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 چکیده

کید مى یهدر مقال هاست، نه شناسى در شمار تکنولوژیشود که فقه از منظر معرفتحاضر بر این امر تأ
علم، و در مقام یک تکنولوژی قدرتمند تأثیرات فراوانى در جوامعى که از آن، بیش یا کم، برای تمشیت 

لى در خصوص منزلت گذارد. در مقاله کنونى پس از گذری اجماگیرند برجای مىامور خود بهره مى
فقه در مقام یک تکنولوژی و بررسى برخى ابهامات احتمالى در این زمینه، توجه خود را به برخى از 

سازیم و به بحث درباره تبیین نسبت فقه با سبک زندگى، لوازم و تبعات تکنولوژی بودن فقه معطوف مى
 .پردازیمها مىاخالق و شناخت خداوند و اهمیت کنترل تکنولوژی

 
 .تکنولوژی، عقالنیت نقاد، تکنولوژی دینى یهفقه، فلسف یهفلسف :هاکلیدواژه
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 مقدمه
 شناسیجایگاه فقه از منظر معرفت یتأملی درباره

هایى است که مسلمانان، در پاسخ به نیازی عاجل، برساختند و فقه، در زمره دیسیپلین
های اسالم )که دعوی ارائه اس آموزهتوسعه دادند. نیاز مورد اشاره، ضرورت زیستن بر اس

 یهای زندگى آدمى دارد(، بود. در میان همهجنبه یآموز برای همههای هدایتآموزه
 9،شوندشناخته مى «علوم اسالمى ]کالسیک[»هایى که بر روی هم با عنوان دیسیپلین

درباره  ترین )از حیث گستردگى موضوعات و شمار آثار تألیف شدهدیسیپلین فقه فربه
  2.آیدترین از حیث ایفای نقش مستقیم در زندگى مسلمانان به شمار مىثیرأآن(، و پرت

فقه عبارت است از علم » برای دیسیپلین فقه تعاریف مختلفى ارائه شده از جمله:
  3«.به احکام شرعى فرعیه از روی ادله تفصیلى آن و موضوع آن افعال مکلفین است

گاهى به احکام شرعیه»   8.«فرعیه از روی ادله تفصیلى آ
کنند. اغلب )هرچند نه همه( محققان مسلمان از فقه با عنوان علم/دانش یاد مى

فقه بر مجموعه مسائلى » اند:کرده یاد «مجموعه مسائل شرعى»برخى نیز از فقه با عنوان 
 ش و گردد که کاشف از حالل و حرام و اعتبارات الهى است؛ مسائلى که با تالاطالق مى

______________________________________________________ 
، (ىعلوم اسالم اتي)کل ىبا علوم اسالم یىآشنا ،ىمرتض ،یمطهر. برای آشنایى اجمالى با این علوم بنگرید به: 9

 . ش9338/9371تهران، انتشارات صدرا، 
حامد خانى )فرهنگ  ؛ ش9387 ، موسسه امام الصادق،تاریخ الفقه االسالمى و ادواره، جعفر، سبحانى. 2

 ،نشر نى ،، تهرانخرأگيری مکتب اصحاب حدیث متهای نخستين تا شکلدهستاریخ فقه اسالمى: از مهرو ش(، 
  ؛ ش9313

Coulson, N., A History of Islamic Law, Edinburgh, Edinburgh University 

Press, 1987. 
لالحیاء االحسائى نقى غالمرضا ، تحقیقاألقطاب الفقهية على مذهب اإلمامية ،االحسائى، ابى جمهور. 3

 .38ص ،ق9831 ،االحسائىجمهور، ابى جمعیه ،لبنان ،التراث
طاهری، حبیب ؛ 218، ص ش9387 ،نشر نى ،تهران ،9ج، فرهنگ تشریحى اصطالحات اصول ،یى، ع.وال. 8

 .93ص،  ش9378 ،دفتر انتشارات اسالمى ،، قمقواعد فقهالله، 
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  9«.گردداجتهاد فقیه از منابع و مستندات شرعى استخراج مى
 2،درستى توجه کرده بودندهکه برخى از متقدمین از محققان مسلمان باما فقه، چنان

خوبى روشن است از تعاریف باال نیز به 3.یک صناعت )فن، تکنولوژی( است، و نه علم
ر دارد و نه با مباحث نظری. این تفاوت میان که فقه، اواًل و اصالتًا با امور عملى سروکا

علم و تکنولوژی حائز اهمیت فراوان است. علم یا معرفت نظری به آن دسته از 
های بشری ارجاع دارد که هدفشان رفع نیازهای معرفتى آدمى است. برساخته

یر گویى به نیازهای غها، از هر سنخ که باشند، دو کارکرد اصلى دارند: پاسختکنولوژی
و کمک )در مقام  8(،داران ابزارساز یا بهره گیرنده از ابزارمعرفتى آدمى )و یا دیگر جان

   1.ابزار( به تسهیل تکاپوهای معرفتى آدمى
در مقام نقد مدعای فوق گفته شود درست است که این احکام حدسى ممکن است 

آن قابل  شوند، اما صورت کاملبیان مى« احکام تجویزی»و استنباطى به صورت 
از نظر »ای شبیه این است: تحویل به حکم تجویزی نیست، بلکه صورت کامِل آن گزاره

« از نظر شارع»که بنا بر اختصار « واجب/حرام/مستحب/مکروه/مباح است xشارع، 

______________________________________________________ 
،  ش9314 ،سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمى ،، تهرانفقه و عرفعلیدوست، ابوالقاسم، . 9

 .43ص
غّزالى، ابو  ؛994ص،  ش9381، انتشارات علمى و فرهنگى، ترجمه حسین خدیو جم، لوماحصاء الع ،فارابى. 2

کوشش حسین خدیو جم، انتشارات علمى و ید الدین خوارزمى، بهؤ، ترجمه معلوم دینء احياحامد محمد، 
 . ش9319، فرهنگى

ران، پژوهشکده مطالعات فرهنگى ، تهها: مقاالتى در باب و از منظر علوم انسانىاز راه و رسم منزلپایا، على، . 3
 .فصل سوم،  ش9311 و اجتماعى، پائیز

سازی کنند. النههایى بدوی تولید مىگیری از ابزار دارند نیز تکنولوژی. برخى از حیوانات که توانایى بهره8
 ها هستند.هایى از این تکنولوژی( نمونهbeaversهای آبى )پرندگان و سدسازی سگ

گشایى به شيوه ههمو، گر ؛ ش9313، تهران، طرح نقد، سفه تحليلى از منظر عقالنيت نقادفل ، على،. پایا1
پژوهشکده مطالعات  ،، تهرانگذاریدر باب علم و تکنولوژی و سياست فيلسوفان و مهندسان: مجموعه مقاالت

 . ش9311فرهنگى و اجتماعى، 
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شود. به این اعتبار، این احکام، بر خالف احکام تجویزِی محض، از جهت حذف مى
بردارند. با این  ر در حکم به شارع، صدق و کذبتجویز یا تکلیف مذکو« انتساب»

حل عملى نیست بلکه راه یهئتوان گفت هدف فقیه دیگر صرفًا ارابندی مىصورت
فقها در خصوص ربا این است که  یهانتسابش به شارع محل بحث است. مثاًل مسئل

شارع "ربا حرام از نظر » یهزنند که قضیها حدس مىکند یا خیر! آنشارع آن را تأیید مى
حل عملى موجود حل عملى نیست! راهراه« کشف»صادق است. هدف فقیه « است"

اند )مکانیزم ربا(؛ هدف فقیه کشف این حقیقت است که است و آن را فقها ابداع نکرده
 «.    شارع با آن راه حل موافق است یا خیر؟»

کوشش که نخست ایندر پاسخ به این استدالل چند نکته را باید در نظر داشت. 
ای سیس صدق قضایای در بردارنده احکام شرعى نیست. هیچ فقیهى در هیچ دورهأفقیه ت

چنین نکرده است. کوشش فقیه آن است که با قبول صادق بودن این قبیل  قضایا حکم 
ها چگونه باید تحقق یابد. این یعنى همان تکاپو برای یافتن راه حل عملى مندرج در آن

 ى تکنولوژی.عملى، یعن
ن نیامده است و فقیه ناگزیر به ظن و گمان آدر قر در مورد احکامى هم که عیناً 

به نظر من »جا نیز مدعای او بیش از این نیست که شود، در آنشخصى خود متوسل مى
نیز  «چنین»؛ و مقصود از «این مورد چنین است )با ظن یا یقین شخصى( حکم خدا در

گانه عین حکم گانه بیشتر نیست. هر یک از آن احکام پنجیکى از همان احکام پنج
من با توجه به حکم ؤبه همین معنى است. یعنى م اند. اساسًا عملى بودن فقه دقیقاً عملى

قصدی که داشته منصرف شود. )و البته عدم الفعل نیز خود نوعى  فقهى یا باید بالمره از
هد یا با رغبت اما با توجه به غیر ضروری باید آن را انجام د که حتماً فعل است(. یا آن

بودن حکم، آن را انجام دهد و یا با کراهت اما باز با عنایت به عدم ضرورت حکم، آن را 
 که در برابر آن موضعى الاقتضاء اتخاذ کند.انجام دهد و یا آن

 مستحب/ حرام/ واجب/ xاز نظر شارع، »که توصیفاتى از قبیل نکته مهم دیگر این
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ای از توصیفات است که توصیفاتى درباره تجویزها ناظر به دسته« مباح است ه/مکرو
باید با دقت مورد های بیرونى. این مدعا مىهستند و نه توصیفاتى در خصوص واقعیت

اند. توصیفاِت متفاوت زبانى مل واقع شود. توصیفات و تجویزها البته دو ساختار کامالً أت
ند. این قبیل توصیفات در علوم انسانى و اجتماعى و اتوصیف در بردارنده تجویزها البته

های حلراه یهجا که بحث نظری دربارهای تکنولوژیک و مهندسى )آننیز در فعالیت
  9.اندعملى در جریان است( مورد استفاده

را در فقه باید با دقت مورد توجه قرار داد تا موجب  «توصیفات»کارکرد این قبیل 
گونه که ناقد متذکر منان سروکار دارد، همانؤجا که فقیه با مقلدین و مشود. آنبروز خطا ن

های حاوی شده است، فقیه حکم استنباطى خود را صرفًا در قالب تجویزها و نه گزاره
 کند، عیناً های حاوی تجویزها استفاده مىجا که فقیه از گزارهکند. آنتجویزات بیان مى

های در بردارنده تجویزها برای س یا تکنولوژیست از گزارهنظیر زمانى است که مهند
های عملى دو راه حل عملى )یا دو دستگاه و سیستم و تکنولوژی( بهره ارزیابى قابلیت

های میان فقیهان در خصوص درستى یا نادرستى احکام ُمسَتنَبط، گیرد. در بحثمى
ن در شرایط خاص آنان( مورد های کارکردی احکام )از حیث احراز تکلیف مقلداقابلیت

______________________________________________________ 
-شناسانهعنوان مثال در یک بحث معرفت کند. بهچند مثال احیانًا به روشن شدن مطلب بیشتر کمک مى .9

ها و گرایان نقاد گزینش نظریهشناسى عقلتوان به توصیفاتى از این دست برخورد: رو ششناسانه مىرو ش
شناسى پوزیتیویستى بر کند که از باالترین درجه نقدپذیری برخوردارند در حالى که رو شهایى را تجویز مىگمانه

های توصیفى که بیانگر تجویزها اند. این نوع گزارهکید دارد که معنادار تجربىأت هایگزینش نظریه و فرضیه
اخالق نیز به عنوان مثال در بردارنده  یشوند. فلسفهدوم به باال یافت مى یهای مرتبههستند صرفًا در معرفت

که همگان باید بر طبق آن  هاست. کانت به عنوان مثال توصیفات مختلفى از قانون اعالی اخالقىگونه گزارهاین
شناسى نیز محققى که در احوال یک جامعه خاص پژوهش شناسى یا مردمدهد. در جامعهدست مىعمل کنند به

نویسد: در آن جامعه مردم اطعام مساکین و کمک به مى گیرد و مثالً کرده است از این قبیل توصیفات بهره مى
کنند. در مهندسى و تکنولوژی نیز این دانند و به اولى توصیه مىمى مستمندان را از کمک به ساختن معابد بهتر

گوید حسابداران فالن شرکت بزرگ یک حسابدار به همکار ش مى ها مورد استفاده است. مثالً قبیل گزاره
 دانند.تر از رو ش حسابداری ساده مىحسابداری رو ش حسابداری دوبل را مناسب
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در خصوص  «ارائه دالیل»نظیر حوزه مهندسى  جا نیز عیناً نظر است. یعنى در این
های عملى )قابلیت عملى احکام( است. احکام فقهى ناظر به ، ناظر به ظرفیت«احکام»

اند که هدف از اجرایشان کسب رضای ای از واقعیت نیستند. اموری عملىکشف جنبه
فقیه آن است که توضیح دهد کدام حکم بهتر این هدف  یاست. وظیفهحضرت حق 

 9کند.عملى را محقق مى
جا نیز مقایسه عملکرد فقیه با نحوه عملکرد مهندسان بسیار روشنگر است. این

فرض کنید مهندسى مامور شده است یک هواپیمای مسافربری جدید طراحى کند. در 
ایى مهندس با بسیاری دیگر از مهندسان و مرحله طراحى و دستیابى به محصول نه

وگو و بحث و ا ش گفتهای عملىها و نقشهمتخصصان درباره صائب بودن طرح
کفایت مذاکرات و مشاورات و »اما زمانى که از نظر خود ش، ؛ کندمشورت مى

کند. محصول عملى صرفًا برای احراز شد، محصول عملى خود را عرضه مى «هابررسى
 2.ها نظریبرای بررسى عمل است، نه

______________________________________________________ 
در مقاله دو جنبه فعالیت فقیه از یکدیگر ر متن آمده است باید اضافه کرد که ای که د. در توضیح بیشتر نکته9

کند. این فتوا برای مقلدان است. فقیه در مقام کند، دلیلى ذکر نمىجا که فقیه فتوا صادر مىاند. آنتفکیک شده
دان یا اساسًا توان داند زیرا فرضش این است که بسیاری از مقلصدور فتوا خود را ملزم به توضیح دادن نمى

خواهند محصول عملى ای به شنیدن استدالالت ندارند و تنها مىهای فقهى را ندارند و یا عالقهپیگیری استدالل
را به کار گیرند. اما فقیه در جلسات درس با شاگردان و یا همتایان خود فتاوای خویش و دیگران را مورد بررسى 

حل پیشنهادی خود ارائه الیلى که مهندسان برای نشان دادن کارآمدی راهدهد. اما این دالیل نظیر دقرار مى
 اند. گونه که در متن توضیح داده شده است، یکسره در خدمت اهداف عملىدهند، همانمى

است که منجر   MAX 737یک مثال روشنگر در این زمینه حادثه اخیر سقوط دو هواپیمای مسافری بوئینگ .2
والن پرواز در ؤمس یرنشینان هر دو هواپیما شد. تحقیقات نشان داد که بوئینگ صرفًا همهبه کشته شدن همه س

کردند از ایمنى هواپیما مطمئن ساخته بود کشورهای مختلف و نیز خطوط هوایى را که از این هواپیما استفاده مى
ها نصب شده بود و از این آن افزاری که رویهای نرمهای نظری تخصصى درباره قابلیتو به هیچ روی وارد بحث

نظر خلبان عمل کند، نشده بود. اما اکنون پس از دو سقوط مرگبار است که این توانایى برخوردار بود که خالف
 افزار مورد توجه متخصصان قرار گرفته است.منر یها درباره صائب بودن تجویزهای مهندسان تولیدکنندهبحث

 جایى مسافران است.هز فعالیت تکنولوژیک جابمستقل ا ها، کامالً اما این بحث
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چنان که توضیح محصول نهایى کار فقیه، یعنى کار فقیه در مرحله صدور فتوا، هم
رسیدن خود به آن  ییک حکم عملى و تجویزی است، نه بیان نحوه یداده شد ارائه

گونه که در باال حکم و یا اساسًا هیچ نوع بحث معرفتى و یا توصیفى. در عین حال همان
بحث از دالیل گزین کردن یک حکم بر حکم دیگر )اگر  یاده شد در مرحلهتوضیح د

فقیه این نباشد که برایش یقین حاصل شده است(، همه دالیل در خدمت  «دلیل نهایى»
اند، زیرا اساسًا ماهیت حکم چیزی جز این نیست. هر توضیح جهات کارکردی و عملى

به همین معنى  اساسًا عملى بودن فقه دقیقاً اند. گانه عین حکم عملىیک از آن احکام پنج
 9است.

هاست، جا باز ممکن است ناقدی در رد این نظر که فقه در زمره تکنولوژیدر این
فهم فقیه از مراد شارع تکنولوژی نیست. فهم فقیه کشف واقع » انتقاد ذیل را مطرح سازد:

 .«آیداست و بنابراین علم به شمار مى
باید گفت که تفاوت علم و تکنولوژی به تفاوت در فهم در پاسخ ناقد محترم 

است که مهندسان و فقها و  «مسائلى»ها نیست بلکه ناظر به نوع عالمان و تکنولوژیست
ها سروکار دارند. مسائل مورد و دانشمندان از سوی دیگر با آن سوها از یکتکنولوژیست

مهندس یا فقیه یا تکنولوژیستى  نظر گروه نخست صرفًا و صرفًا مسائل عملى است. هیچ
در پى یافتن پاسخ برای وجود و چیستى هستارهای خاص نیست. بلکه مسئله همگى 

ها را های معینى )که علوم آنآنان این است که با فرض وجود هستارهای خاص با ظرفیت
زنانه( مسائل خاصى را که واقعیت )خواه واقعیت البته به نحو گمانه، سازندمشخص مى

توان حل کرد. در سازد( چگونه مىطبیعى و خواه واقعیت برساخته اجتماعى مطرح مى
______________________________________________________ 

وقتى از هدف توضیح داده شود.  «هدف عملى» جا برای دفع شبهه مقدر الزم است در مورد اصطالحاین .9
یم دو نوع  هدف عملى را در نظر داریم. اولى هدف قریب است و دومى هدف غایى. هدف یگوعملى سخن مى

مه انواع احکام شرعى بنابراین صورت و محتوایى واحد دارد. این هدف غایى، هدفى است مربوط به اجرای ه
ها و محتواهایشان تفاوت دارد. صورت و که اهداف قریب صورتهمان کسب رضای حق است. در حالى

 اند.محتوای نماز با صورت و محتوای حج فرق دارد در حالى که هر دو حکم شرعى و فقهى
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ها با توجه به انواع مسائل با یکدیگر تفاوت این نکته خالف نیست که محتوای فهم
که مسائل آن گیرند، حالجای مى« فهم»ها، ذیل مقوله واحد اما همه آن فهم؛ کندمى

ند. یک دسته مسائل ناظر به هستى هستار و چیستى گیرذیل دو مقوله کلى جای مى
مورد  _در معنای کلى این اصطالح_ ها مسائلى است که در قلمرو علمهاست. اینآن

توجه است. دسته دیگر مسائل مربوط است به چگونگى رفع نیازهای غیر معرفتى یا 
ها مورد توجه یها مسائلى است که در تکنولوژهای معرفتى. اینفعالیت «ابزاری»تسهیل 

مشغول مسائل دسته اول نبوده است. است. هیچ فقیهى، بماهو فقیه، در طول تاریخ دل
تواند در زیرا اساسًا پرداختن به این امور از دایره فقه بالمره بیرون است. البته یک فقیه مى

نى های دیگر نیز فعال باشد. غزالى نمونه درخشاکنار فعالیت در قلمرو فقاهت در حوزه
جا که اما آن؛ در این زمینه است. او هم فقیه بود و هم متکلم و هم فیلسوف و هم عارف

 هذا.ورزد دیگر به فقاهت سرگرم نیست و قس علىفلسفه مى
جا مطرح شود آن است که در احکام فقهى انتقاد دیگری که ممکن است در این

کند. تعیین یین مصداق نمىروی تع هیچکند و بهخالص فقیه صرفًا حکم کلى صادر مى
کند، نظیر مصداق مربوط است به ُمقَلد. در مواردی نیز که فقیهى احکام جزئى صادر مى

 حکم «است زمان امام با محاربه حکم در و حرام تنباکو و توتون استعمال الیوم»که این
 است. خالص فقهى حکم یک از فراتر احکام قبیل این نیست. خالص فقهى حکم صادره

 در فقهى. صرفاً  حکم نه است، شرع حاکم حکم و حکومتى حکم جنس از هااین
 خاص شرایط به ناظر اعتبار به شرع حاکم از صادره احکام و حکومتى احکام کهحالى
 اند،فقهى اصیل احکام که فقهى عام احکام کنند، پیدا تکنولوژیک شأن توانندمى بودن
 این خالص فقهى حکم شد ذکر باال در که فتوایى دمور در مثال، عنوانبه نیستند. چنین

 حکمى این «است حرام شود مسلمین بر کفار تسلط موجب که عملى هر انجام» است:
 احکام استنباط )یعنى استنباطات نوع این کند.مى استنباط منابع و متون از فقیه که است
 تکنولوژیک. نه و است علمى کار کلى(
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 و فقهى کلى احکام کرد. مکرر شد ذکر پیشتر که را ایهنکت همان بایدمى پاسخ در
 شرع( حاکم سوی از صادره احکام یا حکومتى احکام از ایپاره احیاناً  و) جزئى احکام

 و علم میان فارق فرق نکته این و ؛الغیر و اندعملى مسائل به ناظر صرفاً  و صرفاً  دو هر
 صرفاً  علم نیست. عملى لهمسئ هیچ به ناظر روی هیچ به علم است. تکنولوژی

 چیست. ماهیتشان و نه یا موجودند واقعیت در معینى هستارهای آیا که بداند خواهدمى
 حل چگونه هستارها، این هایظرفیت از گیریبهره به ناظر عملى، مسئله یک کهاین
 است. علم وظایف دایره از بیرون شودمى

ن اشاره نیز بدا ترپیشبر این نکته که توان چه گذشت اکنون بهتر مىبا توجه به آن
نوعى تکنولوژی است که کارکرد اصلیش رفع مجموعه خاصى از  کید کرد که فقهأشد ت

نیازهای عملى گروه خاصى از ابناء بشر )یعنى مسلمانان( است. این نیازهای علمى 
خاص عبارتند از سلسله اعمالى که بیانگر وظایف مسلمانان در چارچوب تکالیف 

با توجه به زمان و مکان و مقتضیات  بعضاً  انمنؤجا که وظایف مرعى آنان است. از آنش
« حکم ابدی»که این پرسش  9،شودو شرایط زیستى و محیطى دستخو ش تغییر مى

یابد.  پذیر بودن شرایط آن چیست اهمیت مىچگونه ممکن است و در صورت امکان
تجویزی( هستند و به  -تى هنجاری )نرماتیواحکام فقهى، نظیر همه دیگر احکام، اظهارا

جا که این نوع اظهارات در بیان دعاوی اعتباری تعلق دارند. از آن 2«جهاِن گفتارِ »
رسد پاسخ به پرسش مطرح شده در ها کاربرد دارند، به نظر مىکارکردهای تکنولوژی

بار آن که فقه نوعى به اعت پذیر خواهد بود:باال، با نظر به چیستى تکنولوژی بهتر امکان

______________________________________________________ 
ا روزه دانشمند مسلمان ساکن قطب شمال )که در آن در نیمى از سال خورشید که نماز مسافر و ینظیر این .9

کند و در نیم دیگر از طلوع خورشید خبری نیست( با نماز و روزه افرادی که در مناطق معتدل اطراف غروب نمى
ام را تعلیق تواند اجرای برخى از احککنند تفاوت دارد. یا آن که فقیه تحت شرایط خاصى مىخط استوا زیست مى

 کند.
2. Universe of discourse 
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و ظرف و  9،نداها حساسها به ظرف و زمینهجا که همه تکنولوژیو از آن تکنولوژی است
رسد که کنند، بنابراین به نظر مىها از مکانى به مکانى و از زمانى به زمانى تغییر مىزمینه

ن باور رایج نماید که این مدعا با ایاما چنین مى؛ داشت« حکم ابدی»توان در فقه نمى
ٍد َحاَلٌل َأَبدًا ِإَلى َیْوِم اْلِقَیامَ »نزد فقها که   2«ةِ َو َحَراُمُه َحَراٌم َأَبدًا ِإَلى َیْوِم اْلِقَیامَ  ةِ َحاَلُل ُمَحمَّ

در تعارض است. این نکته اما به توضیح بیشتری نیاز دارد تا از بدفهمى احتمالى 
 جلوگیری شود.
ازهای عملى مسلمانان در دایره انتظاراتى که شرع از آنان که اشاره شد به نیفقه چنان
مقاصد »دهد. فقها، خواه اصولى، خواه اخباری، خواه در زمره قائالن به دارد پاسخ مى

رویکردی مختص به فقهای اهل سنت بود  )که هرچند تا این اواخر عمدتاً  «الشریعه
است( به مصالح و مفاسدی که  اکنون مورد استقبال برخى از فقهای شیعه نیز واقع شده

گیر فرد یا جامعه شود توجه دارند. این توجه به نتایج عملى )پراگماتیک( تواند دامنمى
 3های مهندسى( است.های فقه در مقام تکنولوژی )و یکى از شعبهیکى دیگر از ویژگى

هرچند این امکان وجود دارد که برخى مصالح و مفاسد چندان فراگیر باشد که 
ظهور و بروز  یهجا که نحواما از آن 8،ای داشته باشندزمانى و مکانى گسترده یهامند

______________________________________________________ 
فلسفه تحليلى از منظر عقالنيت  ،پایا: ها بنگرید بهها به ظرف و زمینه. در خصوص حساس بودن تکنولوژی9

گره گشایى به شيوه فيلسوفان و مهندسان: مجموعه مقاالت در باب علم و تکنولوژی و ؛ همو، نقاد
 .گذاریسياست

ٍد َحاَلٌل َأَبدًا ِإَلى َیْوِم ا . َعْن ُزَراَرةَ 2 ِه)ع( َعِن اْلَحاَلِل َو اْلَحَراِم َفَقاَل َحاَلُل ُمَحمَّ َو َحَراُمُه  ةِ ْلِقَیامَ َقاَل: َسَأْلُت َأَبا َعْبِداللَّ
  .(1روایت  ،9، جالکافىاَلَیُکوُن َغْیُرُه َو اَل َیِجىُء َغْیُرُه،)کلینى، ِة َحَراٌم َأَبدًا ِإَلى َیْوِم اْلِقَیامَ 

؛ صدرا ،«فقه یهشناسانمالحظاتى درباره جایگاه معرفت» همو، ؛فلسفه تحليلى از منظر عقالنيت نقاد، پایا. 3
 ؛گذاریگشایى به شيوه فيلسوفان و مهندسان: مجموعه مقاالت در باب علم و تکنولوژی و سياستگره، همو

Paya, A., Islam, Modernity and a New Millennium: Themes from a 

Critical Rationalist Reading of Islam, London & New York, Routledge, 

2018. 
ممکن است برای دفاع از احکام ابدی به سازگاری برخى احکام بر طبیعت انسانى استناد شود. مثاًل ممکن  .8

شناسى ِی زن را به استناد رواناست کسى تعدد زوجات را بر نظام طبیعت مبتنى کند؛ یا رفتن مرد به خواستگار
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های آن گیرد که با ویژگىخود مىهها در هر ظرف و زمینه خاص، صورت خاصى را بآن
باید با توجه به شرایط هر ظرف و زمینه ظرف و زمینه انطباق دارد، حکم کلى فقهى، مى

 این باز تفسیر شدن، بسا یک حکم در پرتو حکم دیگری، موقتاً  خاص، بازتفسیر شود. در
ای که توانایى حفظ کند زن حاملهپزشک تجویز مى دهد. مثالً کارکرد خود را از دست مى

باید برای باال بردن توانایى حفظ جنین، در طول دوران بارداری، جنین خود را ندارد، مى
، بر اساس قواعد کلى فقهى نظیر قاعده فقیه با نظر به تخصص پزشک 9شراب بنوشد.

الضرر و قاعده اضطرار )که از جمله به روایت الضرورات تبیح المحظورات تکیه 
کند. خود فقها کند( عمل به نظر پزشک را به مقلد خود در این مورد خاص توصیه مىمى

کام اولى قرار که در برابر اح از این مکانیزم که در فقه موجود است با عنوان احکام ثانوی
تا حدودی مشابه  موقعیت احکام کلى فقهى، از این حیث 2کنند.گیرد، یاد مىمى

وجود موقعیت احکام کلى اخالقى در یک نظام اخالقى رئالیستى و پلورالیستیک )قائل به

_____________________________________________________ 
شناسى( با شناسى و مردمجمله روان منطبق با نظام طبیعت مرد بداند. باید توجه داشت که میان علوم )و از آن

که واقعیتى بر رفتار انسان حاکم است، حکمى توان از اینای ضروری وجود ندارد. یعنى نمىتکنولوژی رابطه
است و باید هیوم به  همور و مسئل یهگرایانطبیعت یهاین مسئله ذیل بحث مغالطتجویزی و فقهى استخراج کرد. 

ها نشان داد که اساسًا استنتاج هیچ تفصیل بحث شده است. در عین حال پوپر در نقدهای خود به پوزیتیویست
 ؛های ذهنى آدمیانندها، برساختهپذیر نیست. احکام و نیز نظریهحکمى از واقعیت امکان

Popper, S. K., The Open Society and Its Enemies: The Spell of Plato (55 

ed.), United Kingdom, Routledge, 1966, Addendum 1; Popper, K., The 

Logic of Scientific Discovery, London and New York, Routledge, 2002; 
نقد احکام تجویزی )مانند فقه( از علوم   توان در جهتمىولى البته  ؛فلسفه تحليلى از منظر عقالنيت نقادپایا،  

 ،بهره برد
 Bartley, W.W., Morality and Religion, London, Palgrave Macmillan, 

1971.  
 . این مثال واقعى است. 9
 ، ش9381 ،، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمىمرکز اطالعات و مدارک اسالمى ،، قمنامه اصول فقهفرهنگ. 2

 .996-991صص
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 9شماری از اصول واقعى اخالقى( است.
 «محتوایشان»د، دارن «صورت ابدی»به عبارت دیگر، آن دسته از احکام فقهى که 

اشکالى »اند، منان با آن مواجهؤها و شرایط خاصى که مدر پرتو تغییرات در ظرف و زمینه
خود ههای دیگر بها و متفاوت از ظرف و زمینهمتناسب با آن ظرف و زمینه «انضمامى

دارند، کثیری از احکام  «صورت ابدی»گیرند. در کنار آن دسته از احکام فقهى که مى
منان ؤهای خاص مند که حتى صورت ظاهرشان نیز جزئى است و ناظر به پرسشموجود

ها را که احیانًا راهى به های فراوانى از این قبیل پرسشاز مراجع تقلیدشان است. نمونه
های اینترنتى فقهایى که مرجع تقلیدند توان در پایگاهکنند مىهای عملیه پیدا نمىرساله

 2مشاهده کرد.
ای دیگر تفطن یافت که احیانًا توان به نکتهکه در باال بیان شد مىاز توضیحى 

گشا باشد. بسیاری از فقها در بحث از احکام متعارض به منظور تواند برای فقها راهمى
شوند. به این معنى که اگر در احکام نقل شده رفع تعارض به نظریه عصمت متوسل مى

______________________________________________________ 
فقه و مهندسى: پاسخ »، على، )پایا ،های اخالقى را در منابع ذیل دنبال کنید. بحث تفصیلى درباره این نوع نظام9

 ؛مقاله نخست ،فصل سوم ، ش9313 ،اصدر ،«به برخى از انتقادات
Paya, A., “Justice and Ethics as Totipotent Emergent Properties: A 

Critical Rationalist Perspective”, Proceedings of the Annual International 

Conference on Shi‘i Studies, 4, London, ICAS Press, 2019. 
هایى که در طول سال فقط پرسش: استفاده از حسینّیه ها هستند:ها و پاسخ. دو نمونه ذیل از این قبیل پرسش2

جایز نیست؛ باید پاسخ:  فرهنگى برای جذب جوانان جایز است؟ایام خاصى برنامه دارد، جهت ورز ش و کار 
 های دروس قرآن وعقاید و مانند آن درمکان مناسب دیگری برای این کارها در نظر گرفته شود.ولى تشکیل کالس

 (9318مهرماه  92)دسترسى جامع المسائل: دفتر آیت الله العظمى مکارم شیرازی  .جا اشکال نداردآن
https://ahkam.makarem.ir/fa/home/istifta/  

به  ىدر صورت عدم دسترس ىعلم یهابه منظور انجام آزمایشات و پیشرفت ىپرسش: آیا جهت کالبدشکاف
جسد  ىکالبدشکاف .9 پاسخ: توان از اجساد بالغ، نابالغ و جنین مسلمان استفاده کرد؟ىاجساد غیر مسلمان م

حفظ جان انسان محترم جایز  یدر صورت ضرورت برا .2.یستیا آزمایش جائز ن جهت صرف آموز ش مسلمان
 (9318مهرماه  92)دسترسى  دفتر آیت الله جوادی آملى ،االت شرعىؤس؛ 39/2/88 است.

 http://javadi.esra.ir  
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کنند که با عنایت به ها چنین استدالل مىدر احادیث و روایات تعارضى دیده شد، فق
توان یکى از دو طرف تعارض را که احکام مورد اشاره از جانب معصوم است و نمىاین

رسد فقها نظر مىبه 9.کنار گذاشت، باید راهى برای توجیه و جمع بین این دو حکم یافت
احادیث، اگر  های ظاهری میان احکام مندرج در روایات ودر تال ش برای رفع تعارض

های علم نیستند که شأن این نکته را در ذهن داشته باشند که احکام فقهى از جنس گزاره
ها برقرار باشد، بلکه این احکام، به موقعیت یهباید همیشه و در همکلى دارند و مى

ند که به نیازهایى خاص پاسخ اتوضیحى که گذشت، ناظر به یک تکنولوژی خاص
های متنوع و متفاوت طلب حلن، راهاشکه به جهت تنوع گسترده دهد: نیازهایىمى
های فقهى مدرن احیانًا گاه رویکردشان در قبال حل مسائل و چالشکنند، آنمى

جا اهمیت دارد شناخت موقعیت مسئله چه در اینکارآمدی بیشتری پیدا خواهد کرد. آن
هاست. های مناسب آنپاسخیافتن  یههای مذکور و نحوو منطق موقعیت وضع و حال

چه بیش از صورت ظاهِر حکم نهایى اهمیت دارد، کشف و بازسازی عقالنى آن
ها، حلهای مورد اشاره است. کشف این راههای مسائل مورد نظر در موقعیتحلراه

سازی چه نوع نکته که در این فرایند عقالنى زنانه( اینباید با شناخت )گمانالبته مى
هایى مد نظر شارع بوده است، همراه باشد. بر شى و اخالقى و با چه اولویتسپهر ارز

زنانه نظر داد )و البته بسیاری از فقها احیانًا خود پیشاپیش به توان گمانهاین اساس مى
ها اند( که تعارض ظاهری در احادیث و روایت ناظر است به تفاوتچنین نظری رسیده
مل کرد خود أباید بر آن تاعمال حکم. این نکته که مىها و شرایط میان ظرف و زمینه

ای قدرتمند در تقویت این مدعاست که فقه یک تکنولوژی است و به این اعتبار بینه
 ند.اها حساسبه ظرف و زمینه احکام آن )برخالف احکام علم( کامالً 

 

______________________________________________________ 
 ،قم، فقه یهوگوهای فلسفگفتعابدی شاهرودی، ع.، کاتوزیان، الریجانى، مجتهد شبستری، ملکیان،  نک.. 9

 .98-91، صص ش9381 ،اب قمبوستان کت
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 آیا تکنولوژی فقه توانایی به روز شدن را دارد؟
ها جا که ظرف و زمینهند. از آناها حساسگذشت به ظرف و زمینهکه ها، چنانتکنولوژی

های مانند، صورتند، حتى آن دسته از نیازهایى که بالتغییر باقى مىادر حال تغییر دائماً 
های تازه ها و توانایىکنند. کشف ظرفیتگویى طلب مىای را برای پاسختکنولوژیک تازه

های ها و توانکند. کشف ظرفیتای تازه کمک مىهدر واقعیت به خلق این تکنولوژی
ها در ها از این یافتهها و تکنولوژیستموجود در طبیعت وظیفه علم است. تکنولوژی

به عنوان مثال، نیاز به حرکت در مکان را در نظر  9گیرند.جهت حل مسائل عملى بهره مى
؛ بد بشر بدان پای بند خواهد بوداین نیاز در زمره نیازهایى است که الى اال بگیرید. ظاهراً 
اند از زمانى که آدمى جایى و حرکت در مکان ابداع شدهههایى که برای جاباما تکنولوژی

تا زمانه  کردابتدا با پای پیاده و سپس با اسب و استر از سویى به سوی دیگر حرکت مى
ه دانستن گیر شده است. همین نکته در خصوص نیاز بخو ش تحوالت چشمکنونى دست

صادق است. زمانى حرکت خورشید و ماه نیاز آدمى را برای تعیین زمان  زمان عیناً 
بسیار زیاد برای رفع نیاز آدمى به  های اتمى با دقتکردند. امروزه اما ساعتبرآورده مى

)حدود ده تریلیونیم ثانیه( البته اند. این دقت بسیار زیاد دانستن زمان به کار گرفته شده
که باز یکى دیگر از  بازهم افزایش خواهد یافت. تحول و تغییر را در تکنولوژی غذا قطعاً 

توان مشاهده کرد. این روزها عالوه بر غذاهایى که ثابت آدمى است مى نیازهای ظاهراً 
شود از استفاده از انواع حشرات برای تغذیه شمار رو به ازدیاد برای فضانوردان آماده مى

هایى تولید شده در آزمایشگاه )به منظور مقابله گیری از گوشتبهره جمعیت جهان و نیز
ای و نیز کاستن از کشتار حیوانات( سخن به میان آمده است. با اثرات گازهای گلخانه

______________________________________________________ 
هایى که برای رفع نیازهای در حد فهم متعارف به کار . تا قرن نوزدهم بسیاری از )هرچند نه همه( تکنولوژی9

شدند با تکیه به همان فهم عرفى صنعتگران )یعنى بدون دانستن عللى که در زیر تراز پدیدارها فعالیت گرفته مى
هایى که به عقل عرفى تکیه داشتند(، پدید آمدند و به کار گرفته شدند. از به نظریه دارند و یا با ابتناء غیر مستقیم

ای ها با یکدیگر رابطهای، رشد علوم و تکنولوژیویکم به نحو فزایندهبعد و در قرون بیستم و بیسته قرن نوزدهم ب
 برهم افزا و ارتباطى تنگاتنگ پیدا کرده است.
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 یهای طبخ غذا، بعد از کشف آتش و گذار از مرحلهنگاهى به نخستین دستورالعمل
دارد. ان تحول در این تکنولوژی پرده برمىهای آشپزی کنونى، از میزخواری تا کتابخام

توان در بسیاری دیگر از انواع تکنولوژی نیز مشاهده کرد. به تحوالت تکنولوژیک را مى
هایى که های حکومتى و نیز تکنولوژیهای نظامعنوان مثال تحول در تکنولوژی

ها ولوژیو تفریح برای افراد است. در هریک از این تکن ىن ایجاد سرگرماشوظیفه
توان یافت که زمانى محل استفاده بوده است و اکنون دیگر ها و مصادیق متعدد مىنمونه

ها بر جای نمانده ها از آنهایى اندک در موزهجز نشانى و یا صرفًا نامى و یا احیانًا نمونه
گاه های دریایى که در آنبرجهای منقرض شده، است. زبان ها فانوس یا نورافکن برای آ

های ویدیویى بتا ماکس، شد، نوارها از خطر برخورد با صخره استفاده مىساختن کشتى
های چخماقى، بسیاری از رسوم و آداب و ، تفنگmain frameکامپیوترهای موسوم به 

های اجتماعى، نظیر اجبار مردان به بر سر داشتن کاله در کوچه و خیابان در اتیکت
های این قبیل و ... از جمله نمونه یل قرن بیستممغرب زمین در قرن نوزدهم و اوا

 آیند.ها به شمار مىتکنولوژی
در ارتباط با تکنولوژی و تطورات آن دو پرسش احیانًا مهم را که با بحث کنونى 

توان یافت که نه هایى مىکه آیا تکنولوژیتوان مطرح ساخت. نخست اینپیوند دارد مى
ظاهر دیگری نیز  که در هیچ شکل و اندد انقراض یافتهت و صورت اصلى خوأتنها در هی

دهد که آیا یک تکنولوژی که به نیازی اساسى پاسخ مىاند. پرسش دیگر اینتداوم نیافته
کلى و یا تا حد زیادی با وضع و حال هتواند چنان متحول شود که پیشینه تطوریش بمى

 کنونى آن بى ارتباط شود.
این قبیل  توان این گمانه را پیشنهاد کرد که ظاهراً در خصوص پرسش نخستین مى

ها را نیازهای استعجالى توان آنند که مىاها ناظر به آن دسته از نیازهای بشریتکنولوژی
طور کلى و انسان بما هو انسان عمومیت هنامید، یعنى نیازهایى که در میان آدمیان ب

عجالى و در ارتباط با موقعیتى خاص ظاهر ندارد، بلکه در یک فرد یا یک گروه به نحو است
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گویى بدان ایجاد شده بود از خسشود و با از میان رفتن آن، تکنولوژیى هم که برای پامى
ها در رود. به عنوان مثال فرض کنید مردمى ساکن یک جزیره خاص که سالبین مى

ورود  یسطهوااند در یک دوره خاص بههای کرده مسکون زیستهانزوای از بقیه بخش
ای، یعنى مو ش ن موجود تازهاشیابند که در جزیرهسیاحانى از مناطق دیگر، ناگهان در مى

)که از کشتى سیاحان به جزیره راه یافته( پیدا شده است که نسل برخى جانداران بومى را 
در معرض خطر انقراض قرار داده است. ساکنان جزیره تکنولوژی خاصى برای نابود 

ها، نیاز به آن تکنولوژی کنند. با انقراض نسل مو شای ناخواسته ابداع مىهکردن مو ش
ها دیگر جزیره را تهدید نکند، رود و با این فرض که خطر مو شخاص نیز از بین مى

؛ توان پذیرفت که تکنولوژی مورد اشاره شانس چندانى برای احیا شدن نخواهد داشتمى
ار آن که آدمیان ذاتى مشترک دارند و نیازهایشان تا حدود اما البته باید اذعان کرد که به اعتب

های خاص به های کلى( مشترک است و این نیازها، حتى اگر صورتزیادی )در قالب
تر با دیمومت و استمرار بیشتر هستند، خود بگیرند، بازهم قابل ترجمه به نیازهای کلى

 های استعجالى، کاری آسانوژیهای نیازهای استعجالى و به تبع آن تکنولیافتن نمونه
ها و تمایالت ها و گرایشخواست یمحدود به حوزه نیست. البته اگر نیازها را کامالً 

های بیشتری از توان نمونهگاه احیانًا مىشخصى و فردی و سوبژکتیو بکنیم، آن کامالً 
اند و چون ع شدههایى شاهده مثال آورد که صرفًا برای رفع این قبیل نیازها ابداتکنولوژی

 اند.کلى از بین رفتههاند بمورد حاجت دیگران نبوده
هایى را یافت که توان تکنولوژیتوان گفت؟ آیا مىدر خصوص پرسش دوم چه مى

های کنونى اند که پیشینه تطوریشان نور چندانى به قابلیتخو ش تحول شدهچنان دست
ن ساده نیست، هرچند که در این خصوص تاباند؟ پاسخ به این پرسش نیز چنداها نمىآن

هایى از توان به نمونهرسد مىاحیانًا کار به دشواری مورد نخستین نیست. به نظر مى
ها دست یافت که مشمول تغییرات تمام عیار، از آن سنخ که در پرسش بدان تکنولوژی

های که نسلهای موبایل است اشاره شد، شده باشند. یک نمونه آشنا در این زمینه تلفن
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را  «تلفن»است و هرچند هنوز کارکرد  «پلنگ-گاو-شتر»ها به واقع نوعى جدید آن
های متنوعى یافته است که ها و ظرفیتمحفوظ نگاه داشته، اما در عین حال چنان قابلیت

های اولیه تلقى های موجود در تلفنها را محصول تطور ظرفیتتوان آنبه هیچ روی نمى
 کرد.

توان به نیت یافتن پاسخى جا ذکر شد اکنون مىظر گرفتن نکاتى که تا بدینبا در ن
بخش این قسمت از مقاله است دو پرسش باال را در مورد تکنولوژی الى که زینتؤبرای س

ی فقه از سنخ ل، یعنى این پرسش که آیا تکنولوژفقه مطرح ساخت. نخست پرسش او
ها که در پاسخ به نیازی ه از تکنولوژیهای استعجالى است؟ یعنى آن دستتکنولوژی

آیند و با از میان رفتن آن نیاز، نیاز به آن تکنولوژی نیز برای همیشه از میان خاص پدید مى
باید در کوشش برای یافتن پاسخ رود؟ پاسخ به این پرسش چندان آسان نیست و مىمى

 دقت فراوان به خرج داد.
ص مراد شارع از احکامى که وجه شریعتى فقه در پاسخ به نیازی خاص یعنى تشخی

تکنولوژی -دهد، پدیدار شد. این تکنولوژی )همراه با دو معرفتاسالم را تشکیل مى
دیگر که مدد کار آن است، یعنى اصول فقه و حدیث )مشتمل بر رجال و درایه(( به فقها 

آید، د مىمنان پدیؤبرای دستیابى به احکام شرعى با توجه به مسائل خاصى که برای م
توان وضع و حال و شرایط ممکنى را تصور کرد که در آن نیاز به فقه کند. آیا مىکمک مى

رسد دور از صواب نباشد چنین است: اگر که به نظر مى کلى از بین برود؟ یک پاسخهب
های آتى بشر احیانًا بدان سفر روزی روزگاری در کره زمین یا درجهانى ممکن که نسل

، هیچ انسانى که متدین به دین اسالم )در معنای خاص این اصطالح یعنى خواهند کرد
شریعتى که حضرت محمد پیامبر آن است( و باورمند به کتاب راهنمای این دین، یعنى 

توان در رود. مىقران است، موجود نباشد، در آن صورت نیاز به تکنولوژی فقه از میان مى
طرح ساخت: آیا تحقق چنین شرایطى ادامه این پرسش، این پرسش مکمل را م

هیچ دلیل عقلى )نه کالمى(  پذیر است؟ پاسخ به پرسش اخیر آن است که ظاهراً امکان
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توان ارائه داد. ممکن است ناقدی چنین استدالل کند که خدای بر رد این امکان نمى
ْلَنا الِذّ »تبارک و تعالى خود در کتاب خویش فرموده است:  ا َنْحُن َنزَّ ا َلُه ِإنَّ ِإنَّ ْکَر َو

-در پاسخ باید گفت که تمسک به این آیه معادل ارائه استداللى کالمى 9.«َلَحاِفُظوَن 
 درون دینى است که با استدالل عقلى محض تفاوت دارد.

توان گفت؟ آیا این امکان وجود دارد فقه با پرسش دوم چه مى یدر خصوص رابطه
شینه تطوری آن در تعیین هویت آن سهمى ایفا که تکنولوژی فقه چنان توسع یابد که پی

توان وضع و حالى سو مىنکند؟ پاسخ به این پرسش چندان آسان نیست. از یک
 زیستى کامالً  یچنان با شیوهمنان همؤ)سناریویى( را تصور کرد که در آن گروهى از م

کس افراطى در یهودیان ارتد گونه که مثالً سنتى زندگى در جهان مدرن را دنبال کنند )آن
منان، فقه، ؤبرای این گروه از م 2(.زینداسرائیل و یا مسیحیان آمیش در آمریکا مى

توان سناریویى چنان همان کارکرد سنتى خود را حفظ خواهد کرد. در عین حال مىهم
دیگر را در نظر آورد که بر مبنای آن، با توجه به ازدیاد روزافزون نیازهای آدمیان و افزایش 

گویى به نیازهای های ویژه برای پاسخها و لزوم در اختیار داشتن تخصصتنوع آن شمار
مورد اشاره، انواع قلمروهای تخصصى در فقه پدیدار شود و هر فقیه متخصصى تنها قادر 
باشد از عهده مواجهه با مسائل یک یا حداکثر معدودی قلمرو نزدیک به یکدیگر در حوزه 

عنوان مثال فقهایى متخصص فقه حقوق بشر، متخصص فقه د. بهاین نیازهای متنوع، بر آی
ها در حوزه های بانکى و تجاری، متخصص فقه پیشرفتمحصوالت پیشرفته نظام

در میان  «هافقه»ها. در این صورت هرچند سخن از و نظایر آن 3های شزانتکنولوژی
ت فقیهان )که منابع های متفاونظر از تخصصتوان استدالل کرد که صرفاست، اما مى

______________________________________________________ 
 .1الحجر، . 9
گره گشایى به شيوه فيلسوفان و پایا،  :. برای آشنایى تفصیلى با نحوه زیست مسیحیان آمیش در آمریکا بنگرید به2

 .گذاریمهندسان: مجموعه مقاالت در باب علم و تکنولوژی و سياست
چهارمين موج توسعه ، کالنتری نژادعلى، و رضا  پایا، :ها بنگرید به. برای آشنایى تفصیلى با این نوع تکنولوژی3

 . ش9313، مرکز تحقیقات سیاست علمى کشور، فّناورانه و پيامدهای فرهنگى و اجتماعى آن در ایران -علمى

http://tanzil.net/#15:9


 61/ : استلزامات و تبعاتىشناسمنزلت فقه از منظر معرفت
 

ای واحد مرتبط اند(، هنوز پیوندهای مشترکى آنان را به پیشینهها بیرون دینىهمگى آن
توان از تکنولوژی خاصى با عنوان فقه سخن گفت. از این چنان مىبنابراین هم سازد ومى

 که غزالى و بسیاری دیگر از محققان دوره کالسیک اسالمحیث نیز موقعیت فقه، چنان
چنان که در پزشکى مدرن مطرح کرده بودند، با تکنولوژی پزشکى قابل قیاس است. هم

ها و گیرند، شعبههای مختلف همگى زیر چتر واحدی جای مىها و تخصصشعبه
 گیرند.های فقه مدرن )به تعبیری که گذشت( نیز زیر چتر واحدی قرار مىتخصص

)اگر  «فقه مدرن»سازی د که مشابهاما ممکن است ناقدی این انتقاد را مطرح ساز
اساسًا چنین تکنولوژیى امکان تحقق داشته باشد( با پزشکى مدرن ناصواب است. به این 

های تازه از سوی فقها دارد، ای که نیاز به یافتن پاسخدلیل ساده که مسائل مستحدثه
ز آن با عنوان گیرند که فقها ا( در قلمرویى جای مى)هر چند احیانًا نه تماماً  عمدتاً 

ای که در مورد مسائل مربوط به آن حکم خاصى یعنى منطقه؛ کنندیاد مى «منطقه الفراغ»
شود. به این ترتیب متخصصانى که برای یافتن پاسخ جهت در منابع اصلى فقه یافت نمى

های کنند، ولو از برخى از شیوهمسائل ظهور یافته متعلق به این منطقه فعالیت مى
های علم اصول( بهره ای از آموزهنه مورد استفاده در فقه متعارف )نظیر پارهشناسارو ش

توان ها برای مسائل مورد نظر احیانًا نمىبگیرند، اما کار آنان را از حیث یافتن پاسخ
در معنای متعارف این اصطالح به شمار آورد. بلکه اینان گروهى متخصص در  «تفقه»

انسانى و اجتماعى )نظیر حقوق، اقتصاد، های قلمروهای مختلف تکنولوژی
های سنتى در کنار شناسىها و رو ششناسى( هستند که احیانًا از شماری از رو شجامعه
 گیرند.های مورد نظر بهره مىهای مدرن برای یافتن پاسخشناسىها و رو شرو ش

یم، تر کنمحوری آن را اندکى قوی این نقد به نظر نقدی قدرتمند است و اگر فرض
کید دارد نخواهیم داشت. به عبارت أای که ناقد بر آن تاحیانًا گریزی از پذیر ش نتیجه

منان در آینده با آن مواجه خواهند بود یکسره به قلمرو ؤدیگر، اگر فرض کنیم مسائلى که م
هایى که برای رسد، فعالیتتعلق دارد، در آن صورت به نظر مى «منطقه الفراغ»موسوم به 



 9318ستان زمو  پاییز، و ششسى  هم، شمارهپانزد، سال فلسفه تحليلى/ 66
 

پذیرد، دیگر این قلمرو صورت مى منان در خصوص مسائل مطروحه درؤسخ به میافتن پا
وجه اشتراک چندانى با فقه )در معنای متعارف این اصطالح( نخواهد داشت. اما ممکن 

گانه فقهى را در مورد مسائل است در نقد این نظر گفته شود که فقیهان احکام پنج
ها و شرایط انسانى کاربرد د همه وضع و حالمستحدث، با توجه به اصولى عام که در مور

باید متذکر شد که چون فقه آورند. در پاسخ به این استدالل مىدارد، به دست مى
ماند و به این اعتبار ها حساس باقى مىتکنولوژیست بنابراین همواره به ظرف و زمینه

و یا  کسب رضای حقشود، نظیر ترین اهدافى که برای احکام در نظر گرفته مىجز کلىهب
ى و ئباید ناظر به نیازهای جزپرهیز از ضرر و ضرار و امثالهم، همه مصادیقش مى

های زمانى و مکانى معین باشد. تعیین راه حل برای این مصادیق، با مشخص در محدوده
پذیر نیست. آن فرض ظهور مسائل بسیار پیچیده، با تکیه به آن مضامین کلى امکان

سازند گیری کلى احکام را مشخص مىفًا در مقام اصول راهنما جهتمضامین کلى صر
تخصصى است که  های کامالً اما سازوکارهای ناظر به راه حل، نیازمند کسب دانسته

آیند. به عنوان مثال، هم یک در زمره امور درون دینى و درون فقهى به شمار نمىهیچ
ثیر أثیر یا عدم تأی پیشرفته تانگیز در کشورهااکنون یکى از مسائل بسیار بحث

گانه مخصوص نوزادان در بروز بیماری اوتیسم در آنان است. حال اگر های سهواکسن
جایز است  ها شرعاً ال کند که آیا عدم استفاده از این واکسنؤمقِلدی از فقیه ُمقَلد خود س

یقى از مسئله تواند به این پرسش پاسخ دهد که اطالع دقیا نه، فقیه تنها در صورتى مى
 مورد نظر و جهات مختلف آن داشته باشد.

البته نباید فرامو ش کرد که حتى در وضع و حال تحقق سناریوی فوق، بازهم مسائل 
منان، نه مسائلى که به قلمرو مسائل مستحدث تعلق دارد، نیاز آنان را ؤمتعارف زندگى م

 دارد.برقرار نگاه مى گونه که از معنای سنتى این اصطالح مراد است(به فقه )آن
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 فقه و ایجاد نوعی سبک زندگی در جامعه
بر سبک و الگوی زندگى افراد  چون هر تکنولوژی دیگریفقه به منزله یک تکنولوژی، هم
کند. ها تغییراتى ایجاد مىگذارد و در آنثیر مىأدینى( ت )و در مورد فقه اعضای جوامع

اند که هر اندازه توان فصیل توضیح دادهفیلسوفان تکنولوژی در این خصوص به ت
های بیشتر، تغییراتى که در سبک و شیوه زندگى افراد و جوامع از ثیرگذاری تکنولوژیأت

به عنوان مثال، تکنولوژی چاپ و یا  9.ها ایجاد مى شود، بیشتررهگذر ظهور و حضور آن
زیست  ییوهتکنولوژی کامپیوترهای شخصى، تغییراتى در سطح جهانى در سبک و ش

ثیری در حد بسیار أافراد ایل بختیاری، ت اما تکنولوژی لباس مثالً ؛ اندافراد پدید آورده
تر و بر روی سبک زندگى شمار به مراتب کمتری از افراد داشته است. با این حال از نازل

ها تغییراتى است که در عالم پدید جا که اساسًا یکى از وجوه مشخصه همه تکنولوژیآن
ى آورند، هیچ تکنولوژیى نیست که تا اندازه ای در نوع نگاه و شیوه زیست افراد )البته در م

 های بسیار متفاوت( تحول ایجاد نکند.مقیاس
جا که دین با حیات فرد و که گذشت نوعى تکنولوژی دینى است. از آنفقه، چنان

در ترازهای فردی و گیری از تکنولوژی فقه نیز، اجتماع، هر دو، سروکار دارد، بهره
ثیر أفقه در یک جامعه خاص بیشتر، ت یاندازه سیطره گذارد. هرثیر مىأجمعى، هر دو، ت

آن، در سطوح فردی و اجتماعى، بیشتر. طالبان و یا داعش، داعیه آن را دارند که شیوه 
 یابند بر تک تک افراد،زندگى خاصى را که خود بر مبنای فهمشان از فقه و شریعت در مى

نه فقط در جوامع تحت سلطه خود، بلکه بر مردم همه جوامع تحمیل کنند. به عنوان 
مثال، داعشیان در برخورد با مردان ایزدی مذهب مقیم عراق و یا مسیحیان این کشور آنان 

 کردند و زنانشان را میان پذیر ش اسالم و یا بردگى.را میان قبول اسالم و یا قتل، مختار مى
طالبان و رویکرد برخى از تندروان و افراطیون در دیگر جوامع رویکرد داعش و 

سازد که آیا وظیفه گیری از توان مندرج در فقه، این پرسش را مطرح مىاسالمى در بهره
______________________________________________________ 

 .ها: مقاالتى در باب و از منظر علوم انسانىاز راه و رسم منزل ،پایا. 9
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که وظیفه های زندگى فرد و جامعه است و یا آنجنبه یفقه شکل دادن تمام عیار به همه
های متفاوت واجد انواع وضع و حال فقه تسهیل زیست افراد و جوامعى است که در

 زیست هستند؟ یتنوعات در شیوه
جا که هدف اصلى گاه از آنآید، آنجا که فقه یک تکنولوژی دینى به شمار مىاز آن
گاه کارکرد فقه های دینى کمک به شناخت و معرفت خداوند است، آنتکنولوژی

ت است که فقه، نظیر هر درس 9بایست در پرتو کمک به رفع این نیاز سنجیده شود.مى
گذارد، اما نکته حائز اهمیت این ثیر مىأدیگر، بر نوع زیست و نگاه افراد ت ِی تکنولوژ

خاص بر افراد نیست. بلکه وظیفه فقه  است که وظیفه فقه تحمیل یک نوع سبک زندگى
های زندگى مختلفشان کمک کند در مسیر آن است که به افراد و جوامع با سبک

البته کمک به حرکت در مسیر شناخت  2.با بازده بهتری گام بردارند« خت خداوندشنا»
خداوند تنها بر عهده فقه قرار ندارد، سهم بزرگى از این مهم بر عهده اخالق است. در 

جا که هیچ نوع شناختى البته از آن ؛ واین خصوص در ادامه بیشتر توضیح خواهیم داد
ها را نیز در این مسیر نباید نادیده گرفت. انواع دانش شود، سهمبدون معرفت حاصل نمى

های مرتبه اولى به عنوان مثال کالم و یا فلسفه و نیز بسیاری )اگر نه همه( شعب دانش
 سزایى به افراد ارائه دهند.هتوانند در این مسیر کمک بمى

مقاالت و چه گفته شد میان دو نوع شناخت باید تفاوت قائل شد. در با عنایت به آن

______________________________________________________ 
یک مهندس: یک ارزیابى نقادانه از  یهمثابفقیه به» ،ایاهای دینى بنگرید به: پ. برای بحث در باب تکنولوژی9

همو،   ش؛9314، 91،  شمطالعات معرفتى در دانشگاه اسالمى هفصلنام ،«فقه یهشناسانجایگاه معرفت
 . ش9319 ،97 ش، شناسى علوم انسانىروش ،«تکنولوژی دینى: چیستى و امکان تحقق»
االدعای فقها، احکام شرعى بیانگر خواست خدا از ست که علىفقه، به این معنا کمک کار شناخت خداوند ا .2
یابد خدای عالم و عالم های خدا، معادل شناخت بهتر خداست. کسى که در مىاند. شناخت خواستنامنؤم

ا ش نماز بخواند، در مقایسه با کسى که از این نکته اطالعى خواهد که بنده)به تعبیر مرحوم عالمه طباطبایى( مى
 .توانید در خصوص همه احکام فقهى تسری دهید، شناخت بهتری از خدا دارد. این مورد را مىندارد
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این نکته توضیح داده شده است که دین، در معنای دقیق این  9های دیگریکتاب
چه با کمک مناسکى. آن _معرفتى و آئینى_ اصطالح، متشکل است از دو وجه وجودی

آید ناظر به وجه اول است. دومى اما قلمرو فقه دست مىورزی بهورزی و اخالقاندیشه
 2.پدید آید «شریعت»نبى صاحب شریعت ارائه شود تا  یباید به وسیله است که حتماً 

نامند. در غیاب دستورات پیامبر، احکام فقهى را به همین اعتبار احکام شرعى مى
های تشریعى موجود نخواهد بود. پیامبر است که دستور خدا دایر بر اقامه نماز یا جنبه

واجد شکل و آدابى خاص  زیارت خانه کعبه و امثال این وظایف شرعى را )که هر یک
اند، این کننده نبودهدهد. بسیاری از پیامبران پیشین که تشریعمنان ارائه مىؤاست( به م

اند. وظیفه آنان، به عنوان نبى، در درجه اول ها را از تشریعات پیامبران دیگر گرفتهجنبه
تشویق آنان به  توجه دادن افراد به وجه اول در تعریف دین بوده است و در درجه دوم در

 اجرای مناسک بر اساس دستورات یک نبى صاحب کتاب )پیامبر اولوالعزم( پیشین.
را « من به خداؤنزدیک ساختن م»های دینى، از جمله فقه، وظیفه تکنولوژی یهمه

نزدیک »شوند. نامیده مى «تکنولوژی دینى»رسانند و اساسًا به همین اعتبار به انجام مى
توانند منجر به ها مىاست. تکنولوژی« وجودی یهتجرب»البته یک « شدن مؤمن به خدا

______________________________________________________ 
1. Paya, Islam, Modernity and a New Millennium: Themes from a Critical 

rationalist Reading of Islam.  
چنان با فقیه هم کندتنباط مىباید توجه داشت زمانى که نبى صاحب شریعت وجود ندارد و فقیه احکام را اس .2

از شیوه کار مهندسان قبلى  حل آن را مثالً شناسد و راهای را مىمسائل عملى سروکار دارد. مهندس نیز که مسئله
خواهد عین حقیقت را دریافت کند. اما این نوع کشف حقیقت )که صرفًا ناظر به امور عملى است( آموزد مىمى

کلى متفاوت است. در علم هشود که اساسًا هیچ دعو و شأن عملى ندارد بمى واقع« علم»چه که در با آن
کند. فقیه خواهیم بدانیم که چگونه کار مىخواهید بدانید که چه هست. در فقه و مهندسى و تکنولوژی مىمى
کند. خواهد بداند که حکمى که نبى داده بوده است چگونه و تحت چه شرایطى و برای چه کسانى کار مىمى

یعنى دغدغه فقیه همواره و همواره دغدغه عملى است درست نظیر دغدغه یک مهندس. فقیه دغدغه کشف 
ست به جنبه ا ش راجع اال کند دغدغهؤحکمى هم س «هستى»ندارد. اگر از  «هست»چه که به معنای آن «واقع»

 آن حکم.« بودن»عملى حکم و نه صرفًا 
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باید به منظومه  های زیسته لزوماً جدیدی شوند. در عین حال تجربه یههای زیستتجربه
صورت معرفتى فرد ترجمه شوند و در ذهن و ضمیر و حافظه او برجای بمانند در غیر این

من به خدا ایفا ؤند نقشى دیرپا در نزدیک شدن مها گذرا هستبه اعتبار آن که همه تجربه
چه برقرار است. با توجه به آن طور کلى نیز عیناً هکنند. این نکته در شناخت واقعیت بنمى

 –تواند منجر به ازدیاد شناخت از خدا )یا از واقعیت های زیسته مىگفته شد وقوع تجربه
 شود.بسته به نوع تجربه( مى

ها به شرطى شخص را به گیری از این تکنولوژیه داشت که بهرهبه عالوه باید توج 
ممکن است چنین هم 9.صورت گرفته باشد« قصد قربت»کند که با خدا نزدیک مى

افرادی دیندار باشند که زندگى معنوی دارند، ولى متشرع نیستند؛ امری است که 
ستورات شارع و های عملى آن در جوامع اسالمى موجود است. اما نظری به دنمونه

کید همگى آنان بر اقامه مناسک و امور شرعى بوده أدهد که تپیامبر و ائمه نشان مى
که در تعلیمات پیشوایان دین و در که بن مایه دین و ایمان، باز چناناست. نکته دیگر این

کید بر أکید شده است اخالق و زیست اخالقى است. این تأن بر آن تآهای قرآموزه
چنین نیست هر نوع سبک زندگى  اسک و نیز زیست اخالقى به این معناست کهاجرای من

)نه تنها در میان  «های رایجعرفان»در شماری از  2.با زندگى دینى و معنوی سازگار باشد
______________________________________________________ 

به عنوان ورز ش سوئدی و به زیارت خانه خدا به عنوان سفر سیاحتى و به  تواند به نمازیک غیر مسلمان مى .9
شود حتى من عبادت محسوب مىؤثر غذایى نگاه کند. در اسالم همه اعمال یک مؤروزه به منزله یک رژیم م

نگ که همه این اعمال به قصد قربت باشد. در ماجرای جخوابیدن و در بازار و شارع راه رفتن، اما به شرط این
که عمرو به چهره امام خدو که منقول است، پس از آنخیبر و نبرد میان حضرت على)ع( و عمرو بن عبدود، چنان

نظر کرد. توضیح امام در پاسخ عمرو که چرا چنین افکند امام از روی سینه او برخاست و از مجازات او صرف
شود. اگر در آن حال ترا مجازات کرده بودم  کردی، این بود که خدو افکندن تو سبب شد که خشم بر من مستولى

 عملم با نیتى غیر از نیت قربت به حضرت حق صورت گرفته بود و حرام بود.
م. صانعى ترجمه  ،دین در محدودۀ عقل تنها مانوئل،کانت، ا. )نکاخالق على االصول مستقل از دین است،  .2

 ، ش9326 ،صراط ،، تهرانمدارا و مدیریت مؤمنان ،سرو ش، عبدالکریم ؛ ش9381،نقش و نگار، تهران ،بیدیدره
 Paya, Islam, Modernity and a New Millennium: Themes from ؛286-281صص
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عرفان اوشو  های واجد رویکردهای عرفانى، مثالً مسلمانان که در میان دیگر انواع فرهنگ
پذیرد. این هى و مناهى به اسم زیست معنوی صورت مىیا کریشنا مورتى( انواع مال

 «به قصد قربت»ها چون اخالقى نیستند حتى اگر به یک معنای معوج و نادرست شیوه
 صورت گرفته باشند، دینى و ایمانى به تعبیری که گذشت، محسوب نتوانند شد.

رجسته کردن های فقه و بکید بر کدام جنبه از جنبهأتشخیص این نکته که فقیه با ت
تواند در هر وضع و حال کدام یک از تکالیفى که شریعت مشخص ساخته است، بهتر مى

منان برای حرکت در مسیر شناخت حضرت حق و عمل بر وفق رضای او ؤخاص، به م
بهتر سیر کنند، امری نیست که به نحو پیشینى حدود و ثغور آن مشخص شده باشد. 

باید با توجه به اوضاع و احوال زمانه به ست که فقیه مىبه این معنا اجتهاد مستمر دقیقاً 
ای از سازوکارهای درون فقه بهره بگیرد که بیشترین بازده را از ماشین فقه در اختیار گونه

چه گذشت نه تنها تسلط فقیه بر تکنولوژی فقه را منان قرار دهد. این امر، با توجه به آنؤم
م عرض با آن، شناخت در خور و با کفایت از که همراه و هم ارز و ه کندطلب مى

توان انتظار های روز را نیز نیاز دارد. نمىها و تکنولوژیاوضاع و احوال زمانه و دانش
کند، برای ای دورافتاده زیست مىداشت که فقیهى که در شهری کوچک در گوشه

نند، تکنولوژی گذراهای پیشرفته روزگار مىمنانى که در کالن شهرهای مدرن در کشورؤم
های متمادی از زمان ها و سالکارآمدی ارائه دهد. یک نمونه عملى این موقعیت در دهه

ها و موالناها از ها و مفتىحضور مسلمانان در مغرب زمین و با اعزام شدن روحانیون و فق
نشین، تکرار شده است: روحانیان بى منان غربؤهای مادر برای کمک به این مکشور

نشین، ماشین قدرتمند فقه را در بدترین شکل ممکن اوضاع و احوال مقلد غرب اطالع از

_____________________________________________________ 
a Critical Rationalist Reading of Islam احکام اخالقى بر اساس اصول عینى اخالق به نحو )

وسیله فاعالن شناسا هستند. ولى در عین  مستقل از فاعالن شناسایى در خارج موجودند، ولى قابل اکتشاف به
توانند به هم کمک کنند. خصوصًا عمل به احکام اخالقى شخص را حال زیست اخالقى به زیست دینى مى

 کند.مستعد شنیدن ندای حق مى
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 اند.برای تخریب صفای روحانى مقلدان مورد استفاده قرار داده
منان و مقلدان با آن دست به ؤشناخت منطق موقعیت جوامع و نیز مسائلى که م

 یهد چه توصیهای جدیتواند به فقیه کمک کند در شرایط و موقعیتگریبانند مى
 9استحبابى یا تشریعى داشته باشد.

  
 نقدپذیری احکام فقهی

سازی است. این خطا در آراء شناختى موجهترین خطاهای معرفتیکى از مهم
باید به تفصیل مورد بحث قرار شناسان بسیاری وجود دارد که در جای خود مىمعرفت

تکنولوژی نیز باعث  یهفلسفم و عل یههای فلسفاما ورود این خطا در تحلیل 2گیرد.
سازی از طریق بحث حجج در فقه نیز موجه 3.معضالت و خطاهای دیگری شده است

دهد که حجت شناختى وقتى رخ مىدر استنباط فقهى وارد شده است. خطای معرفت
شناختى تلقى کنیم که این تلقى نه ممکن است و معرفت« یقین»فقهى را نوعى حصول 

شناسى شناسى و روانشناختى است و باید از خلط معرفتن امری رواننه مطلوب؛ یقی
مطلوب نیست. با  سازی اواًل ممکن و ثانیاً اما نه در فقه و نه در علم موجه؛ پرهیز کرد

______________________________________________________ 
که  هایى دارند، مانند دالله االفعال. در این کتاب به این مسئله پرداخته شده استاهل سنت در این زمینه کتب .9

عابدی شاهرودی، ع.،  .رک ،چقدر از این احکام لسان تشریع دارند یا کتاب نقد الحدیث حاج حسن على
 .91ص  ش،9381، وگوهای فلسفۀ فقهگفتکاتوزیان، الریجانى، مجتهد شبستری، ملکیان، 

به غلبه بر اعتیاد »عنوان میلر با  یهمقال جمله بنگرید بهاند. از گرایان نقاد به تفصیل به این بحث پرداخته. عقل2
 . اصدر ،«هندسى: پاسخ به برخى از انتقاداتفقه و م» ،پایا ، و نیز 9311مندرج در پایا «  سازیموجه

 .در این زمینه نک .3
Bartley, W. W.,  “Rationality Versus the Theory of Rationality”, In M. 

Bunge, The Critical Approach to Science and Philosophy. London, New 

York, The Free Press of Glencoe, 1964, pp.3-31; 
 ،«گرایانهتکنولوژی: عقالنیت و نقدپذیری در برابر رویکرد موجه» ،على پایا و صدیقه قیومى، علیرضا ،منصوری

  ش.9317 ،راهبرد فرهنگ
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استفراغ »توجه به این مالحظات شاید بهتر باشد بگوییم در استنباط حکم فقهى با قید 
جز این منظور نیست که با توجه به « حکم خدا»وان و انتساب آن به خداوند با عن 9«ُوسع

زند سبِک زندگى یا حکِم مورد رضایت خداوند مى« حدس»موجود فقیه  یهشرایط و ادل
حدسى و ظنى بودن احکام فقهى متضمن خطاپذیری  در چنین وضعیتى چیست.

 پذیر است ها، نه تنها نقدتکنولوژی یههاست؛ متضمن این امر است که فقه مانند همآن
های نقادانه قرار گیرد. در ها مستمرا در معرض ارزیابىباید همانند دیگر تکنولوژیکه مى

های ناخواسته جلوگیری باید توضیح بیشتری داد تا از بروز بدفهمىخصوص این نکته مى
تواند از حیث میزان کارآمدِی احکام آن سنجیده شود و هم از پذیری هم مىکند. نقد
به عبارت دیگر، در یک تراز از  2.هاعلوم انسانى به تکنولوژی یهویکرد نقادانطریق ر

ارزیابى دعاوی فقهى به محتوای استدالل فقیه و ارتباط میان مقدماتى که فقیه به گفته 
 یهشود. این نحوها تکیه کرده و نتایجى که به دست آورده است، نظر مىخود بر آن

ن، رجال آهایى نظیر اصول فقه، تفسیر قرخذ شده از دیسیپلینبررسى با اتکاء به موازین ا
 یهرسد. اما در یک تراز دیگر، با عنایت به اهمیت کارکرد در همو درایه به انجام مى

های تکنولوژیک که فقه نیز در شمار آنان است با نظر به نتایجى که از اجرای برساخته
در پرتو دانشى که درباره افراد و جوامع هم  شود، آنیک رویه فقهى در جامعه حاصل مى

های مختلف علمى حاصل شده است، به نقادی و ارزیابى ها در حوزهاز رهگذر پیشرفت
های عنوان مثال فرض کنید از رهگذر پژوهش به شود.نقادانه حکم فقهى اقدام مى

دزدی شیدایى »شناسانه روشن شده است که برخى از افراد به بیماری موسوم به روان
تواند در نقد و ارزیابى گرفتارند. در این صورت این دستاورد علمى مى 3«)جنون دزدی(

______________________________________________________ 
رتست از استفراغ وسع جهت تحصیل ظن اجتهاد عبا» در تعریف عاّلمه و حاجبى درباره اجتهاد آمده است که. 9

 .31ص ،9ج، فرهنگ تشریحى اصطالحات اصولوالیى،  ؛«به حکم شرعى
 شناسى علوم انسانىروش ،«نسبت فلسفى علوم انسانى و تکنولوژی»، منصوری، علیرضا، و على پایا .نک .2

 .33-91  ش، صص9318، 11،  ش 53
3. Kleptomania 
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چه حکم فقهى در خصوص مجازات سرقت توسط این افراد مؤثر باشد. به اعتبار آن
تواند و باید به نحو عینى مورد ارزیابى قرار های فقهى مىگذشت، محصول قضاوت

که فقیه چگونه و به کدام شیوه به حکم و فتوای خود رسیده این نظر ازگیرد. یعنى صرف
فتوای  9(«ظرف و حال اکتشاف»شناسانه است )که این امری است متعلق به حوزه روان

 3.مورد سنجش نقادانه قرار گیرد 2«ظرف و زمینه ارزیابى»تواند و باید در صادر شده مى
هایى که بودن محتوای حکم و استداللعینى بودن یک حکم یعنى قابل نقد و ارزیابى 

عینى بودن برخالف نظر رایج به معنای مقبولیت همگانى و  8.برای آن ارائه شده است
 1.واحد یا موجه و حجیت داشتن نیست یهرسیدن به نتیج

_____________________________________________________ 
دزدیدن وسایل کم ارز ش است. افراد مبتال به این اختالل به دنبال دزدیدن اشیا یک تمایل غیرقابل مقاومت برای 

جنون دزدی برای نخستین بار در  .ها هستندو نظیر آن نه چندان ارزشمند مانند خودکار، گیره کاغذ، چسب
اختالالت افراد مبتال به جنون دزدی ممکن است دچار  .به عنوان یک اختالل روانى شناخته شد ایاالت متحده

تواند بعد از جنون دزدی مى .نیز باشند و اختالل شخصیت مرزی دیگری نظیر اختالل شخصیت اسکیزویید
 .این اختالل روانى رکی هبه وجود آید. دربار یا مسمومیت به کربن مونوکسید جراحى تومور مغزی

 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders IV, p.1211.   

1. context of discovery  

2. context of assessment 
فلسفه تحليلى از منظر  ،پایا :اکتشاف و ارزیابى بنگرید به یهدر خصوص مالحظات مربوط به ظرف و زمین .3

 .عقالنيت نقاد
Popper, The Logic of Scientific Discovery, pp.7-8.  

، بخش دوم، مقاله فلسفه تحليلى از منظر عقالنيت نقاد ،پایا. درخصوص نقد بدفهمى مفهوم عینیت رک .8
 دوازدهم.

عابدی شاهرودی، ع.، کاتوزیان، الریجانى، مجتهد . ای از این برداشت نادرست از عینیت نکبرای نمونه .1
 یهنظر مصطفى ملکیان دربار :چنین نگاه کنید به؛ هم38ص ،فقه یهوگوهای فلسفگفتشبستری، ملکیان، 

(. توجه به این نکته خالى از فایده نیست که تلقى فقها از 96، صهماندر فقه باید به نتیجه واحد رسید در )که این
جا که در مسائل عملى ذهنى و سوبژکتیو بودن فقه با تکنولوژی بودن این دیسیپلین ارتباط وثیق دارد: از آن

چه را که به عنوان راه حل بدان ناگزیر است که آن توان ارائه راه حل )درست یا نادرست( را معطل گذارد، فقیهنمى
جا راه برای دست یافته است، به مقلدان ارائه دهد. در مباحث معرفتى اما چنین اجباری وجود ندارد. آن

های نظری دراز مدت برای مشخص کردن اعتبار عینى دعاوی مطروحه باز است زیرا اجبار به اجرای در بحث
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که گذشت ها ناظر به نیازهای افرادند و شماری از نیازها چنانجا که تکنولوژیاز آن
اه این احتمال وجود دارد که تعیین مصادیق خاص برخى از احکام، کار گسوبژکتیوند، آن

را با دشواریى بیش از حد متعارف همراه سازد. به عنوان مثال، یکى از فتاوای فقها ناظر 
که است به حرمت صوِت مطرب. در این مورد این احتمال وجود دارد که تعیین این

است و بى غلق دشوار باشد. به عنوان صوتى، صوت مطربانه است یا خیر به نحو سرر
مثال یک فرد خاص ممکن است آن را مطربانه تلقى کند و دیگری خالف این نظر را 

 توان کرد؟داشته باشد. در این قبیل موارد چه مى
های گویى پیشاپیش هم در آموزههای مناسب برای پاسخپاسخ آن است که مکانیزم

ترین آموزه اسالمى در اند. مهمبینى شدهژی فقه پیشطور کلى و هم در تکنولوهاسالمى ب
من )خواه از سنخ اندیشه و خواه از سنخ عمل بیرونى( آن ؤهای فرد ممورد همه فعالیت

که فرد در محضر حق باید به نیت کسب رضای حضرت حق و با توجه به آناست که مى
چه که موجب بر د. هر آنحضور دارد و باید ادب محضر او را رعایت کند، به انجام برس

یا الاقل  «حرام»هم خوردن این ارتباط شود، غیر شرعى و نامجاز و به تعبیر ادبیات دینى 
که گذشت، ناظر به این است. مکانیزمى که در خود فقه تعبیه شده است، چنان «مکروه»

 ت.نکته است که وظیفه فقیه صرفًا بیان حکم کلى است و تعیین مصداق با خود مقلد اس
 یهتوان حالتى را در نظر گرفت که قرار است مصداق حکمى در حیطاما مى

های سوبژکتیو مختلف حضور دارند تعیین عمومى که در آن افراد با سالیق و گرایش
گردد. در این قبیل موارد اگر تعیین مصداق به نحو عینى، سرراست و بى غلق نباشد، 

ظم جامعه یا پرهیز از تنش و آشوب و ... که به تر، نظیر حفظ نباید از موازینى عاممى
ند بهره گرفت. این موازین نیز اهای شخصى راجعحیطه عمومى و نه حوزه خواست

_____________________________________________________ 
ها نیز به توضیحى که گذشت ضرورتى ندارد که از فرض ه در مورد فقه و دیگر تکنولوژیعمل وجود ندارد. البت

درستى فهم شود هب« عینیت»گرایى و سوبژکتیو بودن این دیسیپلین دفاع شود. اگر معنای صحیح نادرست ذهنى
 شود. گاه درک این نکته که ضرورتى ندارد فقه را سوبژکتیو فرض کرد آشکار مىآن
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 اند.همگى به نحو عینى قابل ارزیابى
علوم با  یهعلوم با فقه قابل ذکر است. رابط یهدیگری در رابطه با رابط یهنکت

ت، یعنى احکام فقهى از قوانین علمى قابل استنتاج نامتقارن اس یهتکنولوژی یک رابط
تواند در نقد احکام فقهى مورد استفاده قرار های علمى مىنیست، ولى قوانین و یافته

هاِی ها و ظرفیتتواند در شناخت محدودیتگیرد. وجه علمِى علوم انسانى مى
های محدودیت تواند معطوف بههای انسانى به ما کمک کند؛ این شناخت مىواقعیت

تواند قیدی باشد بر تکالیفى ها مىروانى یا اجتماعِى قوای انسانى باشد. این محدودیت
های حاکى از درستى است که از گزاره یهشود. این نکتانسان گذاشته مى یهکه بر عهد

به تعبیری وجه _های تجویزی و بایدها را استخراج کرد توان گزارهواقعیْت منطقًا نمى
احکام فقهى بدهد؛ یا  یهدربار« ایجابى»تواند نظر ِى علوم انسانى ضرورتًا نمىعلم

 _احکام فقهى قابل استنتاج مستقیم از احکام علوم )خواه طبیعى، خواه انسانى( نیست
برای فقه داشته باشند؛ برای نمونه از این نظر که « نقدی»توانند نقش ولى همین علوم مى

های حاکى از انجام کاری است، برخى گزاره« توانایى»یا « امکان»مستلزم  ها« باید»
تواند تجویزهای است مى« توانایى»و « امکان»هایى روی گر محدودیتواقعیت که بیان

ریزی شناخت سطح توانایى مثاًل در مدیریت و برنامه 9.مربوطه را زیر سؤال ببرد
توانیم اهمیت است؛ نمىگران به لحاظ علمى و شرایط محیطى و تاریخى دارای کنش

ها در انسان یهقوانین آموز ش و پرور ش یا هر قانون مدیریتى را در هر شرایط برای هم
تکلیف »کار ببریم. جالب است که این مسئله در فقه و کالم نیز در ذیل بحث همه جا به
 هایى را دربنابراین اگر علوم انسانى وضعیت؛ مورد بحث قرار گرفته است« ماالیطاق

های مربوط به انسان مشخص کردند که در آن شرایط تکلیف یا عملى ارتباط با واقعیت
انجام  است، چنین تکلیفى قبیح است و عسر و حرج یمشمول تکلیف ماالیطاق یا قاعده

______________________________________________________ 
 . Bartley, Morality and Religion, pp.13-16 . تر در این زمینه رکی بحث مفصلبرا .9
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 9.شودآن از مکلف ساقط مى
د تواننگیرند مىکار مىچنین فنونى مانند رجال که فقها برای استنباط احکام بههم

بودِن راوی « امامى»شود که مورد نقد و ارزیابى قرار گیرند. برای نمونه در رجال گفته مى
های دیگری مانند ارز ش دارد؛ هر چند هم که به آن ارز ش مطلق ندهیم، چون ارز ش

است،  که آقای ملکیان هم تصریح کردهعدالت و ... هم وجود دارد. با این حال چنان
نگاری وجود دارد که در نقل تاریخى نباید بیشتر یا ی در تاریخاشناسانهرو ش یهآموز

صرفًا سراغ کسانى رفت که به یک سو علقه و عالقه دارند؛ هر چه منابع تاریخى تکثر 
در واقع هر  2.تر باشند، نقل یا گزار ش تاریخى وثاقت بیشتری داردالمنافع بیشتر یا کثیر

بررسى مستند و محکم بودن روایات شکل  فنى برای یهمثابچند ممکن است رجال به
گرفته باشد، اما در عین حال مانند هر تکنولوژی دیگر ممکن است نتایجى ناخواسته به 

طرفه نیز مانند حقد و کینه ممکن است موجب زیرا محبت و جانبدارِی یک؛ بار آورد
 تحریف تاریخ شود.

و این فنون و  چیست در واقع باید دید که اساسًا کارکرد اصلى و اساسى فقه
کنند و های کمکى مانند رجال تا چه اندازه درخدمت آن هدف اصلى کار مىتکنولوژی

شوند؛ این تأمل و نگر ش نقادانه به ای مىنشده بینىکه منجر به چه نتایج پیشتر اینمهم
 تر از آن فنون بهره ببریم.تر و عقالنىکند که هوشمندانهما کمک مى

 
 ت و اخالقفقه، قدر 

اما توان ؛ اندها، به اعتبار قابلیت برای ایجاد تغییر در واقعیت، واجد توانهمه تکنولوژی

______________________________________________________ 
ُف اهّٰللُ»در این زمینه، غیر از دالیل عقلى، به آیاتى نظیر  .9 ( استناد 5/581)بقره/ « َنْفسًا ِااّل ُوْسَعها... ال ُیَکِلّ

 شود.مى
 یهوگوهای فلسفگفتدیگران،  و عابدی شاهرودی، این مضمون برگرفته از آقای ملکیان در این مأخذ است:  .2

 .88-81صص ،فقه
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ها بسیار متفاوت است: برخى تکنولوژی های مختلف برای ایجاد تغییر کامالً تکنولوژی
قدرتمند و برخى دیگر از قدرت کمتری برای ایجاد تغییر برخوردارند. در میان 

آورند، فقه را تغییر پدید مى «وضع و حال و شرایط انسانى»یى که در سپهر هاتکنولوژی
چون شرعى هم-های فقهىهای بسیار توانمند جای داد. نظامتوان در زمره تکنولوژیمى

ها سروکار دارند و به این قضایى با جان و مال و حیثیت افراد و گروه-های حقوقىنظام
یری را در زمانى بسیار کوتاه در زندگى آدمیان پدید آورند. توانند تغییرات فراگاعتبار مى

افتد زندگى او را برای همیشه دگرگون که در یک لحظه اتفاق مى قطع دست یک دزد
گذارد که پایان بر زندگى خود او مى یهسار یک فرد، نه تنها نقطکند. اعدام یا سنگمى

سازد. به همین ترتیب خو ش تحول مىزندگى همه کسانى را که با وی مرتبط هستند دست
بینى شده است اثرات فوری و مشهود بر ها که در فقه پیشزندانى کردن یا دیگر مجازات

 زندگى افراد دارد.
های تاریخى همه جوامع این گمانه بسیار حائز اهمیت را تا به امروز مورد تجربه

آورد و هرچه میزان قدرت قدرت انباشته و متمرکز فساد مى»تقویت قرار داده است که 
. تاریخ فقه نیز سرشار از «مورد اشاره بیشتر احتمال بروز فساد و گستردگى ابعاد آن باالتر

از قدرتى است که  «فقیه نمایان دین به دنیا فرو ش»های ناخوشایند از سوء استفاده نمونه
، قرار گرفته است. در فقه مندرج است و در اختیار آنان، به عنوان متولیان استفاده از آن

چنان جدی است که حتى قران نیز در آن «متولیان شرع»تبعات بسیار نامطلوب انحراف 
ُکُلوَن خصوص آن هشدار مى ْهَباِن َلَیْأ ْحَباِر َوالرُّ

َ
َن اْْل ِذیَن آَمُنوا ِإنَّ َکِثیًرا ِمّ َها الَّ دهد: َیا َأیُّ

وَن َع  َیُصدُّ اِس ِباْلَباِطِل َو هِ َأْمَواَل النَّ ای اهل ایمان، بسیاری از علماء و ...  ن َسِبیِل اللَّ
 کنندکنند و )خلق را( از راه خدا منع مىراهبان اموال مردم را به باطل طعمه خود مى

 9.سوره توبه﴾ 38 ﴿قسمتى از آیه
فقیهان » روایت کرده است:امام صادق)ع( از حدیثى، از رسول اکرم)ص(، چنین 

______________________________________________________ 
 tanzil.netای مندرج در . برگرفته از ترجمه الهى قمشه9

http://tanzil.net/#9:34
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دار پیامبرانند. گفتند: ای پیامبر خدا! درآمدن اند، امانتتا زمانى که در کار دنیا وارد نشده
آنان به دنیا چگونه است؟ پیامبر گفت: پیروی سلطان است! و چون چنین کردند، از آنان 

 9«.]فقیهان دنیاپرست[ بر دین خود بیمناک باشید!
اند. ره مورد تقبیح روحانیون اصیل و با سالمت نفس قرار داشتههموا «عالمان سوء»

اند یدهیعالماِن دین که به فساد گرا آیت الله خمینى به عنوان مثال در مورد آن دسته از
 خورد از محمدرضاای که اسالم از یک آخوند فاسد مىقدر صدمهآن» گوید:مى

 ماّلی فاسد در جهنم از بوی تعفنش اهلخورد! در روایات هست که آخوند فاسد و نمى
 جهنم در عذاب هستند. در این دنیا هم از بوی تعفن بعض از آخوندهای فاسد دنیا در

 کنیم. این اسالمکنیم. ما طرفداری از اسالم مىعذاب است. ما طرفداری از عمامه نمى
 نکردن به اسالم و پیش شما باشد معظم هستید. پیش هر کس باشد معظم است. عمل

 معمم باشد بدتر است از آن کسى که غیرمعمم باشد؛ برای [از]خیانت کردن به اسالم 
 2.«که ضرر ش به اسالم بیشتر از دیگران استاین

ها به اعتبار قدرتى که برای تغییر در اختیار دارند، مسئله کنترل و در مورد تکنولوژی
ند. هر اندازه توانایى تکنولوژی برای اعمال تغییر بیشتر، ضرورت کپایش اهمیت پیدا مى

 کنترل باالتر.
در مورد تکنولوژی فقه، یک درجه از کنترل از دیرباز به وسیله خود فقها و در قالب 

شده است. گیری از یک تکنولوژی نرم دیگر، یعنى تکنولوژی اخالق، اعمال مىبهره
ید آن را با فلسفه اخالق که از سنخ معرفت است یکسان توانایى تکنولوژی اخالق )که نبا

پنداشت(، البته از حیث در اختیار داشتن قدرت موضعى و متمرکز با توانایى فقه قابل 
داشتن  قیاس نیست، اما تکنولوژی اخالق به نوبه خود و بخصوص از حیث در اختیار

______________________________________________________ 
، امین الشریعه، حسینمنقول در:  .1، روایت باب المستاکل بعلمه و المباهى به، 9، جاصول کافى. 9
-http://www.imam  ،(6/1/9312) ،نىپرتال امام خمي، «درباره روحانیت های امام خمینىنگرانى»

khomeini.ir/fa  
 .228ص ، ش9328مرکز تنظیم و نشر آثار امام خمینى، ، تهران، 95، جصحيفه امامخمینى، روح الله، . 2
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ای است. فقهای حظهثیر تدریجى، واجد قدرت قابل مالأتوانایى منتشر و با قوت ت
برجسته در طول تاریخ فقه، مصادیق بارز و آشکاری از زیست اخالقى )اخالق مرتبه 

 اند.اولى( بوده
اما ظهور فقها و علمای فاسد در میان فقها و علمای راستین بینه روشنى است در 

. کندنقد این نظر که اخالقیات شخصى فقیه برای کنترل قدرت نهفته در فقه کفایت مى
ها با قدرت آشکار آن یهای جدید و رابطههای مدرن در باب تکنولوژیدر واقع پژوهش

ها تنها تهذیب نفس به نحو شخصى کفایت برای مهار تکنولوژیساخته است که 
چه که در مهار آید. آنکند، هرچند که این امر یک عامل حائز اهمیت به شمار مىنمى

های نهادی )و اخالقیات کند نظارتساسى ایفا مىها در جهان مدرن سهم اتکنولوژی
 مربوط به نهادها( است. در این خصوص در ادامه بیشتر سخن خواهیم گفت.

ای بسیار در خور توجه را در گرای نقاد، کارل پوپر، نکتهها پیش یک عقلسال
ای هارتباط با یک تکنولوژی فراگیر، یعنى سیاست مطرح ساخت. پوپر متذکر شد که قرن

سیاسى در شرق و غرب عالم این بوده است که حاکم  یمتمادی پرسش اصلى در فلسفه
های فردی باشد. فارابى به عنوان مثال در فصل بیست باید واجد کدام مشخصهصالح مى

 «های رئیس مدینه فاضلهگفتار در خصلت»با عنوان  آراء اهل مدینه فاضلهو هشتم از 
 نویسد:مى

هیچ انسانى دیگر بر او ریاست ندارد و  مان رئیسى بود که مطلقاً این چنین انسان ه
او امام و رئیس اول مدینه فاضله بود، رئیس امت فاضله و رئیس همه قسمت معموره 
زمین بود و هیچ انسانى را این وضع و حال نبود مگر کسى که در او بالطبع دوازده 

 ها بود.خصلت بود، بدان نحو که مفطور بر آن خصلت
عضوی از اعضا خود، کاری که در  و هرگاه از یکى آن که تام االعضاء باشد...

شود چه به او گفته مىدر ادراک فهم هر آن وظیفه آن است خواهد به آسانى انجام دهد.
چه را که فهم کند یا ببیند یا بشنود و یا درک آن بالطبع خو ش فهم و سریع التصور بود...
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خو ش  فطن و هوشمند بود... در قوت حافظه خود نگاه دارد... خوبى حفظ نماید وکند به
دوستدار تعلیم و استفادت و منقاد آن بود، سهل القبول بود و سختى تعلیم او  بیان بود...

بر خوردن و نوشیدن منکوحات آزمند نبود، بالطبع از لهو لعب دوری  را آزرده نکند...
نفس او بزرگ و  گویان.دشمن دروغ و دروغگویان بود و دوستدار راستى و راست کند...

 درهم و دینار و سایر متاع این جهان بنزد او خوار و ناچیز بود.. دوستدار کرامت بود
خود و اهل خود  بالطبع دوستدار دادگری و دادگران باشد و دشمن ستم و ستمگران. از

انجام آن را الزم  کاری که بر هر انصاف گیرد و مردم را بر عدالت و انصاف برانگیزد...
 9. داند قوی العزم بود و در انجام آن با جرئت و جسور بود...مى

رانى کند که طرح این پرسش که چه کسى برای حکماما پوپر استدالل مى
ترین است پرسشى نادرست است زیرا همه آدمیان موجوداتى خطاپذیر با صالح

دود بر کنترل غرایز و احساسات های ادراکى محدود و نیز توانایى غیر نامحظرفیت
هایى که فارابى و فیلسوفان و حکیمان پیشین )به خویش هستند. یافتن انسانى با ویژگى

اند، اگر ناممکن نباشد باری به محال بسیار اقتفای افالطون( برای حاکمان پیشنهاد کرده
اول  های رئیسجاست که خود فارابى نیز پس از ذکر خصلتنزدیک است. جالب این

ها در یک انسان بسى دشوار و البته اجتماع همه این خصلت»نویسد: مدینه فاضله مى
بود و از همین جهت است که اشخاصى که بر این سجایا سرشته شده باشند یافت نشوند 

ها در میان مردم دنیا بسیار کم و نادر گونه انسانمگر یکى پس از یکى دیگر و وجود این
باید مى «سیاست»ر آن است که در تعامل با مسئله کنترل تکنولوژی پیشنهاد پوپ 2«.بود

ای صحیح مطرح ساخت. طرح پرسش صحیح در مواجهه با یک پرسش را اصلى به گونه
یافتن نیمى از پاسخ  یها پیش متذکر شده بود، به منزلهگونه که ارسطو قرنمسئله، همان

______________________________________________________ 
، ترجمه و تحشیه: سید جعفر سجادی، تهران، کتابخانه اندیشه اهل مدینه فاضلهفارابى، ابونصر محمد، . 9

 .228-229صص ، ش9369طهوری، 
 .228ص. همان، 2
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ها و چنین است: کدام مکانیزمپرسش صحیح در این مورد از دیدگاه پوپر  9است.
شوندگان باشد تا هنگامى که باید در اختیار حکومتهای عملى مىاهرم

کنندگان از ادای وظایفى که حکومت شوندگان از آنان انتظار دارند بازماندند و حکومت
ها کوتاهى ورزیدند، بتوان آنان را به توسل به خشونت برکنار کرد و حاکمان یا در انجام آن

 2دیگری در جایشان نصب کرد؟
باید از نهادهای مناسب بهره گرفت. نهادها از ها مىبرای کنترل قدرت تکنولوژی

ها و ارزیابى تبعات ناخواسته و نامطلوب رهگذر نقادی و پایش مداوم عملکرد تکنولوژی
نکته در ثر ایفا کنند. این ؤها نقشى مثیر و توان تکنولوژیأتوانند در تعدیل تها، مىآن

ها یا نظم مورد تکنولوژی فقه نیز عینا کاربرد دارد. نهادهایى نظیر حقوق بشر یا رسانه
های درون دینى و درون فقهى که به وسیله توانند عالوه بر مکانیزمدموکراتیک، همگى مى

سازی تعامل فقه با جامعه سهیم باشند. بسیاری از شود، در بهینهخود فقها اعمال مى
ى که در دوران مدرن در فتاوای فقهای سنتى )در همه کشورهای اسالمى( پدید تعدیالت

 آمده است نتیجه همین تعامالت نهادهای بیرونى با تکنولوژی فقه است.
توان ها که از آن مىثیرگذار در تعدیل عملکرد تکنولوژیأترین عوامل تاز جمله مهم

های اخیر اخالق عملى است که در دهه در مورد تکنولوژی فقه نیز بهره گرفت، دیسیپلین
ها، اخالق پزشکى و مهندسى، سسات و بنگاهؤدر اشکال مختلف از جمله اخالق م

و نظایر آن بسط یافته است. آشنایى فقها با این دیسیپلین و بهره گیری از  اخالق بازرگانى
یکى و زیستى تا های متنوع آن، در کنار آشنایى با دستاوردهای علوم )از علوم فیزظرفیت

توانند به نسل تازه فقها در های جدید، همگى مىعلوم اجتماعى و انسانى( و تکنولوژی
های تازه گویى به نیاز نسلسازی تکنولوژی فقه و ازدیاد کارآمدی آن برای پاسخبهینه

 منان مدد برسانند.ؤم

______________________________________________________ 
 . حسن السوال نصف الجواب.9
 . ش9316انتشارات خوارزمى،  ،، ترجمه عزت الله فوالدوند، تهرانجامعه باز و دشمنان آنپوپر، کارل، . 2
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 نتیجه
نى به دو نحو به نیازهای های دیچون دیگر تکنولوژیفقه یک تکنولوژی دینى است که هم

منان در شناخت بهتر خدا کمک ؤسو در مقام یک ابزار به مدهد: از یکمؤمنان پاسخ مى
دهد. نگاهى به منان پاسخ مىؤکند و از سوی دیگر به نیازهای عملى و اجتماعى ممى

 های خود بهسازد که برخى با به روز کردن توانایىها آشکار مىتاریخ تطور تکنولوژی
اند، برخى دیگر با پذیر ش حیات خویش و ارائه کارکردهای خود در طول زمان ادامه داده

کلى از هاند و برخى نیز بهای بنیادین کار را دنبال کردهتحوالت اساسى و پوست انداختن
که تکنولوژی فقه در آینده کدام یک از سه سرنوشت پیشین اند. اینصحنه حذف شده

به نحوه عملکرد دین در جامعه و نیز نحوه عمل خود فقیهان بستگى  کندگفته را پیدا مى
جا که نیازهای آدمیان، حتى آن دسته از نیازها که اساسى و مشترک در میان دارد. از آن

کنند، های مختلف پیدا مىها و مکانها و اشکال متفاوت در زمانابناء بشرند، صورت
ى به این نیازها هستند تا حد زیادی در گرو گویهایى که متکفل پاسخبقای تکنولوژی

های تکنولوژی مختار خود در رفع ها برای متناسب کردن توانایىتوانایى حامالن آن
 هاست.نیازهای کاربران آن

به  9تر کردن پیشینه معرفتى خودجمله فقیهان، با غنى ها و از آنتکنولوژیست یهمه
ای برای آشنا شدن با دستاوردها در ای و چندرشتهرشتهگیری از رویکردهای بینمدد بهره

بوم و از همه باالتر با اهتمام به برساختن یک زیست های علوم و تکنولوژی مدرنحوزه
های های آن به کارگیری رویکردلفهؤترین معقالنى و اخالقى که از جمله مهم

ای عقالنى و گشوده به نقد هاند( و برگرفتن رهیافتگرایانه )که در بنیاد غیر اخالقىموجه
و با ازدیاد حساسیت خود نسبت به شناخت مسائلى که آنا فانا در سپهر وضع و  است

های مورد عالقه توانند شانس بقای تکنولوژیکند، مىحال و شرایط انسانى ظهور مى
 خود را افزایش دهند.

______________________________________________________ 
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