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را بررسی  »صناعت و قناعت«ي خواهیم در ابتدا نگاه دکتر سروش در مقالهما در این مصاحبه می
فکري دینی در این ي تکنولوژي بپردازیم و سپس نگاه روشنکنیم و بعد به تغییر نظر ایشان درباره

جش ي صناعت و قناعت آغاز کرد و سنطور خاص از مقالهتوان بهرا به بحث بنشینیم. حاال می رهبا
  . دادگفت و گو را شکل  و  شنیدشما از این مقاله را 

  بفرمائید. مختصراً قناعت و صناعتشما ابتدا درك و تلقی خود را از مقاله 
  

ت و از بر قناعت اس پایه اخالق مبتنیکه در آن مقاله مطرح شده این است که  ايایده اصلی
اگر کند. یبیشتر است که پیشرفت م ایجاد نیاز و خواست ِ وثر اطرف دیگر تکنولوژي بر اساس تک

صادي با اقت يهااه در حال حاضر بنگشود که طور میبخواهم با مثالی از خودم توضیح بدهم این
و  دکنند کاالهاي خود را به فروش برساننمیسعی  ،زها در مشترياتبلیغات و ایجاد یک سري نی
 هابنگاه آنر وتوبیشتر باشد م خرندِ مردم نسبت به کاالهایی که می هرچقدر این نیازها و تفاخر

بیشتري در  هايشود. خود دکتر سروش مثالهاي بیشتري تولید میو تکنولوژي چرخدبیشتر می
رکت کنیم و چرا تر حتر و پیچیدهههاي پیشرفتنولوژيچرا اصال به سمت تک گویندو میمقاله دارند 

دارد. به نظر  ت ارتباط بیشتريعکه با اخالق و همین صفت قنا برنگردیم؟ سادگی به سمت سادگی
هایم را  نم صحبتاتومی رود.زیر سوال می ن اساس به نوعی توسعه تکنولوژيرسد که بر ایمی
د رن تکنولوژي را به صورت خاص در موتوان در آن مقاله دید که ایشامی کنم؛تکمیل طور این

گیرند اما اگر یک مقدار در مفهوم تکنولوژي تفکر کنیم و سخت در نظر میهاي تکنولوژي
اي غرب ذیل دنیهاي برساخته بخش عظیمی ازنرم آن نیز در نظر بگیریم  تکنولوژي را در معنی

همان تکنولوژي  رب، یعنیغبرساخته دنیاي  ایناگر ما قائل شویم که   حاالگیرد تکنولوژي قرار می
کنیم. می بریم و نفیغرب را هم زیر سوال می تضاد دارد به نحوي بخش عظیمی از مبانی اخالقیبا 

بعدي از  و مراحلدر مقاالت  بعداًالبته  برد را نیز به کار می »همیت اکل«ایشان در آن دوره مفهوم 
را مطرح  تهمی اکلاي به شکل خاص در آن مقاله به گونه کند ولیاستفاده می »گزینش« مفهوم

نولوژي هاي سمت تک است که توسعه تکنولوژي را به نوعی نفی کند و به در این فکرکند و می
  ل به شکل خالصه توسعه تکنولوژي را زیر سوال ببرند. کو در  تر بروندساده
ر ژاپن از یک نمایشگاه در کشو پس از بازدید هصنع تفرج منتشر شدکه در کتاب  »و صناعتقناعت «مقاله ، بله

قرابتی  به نظرم  ،بندي کنمورتصاز تکنولوژي را عبدالکریم سروش  تلقی لحاظ فلسفیاگر بخواهم به  .نوشته شد
ون و از خود ینوعی آلیناس اینکه  تکنولوژي متضمن در باب  اندمطرح کرده که هایدگر و دیگران هاییبا بحث رددا

خدوم تکنولوژي جایی به بعد می که قرار بود بر تکنولوژي سوار شویم و تکنولوژي خادم ما باشد از مای است.  بیگانگی
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مرکب لوژي ه تکنوکنیم کمی تصور  در وهله نخست،آورد. همراه میبه را نوعی آلیناسیون دزیا وابستگی این ؛شدیم
وژي یک مرکب براي تکنول ۀابثاز جایی به بعد ما هم به م یم، این درست هست اما همه قصه نیست،ا است و ما راکب

 ،تکنولوژي نتکار بس مترتب بر به خود بیگانگیِتحت عنوان آلیناسیون یا از  آناست که از  مطلبیآییم. این در می
 هایدگر از آن تحت عنوان ذات هچلمثل آنایکه آیا ف ر مقام تبیین این امر نیستم داالن   سخن به میان آمده است.

ر سروش دکتچه خواهم بگویم این بخش قرابتی دارد با آناما می ؛یا نه موجه استآورد تکنولوژي سخن به میان می
ست و بیشتر در ا به بحث گذاشته است. البته ایشان از این ادبیات و مفاهیم استفاده نکرده »تععت و قنااصن«در مقاله 

اینچنین  ،بکنیم بندي فلسفیو صورت تنسیق اگر بخواهیم مساله راکرده اما  تقریرعرفانی بحث را -یک سیاق اخالقی
ه ها و را حداقلی کردن هم از توصیت نفسانی ات و کف نفس پیشه کردن و مشتهیعقصه قنا . از سوي دیگرشودمی
ذاري گکار سیاستبه ، مقاله داده شده » قناعت و صناعت«  که در کارهاییهاکنم رمی تصوراست.  این مقاله   ماتمقو

ي حداکثرنه  به نحو حداقلی و نهایتاً سخنان عرفا  در طول تاریخ نیز آید. ي کالن و مدیریتی براي جامعه نمیریزو برنامه
بدهکار ، نده اکرد عرفا و علما اخالقی که یتوصیه هاتمام و اکثریت مردم به یک معنا گوششان به در جامعه پیاده شده 

دید را علم و تکنولوژي جکردنش و گرم است و جدي گرفتن این بازي و آن  ناو قوام دنیا هم به قوام بازیگر نیست
قاله م بارة این دانید پاره اي نقد ها هم در چنانکه میآن کوشیدن.  ِ شدن و فراگیر شدن هدینادر نهو مهم انگاشتن 

این از  فی منبندي فلسو صورتتقریر  حال، ايعلی است. منتشر گشته  صنعنوشته شد که در چاپ دوم کتاب تفرج 
هاي بحثش و بی ، شاید کمدیدگاهی شبیه به آن پیدا کنمخود،  فکريروشن اگر بخواهم در سنت .استمقاله چنین 

 تلقی .دباش شینیزماماشین و م میان راجع به نسبت ل احمد و مرحوم شریعتیآمرحوم هاي این مقاله نزدیک به بحث
روزگار    نسان درا آلیناسیون شینیزم و ااز اسارت ماشین در م شریعتیشبیه آن تصویري است که تکنولوژي سروش از 

رگرفته ان نیز بهاي ایشراهکاردارد؛  عرفانیاخالقی و  بندي صورت سروش،د ؛ البته مسئله  به نز کرده طرح معاصر
»  ین حداقلید« و » فضیلت و معیشت« دو مقاله  هفتاد شمسی در دههماست. سپس  ز سنت عرفانی و میراث اخالقیا شده

جهان از  کند و میتفکیک  و ارزش هاي مخدوم  میان ارزش هاي خادم منتشر می شود. سروش در این مقاالت
انگشت » امادب مق«بر مقوله و  داند می سیاقوابسته به کند و ارزش هاي خادم را ارزش هاي مخدوم یاد می یِمولش

ته هاي خادم است که وابسدر زمره ارزشمواجه شدن با آن نیز  صنعت و چگونگیتکنولوژي و قصه . می نهد تاکید
ز حکایت هاي ا تی به یکیاشار ، سروش »فضیلت و معیشت«در مقاله . دنی دارو با معیشت نسبت وثیق ندسیاق ابه 

ادب  یگريد است از شکر و که عبارتدب توانگري یکی ا ؛سخن به میان آمده دو ادبکه در آن از کند سعدي می
رجحان  اندب و رفترا برگو داز این   یکی توان نمی ست کهااین  جاسخن سعدي در آن .فقر که عبارت است از توکل

 یل به وحدتوحتغیر قابل رت کث با ر اینجا د. است هامقامشناختن ادب  مهم  بلکه  ي را فرو نهاد؛دیگرو  بخشید قطعی
نتهاي دهه در اعبدالکریم سروش تامالت  . این، مواجهیمفضیلت و معیشتمیان  و وثیقِ ارگانیکارتباط همچنین و 
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ر سلسله کنم که داشاره  بد نیست در اینجا. شده استمنتشر  »اخالق خدایان«در کتاب  در سال هشتاد شمسیو هفتاد 
 کنون ا نشد و فایل هاي صوتی آکه در شهر تورنتو برگزار  »ري عبدالکریم سروشفک میراث«بیست گانه جلسات 

 تقوالمایشان از  روش و درك و تلقیس شناسیبه غرب جلسه به تفصیل دو قابل دسترسی است،  روي سایت من 
آن فایل نند توامیخوانندگان این مصاحبه،   .پرداخته ام شدهپیدا هاي ایشان که در ایده و تکنولوژي و تطوري صنعت

  تکمیل عرایضم بشنوند.جهت  هاي صوتی را  
   

ه یک سوال که آن موقع هم کو به آن فایل ها داشتم و استفاده کردم هم من مراجعه اي  اتفاقا
ور وطهغ باناعت ق باالخره رسدبه نظر می که بوددادم برایم ایجاد شد این میفایل ها را گوش 

قد شما یا نقدي ن ولی در تضاد باشدهاي متناسب با آن، تر و ساخت تکنولوژيشدن در نیازهاي بیش
ي که خود اهاي عملیپیشنهادست این است که عت و قناعت وارد اارسد به مقاله صنکه به نظر می

ل صکه من دارم این است که آیا نمی شود ا الیوحاال س هاي صحیحی نیست.حرفند اده اایشان د
که کنم  در پرانتز عرض .گذاري مناسب کردایشان را گرفت و بر اساس آن سیاست نظریه اخالقی

ر و ایشان یا خیي هستند رأ زدم و پرسیدم که آیا هنوز بر این دکتر سروشهم به خود  میلییمن ا
آیا  ت دیگرعباربه .ندنا در تضاد هستعو قناعت به این م تکنولوژيهم گفتند که بله همچنان 

  ل داد؟تشکی یک نظام اجتماعی در دنیاي جدیداخالق مبتنی بر قناعت اساس  بر تواننمی
مد بودن آن در سطح کالن جامعه بود و کار آ نا ناظر به ، آنچه آوردم، مقاله آمدهآن  در که هاییدر مورد راهکار 

راهکارهاي  را با کالن براي جامعه   1گذاريسیاست کنم تصور میسلوکی. و  بودن آن از نظر اخالقی جهمونه غیر 
ا ر نیازهاي بیشتر، ارتباط وثیقی بدن دقناعت و غوطه ور ش مقوله يبحث دربارهآن مقاله نمی توان سامان بخشید. 

 ده میدی گسیخته که در کشوري مثل آمریکا  داري عنان هسرمای خصوصاً ،دارداري دو سرمایه  بازار آزاد   داقتصا
ر ده ک بحران اقتصادي. شما می دانید پس از آن داري استیکی از مقومات سرمایهو آز و مصرفی بودن حرص  .شود
، گفتند یممارکسیستی  زیاد شد. منتقدان نظام سرمایه داري نوشته هاي مارکس و ادبیات  اقبال به  ،رخ داد 2008سال 

ی حد و حصر به خرید بمردم . نیاز هاي کاذب  ام ها،  هدف اصلی ایجاد نیاز است؛ اعم از نیازهاي واقعی ور این نظد
ام نظ ماتاز مقون دامور خویش را سامان بخشی با پول دیگران و  کردن نسیه اي زندگیویق می شوند؛ گویی شت

ین حال ر عد است؛ داري نظام سرمایه ین و فراگیرِدبنیا نقد، متضمن رکس و دیگران ام حلیلت. سرمایه داري است
هر ، دتی عاري باشسی، به نحوي که از عیوب نظام سوسیالیستیِ استالیندهندست دیلی براي آن بدب ده اندبرخی کوشی

نظام هاي استقرار  وکشورهاي اسکاندیناوي  وضعیت کنونی .دتبعیت نکن دآزا دي از قانون  اقتصادبه لحاظ اقتصا دچن

                                                             
1. policy making. 
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از  2راییمرکزگ  ي، در این نظام هاي سیاسی و اقتصاد. دفهمی و سیاق  نحو همینبر   درا بایر آنها د تادمکرلاسیوس
اي ور هدر کش .زمبا استالینیعنان  هم مرکزگراییِمی توان سراغ گرفت؛ ن سابق را شوروي جماهیر اتحاد  نوع

 ر اقتصاديو کا بر ساز دولت هم ر عین حالد، کراتیک استونظام دم یعنی شدهاسکاندیناوي راه دیگري پی گرفته
ر نظام داري، و چه در نظام سرمایه دچه  علی اي حال،  .داشته می شودر نیز پاس حقوق بش و کندنظارت می

این آموزه  دده مباما ، دشو کمینه  اقلی و دح یشانزهاانیتا  دکرها را دعوت به کف نفس انسان سوسیالیستی، می توان 
آن ها را دریک  توان خوب است و می خیلی توصیه هاي اخالقی. دکر نبرنامه ریزي کالنمی توان   هاي اخالقی

 ها بهوصیهاین ت قرار بر برنامه ریزي باشدیا اگر هم داشت از آن ها  دباینبرنامه ریزي اما انتظار  ،به کار بست جامعه 
هاي اقتصادي ریزيبرنامه اخالقیلحاظ که به ممکن است شما بگویید . ونه بیشتر است کلی 3يخطوط راهنما ۀمثاب

به ر آن نظام ها د کالن،  این آموزه  هاي اخالقیِ  ولی یست، ن حرفی، گیردت مینشا آبشخورهاآن  سوسیالیستی از
 داري نظام سرمایه و رفع آسیب هاي آسیب شناسی پی در کسانی ضمنا اگراست.  هدر آمد ي داقتصا برنامه صورت

، سوسیالیستی ي و سیاسیاقتصاد نظام د به نظر می رساشته ایم، در قرن بیستم د که ايتجربه تاریخی توجه به با ،هستند
مخرب و زیان باري   و آثار و نتایج گشاید نمی جایی به راهیظهور یافت، ز و جماهیر شوروي برو در اتحادچنانکه 

  .دبر آن مترتب می شو

 دکتر ، چنانکه مخدوم و هاي خادم بین ارزش تفکیک م.کن عرضخواهم می قبلی به پرسش راجع هم یک نکته

که  بدانید زمره اخالقی را در توسعهاخالق  که کندمی کمک  ،ستا معیشت آورده و فضیلت مقاله در سروش
ارزشهاي  میان تفکیک به اگر .آن بدهیم راجع به حکمی ،نحو پیشینی به کند نه اینکهمی پیدا وثیقی با معیشت نسبت

 ،باشید باور داشته حوزه اخالق در 5بودن سیاق به و وابسته 4پذیري شمول تفکیک میان جهانیا   مخدوم خادم و
کند. می تفاوت پیدا گوناگوناعصار  در آنها که مصادیق بگیرید سراغ شمول هاي جهان ارزش  اي پاره از میتوانید

 ،اخالقیایف وظ یا دسته فضایل اخالقی اند در یا ارزش ها این ؛ بگیرید نظر در عفت را ارزش عدالت یا المثل فی
 يعصر ازتوانند  میارزش ها  مصادیق این اما ؛کنیداتخاذ می »هنجاري اخالق«قلمرو  در شما موضعی که به بسته

رفتار عفیفانه  مصادیقِ، یا پانصد سال ل دویست سا برخی رفتارها   که اگر اینگونه نیست . دتغییر کنن دیگر عصر به
فهوم متغییر کند.  از عصري به عصريمصادیق میتواند  ؛ چرا که باشندیق دمصا  ر زمرةدحتما  امروزه هم  ، دندبو
ي دجقاجار تغییر  دوران قرون پیشین و حتی  به نسبت کنونی در روزگار عفتمصادیق . در نظر بگیریدرا » عفت«

او را  همسرش دوستان که است این به زن کمال  دمی گوی  » ینداحیاء علوم ال« کتاب  در غزالیاست.  کرده

                                                             
2. Centeralism. 
3. Guideline. 
4. Universalizability. 
5. context-dependency. 
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 که دمی بینیریسی کنند.  نخ پستوي خانه در زنان که ترهمان به ؛پشت بام نرود بهنشود،  ظاهردر و بام بر  ؛ نشناسند

 مفهوم عفت  یقدایره  مصاد، دانید که می اما چنان. اشتهد دوجو و رفتار عفیفانه  مصادیق عفت زا  درکیچه  موقع آن
مشروطه  زمان از؛ اما افتند ییمراه ن عمومی محافل به زنان چندان ده. اگر هم در دوران قاجاریهپیدا کر عظیمی تطور

تظاهرات شرکت  درمردان  دوشادوشمسلمان  از زنان کثیري تعداد  57انقالب بهمن  در المثل طرف و فی این به
 ،هن جا نقض شده؟این در عفت آیاشود. وزیر مییک زن  قریب به سه سال، کردند و در حکومت جمهوري اسالمی

  .ه استدرفتار عفیفانه تغییر کرمصادیق بلکه 
  
 اتفاقی بیفتد؟ است چنین راي قناعت هم ممکنب
قناعت  در باب ، درا اختیار کنی ی رأی عفت چنین اگر راجع به ارزشی به نامخواستم عرض کنم. له، همین را میب

ناعت و میان ق از نسبتسال پیش  دص تصور من این است که تصویري که  . دباشبرقرار  دمی توان ه صهمین قهم 
باب توانید از اس امروز اگر بخواهید هم می آیا. تواند کامال متفاوت باشد مروز میا، داشتیم اخالق و زیست اخالقی

در نظر  ،کنیممیتاپ و اینترنت استفاده  از لپ من و شما االن داریم مثالکنید؟  زندگیو تکنولوژي استفاده نکنید 
کند. اینگونه ستفاده میاهواپیما و ماشین میکند، از استفاده  از الکتریسیته باالخره ؛نکنداز این ها استفاده  بگیرید کسی

 روزگار ه در آن کدوران گذشته متعلق به است مقوله اي بگوییم قناعت و یک داشته باشیم و  نیست که ما اینجا صفر
 ناعتق بروز پیدا کرده باید رويعلم و تکنولوژي پس حاال که  ، هجدید نبودو علم تکنولوژي چیزي تحت عنوان 

چه در ایران چه در فرانسه چه در آمریکا چه در کوبا چه در  ،کنید در شهر زندگیاگر بطالن کشید. االن شما خط
تید. و دانشجو هسروید  میدانشگاه  ز تکنولوژي ندارید. شما االن حداقلی ا ةگریز و گزیري از استفاد ، مکزیک

وژي به صرف استفاده از تکنول. پس دبه کار می رو در آن زیادک تکنولوژی سباب شگاه یک نهاد مدرن است و ادان
 استفاده کردنِ، نحوه داردمیان محوریت  ر ایندآنچه  . یمنداربا قناعت  نسبتیو  ایمهگفت که قناعت را فرو نهاد دباین

و  خویشتن شناسیو  شود در باب مشتهیات نفسانی . می»ردست بستان که پیمانه ا گندمش« ؛است از تکنولوژي 
از  و نخواهد اصال شداتارك الدنیا ب اینکه کسی مگر ؛سخن گفتر روزگار کنونی هم د خودکاوي و کف نفس 

 اتفاقارا کرد.  کار توان ایننمی لبی و اکثريبه نحو اغ؛ نداقلیت ا در دافرا ایناما  بگیرد هاسباب و ادوات جدید بهر
 در دل طبیعت کانادا زندگی  شانای گروهی هستند تحت عنوان آمیش ها، ،مکنمی زندگی من یی کهکانادا همین در

از یکنند. از چراغ هم استفاده نم ، حتی بر سر مهر نیستند ت تکنولوژیکی جدیداابزار و ادو با میکنند، ده دارند و هیچ
 . جامعه دتامین می شو شمع توسط رزي میکنند و  روشنایی خانه ها استفاده نمیکنند. اسب دارند و کشاوماشین هم 
آمریکا  درها گروهی از آن ،کانادا از غیر. میکنند  ولد میان خود زاد و؛ نفر صد هستند در حدود چندکوچکی 

صورت  سرمایه داري جهان را بر میگفت مارکس کهبر سیاق  د. ر اقلیت اند ینیاي پیراموندر داین گروه  اماهستند. 
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 باب کسانی ما در صورت خویش ساخته است. را بر هم جهان تکنولوژيامروزه توان گفت است، میخویش ساخته 
 هم ایران مثل ،در کشوريمروزه که ا آمریکاي شمالی نه فقط در نیستند.  ها آمیشة در زمرکه  سخن میگوییم

 را هاي اخالقی این توصیهی توان مم همچنان نظر با تکنولوژي دارد. به وثیقی  نسبت دافرا عموم گیِدزنکه بینید می

عالوه بر  .ر جهان تکنولوژیک پیرامون به کار بستد بهتر اخالقی معنوي و زندگی زندگی به  بخشیدنِ سامانبراي 
ادوات جدید  از ابزار و فرد هنگامیکه  ند بدون اینکه لزوما کتغییر مصادیق قناعت میتواند از عصري به عصري  این، 

من در جهان اشد که بباور این بر  اگر کسیمثال را پشت سر نهاده باشد. براي مبتنی بر قناعت   زندگی ،کنداستفاده می
پردازم آنقدر می نیازهاي اولیه  و تن  به ؛دمعین که حاجات اولیه مرا تامین می کن  شغلی با   ،کنممی جدید زندگی

 هواپیما سوار ولو اینکه چنین کسی  کنممی فکر نه بیشتر، پرداختن به حاجات ثانویه فراهم شود و مجال براي که

 میتواند زندگی ، هم استفاده بکندو..  ت تکنولوژي مثل اسکایپ و فیسبوك و اینترنتاادو و ابزار اینکه از ولو ،شود
به نیاز  براي پرداختن شود فراهم یبدهد تا مجال را بدنسهم  میشود که جایی تا یعنی ؛ دتوام با قناعت را تجربه کن

ارم، در توان دو شود  که می تا جایی د نه،بگوی یاما اگر کس ...و ، معنویتم، فلسفه ، دینهنر، عل از قبیلهاي ثانویه 
ازه هم نیاز هاي تم، کن حاجات تازه هم تولید می، دیدهم اشاره کرم و به تعبیري که شما پرداز می ههاي اولیبه نیاز

 مجالی چنیناز مواقع  خیلی ؛ مپردازمیهم به امور دیگر  مجالی ماند حاال اگر م.آنها روان میشو کنم و از پیتولید می
حوه و ن غیر قانعانه،  شود زندگی این می نمی پردازد، آن اموربه  که  داین امور می شو شخص غرق  نمی ماند و آنقدر

بهداشت، امنیت   معیشت، نظیرکسی  ۀحاجات اولیر غیر این صورت اگر د. نسبتی با قناعت ندارد چنین کسی زیست
وصف  ف بهمتص را گیدمی توان این زنکنم می تصور ،ثانویه بپردازد حاجات بتواند به ، به نحوي که برآورده بشود

 معنا شخص ینبد در توکیو.  یا در لندن  کند یا است وسط نیویورك زندگی ممکن کسی ، هرچند چنیندکرقناعت 

کنولوژي روان ت حاجات اولیه اش. نه اینکه از پی ورده شدنِآبراي بر تفاده حداقلی بکند یعنیاس ،از تکنولوژي میتواند
  . داردناعت نگی مبتنی بر قدشق اخیر البته هم عنان با آلیناسیون است و نسبتی با زن. ددم تکنولوژي گردو خا شود
د ادامه بدهیم. من خودم در بین آثار روشن عکوتاه بکنم اول و ب کنم. حاال من یک سوال خیلیبله، تشکر می: خ

 که مربوط به بحث تکنولوژي است را جدا کنم براي کردم یک مقدار جستجو کنم و مسائلی می فکران دینی سعی
شاید به غیر از آن مقاله صناعت و قناعت دیدم که و بحث هاي دیگر که خودم عالقه مند هستم. سواالت تدوین این 

ي یا آقاي شود یا مثال آثار آقاي شبستربحث تکنولوژي نمی بهجدي  توجهیدکتر سروش تقریبا دیگر خود آثار در 
، غرب بیشتر فکران دینیدر تامالت روشنگار ان ي تکنولوژي نیافتم.تاملی دربارهانداختم  که نگاهیرا هم کدیور و ... 

خواهد به نحوي که در مقابل سنت ما قرار گرفته و انگار جریان روشن فکري دینی می استمثابه تولیدات معرفتی به
ید و به تعبیري سنتز اینها را تولید کند. این انتقاد به ذهنم رسو بین غرب به مثابه معرفت و سنت خودمان گرهی بزند 

مثابه رفا بهصببینم چقدر موافق هستید، چرا جریان روشن فکري دینی غرب را  وخواستم با شما در میان بگذارم می
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زندگی  و تقابل آن با سنت ما ندارد؟ تکنولوژي که باتکنولوژي  مثابهغرب به يبارهدر و تاملیمعرفت در نظر گرفته 
  .تري داردخوردگی بیشي ما گرههرروزه
ی گرفته پ این بحث را» سکوالریسمو سنت «در کتاب سروش  کترباید گفت که دنکته اول شما ي دربارهدباغ: 

را راجع به نسبت  به تفصیل نکاتینداري که در آن کتاب منتشر شده، ایشان در سلسله مقاالت اصناف دی یعنی ست،ا
ن مترتب آ ه آثار و نتایجی برچه نسبتی با دینداري دارند و چ تکنولوژیک  اینکه ابزار ؛عت آورده اقناعت و صنمیان 

 ،  وقتیندندار در اخذ تکنولوژي مشکلی است. براي مثال ایشان در آنجا توضیح میدهد که دینداران معیشت اندیش
ت هم در روحانی؛ دنکنخوب استفاده می... وو اینترنت کس و رایانه ، سوار هواپیما میشود و از فآیند ها میسراغ میوه

معرفت  یعنین آهاي با ریشه ولی ،ها بر سر مهر اندبا میوه ندارند و جدید مشکلی ابزار و ادوات تکنولوژیک ر گرفتنِب
عرفتی در خصوصا با دستاورد هاي م ،چندان بر سر مهر نیستند تعبیر دکتر سروش مولفه ممتاز مدرنیسم است، بهکه 

سبت آن با مسئله تکنولوژي و ن ،بله  ؛که اشاره کردید دیگر نواندیشان و روشنفکران دینی  بارهدر .حوزه علوم انسانی
از سوي  . جدي استایشان  هاي نظري مشغولی دل ین سبب که دشاید ب ،در آثار نو اندیشان دینی زیاد نیست گی دزن

صلی دینداران دلمشغولی ا جهان پیرامون  است و  که ناظر به چگونگی به کار بستنِ  تکنولوژي در دیگر مسائل عملی
 هپروژاصلی  داران معرفت اندیش و تجربت اندیش که مخاطبان . دینپرسیده می شوداز فقها  ؛معیت اندیش
مسائل و  ن به پرداخت که  می اندیشند.  همانطور مسالهو معرفتی   هاي اخالقیسویه بیشتر حول، نی اند روشنفکري دی
توان به قصه  می ؛ دستور کار روشنفکران دینی قرار گرفتهدر تر بیش رخصوصا در سالیان اخی ،اخالقیامور از منظر 

  . دژي دارزیست اخالقی چه نسبتی با تکنولو و نحوة زندگی اخالقی  اندیشید که و  پرداختبیش از این تکنولوژي هم 
 اي زندگیدر جامعه و ما شودرا هم شامل میفراورده هاي تکنولوژیک  ،جهان جدید عالوه بر فراورده هاي معرفتی

نی هم نفکري دیروش يپروژهمسئله ي . مواجهیم  یفراوان کخواهی نخواهی با فراورده هاي تکنولوژی کنیم کهمی
راورده ف ناختنِ ش رسمیتبه کنونی با ي راز زدایی شدهزیست معنوي و مدرن در جهان و ثغور  دودح عبارت است از 

اران دو دین فقها ۀمواجهدر عین  حال، باید توجه داشت  که   .در دیل آنهاسنت انتقادي  و باز خوانیِ هاي جهان جدید
معیشت  اردیند یک براي  دیگر اصناف دینداري.  ۀتفاوت جدي دارد با مواجهتکنولوژي مقوله   با  اندیشمعیشت

در  حرام فقهی حالل و ۀقص شود وبر اساس حکمی فقهی مشخص میتکنولوژیک، یک ابزار  مواجهۀ با  ، یشدان
  رام است.فیس بوك حکه  شده بود یکی از مراجع منتشرچند وقت پیش فتوایی از  هستخاطرم  . محوریت دارد اینجا

لمه می معناي فقهی کر د ا و نبایده هابایدچون از  ،کندند کفایت امعیشت اندیش می تو دینداریک براي  فتوا  نای
 ةدبا پدیاگزیستانسیال  مواجهه اخالقی وۀ اما قص.  دکنروحانی هم از این منظر اظهار نظر می یک عالمِ د وپرس

دگی می تکنولوژي و چگونگی نسبت آن با زن به این سویۀروشنفکران دینی از لون دیگري است. تکنولوژي البته 
  پردازند.
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 هاي بعدي روشنفکران دینی به خصوصو به ایدهگذشت از مقاله صناعت و قناعت  شودال میح

ر صناعت و قناعت خیلی نزدیک به غزالی است و د ِ انگار مثال دکتر سروش پرداخت.دکتر سروش 
و  شود می تردر ادامه به اخالق کامجویانه حافظ نزدیک است و اخالق خدایان نزدیک به سعدي

چرخش  این نحوي دیده می شود.فکران هم بهسیر در نهایت در باقی روشن به نظر می رسد این
ر سروش در رسد که مثال دکتشود به این میکار گرفته میي غرب بهدر تفکر اخالقی وقتی درباره

با  کند و در نهایتو از آن هم گذر می» گزینش«رسد به می» میتهاکل«ي مواجهه با غرب از ایده
ي آن با جههدینی و موا کل تاریخچه روشنفکريشود دهد. آیا میدلی نشان میکلیت غرب هم

   ؟تقریر کرد را به این صورت تکنولوژي
سروش تلقی  به  ناظره ک  »بازخوانی میراث فکري عبدالکریم سروش«در جلسه بیستم  ،استصورتبندي شما درست  

 عرفان؛ داردستبر عرفانی  مواجهه با  میراثسه دوره ایشان  ه ام.تفصیل توضیح داد را بهامر این  ،عرفان استاز مقوله 
ي به زندگی آر سوم ةدور. در وار عرفان کامجویانه و متنعمانه حافظو  وار، عرفان عاشقانه موالناوار انه غزالیخائف

 ،دیه می کنرا توص ورجویی و تمتع گرفتن از دنیا به قدر میسمکایعنی بر همین راي است؛ حافظ هم  .ودش ته میگف
آسمان  جهت پاي نهادن در جسمش سالم باشد و از نعم خداوندي بهره ببرد و براي اینکه شخص بهجتی نصیب ببرد

مغتنم شمار/ کس را وقوف نیست که پایان کار  دهدست دهر وقت خوش که  « گویدوقتی می  .و سرزمین معناروح 
شخص  و  دوقت خوش می شو کهبه نحو متعارف است ین معناست که با جدي گرفتن دنیا و کامجویی دب» چیست

ا پیدا ر طوراین ت طی کرده وهمین مسیر را سروش هم  ؛مالحظه کنید .آسمان د براي پاي نهادن بر فرازدگرآماده می
ی حافظ سلوك   ردتبه  ر، عالی ترین ممقام رندي  .متنعمانه عرفان  به انه به عرفان عاشقانه و نهایتااز عرفان خائف ؛کرده

ین ی اشناختبه لحاظ جامعه ؛ ويشودمی صادرگناه  آدمیان ازبه تفاریق ر آن د دنیا را محلی می داند که   رند است؛ 
نی دگناه از عالم انسانی رخت برکن داناما به هر حال می د ،دکننه اینکه دعوت به گناه  ،داندعالم را عاري از گناه نمی

ناه گ اگر کسی تمناي برانداختنِ؛ »سجاده شراب آلودهو دامن  تررقه خ /به در میکده خواب آلوده مدوش رفت« :نیست
ه گن از دل تنگ گنه کار برآرم آهی/ آتش اندر«: دآرزوي محالی می کن ، در سر می پرورانداین عالم خاکی را  از

ره خاکی کم و حوا و  قصه هبوط ایشان بر روي دتا گناه آ د؛ بایداردر سر دکسی که چنین تمنایی  .»آدم و حوا فکنم
به  تن از دنیاگرفبر کام حافظ،  دبه نز . نی استد، که امري نشد، تا مگر گناه را از روي کره خاکی محو کندعقب برو

 بندي سلوك معنوي در جهانصورت با جهان جدید و ۀمواجهدر می کنم  تصور. نحو متعارف روا و رهگشاست
تن به براي پرداخو فضا  سهم تن و بدن جهت باز کردن مجالن دنیا و پرداخت جدي گرفتنِ ،کنونی يشدهراززدایی

 ، نگاهنون این اک می کنمتصور ، فکري دینیي روشنلهبه نح یدکنچون اشاره می .است و برگرفتنی موجه ، سهم روح
 درر صب، در جامعه جاري و ساري بود ي شصتچه در دههیا آن انقالبی سال هاي منتهی به انقالبرش بر خالف نگ
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ندگی ما دوران جنگ را پشت سر گذاشتیم، دوران ساز. دارد وثیقی نسبت معهبا تحوالت جاامر این  .دنشسته و قدر میبین
ه این معنا شاید ب .ه استشددورانی که به هر حال آري گفتن به زندگی و جدي گرفتنش پررنگ و برجسته  ؛داشتیمرا 
 قناعت سعی ازمعناي مو ش به جایی رسیده کهیر خوو در سیر تطو پوست انداختهروشنفکري دینی هم  گفت که ودبش
 گاشتهان هم عنان سهم بدن پرداختن  را با فضاهاي معنوي در نوردیدنِ وشناسی تنو خودکاوي و خویش دست دادهبه
ن جهانی کامال ایم کافی از نع استفاده و بهره بردنِو زندگی به آري گفتن  با  اخوش معنوي ر رازاح یاشکوفایی خود و

سهم تن و بدن، استفاده از تکنولوژي هم مطرح  توجه نشان دادن به دنیا و پرداختامر  در  .سازگار می بیند
،  برخی از انسان هاي معنوي نیز در روزگار کنونی  به مقوله تکنولوژي پرداخته روشنفکران دینی عالوه بر شود.می

احت سو که به دنیا آري می گفت  بود یرندم سپهري سالکآورده ام، االت عرفان مدرن سلسله مق اند. چنانکه در
یکی است:/ الي این شب بوها، پاي در این نزدایی که دو خ: « ر جهان پیرامون هم سراغ می گرفتدرا  هستی قدسیِ

 هر نبود و بر سر م چندانبا تکنولوژي که اتفاقا او از کسانی بود  . »/  روي اگاهی آب، روي قانون گیاهدآن کاج بلن
 . اوره فرو نهدبالم وار غزالی رابهره گرفتن از دنیا ه ین معنا کداما نه ب اشت، دک تکنولوژی اتی به  ساز و کار دانتقا
ه پرداختن بمتضمن این امر است که  که ی یهانقد، را در برخی از اشعار خویش آوردههاي خود  به تکنولوژي نقد

نِ  دن تکنولوژي و اختیار کردعوت به پس زدر عین حال د 6؛ن پیرامون غافل کردهرا از طبیعت و جها ما تکنولوژي
را باز م /می ترسم رنمن از سطح سیمانی ق« می گوید: »همسفرانباغ  به«شعر  در سپهري . دنمی کن زاهدانهگی دزن

کاك اصط شبمرا خواب کن زیر یک شاخه دور از / این عصر معراج پوالد درکن مثل یک در به روي هبوط گالبی 
من در طلوع گل یاسی از پشت انگشت هاي تو بیدار خواهم و /  مرا صدا کن ،آمد صبحاگر کاشف معدن / اتفلز
هادن ناما این نه به معناي فرو  ترسداز حاصل ضرب کبریت و تردید می ،ترسداز سطح سیمانی قرن می. سهراب  »شد

پرداختن . شدن استن اسیر و مقهور تکنولوژيناظر به بلکه ؛  اکثري پیشه کردن استحد کنولوژي و نه به معناي قناعتت
دین معنا ب هاي ثانویه.به نیازپرداختن براي  آماده می کند اجهانی بردن فرد راین  مِمتعارف از نع به خویشتن و حظ

هره بخائفانه به معناي  و در دهه هاي اخیر رخ داده و عرفان زاهدانه روشنفکري دینی  عرفانیِ رشِدر نگ تغییرنوعی 
  .ه استفرو نهاده شد ،کسانی چون غزالی دیده می شد عرفانیِ سلوكحداقلی از دنیا که در گرفتنِ 

  
خاطر شعر زیبایی که از سهراب خواندید، حاال سوال آخرم را بپرسم: خصوص بهممنونم به

منظور از  جادارند؟ در اینرابطه متقابل دین و تکنولوژي ي درباره یفهمچه  فکران دینیروشن
آن است، حاال چه ربط و نسبتی بین این سه سطح از  سطوح مختلف فقه و اخالق و معنویت، دین

توان فکري دینی وجود دارد؟ براي توضیح این سوال میگاه روشندین با تکنولوژي از دید

                                                             
    . 1393گاه معاصر، ، تهران، نر سپهر سپهريدباغ، دبه : سروش  دیافته است. نگاه کنیاین مطلب  بسط بیشتري  »شاعري بریده از جامعه؟« جستار در .  6
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ینی یا... گرایان دینی یا سنت گرایان ددیدگاه احیاگران دینی یا بنیادفکران را با ه روشندیدگا
  .در این رابطه هم مقایسه کرد

ي مایندهنکنم و نه به عنوان صحبت  فکران دینیروشنه دخانوااز  ي عضو به عنوان یشخو دهید از منظرزه اگر اجا
باید ببینیم و  ،دین و تکنولوژي ۀ میان د رابطیگویمی وقتی .پیروز شويگفت که تقسیم کن تا دکارت می .این جریان

ش اابطهر تا بتوانیم نظر هست  مد ورزيو چه نوعی و سنخی از دینداري و دین ی کنیممراد مرا  بپرسیم که کدام دین
 ؛ گفتمرا ش معیشت اندی دینداران قصه .بسنجیم دینی از منظر نحله روشن فکري دینی و نو اندیشی را با تکنولوژي

داري در دین. دن میپرسناز روحانیورا  امور و این  استهاي حالل و حرام تکنولوژي مسائل ایشان معطوف به 
و  شکوفایی   و مقوالتی مثل آلیناسیونرا که چ ؛اندیشداري تجربتدر دینهمچنین  ،کنداندیش قصه فرق میمعرفت

ا ب ،دشونون آلیناسی نتج به مگی تکنولوژیک دزنکه  اندیش هم به میزانیمعرفت داردین  . دطرح می شو وجودي عهس
بیش  وردنغوطه خ؛ چرا که کندمتعارف از تکنولوژي میصرفا استفاده نیز  شدار تجربت اندیدین؛ مساله اي نداردآن 

رانه سر گذراندن تجربه هاي کبوتدکاوي و از واو را از پرداختن به خویشتن و خ ک، در ابزار و ادوات تکنولوژی داز ح
هان جدید با ج ، علی االصول نداندیش ارفتمعي دیندارنحله دینی که متعلق به فکران در عین حال روشن. داردباز می

 ه هاي داورفر گراهاي دینی با این است که بنیاد ردنی گراهاي دیتفاوتشان با سنت گراها و بنیاد. ندبر سر مهر ا
هم در  النا می کوبند.  به برج دو قلو ر هواپیما میشوند و آن راسوا مثالد، چرا که ندارن هیچ مشکلی ککنولوژیت

 یچ مشکلیه ها و محصوالت تکنولوژیک بر سر مهرند، با استفاده از میوه ي بنیادگرایانه ایده هاکه با  کشور ما کسانی
ژي و مدرنیته نولوهمه با تک اینگفته ام کسانی که   ماز دوستان برخیبه بارها  ؛این هم از طنز هاي روزگار است ندارند.

د علم جدی هايهمیو ان با شای نمی شوند؟  چرا سوار بر اسب و قاطر، چه در کشور ما چه در جاهاي دیگر، مساله دارند
سنت . رندم ریشه هاست و مبانی و مفاهیمِ ایشانه مسال ؛ندارند هیچ مشکلی ، دبروز و ظهور می کن تکنولوژي ر دکه 

 د،ندانیم ر تاریخ بشریتدو بیراهه اي  با جهان جدید مساله دارد و آن را کج راهه که ایشان گراها هم همینطور هستند، 
مکانات ا که استاین  رادمم ؛ دشونبستري می مدرنبیمارستان هاي د، هم اگر مریض شوند در ندهدر دانشگاه درس می

ست ا صولیسان محب تکنولوژيحال آنکه ندارند، آن در استفاده از  هیچ مشکلیو  است پیش چشمشان تکنولوژیک
 گرش و سلوك نظري و عملیدر نو ناسازگاري  این عدم تفکیک  کنممی تصور .درخت علم جدیدروییده بر روي 

اي ورد هابا دستایشان ر عین حال داب است،  دج سوي هاي باطنی دین  ن، اینت گراسبراي   . ده می شودیدایشان 
یان گرادهمچنان که بنیا ؛بر سر مهر اندآن  کبا میوه هاي تکنولوژی دهر چن  معرفتی جهان جدید بر سر مهر نیستند،

 ول لمشغد،  آمدچنان که  ،اندیش همعموم دینداران معیشت .یک جهان جدید بر سر مهرندوژلوبا میوه هاي تکن نیز
  . و بس دانجهان جدید  وژیکلومیوه هاي تکن
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میوه  ند و هم باگشوده ا اندب روشن فکران دینی هم با ریشه هاي معرفتی جهان جدید علی االصول بر سر مهرند و
به  اختنِپردمجالی براي با تاکید بر پرداختن سهم بدن،  کوشندمی آوردمچنان که  ؛ در عین حال، و محصوالت آن ها
ین اعرایضم را با  دهیداجازه . فراهم آورند و احوال خوش باطنی را نصیب بردنآسمان  بامن بر دنها و پاي ویشتنخ
/ آفتابی کز وي این عالم فروخت  /بیش ز اندازهاهللا اهللا پا منه / خویش حد در ولی تو نازنینی« کنم:ر موالنا ختم اشعا

 يقاره«ح و فت »وجودي شدهگماقلیم «دن به انهيبه تعبیر داریوش شایگان پا . »پیش آید جمله سوخت اندکی گر
 حدود و ن جهت تصور می کنم از ای .در دستور کار نو اندیشان دینی هستو پرداختن سهم عقل و سهم دل   »روح

ي برقرار و نسبتی که این مقوله با زیست معنو کنونی يشدهراززداییدر جهان  ثغور  تکنولوژي و زندگی تکنولوژیک 
   برایشان اهمیت زیادي دارد.  می کند، 

 


