  هاي اوليه ايضاحات دوستاني كه تحرير

 نكات مورد نظر خود بهره گرفته است.

                                                           
  )1384ب)، پوپر (1391، 1390پايا (. 1
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از جمله اين نكات، يكي كه به نحو مسـتقيم بـا تعريفـي كـه در بـاال در خصـوص       
رسـد الاقـل شـماري از     تكنولوژي ديني مطرح شد ارتباط دارد اين است كه به نظر مـي 

حج، از جانب خدا به پيامبر وحي شده اسـت   هاي ديني، نظير نماز و روزه و تكنولوژي
هاي بشري تلقي كرد. در پاسخ به ايـن   توان آنها را در زمره برساخته و به اين اعتبار نمي

توان متذكر شد كه آداب و عباداتي نظير آنچه مورد اشاره قرار گرفـت در ميـان    نكته مي
با توجه به اختالفاتي كـه   ساكنان شبه جزيره مسبوق به سابقه بوده است. از اين گذشته،

نماز و روزه و «هاي مورد اشاره يعني  ميان فرق مختلف اسالمي در استفاده از تكنولوژي
ها صورتي معـين   توان مدعي شد كه حتي اگر اين تكنولوژي خورد، مي به چشم مي» حج

 هـاي كنـوني   اند كه از جانب حق تبارك و تعالي به پيامبر ارائه شده است، صورت داشته
تر از همه اين كه هر آنچه كه از عالم علـوي   آنها تا حد زيادي برساخته آدميانند. اما مهم

يابـد و در تـراز و مقـامي متناسـب بـا       مي» تنزّل«به جهان سفلي عرضه شود، بالضروره 
گيـرد و در گـذر از    گيرد و رنگ اين جهـاني را بـه خـود مـي     هاي آدمي قرار مي قابليت

شـود كـه    نه كه كانت توضيح  داده اسـت) بـه امـري بـدل مـي     صافي فهم آدمي (آن گو
همكاري فاهمـه آدمـي و گـوهر    » مشترك«خلوص نخستين را فاقد است و به محصول 

  آدمي لقب تواند گرفت.» برساخته«شود و به اين اعتبار  اوليه (نومن) بدل مي
هـاي   تـوان بـه نخسـتين پرسـش از پرسـش      با اين پيش درآمـد مختصـر اكنـون مـي    

  اي كه در ابتداي مقال مطرح شده است پرداخت. گانهشش
اسـت و اهـداف   » شـناخت صـاحب عـالم   «آيا هدف دين صرفا راهنمايي آدمي بـه  

ديگري مانند باال بردن درجه خشوع و خشيت فرد و يا اكمال فضـايل اخالقـي وي   
  شود؟ جزو اهداف دين محسوب نمي

ر از شناخت صـاحب عـالم   به گمان برخي از صاحب نظران، دين اهداف ديگري غي
كند. در اين زمينه يكي از عزيزاني كه بر تحرير نخست مقالـه نظـر داده،    را نيز دنبال مي

  متذكر شده است:
هـا نيسـت. امـا معرفـت دينـي       اي از گزاره بي شك معرفت ديني چيزي جز مجموعه

از مساوي همه ي دين نيست.  به تعبيري پوپري، دين تنها به جهان معرفت كه يكـي  
است، تعلق ندارد، بلكه بخـش بسـيار مهمـي از آن متعلـق بـه       3هاي جهان  زيرجهان

هـايي كـه دينـي     . تجربـه الفاي از:  است. به بيان ديگر، اگر دين را مجموعه 2جهان 
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هـا از سـوي خـود     هايي كه براي بيان آن تجربـه  . گزارهبشوند؛  خوانده يا دانسته مي
هايي كه براي تبيـين آنهـا    . گزارهپشود؛  و مي ها عرضه شده است صاحبان آن تجربه

هـايي عملـي    . آموزهتشود؛ و  از سوي خود ايشان يا ديگران عرضه شده است و مي
هــاي هنجــاري و تجــويزي و بــراي تســهيل و تمهيــد حصــول  كــه در قالــب گــزاره

هـاي ب، پ، ت   شوند، بـدانيم، در ايـن صـورت بخـش     هايي مشابه عرضه مي تجربه
تعلق دارند، ولي بخش  3ي جهان ها اند و به يكي از زيرجهان اي گزارهحاوي معرفت 

 2اي ديني است كه به جهـان   اي يا پديده اي نيست، بلكه وضعيتي يا تجربه الف گزاره
هـا بـه و    تعلق دارد، و ديني بودن سه بخش ديگر دين هم از جمله در گرو ارجاع آن

اي  توان صرفا مجموعه اين، دين را نميناظر بودن آنها بر همين بخش الف است. بنابر
ها دانست، مگر آن كه توضيح داده شود كه مراد از ديـن اينجـا بـه     ها و آموزه از گزاره

ديـن بـه   «مناسبت موضوع بحث و جنس پرسش، صرفا همان معرفت ديني است يـا  
 هاي ديني اسـت. يعنـي در   است، يا اين كه مراد از دين اينجا صرفا متن» مثابه ي متن

 گنجد مراد شود.   مي 3ي جهان  هر حال، دين تا آنجا كه در محدوده

  و دوست ديگري مرقوم داشته است:
ـ  نيد. دارد وجود ديترد باشد» يشناخت«ي امقوله نيد اساساً نكهيا در  بـه  آنكـه  از شيب

 در جـا  همـه . اسـت  شـناخت  از ريغ مانيا و دارد ربط» مانيا« به باشد مربوط شناخت
ـ ا در مذكور فضائل و آمده انيم به سخن مانيا از مسلمانان ماي آسمان كتاب  كتـاب  ني

 متـون  در موجـود ي هـا آمـوزه . است مانيا نيا وهيم معنا كي بهي) اخالق فضائل همانا(
 مومن وجود در مانيا درخت هم تا است مانيا» دنيورز« لزوم ازي حاك زيني قرآن ريغ
 مومنانـه ي زنـدگ  سـبك  بـه  را گـران يدي عمل نمونه با هم و بدهدي اخالق فضائل وهيم

ي اختالفـ  ريـ غي امـر  و اسـت  اختالف محل نيد از شما فيتعر گمانم به. كند دعوت
  .ستين

  و دوست سوم چنين اظهار نظر كرده است:
اين تعريف از دين تقليل گرايانه است. دين صرفا براي شناخت خدا و تسليم در برابـر  

  كند. دنبال مي –اقل در بعضي از اديان حد –او نيست بلكه اهداف اجتماعي را 
  و نيز دوست ديگري يادآور شده است:

دهـد. ديـن    ي اصـلي را تشـكيل مـي    در تعريف دين عنصر سعادت و رستگاري هسـته 
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اي پيشنهادي براي رستگاري است و شناخت موجودي برين فرع اين رستگاري و  بسته
نـد بوديسـم اصـوال موجـود برينـي      كه در اديـاني مان  ن است (بگذريم از اينآمتفرع بر 

ي رستگاري باشد اما رستگاري و تالش بـراي نيـل    متصور نيست  تا شناخت آن الزمه
تا سر حـد امكـان جـامع و    -به آن وجود دارد.) به تعبير ديگر اگر تعريف دين بخواهد 

اي از  رسد: دين مجموعه تر به مقصود به نظر مي به نظرم اين تعريف نزديك -مانع باشد
هـاي فـردي و جمعـي اسـت كـه بـراي نيـل بـه          باورها، احساسات و عواطف و كنش

رستگاري حول يك حقيقت غايي (خدا، يهـوه، نيروانـا و غيـره) سـامان يافتـه و داراي      
بروز و نمود اجتماعي (خصوصا در قالب نهاد) است.  بـر اسـاس ايـن تعريـف هـدف      

تبعي و -ي از اهداف فرعي نهايي دين، هدف معرفتي نيست.   گرچه هدف معرفتي يك
  )  7، ص2009(پترسن و ديگران،  پيراموني دين است.

در پاسخ به نخستين پرسش و نيز نكاتي كه به وسيله ناقدان محترم مورد اشاره قـرار  
رسد منشاء اختالفي كـه ظـاهرا ميـان ديـدگاه      گرفته است بايد توضيح داد كه به نظر مي

 -هاي معنـايي  خورد تلقي متفاوت از ظرفيت چشم مينگارنده و ديدگاه ناقدان محترم به 
كند كه عبـارت اسـت از    دين تنها يك هدف معرفتي دنبال مي«مفهومي مندرج در گزاره 

دهـد   است. استدالل نگارنده كه در ذيل، آن را بيشتر توضيح مـي » شناخت صاحب عالم
همـه  »: راءكُلّ الصـيد فـي جـوف الفـ    «به نحو اجمال و به صورت خالصه اين است كه 

اند، پيشـاپيش در دل همـان گـزاره اصـلي منـدرج       مواردي كه ناقدان محترم متذكر شده
، كه هـدف معرفتـي ديـن و    1است. به عبارت ديگر در پرتو تحقق شناخت صاحب عالم

اي كـه در يـك شـيوه     آموزه اصلي آنست، بسياري (و يا همه) ديگر اهداف دين مدارانه
يزانـي كـه هـدف اصـلي تحقـق يافتـه باشـد)، محقـق         شود (به م زيست ديني مطرح مي

  گردد. اما چرا چنين است؟ مي
يابد يا ناظر بـه امـور مـورد     همه آنچه كه در درون يك شيوه زيست ديني ظهور مي

مدارانه) است و يا چنين نيست. در صـورت اخيـر، ايـن امـور در      -نظر دين (يعني دين
واه ناخواه در تعاملِ شـيوه زيسـت دينـي بـا     گيرند كه خ اي قرار مي زمره نتايج ناخواسته

شوند. تعريف  محيط بزرگتري كه شيوه مورد نظر بخشي از آن است، پديدار مي-زيست
                                                           

بايد مورد تاكيد قرار گيرد كه فرض اصلي در اينجا آن است كه شخص در طلب شناخت صاحب عالم  اين نكته مي. 1
كار نباشد، اصل مساله شناخت منتفي خواهد بود. اما در پرتو شناختي كه ناشي از طلبي است. اگر تشنگي و طلب در 

  هاي ديگري كه در مقاله بدان اشاره شده است، احراز خواهد شد. وجودي و اصيل است، جنبه
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مورد اشاره در باال به اين نتايج ناخواسته كاري ندارد.از آنچه كـه در ارتبـاط بـا اهـداف     
(يعني هدف  يابد، يك بخش مستقيما در برگيرنده همان هدف اصلي دين دين ظهور مي

معرفتي آن) است كه بدان اشاره شد و بخش ديگر داراي دو كاركرد اسـت: يـا از سـنخ    
رسـاند   مقدمه واجب است كه به هدف اصلي دين، يعني شناخت صاحب عالم كمك مي

شود، به عبارت ديگر همچون ابزاري كار شـناخت صـاحب عـالم را     و زمينه ساز آن مي
مدارانه اما از سنخ غيـر معرفتـي،    -مره نتايج و آثار (دينكند، و يا آن كه در ز تسهيل مي

فردي يا همبستگي اجتماعي) است كه از شناخت صـاحب عـالم    ةنظير خشوع يا طمانين
(به ميزاني كه اين شناخت از عمق و محتوا و نزديكي به حقيقت [در معناي مطابقت بـا  

  شود. واقع] برخوردار است) عايد مي
دين تنهـا  «د ديد آيا مدعاي ناقدان محترم در رد اين گزاره كه با اين توضيح حال باي

، برصـواب  »كند كه عبارت است از شـناخت صـاحب عـالم    يك هدف معرفتي دنبال مي
  هاي مطروحه اما نيازمند تمهيد مقدمات متعددي است. است يا خير. پاسخ به نقد

د توضـيح  گرايـان نقـا   نخست اين كه مقصود نگارنـده از شـناخت، چنـان كـه عقـل     
دهند، شناخت عيني در حيطه عمومي است. شناخت عيني، شناختي است كـه ديگـر    مي

توانند بدان دسترسي داشته باشـند و محتـواي آن را مـورد ارزيـابي      فاعالن شناسايي مي
گرايي نقاد متعلـق   ). اين شناخت بر مبناي عقل1979؛ پوپر، 2011نقادانه قرار دهند (پايا،

گيـري از   گرايـان نقـاد صـرفا بـا بهـره      اخت واقع از ديـدگاه عقـل  . شن1است 3به جهان 
  شود. سازيم حاصل مي هايي كه در باره واقعيت بر مي ها و گمانه حدس

ها محصول دست و پنجـه نـرم كـردن فـاعالن شناسـايي بـا        ها و گمانه توليد حدس
واه واقعيت است كه در مواجهه با واقعيت (خواه واقعيت بيروني و طبيعي و خ» مسائلي«

                                                           
ديگر تفكيـك  توان از يك هاي مختلفي را مي دهند كه در واقعيت قلمرو گرايان نقاد كه رئاليست هستند توضيح مي عقل .1

شود. واقعيـت مربـوط    از آن ياد مي 1هاي ممكن عبارت است از عالم واقع كه با نام جهان  كرد. سه قلمرو از اين قلمرو
 2هر فرد آدمي، كه به آن عنوان جهان   tacit knowledgeهاي زيسته و معرفت ضمني  به ادراكات و احساسات و تجربه

كند. اين قلمرو در بردارنـده   ظهور مي 1و جهان  2واقعيت كه از تعامل ميان جهان دهند. و باالخره قلمرو ديگري در  مي
هـا، تـا    هـا و افسـانه   هـا و قصـه   هاي علمي گرفته تا محتواي داستان همه محصوالت خرد و انديشه آدمي است: از نظريه

نواع گونـاگون كـه در شـكل نقاشـي و     هاي هنري از ا ها و تجربه ها، تا اشعار و ايماژ ها و لحن هاي موسيقي و آواز نغمه
كنند، تا طرح و نقشه همه محصوالت تكنولوژيك، و همـه آنچـه    معماري و رقص و حركات موزون و ... تجلي پيدا مي

ترين معيار واقعي بودن را كه عبارت  ، جهاني واقعي است. زيرا مهم3شود. جهان  كه فرهنگ در معناي عام آن ناميده مي
، از طريق تاثير گـذاردن بـر   3كند. جهان  ودن و برخوردار بودن از توان علّي و تاثير گذاري احراز مياست از واجد اثر ب

دهـد،   رخ مـي  2و نيز آنچه در جهان  1، از تحوالت جهان 2گذارد و متقابال از طريق جهان  ، اثر مي1، در جهان 2جهان 
 ).1979نك: پوپر (يابد.  شود و تحول مي متاثر مي
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اي كه كيفيت آن  ها به شيوه ها و گمانه برساخته اجتماع) برايشان رخ نموده است. حدس
هـاي زيسـته خاصـي نظيـر شـهود،       و احيانا در جريان تجربه 2شناخته نيست در جهان 

كنـد و سـپس لبـاس     اتحاد عاقل و معقول، الهام، وحي، برق بصيرت و امثالهم ظهور مي
  شود. كند و به اين ترتيب قابل ارائه به حيطه عمومي مي مي مفاهيم و زبان در بر

هايي كه براي شناخت واقعيت به توضيحي كـه گذشـت برسـاخته     ها و گمانه حدس
كنند. به عبارت ديگر شناخت مـا   شوند به دو نحو به شناخت ما از واقعيت كمك مي مي

  ك مولفه ايجابي.از واقعيت در هر زمان واجد دو مولفه است. يك مولفه سلبي و ي
ايـم و در   مولفه سلبي عبارت است از حدس و گماني كه در باره واقعيـت برسـاخته  

ايـم   ها و خطاهايش پي برده عرضه آن به واقعيت و در جريان ارزيابي نقادانه آن به نقص
كنـد. بخـش اعظـم     ايم كه واقعيت چنان نيست كه اين حدس و گمانه ادعا مي و دريافته

ر هر زمان عبارت است از مجموعه همه آنچه كه از رهگذر پـي بـردن   شناخت آدميان د
انـد: يعنـي درك    هاي خود و ديگران، به نحو سلبي در باره واقعيـت درك كـرده   به خطا

  گويند نيست. ها مي ها و گمانه اند كه واقعيت هر چه باشد، اين چنين كه اين حدس كرده
هايي كـه بـراي شـناخت     ا و گمانهه مولفه ايجابي عبارت است از آن دسته از حدس

هاي نقادانه و تجربي (يعني با محك عقـل   ايم اما عليرغم بهترين تالش واقعيت برساخته
ايم ضعف و خطا و اشـتباه آن را آشـكار سـازيم.     و تحليل و يا با محك تجربه) نتوانسته

آشـكار  ها را كه اين گونه و به نحـو موقـت از ابطـال (يعنـي      ها و گمانه اين نوع حدس
 1»تقويـت شـده  «هـاي   هـا و گمانـه   اند، اصطالحا حدس شدن خطاهايشان) بر كنار مانده

                                                           
1 . Corroborated 

دهنـد بـا    گرايان نقاد در خصوص وجه ايجابي معرفت مورد استفاده قرار مي ها كه عقل ها و گزاره حدس» تقويت«مفهوم 
گيرند تفاوتي اساسي دارد  بكار مي» justificationموجه سازي «كه معرفت شناسان قائل به » confirmationتاييد «مفهوم 
ن نقاد همان گونه كه در متن توضيح داده شد برآنند كه تنهـا راه شـناخت واقعيـت    گرايا بايد بدان توجه كرد. عقل كه مي

هـا برسـاخته موجـوداتي بـا      هـا و گمانـه   هايي در باره آن است. اما از آنجا كـه ايـن حـدس    ها و گمانه برساختن حدس
از نقص و خطا و كاسـتي  هاي ادراكي محدود است بنابراين حتي اگر در مسير صواب نيز قرار داشته باشد خالي  ظرفيت

گرايان نقاد تاكيد دارند كه بـه   تواند واقعيت را چنان كه هست ارائه دهد. به اين اعتبار عقل نيست و به عبارت ديگر نمي
تـرين   بايد آن را در معرض سـخت  هاي واقعيت پيشنهاد شد مي اي از جنبه اي در باره جنبه محض آن كه حدس و گمانه

هـا   هايي كه واجد محتواي تجربي هستند، آزمـون  گيرند. در باره گمانه ها دو صورت به خود مي مونها قرار داد. آز آزمون
تحليلـي  -هـا نيـز نظـري    انـد، آزمـون   هايي كه صرفا نظـري  تحليلي. در مورد گمانه -هم تجربي خواهند بود و هم نظري

هاي نظري را به نحو غير مستقيم مورد آزمـون   نهآيد كه بتوان گما خواهند بود. البته اين امكان نيز در مواردي بوجود مي
هاي نظري (كه در نقـش كبـراي يـك قيـاس ظـاهر       قرار داد. شيوه كار در اين حال اينگونه است كه با استفاده از گمانه

كننـد) برخـي نتـايج تجربـي اسـتنتاج       شوند) و شماري از قضاياي تجربي (كه نقش صغراي همان قياس را ايفـا مـي   مي
هاي نظري كمك كند. به عنوان مثال با اسـتفاده   تواند به محققان در ارزيابي محتواي گمانه رزيابي اين نتايج ميشود. ا مي
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ها و گمانه موقتا جنبـه ايجـابي معرفـت مـا را نسـبت بـه واقعيـت         ناميم. اين حدس مي
ورزنـد   گرايان نقاد بر آن تاكيد مـي  اي كه عقل دهد. اما در مورد اين جنبه نكته تشكيل مي

جابي همواره حالت حدسي و ظنّي خواهد داشت و دير يـا زود  اين است كه شناخت اي
شود و جاي  اي از واقعيت آشكار مي هاي تازه نقص و كاستي آن در پرتو مواجهه با جنبه

  دهد.   تر مي تر و كم نقص اي جامع خود را (اگر توفيق داشته باشيم) به حدس و گمانه
مـواره نـاقص و ناكاملنـد؟ پاسـخ     هاي ما در باره واقعيت ه ها و گمانه اما چرا حدس

اي نامتناهي غني و ذو ابعـاد و   گرايان نقاد به گونه اين است كه واقعيت بنا به فرض عقل
هاي متعدد و التُعد و التُحصي است. در حالي كـه آدمـي موجـودي     ها و بطن داراي اليه

اي كـه   انههاي ادراكي غير كامل و خطا پذير است. مدل و تصوير و گم محدود با ظرفيت
سازد بالضروره با نقص و كاستي همراه است زيرا  چنين موجودي از امر نامحدود بر مي

  تواند بر امر محدود احاطه پيدا كند. امر نامحدود نمي
هاي تقويت شده است چنان  ها و گمان شناخت ايجابي كه يكسره برساخته از حدس

دس و گمانـه و مـدل و   كه گفته شد موقت است و ديـر يـا زود جـاي خـود را بـه حـ      
هـاي   گري و وحدت بخشي و پيشـي بينـي   دهد كه از توان تبيين تصويري از واقعيت مي

بديع بيشتري برخوردار است. اما نكته مهم اين است كه شناخت جديد، شناخت پيشين 
را، اگر به نحو جامعي تقويت شده باقي مانـده بـوده اسـت، بـه نحـو تقريبـي در خـود        

                                                                                                                                        
  توان ميان دو دعوي متافيزيكي از حيث مثمر ثمر بودن آنها براي رشد معرفت علمي قضاوت كرد. از اين شيوه مي

بايـد بـراي    و نظـري) آشـكار شـد در آن صـورت مـي      اگر نقص و كاستي حدس و گمانه در مواجهه با آزمون (تجربي
هاي آشكار شده) اقدام كرد. اما اگر حدس و گمانه مـورد   اي بهتر (يعني فاقد نقص جايگزين كردن آن با حدس و گمانه

گرايان نقاد آن را (موقتـا)   هاي تجربي و نظري با موفقيت بيرون آمد، در آن صورت عقل ترين آزمون نظر از عهده سخت
دهند. امـا ايـن معرفـت     هاي ايجابي جاي مي كنند و در زمره معرفت منزله بهترين كوشش براي فهم واقعيت تلقي ميبه 

  كند. اي بودن خود را حفظ مي موقت، همواره شان حدسي و گمانه
حدس و ها، رويكردي است كه از ابتدا در راستاي اشكار ساختن نقايص  گمانه» تقويت«به اين ترتيب رويكرد متكي به 

  گيري شده است. گمانه سمت
هـاي قـوت حـدس و گمانـه و تاكيـد بـر        از همان ابتدا ناظر به برجسته ساختن جنبـه » تاييد«در برابر رويكرد متكي به 

  آنهاست.
يك نظريه، فاقد هرگونه ارزش معرفت بخشـي اسـت و تنهـا    » تاييد«كنند كه  گرايان نقاد در اين خصوص تاكيد مي عقل

يك گمانه صـرفا عبـارت اسـت از    » تاييد«بردن درجه اطمينان رواني فرد نسبت به گمانه پيشنهادي است. كاركرد آن باال
تكرار همان مدعاي اصلي گمانه، احيانا به بياني ديگر. اما تكرار يك مدعا موجب آموختن نكته تازه يا در بـاره واقعيـت   

تـوان   ه مباحث معرفت شناسانه ندارد. يقين و اطمينان را ميشود. از سوي ديگر باال رفتن اطمينان رواني نيز ربطي ب نمي
هاي بيروني در فرد القاء كرد بي آن كه امري كه بدان يقين حاصل شده اسـت مبنـايي در واقعيـت     با انواع علل و اسباب

  داشته باشد.
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هـاي   د. به عبارت ديگر، شناخت واقع، امري انباشتي است. شـناخت دار محفوظ نگاه مي
هـاي   دهنـد، از شـناخت   گرايان نقاد توضيح مي هايي كه عقل تقويت شده پيشين، به شيوه

هـاي بـديع    گـري و وحـدت بخشـي و پيشـي بينـي      تقويت شده بعدي كه از توان تبيين
. بـه عنـوان مثـال،    1اسـت » استنتاج به نحـو تقريبـي  «بيشتري برخوردار شده است، قابل 

نظريه نسبيت اينشتاين در همان حال كه بطالن نظريه مكانيك نيوتن را در باره واقعيـت  
سازد، اما به اعتبار آن كه نظريـه نيـوتن بـه مـدت دو قـرن و نـيم بـا         فيزيكي آشكار مي

ـ    موفقيت از عهده تبيين پديدار ه هاي عالم فيزيكي بر آمده است، اين نظريـه را يكسـره ب
ايـم از   دهد كه چرا نظريه نيوتن در حدي كه شاهد بوده اندازد، بلكه توضيح مي دور نمي

دهد كـه نظريـه نيـوتن صـورتي      موفقيت برخوردار بوده است. نظريه اينشتاين نشان مي
هايي سـاده   توان با استفاده از فرض تقريبي و ناقص از نظريه نسبيت است و بنابراين مي

  .2كرد» استنتاج«از نظريه نسبيت  كننده نظريه نيوتن را
آنچه كه گفته شد ناظر بود به معرفت يا شناخت عيني كه عبارت اسـت از شـناختي   

قابل دسترسي و ارزيابي براي ديگران است. شـخص   3كه در حيطه عمومي و در جهان 
» شـناخت «واقع برخوردار شـود. امـا اوال ايـن    » شناخت«نيز از  2تواند در جهان البته مي

هني است و براي ديگران قابل دسترس نيست. ثانيا، امكان تصـحيح آن وجـود نـدارد.    ذ
ها صرفا از رهگذر ارزيابي نقادانه آنها امكان پذير اسـت.   ها و گمانه زيرا، تصحيح حدس

اي عقلي و تحليلي با نظر بـه   رسد: به شيوه اين ارزيابي نقادانه به دو صورت به انجام مي
گيري از محك تجربه.  اي تجربي و عملي، با بهره عرفتي؛ به شيوهساختار دروني دعوي م

اما نكته مهم در اين ميان آن است كه اين هر دو نوع تصحيح شـناخت، صـرفا بـه مـدد     
در اختيـار  » معرفـت «شـود كـه بـه عنـوان      هايي انجام مي گيري از نظريه نقادي و با بهره

كه نقادي به نحو تجربـي صـورت    داريم. يعني در نقادي يك دعوي معرفتي، حتي آنجا
 3هـاي پايـه   گيري از گزاره شود عبارت است از بهره پذيرد، آنچه كه در عمل واقع مي مي

هـاي تجربـي    هايي هستند تقويت شده و گزارشـگر آن بخـش از جنبـه    (كه  خود گمانه
واقعيت كه از درجه كليت كمتري نسبت به نظريه يا گمانه مورد نظـر برخوردارنـد). در   

جربه، يك حدس و گمانه تقويت شده كه از درجه كليت كمتري در قيـاس بـا دعـوي    ت
                                                           

 ).2007. ماكسول (1
  )1964هواس (. 2

3. Basic statements 



  ۱۷  تكنولوژي ديني: چيستي و امكان تحقق

 

كند  معرفتي مورد بررسي برخوردار است، و وضع و حال شرايط آزمايش را توصيف مي
رود كه مدعايي در باره واقعيت مطرح  به مصاف دعوي (يا نظريه و گمانه) مورد نظر مي

ز دو تعبيـه منطقـي يعنـي نفـي تـالي در قيـاس       گيـري ا  ساخته است. در اينجا و با بهره
كنيم دعوي معرفتـي مـورد نظـر را ابطـال كنـيم،       استثنايي و يا برهان خلف، كوشش مي

  .1يعني نقاط ضعف و كاستي آن را آشكار سازيم
اي كه توضيح داده شد تنها در حيطه عمومي يعنـي در جهـان    ارزيابي نقادانه به شيوه

تواند نظريه يا حدس و  پذير است. يعني شخص نمي امكان و در گفت و گو با ديگران 3
هـاي بـين    ها و كاسـتي  اي را كه خود برساخته است و به زعم خود آن را از نقص گمانه

عاري كرده است، مورد ارزيابي نقادانه قرار دهد. دليل اين امر آن است كه اگر شـخص  
زند و از همان ابتـدا   ن سرباز ميهاي نظريه خود آگاه باشد، از پذيرش آ از ابتدا به نقص

اي را بـر بسـازد كـه خـود او در حقـش گمـان خطـا         كوشد نظريه و حدس و گمانه مي
برد. اما هر نظريه و حدس و گمانه برساخته آدمي، چنان كه اشـاره شـد، بالضـروره     نمي

ناقص و داراي كم و كاست است و مطابق با واقع (كما هو حقه) نيسـت. بـا ايـن حـال     
هاي نظريه خويش حالت نابينايي و عدم اطالع  ها و كاستي ص، نسبت به نقصخود شخ

هـايي كـه شـخص بـر      هـا و فرضـيه   هاي گمانـه  ها و ضعف دارد. به عبارت ديگر نقص
شـوند. بـه ايـن ترتيـب خـود       او واقع مـي  2»نقطه كور معرفتي«سازد در به اصطالح  مي

  به درستي آن باور دارد نيست.اي كه خود برساخته است و  شخص قادر به نقد نظريه
توان افزود كه هر فرد، اگر به حيطه عمـومي دسترسـي    در توضيح بيشتر اين نكته مي

اي را كـه بـر سـاخته اسـت در      تواند حدس و گمانه نداشته باشد، در آن صورت تنها مي
. پرتو دانش و معرفتي كه دارد نقادي كند (نقادي به هر دو معنايي كه در باال ذكـر شـد)  

حال اگر حدس و گمانه برساخته شده از همان ابتدا با مجموعـه آنچـه كـه شـخص بـه      
زند. زيـرا   در اختيار دارد در تعارض باشد، شخص از قبول آن سر باز مي معرفتعنوان 

هـا را كـه بـا يكـديگر تعـارض       تواند در آن واحد اين دو مجموعه از گمانه شخص نمي
شود نظـام معرفتـي    هم نگاه دارد: اين امر موجب ميدارند در نظام معرفتي خود در كنار 

                                                           
  ).1387ميلر ( .1
اي  ساخته شده است. در شبكيه چشم آدمـي نقطـه   »نقطه كور در ميدان ديد«در قياس با  »ه كور معرفتينقط«صطالح . ا2

گذرند تا به مغز برسند. در خود اين نقطـه هـيچ نـوع گيرنـده نـوري موجـود        قرار دارد كه همه اعصاب بينايي از آن مي
  ماند. مي »نابينا«كند و در قابل آن  اطالع پيدا نمينيست و به اين اعتبار اگر پرتو نوري بر روي آن بيفتد، مغز از آن 



  ۱۳۹۱زمستان / ۷۳ش / ۱۸س/  شناسي علوم انساني روش  ١٨

او ناسازگار شود و در اين حالت واقع نمايي آن خدشه دار خواهد شد. اما اگر شـخص  
گيري از بهترين امكانات معرفتـي كـه در اختيـار دارد حـدس و گمانـه خـود را        با بهره

هـاي ضـعف و    نبهارزيابي كرد و در آن نقصي نيافت، معنايش اين است كه  نسبت به ج
كاستي آن (كه حدس و گمانه مورد اشاره بالضروره از آن عاري نيست) نابيناسـت. ايـن   

پيشين خود  معرفتينكته در مورد حالتي كه شخص، حدس و گمانه تازه را به مجموعه 
  ترجيح دهد و جايگزين آن نمايد نيز عينا صادق است.

ي تنها به دور از ديگر آدميان زندگي ا حي بن يقظان يا رابينسون كروزو كه در جزيره
دسترسي ندارند و بنابراين از نعمت نقـد شـدن محرومنـد. معرفـت      3كنند، به جهان  مي

اين دو ، حتي اگر به واقع هم اصابت كرده باشد و واقع نما باشد، براي خود آندو قابـل  
ـ  ه قـول  سنجش و ارزيابي نيست. موقعيت معرفتي اين دو نظير موقعيت كسي است كه ب

هاي متعددي از يك نسخه معين از يـك روزنامـه معـين را در     ويتگنشتاين متاخر شماره
هاي مشابه مندرج است بـراي او كـه    اختيار دارد. سنجش اعتبار خبري كه در اين نسخه

  .1شود به منبع ديگري دسترسي ندارد غير ممكن مي
يتي است كه ارگانيزم بـدان  گرايان نقاد، تكاپوي معرفتي، مهمترين فعال از ديدگاه عقل

شود. اين فعاليت در مورد انسان عالوه بر ارزش ذاتي، واجـد ارزش ابـزاري    مشغول مي
. اگر شناخت شخص از محيط تدقيق نشود، بقاي وي با تهديد جدي مواجـه  2نيز هست

  شود. مي
هاي جديـد   يابد: از طريق عرضه هر چه بيشتر گمانه تدقيق معرفت چگونه تحقق مي

 -هاي مختلف واقعيت و نقادي بيرحمانه آنها (به هـر دو صـورت تحليلـي    باره جنبهدر 
هاي  در مورد شناخت«نظري و تجربي  -هاي غيرتجربي) و تحليلي نظري (براي شناخت

  ).  »تجربي

                                                           
اي در باره گياهان سمي و جانوران موذي سـامان   فرض كنيد رابينسون كروزو يا حي بن يقظان در جزيره خود نظريه .1

پـذير   دهند. اين نظريه حتي اگر صحيح باشد، تشخيص آن براي اين دو تن كه به حيطه عمومي دسترسي ندارنـد امكـان  
نيست. زيرا حتي اگر اين دو تن اقدام به آزمودن تجربي نظرات خود كنند، نتايج حاصل از آزمون، خواه در جهت تاييـد  

كنـد. آن دو در حصـار پـيش     و تقويت گمانه آنان باشد و خواه در جهت ابطال آن، براي آنان بهره معرفتي حاصل نمـي 
نگرد برخـوردار   هاي ديگري به واقعيت مي با پيش فرض هاي شخصي خود اسيرند و از نعمت وجود مخاطبي كه فرض

تواند  دهد. معرفت اين افراد نمي كاركرد خود را از دست مي» ها تُعرف االشياء باضداد«نيستند. در غياب اين تقابل، قاعده 
  آن اشكار شود.» نقاط كور«با معرفت بديلي در تقابل قرار گيرد تا 

  شود. در ادامه مقاله توضيح داده مي» ارزش ابزاري«و  »ارزش ذاتي«. در خصوص دو مفهوم 2
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گرايان نقاد با توجه به همين نكتـه موكـدا تاكيـد دارنـد كـه در عرصـه كسـب         عقل
است. » رشد معرفت«نيست بلكه » معرفت«ر است، معرفت، آنچه كه از اهميت برخوردا

رشد معرفت از رهگذر حذف خطا و در قيـاس بـا آنچـه در گذشـته معرفـت شـناخته       
  شود. شده است، حاصل مي مي

توجه به اين نكته حائز اهميت است كه اگر شـخص و جامعـه مسـتمرا در تكـاپوي     
اين عالم مسـتمرا در حـال    رشد معرفت از واقعيت نباشند، به اعتبار آن كه همه چيز در

دگرگوني است و به اعتبار آن كه واقعيـت واجـد بينهايـت ظرفيـت اسـت، بـروز ايـن        
هـاي معرفتـي خـود را از     تواند بقاي موجوداتي را كـه بهـره   ها و تحقق آنها، مي ظرفيت

 اند منتفي سازد. البته نبايد از ياد برد كه نابودي افراد حتـي  واقعيت مستمرا افزايش نداده
كنند نيز امكان وقوع دارد. اما شانس بقـاي آن   در حالي كه براي كسب معرفت تالش مي

كه جاهل است در قياس با شانس بقاي آن كـه تـا حـد امكـان خـود را بـه معرفـت از        
واقعيت مجهز كرده است به مراتب كمتر است. بروز بيماري آنفوالنزا در اسپانيا در سال 

. امـا بـا شـناخت نحـوه عمـل      1نفر در اروپا منجـر شـد  ميليون  50تا  40به مرگ  1918
ها، ديگـر شـاهد ايـن گونـه تلفـات سـنگين        ها و تهيه آنتي بيوتيك ها و ويروس باكتري

اي ظهور كند كـه بـه افـراد مجـال      ايم. البته در آينده ممكن است ارگانيزم ناشناخته نبوده
ستين بار ظهور كـرد درمـاني   ندهد پادزهر آن را بسازند! زماني كه بيماري ايدز براي نخ

برايش وجود نداشت و شمار تلفات ناشي از آن باال بود. اما امروزه در اروپـا و آمريكـا   
(اما نه در افريقا)، تا حد زيادي توانايي براي مقابله با اين بيمـاري بـه واسـطه شـناخت     

  2نحوه عمل آن باال رفته است.
هاي ادراكي خود تا  همه ظرفيت بايد از براي حداكثر كردن رشد معرفت، شخص مي

آنجا كه مقدور است به نحو تام و تمام بهـره بگيـرد. در اينجاسـت كـه از يكسـو، پـاي       
هـاي بصـيرت و    هـا و بارقـه   هـا و الهـام   هـاي زيسـته، شـهود    (كه جهان تجربه 2جهان 

 2آيـد. هـر چـه جهـان      هاي شخصي) است بـه ميـان مـي    هاي ضمني و مهارت معرفت
هـاي پرمحتـوا    تر و نـاظر بـه راه حـل    هاي پربار انس دستيابي به گمانهتر، ش شخص غني

براي مسائل واقعي افزونتر. از همين روست كه مثال توفيـق پوانكـاره در پيونـد زدن دو    
حوزه كامال متفاوت رياضي كه امري كامال بديع و دور از انتظـار بـود از آن رو حاصـل    
                                                           
1. [Spain, 2013] 
2. Shah (2013)  
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ر مسائلي بود كه ديگر رياضي دانان، كـه از  ها به نحو همزمان درگي شد كه ذهن او مدت
ها توجه نداشـتند. آنـان كوشـش خـود      توانايي چندگانه پوانكاره برخوردار نبودند، بدان

صرفا معطوف به يكي از اين دو دسته مساله كرده بودند و به نحـو همزمـان بـه هـر دو     
ريج براي حل مسـاله  او را به تد 2نپرداخته بودند. ورزيدن پوانكاره با اين مسائل جهان 

دهد يك روز زماني كه قصد داشت سوار  آماده كرد و باالخره آن گونه كه خود شرح مي
اي شود ناگهان راه حل هر دو مساله را در قالب يك فرمول در زير پاي خود (با  كالسكه

. اين فرمول البته به سرعت به حيطـه عمـومي عرضـه    1چشم عقل خويش) مشاهده كرد
دانان دسـترس پـذير بـود     كه براي همه رياضي 3پوانكاره به جهان  2ان شد يعني از جه

  انتقال يافت.
بايد از ظرفيت نقادي در حيطـه عمـومي حـداكثر بهـره را      از سوي ديگر شخص مي

ببرد. در اينجا مساله گفت و گو، با همه لوازمش، نظير برابر دانستن ديگري بـا خـود در   
يعنـي بـه   » اي جهاني است بنشسته در گوشـه «، »گريدي«انسانيت، قبول اين نكته كه هر 

هاي زيسته خـود) دسترسـي دارد  كـه     و از طريق تجربه 2هايي از واقعيت (جهان  بخش
ديگران فاقد آنند، و ديگر پذيرش اين كه جهل مـا بـي پايـان اسـت و از مسـير نقـادي       

  اهش دهيم.توانيم، اگر خوش شانس باشيم و مهيا، اندكي از اشتباهات خود را ك مي
هـاي ادراكـي خـود، بـه ابـداع       بايـد بـراي بسـط ظرفيـت     از سوي سوم، شخص مي

هـاي مختلـف واقعيـت را بـراي وي بـه       هايي بپردازد كه توانايي كاوش در قلمـرو  ابزار
هايي را باال ببرد  اضعاف مضاعف ازدياد بخشد و ازين طريق شانس صورت بندي گمانه

ها در اين زمينـه   ارف و ناآشناي واقعيتند. تكنولوژيهاي بديع و غيرمتع كه ناظر به بخش
  كنند. به فرد كمك مي

اي را بـه انجـام    هاي ديني هستند كه چنين وظيفـه  در قلمرو معرفت ديني، تكنولوژي
  رسانند. مي

هـا احيانـا    البته چنان كه در متن توضيح داده شده از رهگذر كاربرد ايـن تكنولـوژي  
عـالوه بـر آن كـه    » حـج «شـود. مـثال تكنولـوژي     مـي  نتايج جانبي ديگري نيـز حاصـل  

(به شرط كاربرد صحيح آن، كه در باره آن در بخش پاياني مقاله توضـيح داده  » تواند مي«
                                                           

هاي غير اقليدسـي و نيـز    نويسد سرگرم پژوهش بر روي دو قلمرو مختلف يعني هندسه وانكاره آن گونه كه خود ميپ. 1
زيده بود. او اين نام را بـه احتـرام اسـتادش    را برگ "Fuchsian functionsتوابع فوشن "توابعي بود كه وي براي آنها نام 

 ).56-52، 1952پوانكاره (  انتخاب كرده بود. Lazarus Fuchsالزارس فوش 
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توانـد بـه    شده است) به هدف اصلي دين، يعني شناخت صاحب عالم كمـك كنـد، مـي   
. امـا توجـه   1دهمبستگي بيشتر اجتماعي و توجه به رفاه مستمندان و ... نيز مـدد برسـان  

هاي غير ديني نيـز كـم و    ها و رويكرد كنيد كه اين اهداف اجتماعي، به كمك ايدئولوژي
ها، هدف اصلي دين نيسـت. هـدف اصـلي     ند. اما هيچ يك از اين جنبها بيش قابل تحقق

دين آن است كه شخص را با ادب محضر حق آشنا كند: از رهگـذر ايـن آشـنايي همـه     
تـر   تر و نزديك تر و اصيل اهد شد (به ميزاني كه آشنايي عميقهاي ديگر حاصل خو جنبه

  به واقع باشد).
تـوان در رويكـرد پيـامبر (ص) در ابـالغ پيـام و اسـتراتژي        اين نكته را بخـوبي مـي  

هـاي قدرتمنـدي    ها و سنت ادب محضر حق مشاهده كرد. پيامبر با نهاد 2»دروني سازي«
تران و يا نظر كردن به زنان به عنوان موجـوداتي  داري يا زنده به گور كردن دخ نظير برده

فرودست و يا عدم رعايت حجـاب و يـا مشـروبخواري و قمـار بـازي و انـواع ديگـر        
منكرات اخالقي مواجه بود. استراتژي اصلي پيامبر آن بود كه به تـدريج بـا آشـنا كـردن     

حضور ايـن  «در تازه ايمان آوردگان با ادب محضر حق، آنان را متوجه اين نكته كند كه 
بايد ادب محضر را مراعات كرد. به ميزاني كـه شـخص بـه عظمـت      مي» سلطان شگرف

كند. چنين فـردي   صاحب عالم شناخت پيدا كند به لوازم ادب محضر او نيز علم پيدا مي
داري رضـايت دهـد، يـا حجـاب ظـاهر و بـاطن را ناديـده         تواند به برده مثال ديگر نمي

هـا بـه ميـزان     منهيات اخالقي شود. البته همه اين مراعات ادببينگارد، يا مرتكب ديگر 
  فهم آدمي از صاحب عالم است.

با توجه به اين توضيحات اميدوارم روشن شده باشد كه اوال مـن مجموعـه ديـن را    
دانم و نه چهار بخش. ثانيـا، تجربـه شخصـي را اساسـا از      تنها متشكل از يك بخش مي

                                                           
خداى بزرگ ايمـان را بـراى پـاك كـردن     : «خوانيم مي(س) حضرت زهرا منسوب به براي مثال در خطبه فدكيه . 1

زكات را براى تزكيـه نفـس و افـزايش روزى، و روزه را    شما از شرك، و نماز را براى پاك نمودن شما از تكبر، و 
ها، و اطاعـت مـا خانـدان را     ورزى را براى التيام قلب براى تثبيت اخالص، و حج را براى استحكام دين، و عدالت

ها، و امامتمان را براى رهايى از تفرقه، و جهاد را براى عزت اسالم، و صبر را براى كمـك در   براى نظم يافتن ملت
و امر به معروف را براى مصلحت جامعه، و نيكى به پدر و مادر را بـراى رهـايى از    .ست آوردن پاداش قرار دادبد

غضب الهى، و صله ارحام را براى طوالنى شدن عمر و افزايش جمعيت، و قصاص را وسيله حفظ خونها، و وفاى 
و . فروشى مقرر فرمـود  زن را براى رفع كمبه نذر را براى در معرض مغفرت الهى قرار گرفتن، و دقت در كيل و و

نهى از شرابخوارى را براى پاكيزگى از زشتى، و حرمت نسبت ناروا دادن را براى عدم دورى از رحمـت الهـى، و   
  ».پرستى خالص شوند ترك دزدى را براى پاكدامنى قرار داد، و شرك را حرام كرد تا در يگانه

2 . internalisation 
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. تجربـه  3و نه معرفت در جهـان   2نه معرفت در جهان  آورم. سنخ معرفت به شمار نمي
شخصي امري وجودي است. در آن مقام اساسا مفاهيم و زبان راه ندارند. بعد از آن كـه  

) آن در قالب زبان و 2باز آفريني(اما نه 1بازسازيتوانيم به  تجربه به پايان رسيد احيانا مي
گرايـان نقـاد    نيز، بـه توضـيحي كـه عقـل    هاي زيسته  مفاهيم بپردازيم. باز آفريني تجربه

آيـد.   دهند، غير ممكن است. هر تجربه امري كامال يگانه است و تنها يكبار پديد مـي  مي
كسي 3تكرار يك تجربه خاص، حتي براي صاحب آن ناممكن است چه رسد به ديگران.

هـاي   تواند با تكيه به حافظه و ظرفيت كه واجد يك تجربه شخصي خاص بوده است مي
اي معنـادار و در   اي را كه پيشـتر داشـته اسـت در قالـب خـاطره      ادراكي خويش، تجربه

كند. اين مدل بازسـازي   "باز سازي"تركيبي از احساسات و توصيفات ذهني، براي خود 
تجربه مورد نظر نيست. ميزان دقت اين مدل نيـز در بازنمـايي تجربـه    » عين«شده، البته 

احساسي افراد متفاوت است. تجربه بازسازي -ي ادراكيها مورد نظر، با توجه به ظرفيت
تواند به حيطه عمومي انتقال يابد و به ديگـران عرضـه    شده در قالب زبان و مفاهيم، مي

هاي  هاي ادراكي خود، تجربه توانند، باز هم در حد توانايي گردد. هر يك از مخاطبان مي
اي گمانـه   كرده است، بـه شـيوه  زيسته ديگري را بر اساس توصيفاتي كه از وي دريافت 

زنانه، براي خويش بازسازي كند. اين بازسازي تازه نيز نـه طـابق النعـل بالنعـل مطـابق      
  بازسازي صاحب تجربه است و نه مطابق تجربه زيسته اوليه او.

هـا،   و زمينه سازي براي توليد گمانه 2هاي وجودي اما براي غني كردن جهان  تجربه
تـر،   تر و غنـي  هاي وجودي افراد متنوع .هر چه تجربه4رت داردبه توضيحي كه آمد ضرو

هاي پرمحتوايي در باره واقعيت بربسازند كه كـم و   شانس آن كه با استفاده از آنها گمانه
  بيش در مسير اصابت به واقع قرار داشته باشد فزونتر. و البته فالعكس عكس.

منتقـدان، ديـن، اوال و    شود كه بـر خـالف نظـر    از توضيحاتي كه ذكر شد روشن مي
هـاي غيـر معرفتـي، از جملـه      اسـت. همـه جنبـه   » معرفتـي «و » شـناختي «اصالتا، امري 

(نظيـر انـواع   » هـاي ايمـاني   ورزيدن«هاي عرفاني)،  (همچون سلوك» هاي زيسته تجربه«
، اگر و تنها اگـر (و ايـن شـرط، شـرط مهمـي اسـت) بـه        »هاي شخصي باور«عبادات)، 

                                                           
1. reconstruction 

2. re-enactment 

  الف). 191)، پايا (8و 7، فصول 1384هاي زيسته بنگريد به: پوپر ( آفريني تجربه -در خصوص ناممكن بودن باز. 3
  الف و ج). 1391رجوع كنيد به پايا ( 3براي غني ساختن جهان  2در مورد اهميت جهان  .4
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هـا و   ر معناي وسيعي كه توضيح داده شد) مـدد برسـانند، ابـزار   معرفت صاحب عالم (د
آيند. امـا ايـن تكاپوهـا، بخـودي خـود و در غيـاب        به شمار مي» ديني«هايي  تكنولوژي

كنند. رستگاري نيز صـرفا در پرتـو    پيدا نمي» ديني«معرفت صاحب عالم، شان و وصف 
فت صاحب عـالم (كـه در   يابد. اگر عنصر شناخت و معر شناخت صاحب عالم، معنا مي

اي كـه بـا عنـوان ديـن      شود) از مجموعـه  هاي متنوعي از او ياد مي فرهنگ ديني با تعبير
  شود. مجموعه ناپديد مي» ديني«شود حذف گردد، وجه  مشخص مي

هـاي معنـايي و    واجـد ظرفيـت  » شـناخت صـاحب عـالم   «با توجه به آن كه مفهـوم  
هـاي   به اعتبار قابليت» ها تكنولوژي«به آن كه مفهومي بسيار گسترده است و نيز با توجه 

توانند به نحو بالقوه اَشكال كامال تازه و متنوعي به خـود   آدمي براي ابداع و نوآوري، مي
وجود نخواهد » هاي ديني تكنولوژي«بگيرند، علي االصول حد يقفي براي شمار و انواع 
آيد، و به دومين و سـومين پرسشـي    داشت. اما اين نكته بايد در پرتو آنچه كه در پي مي

  كه در ابتداي مقال مطرح شد ارتباط دارد، با دقت بيشتري فهم شود.
  پرسش دوم چنين بود:

تكنولوژي ظهوريافته يا بكارگرفته شده در يك محـيط  «و » تكنولوژي ديني«آيا ميان 
 تفاوت وجود دارد؟» ديني

  ين است:پرسش سوم كه با دومين پرسش رابطه نزديك دارد، چن
  توان تشخيص داد يك تكنولوژي خاص، ديني است يا غير ديني؟ از كجا مي

توان دريافـت كـه مـثال     عرضه شد مي» تكنولوژي ديني«با نظر به تعريفي كه در باره 
هـايي ماننـد نمـاز، حـج، روزه، دعـا و نيـايش در زمـره         هـا و آئـين   در دين اسالم رويه

هاي دينـي بـه    در زمره تكنولوژي» عرفان عملي«ن هستند. همچني» هاي ديني تكنولوژي«
هـاي   هايي دانست كه در كتابچه توان نظير دستورالعملي آيد. عرفان عملي را مي شمار مي
هـاي   هـا و محصـوالت و رويـه    ها و دستگاه مندرج است كه به همراه سيستم 1راهنمايي

اي اسـتفاده از آنهـا   هاي غير ديني و جهت آموزش كاربران بر عملي در حوزه تكنولوژي
شود. نظير كتابچه راهنماي استفاده از كامپيوتر يا كتاب آشپزي يـا كتـاب تعلـيم     ارائه مي

  رانندگي.
نام دارد، اما صرفا به مواردي كه ذكـر شـد محـدود    » تكنولوژي ديني«دامنه آنچه كه 

                                                           
1. manuals 
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المعنـا  گيرد كه قريـب   جاي مي» ادب اسالمي«. همه آنچه كه ذيل مفهوم پربار 1شود نمي
جـاي  » تكنولوژي دينـي «در فلسفه كالسيك يونان است، نيز در زمره  2»پايديا«با مفهوم 

  .3دارد
شوند  مباحث فقه و اصول نيز به اعتبار جنبه ابزاري بودنشان تكنولوژي محسوب مي

آيند. فتاواي فقهي  اند، تكنولوژي ديني به شمار مي و چون در فرهنگ اسالمي پديد آمده
انـد.   هـاي دينـي   هاي عمليه مندرج است همگي در زمره تكنولوژي در رسائلو آنچه كه 

هاي ديگر نگارنـده آمـده    فقه نوعي مهندسي است و مجتهدان به توضيحي كه در نوشته
  .  4است، همچون مهندسانند

هنـر  «تـوان بـه    گيـرد مـي   قرار مـي » تكنولوژي ديني«از انواع ديگر آنچه كه در زمره 
اي از يـك چنـين    تنوع آن اشاره كرد. به عنوان مثال، تعزيـه نمونـه  و مصاديق م» اسالمي

 .تكنولوژي در عرصه هنر است

اند، خواه مستقيما بـه   هايي كه در درون فرهنگ و تمدن اسالمي رشد كرده ديگر هنر
هـاي موجـود در    وسيله مسـلمانان ابـداع شـده باشـند و خـواه بـا الگـوگيري از نمونـه        

آينـد. از   هاي اسالمي به شمار مي ي شده باشند، در زمره هنرهاي ديگر بومي ساز فرهنگ
تـوان بـه مينيـاتور و نگـارگري و خطـاطي و سـفالگري در تمـدن         ها مي جمله اين هنر

هاي ديني بـه   اسالمي اشاره كرد. معماري اسالمي نيز با همه تنوع آن در زمره تكنولوژي
  5آيد. شمار مي

اي طـوالني دارد   هاي ديني سابقه وزه تكنولوژيادبيات و شعر و رمان ديني نيز در ح
هـاي   هرچند كه در ايران، سنت رمان نويسي چندان ديرپا نيست. فيلم و سـينما و بـازي  

تـوان بـه    هايي نسبتا متاخرند نيز مـي  ويديويي و كامپيوتري و نظاير آنها را كه تكنولوژي
 .6اين فهرست اضافه كرد

                                                           
آيـد غـرض مصـاديق آن در اسـالم      كنولوژي ديني به ميان مـي آيد هر جا سخن از ت در بحثي كه از اين پس مي. 1

  است، مگر آن كه به خالف اين امر تصريح شود.
2.Paideia 

ظاهرا كتاب مستقلي با اين عنوان انتشار نيافته است و عمـدتا ايـن مفهـوم در قلمـرو      »ادب اسالمي«در مورد مفهوم  .3
نظر در باره مفهوم يوناني پايديا  ).1983ادب ( اين زمينه بنگريد بهدر  تياخالق مورد بحث قرار گرفته است. براي مقاال

  ).1376كنيد به يِگر (
  د)1391پايا (هاي مهندسي بنگريد به  در خصوص جاي داشتن فقه در حوزه فعاليت. 4
  ).1389( . محمدي5
 )2000)، دتوِيِلر و ديگران (2012)، رينهارتس (2011پاك شيراز (. 6
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ادوات و ابـزار  تكران مسلمان در توليد انواع محصول نبوغ مهندسان، صنعتگران و مب
صنعتي و نظامي و فني نمونه ديگري از تكنولوژي هاي خلق شده در يك فرهنگ دينـي  

  1است.
هـايي اسـت كـه     هاي درخورتوجهي كه در جهان اسالم ابداع شد، نغمه از تكنولوژي

نظـم يـك    قالي بافان به هنگام بافت قالي و فرش به صورت دسته جمعي و بـا دقـت و  
ها حداقل دو كـاركرد عمـده    كنند. اين نغمه دسته از همسرايان (خوانندگان كُر) ترنم مي

هـاي   دارد. كاركرد اصلي آن، همچون نرم افزاري كه در درون يك رايانه، فعاليت بخـش 
كند، نظم بخشيدن به فعاليت قالي بافاني است كه  مختلف سخت افزاري آن را تنظيم مي

هاي  هاي مخالف آنند. هر يك از بخش زرگ قالي سرگرم تكميل بخشدر پاي يك دار ب
هاي موسـيقايي منطقـه بافـت قـالي را در      هاي دسته جمعي، كه هر يك ويژگي اين آواز

هاي مشخص و معيني را در بردارد كـه بـه هـر يـك      كند، دستورالعمل خود منعكس مي
دهـد   ا قالي توضـيح مـي  بافندگان در هر مقطع از تكميل شدن طرح و نقشه كلي فرش ي

كه كدام نخ با كدام رنگ را برگزيند، كدام گره را مورد استفاده قرار دهـد و تـار و پـود    
هـا   قالي را در بخشي كه زير دست اوست چگونه تكميل كنـد. كـاركرد دوم ايـن نغمـه    

بافان و  بسيار متنوع است: از ايجاد روحيه كار جمعي و نشاط و شوق به فعاليت در قالي
هاي اخالقي و  ها، تا آموزه ها و گاليه ها و غصه تن از خستگي آنان گرفته تا بيان دردكاس

  .2هاي عملي براي زيستي موافق شرع و عرف توصيه
هاي ديني  هاي اسالمي و با تكيه به آموزه نمونه جالبي از يك تكنولوژي كه در كشور

عمومي، و همه خدمات هاي  در خصوص رابطه ايمان و پاكيزگي بدن رواج يافت حمام
. الكساندر دومـا نويسـنده سرشـناس    3همراه با آن (نظير دالكي و مشت و مال و ...) بود

فرانسوي در قرن نوزدهم و خالق رمان سـه تفنگـدار، شـرحي از ديـدار از يـك حمـام       
. اشراف فرانسوي در قرن هفـدهم  4دهد كه بسيار خواندني است عمومي در استانبول مي

                                                           
  ).1375( . حسن و هيل1
  ، ...»هاي فرش  شگفتي«مقاله  نك. توجه به اين تكنولوژي را مديون آقاي رضاي آل داود هستم. 2
توان در قابوس نامـه   . شرحي خواندني از حمام و آداب استحمام را آن گونه كه در سنت اسالمي رواج داشته است مي3

هـا در برخـي از    »حمـام «هـاي ايـن قبيـل     ر داشتند. نمونهرا در اختيا» حمام«روميان و يونانيان باستان، تكنولوژي  يافت.
هـاي آنهـا در يونـان و قبـرس و ... بـه چشـم        (= حمام) در انگلسـتان و نيـز ويرانـه    Bathهاي اروپايي، نظير شهر  شهر

  خورد. اما اين قبيل امكانات عمدتا در اختيار طبقات مرفه و حاكمان بود.  مي
  رسي به اين نسخه را مديون آقاي فريدون فروتن هستم.. دست)194-192، صص 1341. دوما (4
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كردند تا بوي بدي را كه از بدن خود و اطرافيانشان  زيادي عطر مصرف ميروزانه مقدار 
در اروپا، تا قرن هجـدهم و   1شد بپوشانند اما حاضر نبودند تن به آب بزنند! متصاعد مي

بـراي دفـع ادرار اسـتفاده بـه عمـل      » لگـن «ها از  ها و ميهمانخانه نوزدهم، مردم در خانه
كردنـد. مـوزه    عموال در كوچه و شارع عام تخليـه مـي  آوردند و محتويات آن را نيز م مي

تاريخ اجتماعي شهر منچستر، اين جنبه از تاريخ اجتمـاعي را در انگلسـتان را بازسـازي    
كرده است كه ديدني و عبرت آموز است. اين در حالي اسـت كـه در فرهنـگ و تمـدن     

را بـه  » مبـال «اسالمي، تكنولوژي وضو و غسل موجب شده بود تا مسلمانان تكنولوژي 
 .2تر از غربيان ابداع كنند مراتب پيش

هاي علميـه نيـز در زمـره     ها، و حوزه هاي آموزشي و مدارس ديني، نظير نظاميه نظام
. در حوزه امـور  3هايي هستند كه در درون فرهنگ و تمدن ديني شكل گرفتند تكنولوژي

هـا يـا    در امامزاده» يبست نشين«هاي خاص ديني مانند  توان به تكنولوژي سياسي نيز مي
بـراي دادخـواهي و   » كاغـذين پيـرهن  «يـا  » كاغذين جامـه «خانه بزرگان دين؛، پوشيدن 

شـد و داد خواهـان در پـاي آن     كـه در مسـير گـذر حـاكم نصـب مـي      » علَمِ داد«تظلم؛ 
 .  4ايستادند، و نظاير آنها اشاره كرد مي

ايـن نـوع    پـذيري  مكـان اكه » هاي ديني تكنولوژي«هاي  اگر از تراز ذكر نمونه  
ايـن  » چيستي«نمايند گذر كنيم و به تراز ارزيابي نقادانه در خصوص  تكنولوژي را بازمي

هايي مواجه خواهيم شد كه بـا پاسـخ مربـوط بـه      نوع تكنولوژي گام بگذاريم، با پرسش
ها بـه   كه در باال مطرح شدند ارتباط دارند. يكي از اين پرسش 3و  2هاي شماره  پرسش
هايي كه آنان به كار برنده يا  هاي بومي از تكنولوژي و فهم خود حامالن تكنولوژيدرك 

شود. اين پرسش كه پرسشي معرفـت شناسـانه اسـت و احيانـا      برسازنده آنند مربوط مي
تر كرد در پي يـافتن پاسـخ بـراي ايـن      تر دقيق هاي جزيي توان آن را در قالب پرسش مي

هاي بومي به آنچه در اختيار دارند (اعـم از ايـن    ژيمساله است كه خود حامالن تكنولو
(در معناي مضيق كلمه) باشند و يا در يـك محـيط دينـي    » ديني«هاي  كه اين تكنولوژي

                                                           
1 . Ashenburg (2008) 

2. Smith  (2007) 

3. Maqdisi (1981) 

  كند: اشاره مي »تكنولوژي«. حافظ در اين بيت به هر دو 4
  رهنمونيم به سوي علَم داد نكرد    كاغذين جامه به خوناب بشويم كه فلك 
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نگرند و چه تلقي و تفسيري از آن دارند؟ به عنوان مثـال   ظهور كرده باشند)، چگونه مي
ان بـه منزلـه يـك ابـزار     ها نوعي قداسـت قائلنـد و يـا صـرفا بـد      آيا براي اين برساخته

نگرند؟ اگر براي تكنولوژيي كه در درون يك تمدن ديني و در پاسخ به نيازي مرتبط  مي
توان همچنان  هاي ديني برساخته شده است، قداستي در نظر گرفته نشود، آيا مي با آموزه

اه اي همر آن تكنولوژي را ديني به شمار آورد؟ از سوي ديگر اگر قداستي كه با برساخته
شده است، نشان يك جنبه ارزشي است كه در حيث التفاتي مرتبط بـا آن درج گرديـده   
است، در آن صورت فهم افراد از اين ارزش و چگونگي اندراج آن در برساخته، چگونه 

  بايد آن را تحليل كرد؟ است و چه سان مي
تـري بـه    توان در ارتباط با مصاديق خاص بـه نحـو مشـخص    هاي فوق را مي پرسش

پيش برد. به عنوان مثال، آيا مسجد، كه مصداقي از يك تكنولوژي ديني اسـت، در نظـر   
اي است؟ قبله نما، كه آن هـم نمونـه    است و يا آن كه فاقد چنين جنبه» مقدس«مومنان، 

ديگري از تكنولوژيي است كه براي پاسخگويي به يك نياز ديني برساخته شـده اسـت،   
  ؟چطور؟ به همين ترتيب مهر نماز

گيرد. حـال ايـن سـوال پـيش      مسجد مكاني است كه در آن عبادت خدا صورت مي
شود، مشمول همين حكم كلي است؟ مثال  آيد كه آيا هر آنچه كه در مسجد انجام مي مي

هاي درس و بحث و فحـص در بـاب قـران، يـا اجـراي مراسـم عقـد و         برقراري حوزه
اده از مسـجد بـه عنـوان حـوزه     هـاي ارزاق عمـومي، يـا اسـتف     ازدواج، يا توزيع كـوپن 

  گيري در انتخابات و امثالهم. رأي
ارائـه داديـم، آن را وسـيله در    » تكنولوژي دينـي «در تعريفي كه در باال در خصوص 

راستاي كمك به هدف شناخت صـاحب عـالم معرفـي كـرديم. در آن تعريـف، مفهـوم       
اي ديني بودن يـك  قداست مندرج نبود. سوالي كه اكنون مطرح شده اين است كه آيا بر

  تكنولوژي واجد بودن عنصر قداست نيز ضروري است؟
شـويم   قائل مـي » ذاتي«امر قدسي يا مقدس، امري است كه براي آن حرمت و ارزش 

داريم. ارزشي كه براي امر مقدس در نظـر   و به اين اعتبار تجاوز به حدود آن را روا نمي
دهـيم تفـاوت دارد. ارزش    ر نسـبت مـي  هايي كه بـه امـو   گيريم، با ديگر انحاء ارزش مي

اي است كه براي كنشگران به  »فايده«برخي از امور ارزش عملي و كاركردي و از حيث 
ها ذهني هستند يعني تنها در نظـر كنشـگران معينـي بـه      آورند. برخي از ارزش همراه مي
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هـاي عينـي    هـا عينـي هسـتند. ارزش    آينـد. برخـي ارزش   بـه شـمار مـي   » ارزش«منزله 
هـاي   شـوند: ارزش  هاي عيني به دو قسم تقسيم مي هايي مستقل از افرادند. ارزش زشار

كننـد واجـد ارزشـند، و     عيني كه به اعتبار فايده و خاصـيت عينـي يـي كـه توليـد مـي      
شود، ارزشمند  اي كه از آنها حاصل مي هاي عيني كه في نفسه، و نه به اعتبار فايده ارزش

شـوند:   ني في نفسه نيز به نوبه خود به دو قسم منقسم ميهاي عي آيند. ارزش به شمار مي
هـاي   شـوند. و ارزش  كنند و كم و زيـاد مـي   اي كه تغيير مي هاي ذاتي يا في نفسه ارزش

شوند. علم و معرفت، ارزشي از نوع نخست اسـت   اي كه دستخوش تغيير واقع نمي ذاتي
  .1نوع دوم هايي از و حيات انساني، و يا حيثيت و كرامت انساني ارزش

هـاي دينـي بـه نحـو      ها بطور كلي و نيز تكنولوژي توان در مورد تكنولوژي مي  
ها مندرج است از كدام سنخ است.  خاص اين پرسش را مطرح كرد كه ارزشي كه در آن

آيا اين ارزش، ارزشي ذهنـي اسـت كـه صـرفا در انديشـه كنشـگر، از مـوقعيتي ممتـاز         
، عيني است؟ در چنـين صـورتي آيـا ايـن ارزش     برخوردار است؟ و يا آن كه ارزش آن

عيني، ابزاري است يا غير ابزاري؟ و در صورت اخير آيا ارزشي ذاتي و قابل افـزايش و  
  كاهش است و يا ارزش آن ثابت و پابرجاست؟

هاي ديگر خود به تفصيل توضـيح   ها، چنان كه نگارنده در مقاالت و كتاب تكنولوژي
لتفات جمعـي كنشـگران اسـت. كنشـگراني كـه داراي      هاي ا ، محصول حيث2داده است

مفهومي مرتبط با آن نيـز بـا يكـديگر شـريكند.     -حيث التفاتي مشتركند در شبكه معنايي
اينان بر اساس نيازهاي مشترك و مسائلي كه در زيستبوم خود با آن مواجهند بـا كمـك   

 -نا شبكه معنـايي مفهومي مرتبط با آن (و نيز احيا-حيث التفاتي مشترك و شبكه معنايي
ــا   ارزشــي گســترده -مفهــومي ــه اشــتراك دارنــد)، تكنولــوژي ي تــري كــه بايكــديگر ب

آفرينند. ماهيـت   ها و حل مسائل مورد نظر مي هايي را براي پاسخگويي به نياز تكنولوژي
كننـد و نيـز بـا     هاي كنشگران بـا انتظـارات آنـان از زيسـتبومي كـه در زنـدگي مـي        نياز

پاي بندند و نيز دركي كه از واقعيت دارند و نقشه و برنامه و هدفي هايي كه بدان  ارزش
  كه براي آينده دارند ارتباط دارد.

ها از هر سنخ كه باشند، همواره شان ابزاري دارند. گاه در مقام ابزار بـه   اما تكنولوژي
نيـاز   گويند و گاه در مقام ابزار به تسهيل در رفع هاي غير معرفتي كنشگران پاسخ مي نياز

                                                           
  )1387پايا ( است: . اين بحث برگرفته از منبع ذيل1
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ها اعم از ديني و غيـر   رسانند. به اين اعتبار هيچ يك از تكنولوژي معرفتي آنان كمك مي
  ديني، واجد ارزش في نفسه نيستند.

اي كه  اند. به عنوان مثال، قطعه هاي ذهني ها واجد ارزش برخي از مصاديق تكنولوژي
ظـر پيـروانش   بر زمين ريخته و يا مدفن شخصيتي است كـه در ن » شهيدي«در آن خون 

براي دوستداران و عاشقان آنان بدل شود. » زيارتگاهي«تواند به  محترم و معزز است، مي
در نظر كساني كه در اين ارزش خاص شـريك نيسـتند، كـاركردي را    » زيارتگاه«اما اين 

هـاي   كه براي مشاركان در آن ارزش دارد واجد نيست. به عنوان مثال در نظر كماليسـت 
هـا، بـه ترتيـب     داران ژنرال تيتو در يوگسالوي سابق يا كهنـه كمونيسـت  تركيه و يا طرف

هـايي واجـد    هاي كمال آتاتورك در آنكارا، تيتو در بلگراد، و لنين در مسكو، مكان مقبره
هـا،   سهيم نيستند اين مكـان » هاي ويژه ارزش«اند. براي ديگراني كه در اين  »ويژه«ارزش 

  اند. وريستيهايي زيبا و واجد ارزش ت ساختمان
انـد. يعنـي بـه     ها واجد ارزش عينـي و غيـر ذاتـي    برخي ديگر از مصاديق تكنولوژي

اي مشـخص ايفـا    گذارند و يـا نقشـي كـه در حـوزه     واسطه تاثيري كه در امور ديگر مي
اند. به عنـوان   آورند و نه به خودي خود، واجد ارزش اي كه به بار مي كنند، و يا فايده مي

اعتبار خاصيتي كه در برطـرف كـردن بيمـاري يـا كاسـتن از درد دارنـد،       ها به  مثال دارو
هـا، بـه خـودي خـود ارزشـمند نيسـتند، بلكـه         اند. در عين حال دارو واجد ارزش عيني

ارزششان ابزاري است. اتومبيل نمونه ديگري از يـك تكنولـوژي واجـد ارزش ابـزاري     
  است.

دارد، يـا واجـد ارزشـي عمـدتا      نام» تكنولوژي ديني«به همين ترتيب همه آنچه كه 
در نزد مومنان و باورمندان است نظير نماز و ذكر مصيبت، و يا ارزشش از نـوع  » ذهني«

هاي ديگر. البتـه برخـي از    عيني و ابزاري است مانند اصول فقه يا روزه و بسياري نمونه
از  هـم » حـج «هـا هسـتند. مـثال     هاي ديني احيانا واجد هر دو نوع اين ارزش تكنولوژي

(و بـه واسـطه   » ابـزاري «حيث ذهني براي مومنان واجـد ارزش اسـت و هـم از حيـث     
  آيد دقت كنيد. شود). اما در اين خصوص به آنچه در ذيل مي كه از آن عايد مي» منافعي«

با توجه به توضيحاتي كه گذشت پاسخ به پرسشي كه پيشتر مطرح شد داير بـر ايـن   
آيا براي ديني بودن يك تكنولوژي واجد بـودن   است و» مقدس«كه آيا تكنولوژي ديني 

نفسـه   عنصر قداست ضروري است، منفي است؛ زيرا امر قدسي صرفا واجـد ارزش فـي  
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ها، خواه ديني و خـواه غيـر دينـي، واجـد اينگونـه ارزش       است و هيچيك از تكنولوژي
انند هاي ديني چنان كه گذشت يا واجد ارزشي صرفا ذهني براي مومن نيستند. تكنولوژي

توانند بـه يكسـان از    و يا واجد ارزشي عيني و ابزاري كه مومنان و غير مومنان احيانا مي
  آن بهره مند شوند.  

اما تكنولوژي ديني، خواه از نوع ذهني و خـواه از نـوع ابـزاري، در خـدمت همـان      
توانـد اوال و   هدف اصلي دين يعني شناخت صاحب جهان است. تكنولوژي دينـي نمـي  

خدمت امر ديگري قرار گيرد و شان ديني بـودن خـود را محفـوظ نگـاه دارد.      اصالتا در
  اين نكته اما نياز به توضيح دارد.

هـا يـا    ها بطور كلي، اين مساله توضيح داده شد كه تكنولـوژي  در بحث از تكنولوژي
در خدمت اهداف غير معرفتي هستند و يا به عنوان وسيله در خـدمت اهـداف معرفتـي    

هايي نيز هستند كه هر دو جنبه را با  ند. البته همچنان كه اشاره شد تكنولوژيگير قرار مي
تواند در خدمت اهداف غيـر معرفتـي    هم حائزند. مثال يك دستگاه مولد نور ليزر هم مي

قرار گيرد، مثال به عنوان دستگاه دزدگير به امنيت يك موزه كمك كنـد و يـا بـه كسـب     
هـا   كمك كار دانشمندان در شناخت سـاختار كريسـتال  اهداف معرفتي مدد برساند. مثال 

توان دريافت كـه اساسـا هـيچ نـوع      شود مي باشد. اما آن گونه كه از بحث باال روشن مي
در خـدمت اهـداف غيـر     اوال و اصالتاتواند  تكنولوژي ديني (با وصف ديني بودن) نمي

  معرفتي قرار گيرد.
هاي دينـي بجـز    ري از تكنولوژيممكن است اين اعتراض مطرح شود كه الاقل شما

آن كه در خدمت هدف معرفتي دين هستند، در خدمت اهداف غيـر معرفتـي نيـز قـرار     
شـود و حـج موجـب ازديـاد همبسـتگي       گيرند. مثال نماز موجب طهـارت روح مـي   مي

پاسخ اين است كه كـاربرد   1كند. اجتماعي و روزه به رِقّت قلب و حسن خُلق كمك مي
بايد با هدف كمك بـه شـناخت حـق صـورت      ديني صرفا و صرفا ميهرنوع تكنولوژي 

گيرد. عطف توجه به هر هدف ديگري به منزله دور شدن از هدف اصلي ديـن اسـت و   
  خود را از دست بدهد.» ديني«شود، تكنولوژي مورد نظر شان  اين امر موجب مي

بردگـان و   نهج البالغه عبادت را بـه عبـادت   273ميرالمومنين علي (ع) در حكمت ا
كند و عبادت خود را از نوع آخـر بـه شـمار     عبادت تاجران و عبادت آزادگان تقسيم مي

                                                           
  اند. اي از مقاله نقد نوشته اين نكته مورد اشاره برخي از عزيزاني بوده است كه بر تحرير اوليه. 1
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كننـد و گـروه دوم بـراي     آورد. گروه نخست، خدا را براي ترس از عقاب عبادت مي مي
دين دارند. تنها گروه سـومند كـه از    اصليشوق ثواب. يعني هر دو هدفي غير از هدف 

ير درست و با هدف متناسب با ايـن وسـيله اسـتفاده بـه عمـل      تكنولوژي عبادت در مس
هـاي   . مضموني كه در برخـي كتـاب  1آورند. يعني عبادت حق براي راه يافتن به حق مي

به بياني ديگـر همـان   » حسنات االبرار سيئات المقربين«روايي آمده است داير بر اين كه 
هـاي   دارد. اسـتفاده از تكنولـوژي   كند كه امام علي (ع) بـدان اشـاره   اي را بازگو مي نكته

هـاي فـراوان داشـته باشـد، بـا       ديني در مسيري غير از هدف اصلي دين، ولو سودمندي
  هدف دين انطباق ندارد.

البته در راه دستيابي به هدف اصلي دين كامال ايـن امكـان وجـود دارد كـه منـافع و      
ها، تبعي و فرعي اسـت.   هاي فراواني عايد شخص و اجتماع شود. اما همه اين جنبه سود

هدف اصلي صرفا كمك به شناخت حق و معرفت پروردگار است. بـه عنـوان مثـال در    
هـا موجـب زدوده شـدن     نيكـويي » انّ الحسنات يذهبن السـيئات «قران مجيد آمده است 

اي را به انجام رساند (حسـنات بـه اعتبـار آن كـه      شود. حال اگر كسي حسنه گناهان مي
ها هسـتند) و در انجـام ايـن     كنند، در زمره تكنولوژي ي را برطرف ميهاي غير معرفت نياز

حسنه (يعني كاربرد اين تكنولوژي) به شيوه آزادگان عمل نكرد. يعني با  اين هدف كـه  
اين اقدام در معرفت بهتر حق به او كمك كند، حسنه را به انجام نرساند، بلكه با هـدف  

ز گناهان، بـه ايـن امـر مبـادرت ورزيـد، در آن      ي كاسته شدن ا كاسبكارانه يا حسابگرانه
صورت ولو در محضر حق از ميزان گناهان او كاسته شده باشد، اما چـون تكنولـوژي را   

رود انجام داده است، كاربرد  انتظار مي» تكنولوژي ديني«با هدفي غير از آنچه كه از يك 
ه به ايـن هـدف بـي    رساند (يا به ميزاني ك تكنولوژي به هدف مورد نظر دين كمك نمي

عنايتي شده است از بازده آن كاسته خواهد شد). در فرهنگ ديني از اتخـاذ هـر هـدفي    
شـود. در فرهنـگ دينـي هـر اقـدامي       ياد مـي » شرك«غير از هدف شناخت حق با تعبير 

اي از  بـا درجـه  » ماسـوي اهللا «باشد. هر ميزان توجه به » خالصا مخلصا لوجه اهللا«بايد  مي
  باشد.» جلي«يا » خفي«تواند  شود. اين شرك مي راه ميهم» شرك«

هابيل و قابيل در ارائـه پيشـكش و قربـاني بـه      داستاني كه قران مجيد از نحوه عمل 
                                                           

تـوان   . عبادت دو گروه ديگر در مسير هدف اصلي دين نيست اما اگر برخي ديگر از اهداف دين را برآورده سازد، مـي 1
تـوان   آيند. به عبارت ديگـر مـي   تري از عبادت اصلي به شمار مي به شمار آورد هرچند كه درجات پائين» عبادت«آنها را 

  تفاوت آنها را از حيث اشتداد تلقي كرد. در اين زمينه در متن بيشتر توضيح داده شده است.
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درگاه حق ذكر كرده است از اين حيث در خور تامل است. بر اسـاس آنچـه در تفاسـير    
اي گندم پوسـيده.   هآمده است هابيل بهترين گوسفند خود را پيشكش كرد و قابيل خوش

فرمايد كه قرباني هابيل پذيرفته شد از آن قابيل رد شد. دليلي كه براي اين قبول  قران مي
» قال انمـا يتقبـل اهللا مـن المتقـين    «و رد در قران ذكر شده است بسيار نكته آموز است: 

تشـان  ([هابيل در پاسخ اعتراض قابيل] گفت كه خدا تنها از پرهيزكاران [قربـاني و عبادا 
  1پذيرد. را] مي

آورد  هاي معناي و استلزامي فراواني به همراه مـي  اين تعبير از تكنولوژي ديني داللت
هـا آن اسـت كـه چـون      كه توجه به آنها ضروري است. از جمله مهمتـرين ايـن داللـت   

هستند به اين اعتبار هرچنـد خالصـانه   » متوسطي«هاي  اكثريت مومنان و دينمداران انسان
خالصـا  «هاي مختلف ديني  گيري از تكنولوژي نيات يا اهداف خود را در بهره كوشند مي

آل دسترسـي پيـدا    قرار دهند اما عمال در بسياري از موارد به اين ايـده » مخلصا لوجه اهللا
كنند. به اين معني كه نيت تقرب جويي آنان به حقيقت حق در اغلب موارد آميختـه   نمي

  است.» از عقابترس «و » شوق ثواب«و مشوب با 
آل دين، البته تا حدودي نيز به اين علت اسـت   عدم توفيق مومنان در دستيابي به ايده

كه شناخت افراد، حتي با فرض آن كه نيتشان كامال خالص و عـاري از هـر نـوع شـائبه     
هاي ادراكي آنان، بالضروره ناقص و محدود است و  غير الهي باشد، به جهت محدوديت

گرايـان نقـاد توضـيح     لّ واقعيت احاطه پيدا كنـد. همـان گونـه كـه عقـل     تواند به ك نمي
در مورد هر واقعيتي، از جمله شناخت حق، به منزله معرفتي عينـي   "شناخت"دهند،  مي

هـا و   و در دسترس حيطه عمومي، همواره و در هر زمان عبارت است از مجموعه گمانه
مـورد اشـاره، عليـرغم بهتـرين      هايي مربوط به موضوع مـورد نظـر كـه تـا زمـان      نظريه

باقي مانده است. ايـن شـناخت ظنّـي و گمـاني،      2ها براي ابطال آن، تقويت شده كوشش
تـر از موضـوع    تـر، بـه فهـم حقيقـي     هـاي دقيـق   تر و نظريه هاي تازه مستمرا در پرتو نقد

  . 3يابد شود. هر چند كه اين سير هيچگاه پايان نمي تر مي نزديك
، خواه به اعتبار شناخت ناقص مومنـان و خـواه   »هاي ديني ولوژيتكن«به اين ترتيب 

                                                           
  . 27. مائده، 1

2. corroborated 

هـاي ادراكـي بشـر     ند زمينه را براي كاستن از برخـي محـدوديت  توا هاي ديني احيانا مي . استفاده صحيح از تكنولوژي3
شود. تنها خداست كه فاقد چنـين محـدوديتي    فراهم آورد. اما اين محدوديت هيچگاه به نحو كامل از ميان برداشته نمي

  است و آدمي خدا نيست.



  ۳۳  تكنولوژي ديني: چيستي و امكان تحقق

 

به علت مشوب بودن نيتشان با اهداف غير معرفتي، هيچگاه بـا بـازده حـداكثري مـورد     
ها نيز صادق است و چنين  گيرند. اين امر البته در مورد ديگر تكنولوژي استفاده قرار نمي

هـا بـه نحـو     هـاي تكنولـوژي   ز ظرفيـت نيست كه در همه موارد كـاربران قـادر باشـند ا   
  حداكثري بهره بگيرند.

نكته ديگري كه با بحث باال مرتبط است اين است كه همچنان كه پيشتر اشاره شـد،  
توانند بـه   هاي ديني كه واجد ارزش عيني و ابزاري هستند مي همه آن دسته از تكنولوژي

مورد استفاده قرار گيرند. مثال غيـر   وسيله غير مومنان نيز، احيانا با اندكي تعديل و تغيير،
حج بهره مند شوند. در عـين حـال از آنجـا كـه همـواره      » منافع«توانند از  مومنان نيز مي

اي  هـاي تـازه   براي كنشگران اين امكان وجود دارد كـه در هـر امـر برسـاخته، ظرفيـت     
ومنـان  كنند، بنابراين حتي آنچه كه واجد ارزشي صرفا ذهنـي بـراي م  » درج«يا » كشف«

تواند (با تغيير در كاركرد) مورد استفاده غير مومنان نيـز واقـع شـود. بـه      است احيانا مي
هـاي   تواند مضامين دعاهاي اسالمي را از حيث ظرفيت عنوان مثال، يك غير مسلمان مي

هاي فلسفي يا كالمي يا اجتماعي مورد استفاده قرار دهد. يا از سـاختمان   ادبي و يا جنبه
مقاصد ديگري غير از دعا و نيايش استفاده به عمل آورد. اما مومنان نيز بـه  مسجد براي 

انـد در   هايي كه غيـر مومنـان برسـاخته و ابـداع كـرده      توانند از تكنولوژي سهم خود مي
  هاي خويش بهره بگيرند. هاي خود و يا رفع نياز خدمت باور

هـا را   توان آن مختلف، ميهاي  به اعتبار نوع تلقي كنشگران از برساختهبه اين ترتيب 
تقسيم كرد. به عبارت ديگر، ديني بودن » غير ديني«و يا » هاي ديني تكنولوژي«به عنوان 

يك تكنولوژي چنان كه گذشت ارزشي ذاتي و عيني نيست ، بلكه به نوع نگـاه و شـيوه   
تغييـر  تـوان بـا    اي را مي رو هر نوع برساخته كند. ازين معنابخشي كاربران ارتباط پيدا مي

ارزشي گروهـي از كنشـگران كـه     -مفهومي -هاي سپهر معنايي كاربري بر مبناي ويژگي
هاي التفاتي مشترك و معيني دارند، به يك تكنولوژي ديني بدل كرد. متقـابال، هـر    حيث

مداران و بـا هـدف    اي كه ابتدائا و اصالتا در يك زيستبوم ديني و به وسيله دين برساخته
تواند با تغييـر در معنـا و كـاربري،     ابداع شده است، مي» د برينموجو«كمك به شناخت 
  مداران نيز مورد استفاده قرار گيرد.  به وسيله غير دين

اي كـه در   هـاي ششـگانه   توان به دومين پرسـش از پرسـش   با اين مقدمات اكنون مي
تكنولـوژي  «و » تكنولـوژي دينـي  «آيـا ميـان   «صدر اين مقال مطرح شد، يعني اين كـه:  
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، پاسـخ  »تفـاوت وجـود دارد يـا نـه؟    » هوريافته يا بكارگرفته شده در يك محيط دينيظ
توان تشـخيص   روشني داد و نيز تا حدودي براي سومين پرسش يعني اين كه از كجا مي

داد يك تكنولوژي خاص، ديني است يا غير ديني، يعني به كـار كمـك بـه هـدف ديـن      
  آيد يا نه؟ پاسخي پيشنهاد كرد.   مي

ها، خواه به وسيله مسلمانان ابداع شده باشند، خواه در فرهنگ ديني و بـر   وژيتكنول
هاي اسالمي شكل گرفته باشند و خواه به وسيله مسلمانان اخـذ و اقتبـاس    اساس آموزه

آيند كـه در   به شمار مي» ديني«شده باشند، در صورتي » بومي«شده باشند و به اصطالح 
اي مقاله بدان اشاره شد قرار داشـته باشـند. بـه ايـن     راستاي هدف اصلي دين كه در ابتد

هاي ظهوريافته  تكنولوژي«و » هاي برخاسته از درون فرهنگ ديني تكنولوژي«اعتبار ميان 
(و مسـتقل از  » عينـي «تفـاوتي  » يا بكار گرفته شده در درون يك فرهنگ و تمدن دينـي 

توانند هر دوي اين قبيـل   ا ميحيث التفاتي و نيت ذهني كاربران) وجود ندارد. كاربران ي
ــوژي ــن    تكنول ــورتي اي ــين ص ــد، در چن ــار گيرن ــه ك ــن ب ــدف دي ــتاي ه ــا را در راس ه

توانند آنها را در راسـتاي اهـداف    آيند، و يا آن كه مي به شمار مي» ديني«هاي  تكنولوژي
مشخص شـده باشـند، بـه    » ديني«ديگري بكار گيرند، در آن صورت آنها، ولو با وصف 

  نخواهند بود.» تكنولوژي ديني«ق كلمه معناي دقي
ادواتي را كه مسلمانان مـثال بـراي جراحـي    توان اين پرسش را مطرح كرد كه آيا  مي

هاي ديني تلقي كنيم؟ بـا توجـه    توانيم در زمره تكنولوژي اند هم مي هاي پزشكي ساخته
كـار  شود كه اين ادوات اگر به نيت شناخت صاحب عالم بـه   به آنچه گذشت روشن مي

شوند و يا در راستاي اهداف كلي دين (كه خدمت به افراد و جوامـع بـا نيـت     گرفته مي
كسب رضاي حق است) در آن صورت اطالق وصف ديني بر آنها بال مـانع اسـت. امـا    

 است. اگر نيت، نيت شناخت حق ويا تقرب او نباشد، درآن صورت تكنولوژي غيرديني

بومي «ها و  متعددي از اخذ و اقتباس تكنولوژيهاي  توان نمونه در تمدن اسالمي، مي
از آنها شود) اشاره كرد. » ديني«گيري  تواند منجر به بهره االصول مي آنها (كه علي» سازي

اي است كه در درون فرهنگي كه تعلق خاطر دينـي در آن   به عنوان مثال، بانك برساخته
تكنولوژي امروزه بـا تغييراتـي   آمد رشد كرد. همين  تنها عنصر تعيين كننده به شمار نمي

در خدمت دينمـداران قـرار گرفتـه    » بانك اسالمي«ها، تحت عنوان  در كاربري و كاركرد
  است.
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كـه بـه تـازگي از راديـوي     » آينده حالل اسـت «در يك برنامه راديويي تحت عنوان 
به اين نكتـه پرداختـه شـد كـه در      به تفصيل1سرويس بين المللي بي بي سي پخش شد

اخير شماري از تجارت پيشگان هوشمند بـا توجـه بـه ايـن واقعيـت كـه       دهه  يكي دو
ميليارد تخمـين   8/1ها به حدود  جمعيت مسلمانان در سطح جهان امروزه بر اساس آمار

هاي اين گروه از مصـرف كننـدگان مطـابق بـا      اند تا به نياز شود به صرافت افتاده زده مي
رتيـب انفجـاري گسـترده در عرضـه خـدمات و      ذوق و سليقه آنان پاسخ دهند. به اين ت

معرفـي و عرضـه   » حـالل «هاي  كاالهايي كه در بازار بين المللي با عنوان خدمات و كاال
  .، صورت پذيرفته استشوند مي

هـاي بـازار مصـرف مـدرن را در بـر       ها و خـدمات تقريبـا همـه جنبـه     اين قبيل كاال
ابتـدائا و از طريـق آن وارد   » حالل« گيرند. از گوشت و مواد خوراكي حالل، كه واژه مي

قلـم مـوي حـالل (بـراي نقاشـي و يـا رنـگ        هاي غربي شد، تـا   فرهنگ عامه در كشور
هـاي حـالل بـراي گذرانـدن      آميزي)، عطر و اودكلن و مواد آرايشـي حـالل، تفرجگـاه   

شـود)،   تعطيالت، سراميك و چيني حالل (كه در آن از استخوان حيوانات اسـتفاده نمـي  
اي، بطـري آب، صـابون، شـامپو و پـودر      باس و كفش و كيف حالل، چاي كيسـه انواع ل

  ها كاالي مصرفي ديگر. لباسشويي حالل و صد
در مورد آن بكار گرفته شده اسـت بـه مراتـب از    » حالل«اما دامنه آنچه كه برچسب 

هفتـه  «اي به نام  هر سال در كواالالمپور پايتخت مالزي هفتهرود.  ها فراتر مي حد اين كاال
شود كه شمار زيادي از محققان مسلمانان، دانشـمندان و توليـد    برگزار مي »جهاني حالل
هـاي بـزرگ چنـد     تكنمايندگان شر هاي مختلف و نيز هاي حالل از كشور كنندگان كاال

المللـي   كنند. مالزي ضمنا نخستين كشوري است كه يك دانشـگاه بـين   مليتي شركت مي
هاي اخير  اين كشور در سال داير كرده است. »مالي اسالمي اقتصاد و امور«براي تدريس 

كند.  داير كرده است كه صرفا محصوالت حالل را جابجا مي» حالل«يك خط كشتيراني 
مهر و اعتبارنامه حالل » حالل«بندر روتردام رسما به عنوان نخستين بندر  2007در سال 

هـاي   وط بـه محصـوالت و فعاليـت   هاي مرب از مقامات مسوول در مالزي، كه اعتبار نامه
  كنند، دريافت كرد. حالل را صادر مي

                                                           
1. Akhtar (2012) 
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هاي همراه نصـب   هايي كه روي تلفن اكنون به نرم افزار» هاي حالل تكنولوژي«دامنه 
تـوان بـا    شود بسط پيدا كرده است. اينك حتي مي ناميده مي 1»اَپ«شود و به اختصار  مي

قبله را پيدا كـرد كـه بـه قـران نيـز بـه صـورت        ها نه تنها جهت  استفاده از اين نرم افزار
هاي اجتماعي اينترنتي نيـز بـا سـرعت در حـال      الكترونيك تفال زد. عالوه بر اين شبكه

  هاي مخاطبان مسلمانند. تطبيق خود با نياز
هاي حالل  اين شواهد همگي حاكي از آن است كه نياز مسلمانان به دسترسي به كاال

هاي بازار مصرف را در بر گرفته  ر كرده است و همه جنبهاز سطح مواد غذايي حالل گذ
اي براي مسـلمانان در قـرن بيسـت و     است. اين پديدار موجب شده است تا هويت تازه

ها به اعتبار آن كه با  يكم ظهور يابد و تدريجا شكل بگيرد. فراموش نكنيم كه تكنولوژي
فراد ارتباط دارنـد در شـكل   ارزشي و نيز حيث التفات جمعي ا -مفهومي -سپهر معنايي

  كند. دادن به هويت آنان، كه آن نيز با همه اين امور مرتبط است، نقشي اساسي بازي مي
توان اعتبار كاال و خدمات حالل را تاييـد كـرد و بـر     در اين خصوص كه چگونه مي

تري كـه در   هاي زيادي مطرح است. اما پرسش مهم بودن آن صحه گذارد، بحث» حالل«
هـاي   شود اين اسـت كـه آيـا ايـن تكنولـوژي      با بحث تكنولوژي ديني مطرح مي ارتباط

شوند و يا آن كه محصول بـازار   هاي ديني محسوب مي واقعا در زمره تكنولوژي» حالل«
 مصرفند؟  

از آن  ها و خدمات حالل است. اين اقبال ظاهرا نكته ديگر اقبال غيرمسلمانان به كاال
هايي رعايت شده اسـت كـه بـا     ها جنبه محصوالت و كاالروست كه در نحوه توليد اين 

عاري از مواد حيواني » حالل«هاي آرايشي  هايي عام سازگارند. به عنوان مثال كاال ارزش
 است و براي توليد آنها از آزمايش بر روي حيوانات استفاده نشده است.  

هـاي تـازه و    صلب و ثابت نيست بلكه در پرتـو تجربـه  » حالل«معنايي مفهوم   شبكه
اي  آيد و در نتيجه مصاديق تـازه  ها توسع پديد مي هاي تازه، در اين شبكه پديد آمدن نياز

گيرند. به عنوان مثال تا قبل از پيـروزي انقـالب اسـالمي در ايـران      زير چتر آنها قرار مي
آمد. اما بعد از انقالب ايـن   خوردن ماهي اوزون برون و بازي شطرنج حرام به شمار مي

ر دو در زمره امور حالل قرار گرفتند. در حالي كه شماري از علماي دين، دموكراسـي  ه
  كنند. دانند، شماري ديگر از دموكراسي ديني دفاع مي را حرام و ضد اسالمي مي

                                                           
1. »App« ، مخففApplication  ،به معناي كاربرداست. 
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هاي ششگانه با پرسش چهـارم (يعنـي ايـن كـه چگونـه و       سومين پرسش از پرسش
يي توفيق يافت كه باالترين بـازده را در  ها توان به ابداع تكنولوژي تحت كدام شرايط مي

  فراهم آورند) نيز ارتباطي نزديك دارد.» شناخت صاحب عالم«راستاي كمك به هدف 
همه مدافعان علم ديني و تكنولوژي ديني، عليرغم تنوعي كه در آرائشـان بـه چشـم    

ه اند كـه معرفـت دينـي، كـ     خورد، اساس كار خود را بر اين فرض نادرست قرار داده مي
شـناخت صـاحب   «هدف نهايي آن، بر اساس تعريفي كه در اين مقاله ارائه شـد، همـان   

است امكان پذير اسـت.  » گروهي برگزيده«هايي كه در انحصار  است تنها به شيوه» عالم
اند، برخـي ديگـر احيانـا     ، از نظر برخي از نويسندگان، پيامبر و ائمه»گروه برگزيده«اين 

دانند، ديگران احيانا عرفا يا فقها را در ايـن   داق اين گروه ميحكيمان و فيلسوفان را مص
  دهند. مجموعه جاي مي

هايي است كه دامنگير همـه   اما اين رويكرد معرفت شناسانه دقيقا دچار همان ضعف
شناسـي   نظيـر معرفـت  » هـاي معرفـت شناسـانه خـاص     نظـام «هايي است كه از  رويكرد

شناسـي   شناسـي آفريقـايي، يـا معرفـت     فـت شناسـي فمينيسـتي، معر   مدرن، معرفت پست
  آورند. شناسي پرولتاريا، و امثالهم سخن به ميان مي بورژوايي، معرفت

هاي قـومي و نـژادي و جنسـيتي و يـا      اند تعلق به گروه همه نويسندگاني كه پنداشته
» علـم و معرفتـي  «هاي عقيـدتي و ايـدئولوژيك، منجـر بـه توليـد       مكاتب و دسته بندي

گرايـي معرفتـي از نـوع مـذموم آن      ود، آگاهانه يا ناآگاهانه به ورطه نسبيتش متفاوت مي
اند. اين لغزش، خواه بدان عنايت وجـود داشـته باشـد و خـواه از سـر غفلـت        درغلتيده

  .1كند صورت گرفته باشد، عمال راه بسط معرفت را سد مي
قاد تا اين انـدازه  گرايان ن شود كه چرا عقل از همين جا اين نكته نيز بيشتر آشكار مي

هاي متنوع و كثرت گرايانه معرفتي و پرهيز از انحصـارگرايي   بر ضرورت ايجاد زيستبوم
هاي معرفتي تاكيد دارند. اگر قرار باشـد واقعيـت، بمـاهو     و نخبه گرايي در قلمرو تكاپو

ها و گرايش ذهني و روانـي افـراد، بـازنموده شـود، بـا       واقعيت، و نه بماهو پيش فرض
هـايي كـه    ها و گمانـه  به آن كه تنها راه بازنمايي واقعيت از طريق برساختن حدستوجه 

رونـد، و بـا توجـه بـه آن كـه ايـن        هايي براي شكار واقعيـت بـه كـار مـي     به منزله تور
هاي فكري افراد متاثرند، و بـه اعتبـار آن    ها، به ناگزير و بالضروره از پيش زمينه برساخته

                                                           
  الف، ج). 1391يا (نك پا .1
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هـا و سـير بـه سـمت دسـتيابي بـه        تن از تاثير اين پيش زمينهكه تنها راهي كه براي كاس
هـاي پيشـنهادي در حيطـه عمـومي      معرفتي عيني در اختيار آدمي است، نقادي برساخته

هاي نقادانه و دقيـق   است، در آن صورت ايجاد محيطي كه امكان انجام اين گونه ارزيابي
هـايي كـه در    ان دارد. زيستبومها رجح آورد، بر ديگر محيط را به بهترين شكل فراهم مي

ترين محيط براي تحقـق   آن چند صدايي بودن و كثرت گرايي نهادينه شده است، مناسب
  اند. هاي نقادانه و دستيابي به معرفت عيني ارزيابي

هـاي   توان توضيحاتي نيـز در خصـوص جنبـه    بر اساس آنچه تا بدينجا ذكر شد، مي
ارتباط با پرسشي كه پيشـتر مطـرح شـد، ارائـه      سياستگذارانه براي تكنولوژي ديني ، در

  داد.
تري براي كمك بـه هـدف معرفتـي ديـن،      هاي ديني كارآمد اگر قرار باشد تكنولوژي

يعني شناخت صاحب عالم، برساخته شود، در آن صورت، با در نظر گرفتن توضـيحاتي  
ف معرفتـي  هايي كه در خدمت هد بايد متذكر شد كه رشد بهينه تكنولوژي گفته آمد، مي
گيرند تنها در يك زيسـتبوم كثـرت گـرا كـه در آن امكـان نقـد در حيطـه         دين قرار مي

  شود. ترين صورت فراهم است، امكان پذير مي عمومي كه مناسب
هاي معنـوي و مـادي، هيچگـاه و تحـت هـيچ       هاي آدمي، اعم از نياز از آنجا كه نياز

ه قرار داشته باشد، تا زماني كـه  شود، آدمي در هر شرايطي ك شرايطي بكلي سركوب نمي
هايي خواهد بود  فرصت بقا و ادامه زندگي برايش فراهم است ناگزير از ابداع تكنولوژي

هاي محيطي تنگ و محدود است،  هايش پاسخ دهد. اما در شرايطي كه ظرفيت كه به نياز
آن فعاليت توانند در  شود كه مي هاي ابداع گري آدميان نيز محدود به حدودي مي قابليت

هاي ديني دارد، در محـيط تنگـي كـه زنـدانبان      كنند. به عنوان مثال، يك زنداني كه باور
شـود، اوج   هايي كه بر وي تحميل مي ها و محروميت برايش فراهم آورده و با محدوديت

هـاي بـرنج و    ابداع گري و خالقيت خود را مثال از رهگذر درج آيات قران بر روي دانه
هاي هنري بـا كمـك وسـايل محـدودي كـه در اختيـارش هسـت، نظيـر          يا توليد نمايه

ها يا قطعات كوچك پارچه و يا قطعات خمير نان و امثالهم به نمايش  هاي روزنامه بريده
هـاي خـود برخـوردار     گذارد. اما هنرمندي كه از آزادي مناسب براي رشـد اسـتعداد   مي

به عوض سانسور و غل و زنجير هاي كارشناسانه،  باشد، از حضور در محيطي كه نقادي
و زندان و تيغ و درفش، وظيفه تصحيح خطا را بر عهـده دارد، بـه مراتـب بيشـتر سـود      
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شـود. وجـود    هاي وي بهره منـد مـي   ها و استعداد برد. جامعه نيز به مراتب از توانايي مي
 شـود تـا سـره از ناسـره،  دوغ از     يك نظام نقادي گسترده و پويا و دقيق نيز موجب مـي 

دوشاب، و هنرمند و انديشور و تكنولوژيست حقيقي از بازيگر شـارالتان و متقلـب، بـا    
سرعت و دقت بيشتري جدا شود و ميدان بر گروه نخست بازگردد و گروه دوم را اگـر  

 بر تقلب و دغلبازي اصرار دارد طرد كند.

هـا بـا مخالفـت از سـوي برخـي       هاي اسالمي كه موسيقي و نـواختن سـاز   در كشور
حافل ديني روبرو بود، بر خالف اروپا در قرون هجدهم و نوزدهم، هيچگـاه سـازهاي   م

ها مورد اسـتفاده   هايي كه در اين كشور در ابعاد بزرگ (نظير ويولن سل) توليد نشد. ساز
داد آنهـا را   بود همگي نظير تار يا كمانچه داراي ابعادي بود كه به نوازندگان اجـاره مـي  

ردا مخفي كنند. در حالي كه در اروپاي قرن هجدهم و نـوزدهم   براحتي در زير جامه و
داد، در  هاي كنسرت بزرگ كه جمعيت زيادي را در خود جاي مي به دنبال ساخت سالن

هاي بزرگ ابداع شد تـا صـدا را بـا قـدرت      غياب بلندگو، كه هنوز ابداع نشده بود، ساز
ه موسـيقي در مغـرب زمـين نيـز     بيشتري توليد كند. در عين حال آزادي و اقبال محيط ب

موجب شد اين نوع تكنولوژي از حيث تنوع زبان و بيان به مراتب از انـواع شـرقي آن،   
 تر شود. هاي اسالمي رشد كرد، غني بخصوص آنها كه در كشور

هاي فراوان ديگري مشابه آنچه كه ذكر شد، شاهد مثال آورد.  ها و نمونه توان مثال مي
است كه به اعتبار آن كه آدميان در گوهر انسانيت شريكند، گوهري سرّ مساله اما در اين 

هـا در بسـياري    شود انسان شود، ناگزير موجب مي كه موجب امتياز آنان از غير انسان مي
اي پيـدا كننـد. همـين     ها، اشتراكات گسـترده  ها و قابليت ها و ظرفيت ها و گرايش از نياز
هر نوع تكنولوژي كه در يك محيط خاص و  دهد، هاي مشترك است كه اجازه مي زمينه

به وسيله يك گروه از آدميان و در پاسخ به مسائلي معين كه در آن محـيط ظهـور كـرده    
هاي ديگـر (بـا انـدكي     است برساخته شده باشد، بتواند به وسيله ديگر مردمان در محيط

بـا افـزودن    تغيير و دستكاري) و در پاسخ به مسائلي كمابيش مشابه مسـائل اوليـه و يـا   
هـاي موجـود، در پاسـخ بـه مسـائلي       هايي بديع و كاستن از شـماري از كـاركرد   كاركرد

  متفاوت، به كار گرفته شود.
شود، به اعتبار نحـوه   موصوف مي» تكنولوژي ديني«به اين ترتيب آنچه كه به وصف 

خاص نظر كردن به يك ابزار از سوي به كاربرندگان آن، چنـين وصـفي را پـذيرا شـده     
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تواند در خدمت اهداف غير دينـي قـرار گيـرد و     است. با تغيير نوع نگاه، همين ابزار مي
هايي كه ابتدئا و اصالتا براي رفع نياز معرفتي مومنـان برسـاخته نشـده     متقابال تكنولوژي

  پيدا كنند.» تكنولوژي ديني«توانند عنوان  بودند، احيانا با تغييراتي در كاربري مي
ها چنين قابليت انعطافي پيدا كننـد، ارزش يـا    شود تا تكنولوژي عاملي كه موجب مي

هايي است كه از جانب كاربران در مورد هر تكنولوژي مـورد توجـه قـرار گرفتـه      ارزش
مفهومي كه نزد كنشگران مشترك -هايي معنايي ها، چنان كه گذشت با شبكه است. ارزش

مفهـومي  -هاي معنايي تكيه به شبكه توانند با است ارتباط دارد. يك گروه از كنشگران مي
مشترك، حيث التفاتي خاصي را بربسازند يا ايجاد كنند كه نـاظر بـه وجـود يـك ارزش     

تواند به مصـداق   مشترك ميان اين گروه از كنشگران است. اين ارزش مشترك سپس مي
يي كه از طرف اين گـروه   يا مصاديق خاصي از امور برساخته فرافكنده شود و در معاني

شود مندرج گردد. مثـال ذيـل، كـه     از كنشگران به اين مصداق يا مصاديق اسناد داده مي
شود از اين حيـث روشـنگر اسـت. در     هاي ديني يافت مي هاي آن در همه فرهنگ نمونه

اي بـه   از اهالي دهكده 1يك دختر ده ساله پرتغالي به نام لوچيا دو سانتوس 1917مه  13
بـرادرزاده خـود سـرگرم چرانـدن گلـه در نزديـك ده محـل         نام فاتيما كه به همـراه دو 

اقامتشان بود مدعي شد كه حضرت مريم بر او و همراهانش ظاهر شده است و سـه راز  
را با آنان در ميان گذارده است. ماجراي اين ظهور كه متعاقبا شواهد ديگري در تاييد آن 

ذارد و دهكـده فاتيمـا را   مطرح گرديد چنان باال گرفت كه واتيكان رسما بر آن صحه گـ 
مكاني مقدس اعالم كرد. از آن زمان تاكنون هر ساله هزاران هزار زائر براي زيارت ايـن  

. 2كننـد  و برآورده شدن حاجات و شفا يافتن به ايـن دهكـده سـفر مـي     "ارض مقدس"
تقدس بخشي به يك منطقه، به معناي اعطاي كاركردي خاص به يك هستار است. ايـن  

هاي اجتماعي، بـر روي   شود يك اليه متافيزيكي جديد، از حيث برساخته امر موجب مي
هـاي   توان الي غيـر النهايـه اليـه    هستار مورد نظر، جاي گيرد. بر روي اين اليه جديد مي

برساخته ديگري را افزود كه همگي از جنس معاني مشترك ميـان شـماري از كنشـگران    
، جاي گيرنـد، از واقعيـت عينـي (از سـنخ     3هاي معنايي، اگر در جهان  هستند. اين اليه

هـاي   شوند. اما در بسياري از موارد، واقعيت اين اليه ) برخوردار مي3هاي جهان  واقعيت
دسترس پـذير بـراي همگـان و نقـد پـذير بـه وسـيله        "به معناي  "عيني"معنايي، كامال 

                                                           
1. Lúcia de Santos 
2. Our Lady of Fátima (2013)  
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كساني است  و تنها دسترس پذير براي "1بين االذهاني"نيست، بلكه واقعيتشان  "همگان
كه در يك پارادايم يا سنت يـا شـيوه زنـدگي يـا فرهنـگ خـاص شـريكند. آنچـه كـه          

شود، در جهان بين االذهـاني قـائالن بـه آن،     دهكده فاتيما به شمار آورده مي "قداست"
  است. "عيني"داراي واقعيت است اما فاقد شان وجودي 

هـاي   سـنخ كـاركرد  هايي كـه بـر هـر اليـه معنـايي مترتـب اسـت از همـان          كاركرد
  هاست. تكنولوژي

اي مشابه تبديل شـدن دهكـده    ماجراي ساخته شدن مسجد جمكران در ايران، نمونه
  .است "ارض مقدس"فاتيما به 

توان به پنجمين پرسشـي كـه در    با توجه به نكاتي كه تا بدينجا مطرح شد، اكنون مي
ـ  باال مطرح شد پرداخت و آن اينكه چگونه مي ي مشـخص سـاخت كـه    توان به نحو عين

هاي ديني به مومنان در دستيابي بـه هـدف ديـن، يعنـي نزديـك       گيري از تكنولوژي بهره
  .2سازد كند و يا آن كه آنان را دور مي شدن به شناخت حق، كمك مي

هايي نظير نگاه به چهـره پسـران و    به عنوان مثال در برخي فرَق ديني استفاده از ابزار
از بنگ و حشيش و مواد مخدر،ازدواج با پيـر و مرشـد فرقـه،    دختران زيباروي، استفاده 

شـود، خوانـدن    استفاده از آب دهان يا غذاي نيم جويده مراد و پير كه متبرّك دانسته مي
شـود، و... بـه عنـوان     هـا مـي   اوراد و اذكاري كه سبب تقدس بخشيدن به اشياء و رويـه 

  او) معرفي شده است. وسايل كمك كننده به تقرّب به حق (يعني شناخت بهتر
ها به  در پاسخ به اين پرسش محوري از يكسو بايد به اين نكته توجه كرد تكنولوژي

پردازنـد كـه از وجهـي وجـودي      گيرندگان از آنها، با آنها به تعاملي مي اعتبار آن كه بهره
هاي هويتي در آنـان نقشـي اساسـي     است، در شكل دادن به شخصيت افراد و ايجاد اليه

كنند. اين نكته از ديرباز بـر همـه صـاحب نظـران شـناخته بـوده اسـت. همـين          ميايفا 
شـود افـرادي كـه از     هاي هويتي در افراد موجب مي تاثيرگذاري تكنولوژي در ايجاد اليه

هاي هويتي مشابه شوند. به عنوان مثال،  كنند، واجد اليه هاي مشابه استفاده مي تكنولوژي
هـاي هـويتي مشـتركي     هاي رفتـاري و اليـه   اي دنيا، شيوهها در همه ج رانندگان كاميون

دارند. استادان دانشگاه نيز در همه جا وجوه رفتاري و هويتي مشابه دارند. اين نكتـه در  
                                                           
1. intersubjective 

آيد، تا حد زيادي برگرفته از نكاتي است كه برادر ارجمند نگارنده، آقـاي حسـين پايـا، مـدير      . آنچه در اين بخش مي2
  انتشارات طرح نو، با وي در ميان گذارده است.
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  كند. مورد نمازگزاران و يا روزه گيران نيز عينا صدق مي
كننـد.   هاي ديني هدف شناخت حق را دنبـال مـي   گيري از تكنولوژي مومنان در بهره

هـاي   مفهومي نامتناهي است. توجه بـه داللـت   -هاي معنايي شناخت حق، داراي ظرفيت
كنـد   اين شناخت، شخص را به سمت موازيني هدايت مـي  2هاي معنايي و داللت1التزامي

توان در اين خصوص قضاوت كرد كه آيا شخص به هدف مورد  كه با استفاده از آنها مي
شود  هايي كه از شناخت حق حاصل مي هاي جنبه تر شده است يا نه. يكي از نظر نزديك

  است كه پيشتر بدان اشاره شد.» ادب محضر حق«مفهوم 
، مفهومي معرفتي است كه بار اخالقي بسيار گسترده و عميقي بـه  »ادب محضر حق«

  همراه دارد. حق، خير مطلق است. شناخت خير مطلق اما چگونه امكان پذير است؟
دهنـد كـه بـراي شـناخت واقعيـت       گذشـت توضـيح مـي   گرايان نقاد چنان كـه   عقل

هـا پـيش    ها و گمانـه  (شناخت قابل عرضه به حيطه عمومي) راهي جز برساختن حدس
ها به دو گونه شناخت سـلبي و ايجـابي    ها و گمانه رويمان نيست. از رهگذر اين حدس

فـاعالن  شويم. اينكه خير مطلق دقيقا چيست، براي هيچ يك از  در باره واقعيت نايل مي
هاي ادراكي محدود برخوردارند قابل درك نيست. اما اين فاعالن  شناسايي كه از ظرفيت

هـاي ادراكـي محـدود خـود و بـا برسـاختن        گيري از ظرفيـت  توانند با بهره شناسايي مي
هايي كه با هدف شـناخت واقعيـت (در اينجـا حـق يـا خيـر مطلـق)         ها و فرض حدس

ها، به درك اين نكتـه نايـل    ها و فرض نقادانه اين حدسشوند، و با ارزيابي  برساخته مي
تواننـد   آيند كه حق يا خير مطلق چه چيز نيست. از سوي ديگر، اين فاعالن شناسايي مي

هايي استعجالي در باره چيستي خير مطلق بر بسازند و تا زماني كه اين  ها و گمانه حدس
هـاي بيرونـي از عرصـه     يا نقـادي هاي شخصي و  ها در مواجهه با تجربه ها و درك گمانه

توانند آن را به منزله يك درك ايجابي موقت (و در حد تـوان   بيرون رانده نشده باشد مي
  خويش) از خير مطلق تلقي كنند.

ناپـذير   اين سير شناخت واقعيت، با توجه به آن كه واقعيـت نامتنـاهي اسـت، پايـان    
كه به نحو تقريبـي انـدكي بـه شـناخت     توان اميدوار بود  خواهد بود. در هر گام تنها مي

تر شويم. معرفت، به اين اعتبـار در هـر لحظـه، عبـارت اسـت از مجموعـه        واقع نزديك
هاي نظري و تجربي موفق بيـرون   ترين آزمون هايي كه تا آن لحظه از محك سخت گمانه

                                                           
1. implications 
2.entailments 
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از يكسو همواره حالت گمانـه و حدسـي بـودن خـود را حفـظ       "معرفت"اند. اين  آمده
د، و از سوي ديگر همواره صرفا مدلي ناقص، از امري اسـت كـه بـدان دسترسـي     كن مي

  مستقيم نداريم.
حال در مورد هدف دين، به پرسش پيشين باز گرديم و سوال كنيم كه از كجـا و بـا   

توان مشخص ساخت يك تكنولوژي ديني واقعا به هدف اصلي  هاي عيني مي كدام معيار
شود. آيا  ا به نحو موثرتري به شناخت حق رهنمون ميرساند و فرد مومن ر دين مدد مي

هـاي دوشـنبه و    مثال چلّه نشيني، اعتكـاف، خوانـدن نمـاز شـب، گـرفتن روزه در روز     
  كند؟ پنجشنبه در غير ماه رمضان، و ... به شناخت حق كمك مي

اين پرسش از يكسو با پرسش سوم كه پيشـتر مطـرح شـد، يعنـي ايـن كـه از كجـا        
داد يك تكنولوژي خاص، ديني است يا غير ديني، يعني به كار كمـك  توان تشخيص  مي

آيد يا نه، ارتباط دارد و از سوي ديگر با ششـمين پرسـش اصـلي ايـن      به هدف دين مي
اند. يعني بـه هـيچ روي كمكـي بـه      ها قطعا غير ديني مقاله يعني اين كه كدام تكنولوژي

  كنند. شناخت حق نمي
تـوان سـوال كـرد كـه مـثال آيـا        بـه عنـوان مثـال مـي    در ارتباط با دو پرسش اخيـر  

انـد؟   هاي ديني ها، و ... تكنولوژي دموكراسي، مدارس ديني، دادن صدقه، زيارت امامزاده
  اند؟ هاي غير ديني و آيا مثال كاباره يا كازينو يا ميخانه مصاديقي از تكنولوژي

مفهومي، مفهوم حق  و  -هاي معنايي ها را بايد با دقت در داللت پاسخ به اين پرسش
  مفهوم خير مطلق جست و جو كرد.

خير مطلق در تعارض تمام عيار با شرّ قرار دارد. محال اسـت كـه خيـر مطلـق،  بـه      
اي كه پيشـتر در   توان با توجه به اين جنبه و نيز نكته شائبه شرّ مشوب باشد. از اينجا مي

شخصيتي و هـويتي افـراد    هاي ها در شكل دادن به اليه خصوص تاثيرگذاري تكنولوژي
هاي معرفتي مومنـان در   هاي عيني براي ارزيابي عيني دستاورد توضيح داده شد، به معيار

گيري از هـر نـوع تكنولـوژي كـه آن را بـا       شناخت حق رهنمون شد. اگر مومن در بهره
هـايي مواجهـه    ها و گمانه دهد، از يكسو با مدل هدف شناخت حق مورد استفاده قرار مي

دهند، و يا از سوي ديگر با اين امـر   كه نوعي شرّ را به حق و خير مطلق نسبت ميشود 
هاي شرّ را در حال ظهور يا قـوت منـد    مواجهه شود كه در خود برخي از لوازم و نشانه

تواند نتيجه بگيرد كه هم گمانه برساخته شده و هـم   يابد، آنگاه به نحو عيني مي شدن مي
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  ه، در مسيري غير از مسير مورد نظر دين قرار دارند.تكنولوژي به كارگرفته شد
هاي شرّ در قلمرو روابط انساني عبـارت اسـت از    ترين لوازم و نشانه دو جنبه از مهم

  فقدان اراده نيك و نا اميدي.
همراه نباشد؛ اگر اين درك اراده نيـك او   "خير"اگر درك مومن از صاحب جهان با 

درك اميـد را از او بسـتاند، آن گـاه بايـد در ايـن درك و      تر نكند، اگر اين  را قدرت مند
  شناخت ترديد جدي روا داشت.

خير، چنان كه اشاره شد، مفهومي اخالقي است كه ارتباطي تنگاتنگ با جنبه معرفتي 
شناخت صاحب عالم دارد. معناي اين سخن آن است كه تنها از طريـق نقـد و ارزيـابي    

ه را مورد آزمون قرار دهيم كه آيـا بـه شـناخت خـدا     توانيم اين نكت است كه مي اخالقي
همـراه   "خير شـناختي "بايد با افزايشِ  ايم يا نه. شناخت صاحب عالم مي تر شده نزديك

افزون نشود، در تكاپوي معرفتي خود بـراي   "خير"باشد. اگر توانايي مومن در شناخت 
  شناخت صاحب عالم توفيق نداشته است.

تـوان   هاي ديني، منجر به افزايش شناخت خير نشود، مي وژيگيري از تكنول اگر بهره
اند و يا آن كه اساسا دينـي   ها بدرستي بكار گرفته نشده نتيجه گرفت كه يا آن تكنولوژي

توانند به هدف شناخت حق كمك برسانند. به عنوان مثال كاباره و كـازينو   نيستند و نمي
شوند، و اساسا براي ايـن منظـور    ميو ميخانه، از آن حيث كه به شناخت حق رهنمون ن

خوانـد   اند، تكنولوژي ديني نيستند. از سوي ديگر آن كه هر روز نماز مـي  برساخته نشده
آورد اما در پايان روز و هفته و مـاه اراده خيـرش افـزايش     ها را به جا مي و انواع نيايش

وژي مورد نظر، كـه در  گيريش از تكنول تواند دريابد كه بهره نيافته باشد، به نحو عيني مي
  آيد، بي اثر بوده است. هاي ديني به شمار مي عداد تكنولوژي

آنچه در مورد خيـر شناسـي و افـزايش اراده نيـك گفتـه شـد عينـا در مـورد نگـاه          
اميدوارانه به هستي نيز صادق است. صاحب عالم كه خير مطلق است با عنصر نااميـدي  

ست. اگر مومن در تكاپوي شـناخت حـق، بـه    هاي شرّ است بكلي بيگانه ا كه از ويژگي
عوض انباشت اميد و كسب روحيه خوش بينانه نسبت به هستي و گشـودگي آن، يـاس   
و نوميدي را در خود دائم التزايد بيابد، و يا موجب بسط ياس و نااميدي در جامعه شود 

انـد نتيجـه   تو و اراده نيك را از افراد به انحاء مختلف سلب كند، بازهم به نحو عيني مـي 
  بگيرد كه در مسيري نادرست تكاپويش را دنبال كرده است.
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اند، ارزيابي عيني كاميـابي   هاي عيني از آنجا كه اراده نيك و اميدواري هر دو خصلت
هاي حق شناسانه وي، نه تنها براي خود او كه بـراي ديگـر نـاظران نيـز      مومن در تكاپو

و » اراده معطوف به خير«هاي اخالقي  ه معيارامكان پذير است. به عبارت ديگر با تكيه ب
توان در اين خصوص قضاوت كرد كه فرد تا چه اندازه در حركت مسـير   مي» اميدواري«

شناخت حق، كه معادل شناخت خير است توفيق داشته است. اگر در ميزان خيرخـواهي  
 فرد مومن در حيطه عمومي و به نحو عينـي افـزايش مشـاهده نشـود، دعـاوي معرفـت      

شناسانه وي در شناخت حق و نزديكي به او اعتبار خود را از دست خواهد داد. آن كـه  
هاي شبانه پينه بسـته اسـت، امـا در     هاي نيايش پيشانيش از جاي مهر نماز و طول سجده

كند و از حرص و حسـد و بخـل و ديگـر رذائـل      عمل با قساوت با ديگران برخورد مي
هاي  ها و امثال آن و افزايش فضيلت هش اين رذيلتاخالقي سرشار است و نشاني از كا

شود، هر اندازه هم كه به شناخت حق تظاهر كند و يا دعـاوي   اخالقي در وي ظاهر نمي
» قلندران حقيقت«فضل فروشانه در اين زمينه به ديگران عرضه نمايد، مدعياتش در نظر 

  وزني نخواهد داشت.
هاي ژرفي كه  به توضيح بيشتر دارد تا ظرفيتآنچه كه تا بدينجا گفته آمد بازهم نياز 

  در آن نهفته است به نحو بهتري آشكار گردد.
گرايان نقاد در مواضع متعدد بر رابطه وثيق ميان معرفت شناسي و اخالق تاكيـد   عقل
اند كه از آنجا كه شناخت در گـرو ارائـه    اند. آنان از جمله بدين نكته متذكر شده ورزيده
ي است كه اميد داريم به واقع اصابت كنند، در آن صورت هر آنچه هاي ها و فرض حدس

هاي آدميان است افزون شـود شـانس    ها كه برساخته ها و گمانه شمار و تنوع اين حدس
هاي مضموني  يابد. اما اين نكته با داللت آن كه از اين ميانه يكي كارگر شود، افزايش مي

هـاي معرفتـي    ورت ايجـاد زيسـتبوم  فراواني همراه است. از يـك سـو داللـت بـر ضـر     
هـاي پيشـنهاد شـده يـا      گرايانه دارد؛ از سوي ديگر ارزش قائل شدن براي گمانـه  كثرت

برساخته شده از سوي ديگران، كه اين امر به نوبه خود مستلزم آن است كـه ديگـري را   
، اخالقي برابر به شمار آوريم؛ داللـت ديگـر   -هاي معرفتي با خود در انسانيت و ظرفيت

هاي معرفتي اوست؛ داللت  مند شدن از ظرفيت لزوم گفت و گو با ديگري به منظور بهره
مهم ديگر ناظر است به اخالقي بودن فـاعالن شناسـايي: اگـر معرفـت تنهـا از رهگـذر       

شـود، در آن صـورت    پذير مي ها و نقادي سختگيرانه آنها امكان ها و گمانه عرضه حدس
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شـود، بـا    ها، كه در جريان نقـادي ظـاهر مـي    ايص گمانههرگونه اقدام براي پوشاندن نق
، كه نوعي تزويـر و بـي اخالقـي    1»الپوشان و پنهان كننده نقايص«هاي  توسل به رويكرد

  دهد. است، شانس دستيابي به معرفت را كاهش مي
اخالقي بودن فاعل شناسايي نيز كه به عنوان شرط الزم دستيابي به شناخت مطابق با 

هاي معنايي بسيار اسـت. در ارتبـاط بـا     اره شد، به نوبه خود واجد ظرفيتواقع بدان اش
ها نيز، به اعتبار آن كه تكنولوژي بر شخصـيت و روحيـات فـرد     گيري از تكنولوژي بهره

گيري  كند. اين امر بخصوص در قلمرو بهره گذارد، مساله اخالق اهميت پيدا مي تاثير مي
  يابد. هاي ديني اهميت تام مي از تكنولوژي

هـاي اخالقـي در دو    گرايان نقاد، اخالق، عينـي و عـام اسـت. آمـوزه     از ديدگاه عقل
شوند و برآيند بيروني تحقق آنهـا، افـزايش    هاي درست متجلي مي قلمرو فضائل و كردار

  اراده نيك و روحيه اميدوارانه، و نيز اهتمام در مسير كاستن از شرّ در جامعه است.
هاي دينـي حاصـل نشـد، آنگـاه      و نتايج از كاربرد تكنولوژياگر اين آثار و عوارض 

انـد، و يـا    ها در مسير صحيحشان به كار گرفته نشده بايد نتيجه گرفت كه اين تكنولوژي
آن كه آنچه به عنوان تكنولوژي ديني به كار گرفته شده است، واقعا واجد چنـين شـاني   

 90شـود كـه بـيش از     اعالم مي هاي فرهنگي نيست. به عنوان مثال، وقتي در نظر سنجي
داننـد و در   درصد از مردم، اسالم را بهترين دين و موجب سـعادت دنيـا و آخـرت مـي    

ها ميزان صداقت در گفتار و حسن خلق و راستي در معامله و ... پائين  همين نظر سنجي
شود، و يا وقتي برخي از مساجد ما به جاي اين كه بيوتي باشند كه مصـداق   گزارش مي

باشند، به ابزاري براي چشم و هم چشمي و برتـري  » اذن اهللا ان ترفع و يذكر فيه اسمه«
هـاي دينـي مـورد اشـاره در      دهد تكنولوژي شوند، اين امر نشان مي طلبي و ... تبديل مي

كمك به تحقق هدف دين (يعني شناخت پروردگار و يا تقـرب معرفتـي بـه او) موفـق     
هاي ديني كه احيانا دروغگـويي، ربـا خـواري،     از آموزه اند. از سوي ديگر آن دسته نبوده

  نيستند.  » ديني«شمارند، به واقع  ظلم به ديگران را جائز مي
بايـد منجـر بـه بسـط      هاي ديني، نظيـر عبـادات و مناسـك و شـعائر، مـي      تكنولوژي

اي شوند كه با اصول اخالقي عـام و كلـي انطبـاق دارنـد. ايـن امـر از        هاي اخالقي جنبه
و در معرض نقد ديگـران (در حيطـه عمـومي) واقـع شـدن، و       2»تامل در خود«ر رهگذ

                                                           
1. ad hoc manoeuvre 

2. self-reflection 



  ۴۷  تكنولوژي ديني: چيستي و امكان تحقق

 

، امكـان پـذير   2هاي عـام و كلـي   به جنبه» خاص«و  1»محلي«هاي اخالقي  تبديل ويژگي
  شود. مي

هـاي عـام و    و سير به سمت جنبـه » محلي«هاي  هاي دور شدن از جنبه يكي از معيار
هاي دينـي، مـثال اَعمـالِ عبـادي، بـه       ز تكنولوژيگيري ا كلي، مقابله با تبديل شدن بهره

اي مكانيكي و به دور از رويت بـدل   گيري از تكنولوژي به شيوه است. اگر بهره» عادات«
شود، كمك آن به ازدياد معرفت به حـداقل (اگـر نـه بـه صـفر) تنـزّل يابـد. ايـن نـوع          

از خـود  «بـا عنـوان    شـود كـه از آن   گيري از تكنولوژي منجر به بروز پديداري مـي  بهره
چـارلي  » عصر جديد«شود. اين پديدار به زيبايي هر چه تمامتر در فيلم  ياد مي» بيگانگي

چاپلين نموده شده است. از خودبيگانگي امري بكلي غير اخالقي اسـت. زيـرا موجـب    
بايد همواره خـود آئينـي خـود را محفـوظ نگـاه دارد تـا        شود، فاعل شناسايي كه مي مي

  د، از اين صفت اساسي عاري شود.اخالقي بمان
بايد لحظـه بـه لحظـه نـو و تـازه شـود و        نگاه فاعل شناسايي به تكنولوژي ديني مي

ها و معاني تازه در آن بيابد و يا بدان بيفزايـد تـا بـدين     ها و كاركرد كوشش كند ظرفيت
  وسيله بازده آن را در كمك به تكاپوي معرفتي خود افزايش بدهد.

ن زمينه اتخاذ رويكرد نقادانه به شعائر و مناسك و عبادات و آداب و چاره كار در اي
كنـد. تبـديل    ها به عادت جلـوگيري مـي   هاست. نگاه نقادانه از بدل شدن اين رويه سنت

هـا بـه    تواند موجب شـود ايـن ابـزار    هاي ديني به عادات، مي عبادات و ديگر تكنولوژي
، يكي از شعائر ديني هندوان پراكندن خاكستر اموري شرّ انگيز بدل شوند. به عنوان مثال

هـا در   مردگان در رودخانه گنگ و غسل در همين رودخانه است. اما پراكنـدن خاكسـتر  
گنگ (احيانا در كنار برخي ديگر از عوامل) موجب آلودگي گسترده رودخانه شده است 

د. در برخـي از  آور ها را به ارمغـان مـي   و غسل در آن، براي هندوان مومن انواع بيماري
نهـي از منكـر و امـر بـه     «جوامع اسالمي نظيـر عربسـتان در اجـراي تكنولـوژي دينـي      

يابد  ها رواج مي شود، كه بسياري منكر گرانه و كوركورانه عمل مي ، چنان قشري»معروف
  شود. ها تعطيل مي و معروف

آفريننـد،   ينمايند با نظر به ميزان شرّي كه در عالم مـ  نقد اموري كه بظاهر مقدس مي
  سازد. هاي ديني فراهم مي تر از تكنولوژي گيري مناسب امكاني را براي بهره

                                                           
1. local 

2. universal 
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ــوژي   ــالق و تكنول ــاط اخ ــث از ارتب ــه در بح ــري ك ــه ديگ ــي و   نكت ــور كل ــا بط ه
بايد مورد توجه قرار داد آن است كه رويكرد بـه اخـالق    هاي ديني به نحو مي تكنولوژي

باشـد و   1هاي واقعي اخالقـي  ظر به محتواي رويهبايد رويكرد نا در اين قبيل مباحث مي
هاي هنجاري در اين زمينه در اين است  به اخالق. نقص رويكرد 2نه رويكردي هنجاري

هاي ديني  كه به عوض توجه به شروري كه ممكن است از رهگذر بكارگيري تكنولوژي
جاري بودن، كند كه به جهت هن هاي ذهني و زباني توجه مي حاصل شود به تقسيم بندي

توان يك هنجـار را بـا هنجـاري     ابطال پذير نيز نيستند. در اين نوع رويكرد، حداكثر مي
ديگر تعويض كرد و يا اگر هنجاري به حصر منطقي اتكا كرده باشد، در آن صـورت بـه   

تـوان از آن   سرو كار دارد و نه با محتوا، حداكثر مـي » صورت«اعتبار آن كه منطق تنها با 
هـاي زبـاني بهـره     اختاري صوري براي تقسيم بنـدي و ارزيـابي چـارچوب   به عنوان س

هاي واقعي را به نحو نقادانـه ارزيـابي كـرد. در     توان به كمك آنها مصداق گرفت اما نمي
هاي اخالقي با نظر به شروري كه احيانا از آنهـا   حالي كه رويكرد متكي به واقعيت رويه

  ي است.شود، به نحو عيني قابل نقاد ناشي مي

                                                           
1. substantive ethics 

2. normative 
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