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  موضوعيت نسبت دين و توسعه ةنحو ةدربار
  محمديمحمدتقي جان

  
در اين مقاله با تكيه بر رويكرد تحليلي مقبول خود، نخست به معرفي  نگارنده

 بت ميان دين و توسعه پرداخته است؛نس ةنحو ةهاي رايج دربارانواع ديدگاه
دو انگاره،  اين ةسپس با تحليلي مبتني بر تمايز ميان ابژكتيويته و سوبژكتيويت

ها به دليل عدم توجه به تمايز مذكور، يك از آن ديدگاهنشان داده است كه هيچ
اند. در ادامه به بحث رهيافت درستي به نسبت ميان اين دو موضوع نداشته

  است. شده موضوعيت و كيفيت نسبت واقعي ميان دين و توسعه پرداخته ةدربار
  

  

زماني كه از نسبت ميان دو چيز سخن 
شود، ذهن ابتدا آن دو پديده را مجزا و گفته مي

كند؛ مستقل از يكديگر و در عرض هم تصور مي
اي از ارتباط را ميان كند نحوهسپس تالش مي

كشف كند. گرايش اوليه آن است كه اين  هاآن
راجع به آن دو پديده باشد؛ ولي  يماًمستقارتباط 

ارتباط ميان دو چيز هميشه ارتباطي مستقيم و 

                                                              

  مدرن دارد.  پردازد كه جنبةهر امر ديگري مي مباحثي كه به نسبت ميان دين و ة. و به طور كلي در هم1
  . دريافت و برداشتي كه وجاهت خود را از كاربست عملي آن مفاهيم اخذ كرده است. 2

واسطه نيست. در سخن گفتن از نسبت ميان بي
نيز عموماً همان گرايش اوليه  1»توسعه«و » دين«

 »توسعه«و » دين«كند. تلقي اوليه از خودنمائي مي
عرض و داراي به مثابه دو واقعيت مستقل، هم

مستقيم با هم، ناشي از عدم تدقيق در نسبت 
معاني اين دو پديده و اكتفا به دريافت و برداشت 

است. اين در حالي  هاآناز  2اجمالي و عمومي

  مطالعات و تحقيقات مبينمؤسسة
  20 شمارةجستار سال نخست، ؛ »جستارهاي مبين«
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مفهومي و عيني  است كه با تشخيص و تصريحِ
شود كه نسبت ميان دين و توسعه روشن مي هاآن

يك نسبت مستقيم نيست؛ بلكه نسبت ميان 
شود كه برقرار مي» واسطه«يك  »درو  با« هاآن

است. براي تشريح مطلب  »انسان«آن واسطه 
 الزم است.  هاييدقت

در مقام تحليل و فارغ از برخي جزئيات، 
توان به نسبت ميان امور را به طور كلي مي ةنحو

ز ا هاآناي كه نسبت دو دسته تقسيم كرد: دسته
 اهآناي كه نسبت ميان است و دسته» تقابل«نوع 

در آنجا كه ميان  1و اتحاد است.» توافق«از نوع 
شود، در واقع دو پديده نسبت تقابلي ديده مي

 ةفرض شده است كه دو پديده مستقل و در هم
وجوه از يكديگر منفك و متمايز هستند و اگر 

 ةشود يا جنبديده مي هاآنوجه مشتركي ميان 
هايي مشخصه ةذهني و اعتباري دارد و يا در زمر

شود. مات آن دو محسوب نمياست كه جزو مقو
تأثير و تأثر ميان دو امرِ داراي  ،موارد گونهايندر 

نسبت، امري امكاني است؛ يعني در برخي موارد 
تأثير و تأثر وجود دارد و در برخي موارد خير. 

ها در مقابل، آنجا كه نسبت و ارتباط ميان پديده
توافقي و اتحادي باشد، فرض بر آن است كه 

ها داراي وجوه مشترك و متحدي هستند پديده
محسوب  هاآن مقوماتزو كه آن وجوه ج

ها شوند. در اين دسته، نسبت ميان پديدهمي
چيزي فراتر از تأثير و تأثر است، چرا كه 

كنشي در اينجا امري ضروري ارتباط و برهم
                                                              

. اذعان به اين دو دسته در مقام تحليل و براي پيشبرد بحث است و در واقعيت عموماً ميان امور وجهي از هر دو 1
  شود.مشخصه ديده مي

است و نه امكاني؛ زيرا نوعي ارتباط علّي ميان 
ها است. در اين موارد پديده شناساييقابل هاآن

و در برخي حيث تبعي به يكديگر داشته 
و لذا بحث از  اندمشتركو محصوالت  مقومات

بحثي خنثي و به مثابه ذكر  هاآنتأثير و تأثر در 
 معلومات واضح است. 

 دين ةبسته به نوع نگرش راجع به دو پديد
تواند در مي هاآنو توسعه، بحث از نسبت ميان 

دوم جاي گيرد.  ةنخست و يا دست ةدست ةزمر
اين موضوع ارائه  ةز دربارعموم مباحثي كه امرو

گران تلقي شود حاكي از آن است كه مباحثهمي
 ،نخست از دين و توسعه را دارند و با همان تلقي

 كنند. البته ايننسبت دين و توسعه را بررسي مي
نوع تلقي براي ايشان آگاهانه نيست بلكه ناشي 
از عدم تدقيق در معاني و عدم وصول به 

يق است. در مطلب هاي صحيح و دقرهيافت
محوري برقراري  ةحاضر تالش خواهد شد ايد

نسبت ميان دين و توسعه مبتني بر تلقي دوم مورد 
يادشده اين است  ةتحليل قرار گيرد. اجمال ايد

كه دين و توسعه نسبتي توافقي با يكديگر دارند، 
يعني داراي وجوه مشترك و اتحادي هستند؛ و 

 ،وضع اشتراكاتبرقراري اين اتحاد و نيز  ةنقط
  همانا در انسان است.

پيش از پرداختن به مدعاي فوق، بنا به 
ضرورت و براي تمهيد بحث، الزم است مختصراً 
به معناي دو مفهوم ابژكتيويته و سوبژكتيويته 
اشاره شود: منطبق با ديدگاه رئاليستي، امر 
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سوبژكتيو امري است كه به حسب ذات، 
توان عني نميوجودش به انسان وابسته است. ي

وضعيتي را تصور كرد كه چنين امري فارغ از 
ها پديد آيد. در مقابل، امر ابژكتيو وجود انسان

ها امري است كه وجودش مستقل از وجود انسان
تواند است. يعني امر ابژكتيو به حسب ذات مي

ر مثال ها تحقق يابد. به طومستقل از وجود انسان
ستند كه به لحاظ ي ههايدرد، شادي و پول پديده

شناختي سوبژكتيوند، چرا كه توسط هستي
در  هاآناند و فرض وجود ها پديد آمدهانسان

وضعيتي كه انسان در آن غايب باشد ممكن 
ها، درياها، درختان و يا نيست. در مقابل، كوه

ساير موجودات طبيعي اموري ابژكتيوند، چرا 
ان تومستقل از انسان است و مي هاآنكه وجود 

ها نباشند ولي وضعيتي را تصور كرد كه انسان
تحقق داشته باشند. به طور خالصه و در  هاآن

توان يك معيار براي تشخيص، مي ةمقام ارائ
امر سوبژكتيو امري است كه پديد آمدن  ،گفت

آن با عامليت انساني ممكن است، حال آنكه امر 
ابژكتيو در پديد آمدنش عامليت انساني دخيل 

توجه شود كه اين بيان، بياني اوليه و كلي  نيست.
است و براي فهم دقيق اين دو مفهوم، رجوع به 
متون تخصصي و مفصل الزم است. ضمن اينكه 
اين بيان صرفًا ناظر به ابژكتيويته و 

 ةشناختي است و شامل جنبهستي ةسوبژكتيويت
 ةشود. در جنبشناختي اين دو مفهوم نميمعرفت
ژكتيو امري است كه توسط شناختي، ابمعرفت
واحد قرار  شناساييهاي مختلف مورد انسان

                                                              

  ، يك تلقي ابژكتيو است.»شريعت«توان گفت تلقي عموم از دين به مثابه . به طور كلي مي1

آن صادر شود  ةهاي مشابه دربارگرفته و گزاره
و سوبژكتيو امري است كه صرفاً توسط يك 

است. يعني سوبژكتيويته و  شناساييقابلشخص 
شناختي به فردي و يا معرفت ةابژكتيويت

مقاصد غيرفردي بودن شناخت راجع است. براي 
مطلب حاضر همين حد از توضيح كافي به نظر 

  رسد. مي
مراد از توضيح فوق اين بود كه اشاره شود 

توانند هم اموري هستند كه مي» توسعه«و » دين«
به نحو ابژكتيو تعين يابند و هم به نحو 
سوبژكتيو. بنابراين هر بحث دقيقي راجع به 

و دنسبت ميان اين دو پديده مستلزم تشخيص اين 
  تعين خواهد بود. 

ي اامر معين و ويژه» دين«در تعين ابژكتيو، 
اي به صورت مجموعه» غيب«است كه از جانب 

از معارف و دستورات و شرايع براي انسان نازل 
شود و همچون موجودي مستقل در برابر مي

گيرد. ويژگي بارز اين دينْ احكام انسان قرار مي
و بيروني خود و ضوابط تحكيمي است كه به نح

 هاآنرا بر انسان و جامعه عرضه كرده و براي 
كند. ضمانت اين تحكيم ايجاد مي» تكليف«

است. به » غيب«بيروني، منشأ بودن و مرجعيت 
عبارت ديگر، دين ابژكتيو ديني است كه با منطقِ 

طلبد. در تلقي عام، تكليف، تبعيت و پذيرش مي
ام بر احك اين تبعيت و پذيرش و نيز عمل منطبق

در اينجا توجه به اين  1داري است.به معناي دين
شده هر چند نكته ضروري است كه دين توصيف

كه براي انسان نازل شده است و با فرض عدم 
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وجود انسان وجهي براي نزول آن قابل تصور 
بر سوبژكتيو  دال» نزول براي انسان«نيست ولي

 ةبودن اين دين نيست، چرا كه سوبژكتيويت
شناختي منوط به عامليت انساني در ايجاد يهست

دين ». براي انسان بودن«يك امر است و نه صرف 
يادشده ابژكتيو است زيرا ذات آن از مرجعي 
فراانساني (و شايد بهتر است گفته شود مرجعي 

» توسعه«از سوي ديگر،  1غيبي) ناشي شده است.
تواند به صورت امري ابژكتيو تلقي شود. نيز مي

غالباً يك فهم و تلقي ابژكتيو » توسعه«عام از فهم 
است. در اين تلقي، توسعه به مثابه چيزي است 
كه در موقعيت خاصي تحقق يافته است و به 

توان جوامع و تحقق و يا عدم تحقق آن مي ةواسط
يافته، يا كشورهاي مختلف را به توسعه

توسعه و امثالهم تقسيم نيافته و يا درحالتوسعه
نسبت داد. تلقي  هاآنها را به اين صفتكرد و 

ابژكتيو از توسعه، توسعه را امري معين و 
» ارتكر«و » تبعيت«داند كه قابل مي پذيرتشابه

و  پذيريتشابههاي مختلف است. در موقعيت
قابليت تبعيت و تكرار بدان معنا است كه 

تر اي اصل و مرجع دارد كه پيشتوسعه نسخه
توان ابل اشاره است و لذا ميمحقق شده و اينك ق

با تبعيت از آن، روگرفتي مشابه آن را ساخت؛ 
كه در اين صورت توسعه در موقعيتي جديد تحقق 

  يابد. مي
در تلقي ابژكتيو از دين و توسعه، غالباً 
بحث از نسبت ميان اين دو، به بحث سازگاري 

                                                              

 وارد دعاوي كالمي و فلسفي دربارة ئيت دين ابژكتيو نيستيم وا. ما در اينجا در پي اثبات مصداق مرجعيت و مبد1
  آن نخواهيم شد. با توجه به مقصود، ورود به اين مباحث كمكي به پيشبرد مطلب حاضر نخواهد كرد. 

كاهد. در بحث دين و توسعه با يكديگر فرو مي
هم  گرفتهصورتسازگاري نيز هر چند مباحث 

 ،انداز موضع دين و هم از موضع توسعه طرح شده
اي است كه گيري مباحث به گونهولي غالباً جهت

نشان دهد، دين امري بيگانه با دنياي جديد و 
تحوالت نو نيست؛ و به نظر برخي حتي بدان 

 االتر ازكند. در سطحي تقريباً بترغيب نيز مي
اين فقره، بحث از نسبت ميان دين و توسعه (در 

) به بحث از تأثيرگذاري هاآنتلقي ابژكتيو از 
اين دو بر يكديگر (و عمدتاً تأثير دين بر توسعه) 

مذكور، عمالً  ةشود. در هر دو فقرتحويل برده مي
بحث از نسبت ميان دين و توسعه به بحثي صرفاً 

كه ناشي از مناقشات  شوددارانه تبديل ميجانب
كالمي و ژورناليستي است. قاعدتاً چنين بحثي 

طرفانه را به همراه چندان وجه تبيين علمي و بي
نخواهد داشت. به طور كلي تحليلگر و يا 

كه با تلقي ابژكتيو به دين و  ايكنندهمباحثه
را تحليل  هاآننگرد و نسبت ميان توسعه مي

كند، در اغلب موارد بنا دارد نشان دهد اين دو مي
 به نحوي نيست هاآننافي يكديگر نبوده و تباين 

كه لزوماً به تقابل ختم شود؛ بلكه نوعي از تباين 
مزبور در عرض يكديگر  ةاست كه در آن دوگان

بر هم تأثيراتي دارند و در صورت رعايت برخي 
آن  كنند. البتهمي» تأييد«حدود، يكديگر را 

ها و مباحث كه دين و توسعه را دسته از تحليل
به كلي نافي يكديگر و ناسازگار و ناسنخ با هم 

دانند نيز از مصاديق نگاه ابژكتيو به دين و مي
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   1اند.توسعه
دين و توسعه  ةديگري از تلقي دربار ةگون

 را ابژكتيو و هاآنبدين ترتيب است كه يكي از 
كنند. معموالً ديگري را سوبژكتيو تلقي مي

كساني كه با اين رويكرد وارد بحث و تحليل 
اند، نگاهشان به دينْ ابژكتيو و به توسعه شده

در اين حالت توسعه امر  2سوبژكتيو بوده است.
اي نيست كه بتوان يافتهمشخص و متعين و تحقق

آن را به مثابه يك پديده و يا يك واقعيت مجزا 
دين حقيقتي متعين در نظر آورد. ولي در مقابل، 
شرايع و قواعدي  ةو مشخص است، كه به واسط

 كه تأسيس كرده است، حق حكم دارد و افراد
اند. در اينجا معتقد حكومت آن را پذيرفته

توسعه محكوم اوامر ديني است؛ يعني توسعه به 
مثابه آن چيزي است كه شريعت در پي آن است. 

و در  در اين حالت هر چند توسعه در كليت خود
خارج از مصاديقِ اديانِ گوناگونْ امري سوبژكتيو 
است، ولي به محض ورود به درون هر يك از 

بته شود. الاديانْ به امري ابژكتيو و معين تبديل مي
ابژكتيو شدن آن به معناي فعليت يافتن آن 
نيست، بلكه به معناي مشخص و معين شدن 

 آن و لذا قابل اشاره شدن آن است؛ هايويژگي
كه البته تحقق آن مطلوب آينده است. عموماً 

از نسبت دين و توسعه سخن  گونهاينكساني كه 
 ةگويند، به مانند غالب افرادي كه در دستمي

گرفتند، در موضعي كالمي نخست قرار مي
                                                              

آن ندارند و ترجيح  و يا چندان گرايش به بحث دربارة اندك است. به دليل آنكه شمار قائلين ديدگاه اخير 1
 شود.آگاه واگذار مي ن مبتني بر همين اجمال به خوانندةدهند به مباحث ديگري بپردازند، تفصيل آمي

 . نگارنده تا كنون با بحث و تحليلي برعكس اين حالت مواجه نشده است.2

هاي خود راجع به توسعه را پس مستقرند و بحث
اي منطقي و مختصر كه داللت بر از مقدمه

 ديني استتوسعه است و برونْسوبژكتيو بودن 
برند. لذا توسعه كه ديني پيش ميبا قرائتي درونْ

مقدمتاً و به نحو ابزاري براي ايشان به مثابه امري 
سوبژكتيو وارد تحليل شده بود در جريان بحث 

به امري ابژكتيو تبديل  نماموجهبه نحوي 
شود. از نگاه ايشان توسعه امري است كه مي

ا دين و احكام و قواعد ديني هاي آن رشاخص
كند. اين دين (به معناي شريعت) است معين مي

كند توسعه چه باشد و چگونه كه تعيين مي
محقق شود. بنابراين در اينجا نيز، نهايتاً دين و 

شوند كه توسعه اموري منفك و متباين از هم مي
  دومي همواره محكوم اولي است.

الذكر قهاي فويك از ديدگاهنگارنده هيچ
گيرد؛ به را در مورد نسبت دين و توسعه پي نمي
ها تبيين دو دليل عمده: نخست اينكه اين ديدگاه

ميان دين و » نسبت«بخشي از صحيح و رضايت
دهند، دوم آنكه غالباً يا از توسعه ارائه نمي

اند و يا از موضعي ضد ابراز شده موضعي كالمي
ي و نه در پي آن، و نگارنده نه در پي دفاع كالم

ضديت با آن است. بر اين داليل، اين نتيجه و دليلِ 
توان افزود كه اين مباحث خالي از تبعي را نيز مي

اند. مطلوب اين توجه به مقام واقعيت عيني
مباحثْ پيروزي و فربهي در بحث نظري است و 

چنداني بر آن مترتب نيست. در واقع،  ةفايد
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اً به همان ويژگي مطلوب نهايي اين مباحث نهايت
گردد كه همانا اثبات نظريِ اشان باز ميكالمي

حسن و قوت يكي از طرفين نسبت است؛ حال 
هائي ناظر آنكه اساساً هم دين و هم توسعه پديده

اند و لذا نسبت به عينيت و تحقق زندگي انساني
-نيز بايد فراتر از مباحث صرفاً نظري هاآنميان 

  يرد.جدلي مورد تأمل قرار گ
در اين مطلب تلقي سوبژكتيو از هر دو 

دين و توسعه مد نظر است. طبق اين  ةپديد
عرض هم ةديدگاه، نبايد دين و توسعه را دو پديد

و متباين از هم در نظر گرفت كه هر يك به 
صورت خطي بر ديگري تأثير دارد، بلكه نسبت 

را بايد در همان جايي جست كه بناي  هاآنميان 
ريزي شده است؛ برقراري اين نسبت در آنجا پي

يعني در انسان. توجه شود كه اين بيان به معناي 
آن است كه برقراري اين نسبت هم از ضمير 

انسان معطوف به  ةگذرد و هم ارادانسان مي
برقراري آن است. در اينجا چنين نيست كه 

سعه به مثابه امري ابژكتيو نسبت ميان دين و تو
ه گر شود، بلكو مستقل از انسانْ مكشوف تحليل

اساساً اين نسبت در انسان توليد شده و بدون 
انساني وجودش منتفي است. دين و  ةانسان و اراد

كه با انسان  اندمفهومتوسعه در اين طرز تلقي دو 
يز ن هاآنيابند و بنابراين نسبت ميان نسبت مي
تحقق و معنا دارد. اين انسان است كه در انسان 

شود. ديني كه واسط و محمل برقراري نسبت مي
كند (و نه دين از جهت با توسعه نسبت برقرار مي

اش) امري سوبژكتيو شدههويت مستقل نازل
است. نسبت ميان اين امر سوبژكتيو با امر 

تواند در سوبژكتيو ديگري نظير توسعه نمي

نسان برقرار شود. اما مراد خارج از وجود ا جايي
از سوبژكتيو بودن دين و توسعه چيست؟ و 
نسبت ميان اين دو چگونه از ضمير انساني 

انسان در برقراري آن چگونه  ةگذرد و ارادمي
  دخيل است؟ 

انسان موجودي است كه به اعتباري در دو 
زيد. اين دو ساحت هم ويژگي طولي و ساحت مي

تقدم  هاآنمنطقاً بين هم ويژگي عرضي دارند. هم 
و تأخر هست و هم در يك برش مقطعي هر دو 

تحقق دارند. ساحت نخست ساحتي است  هاآن
خام تحت فعل  ةكه انسان به مثابه يك ماد
 هاآنگيرد كه با عناصر ابژكتيوي قرار مي

مواجهه يافته است. انسان در اين ساحت پذيرنده 
ات اي با مختصآن، شاكله ةاست و به واسط

كند. اين پيدا مي تشخيصقابلكمابيش 
پذيرندگي انسان از دو جانب است: يكي از 

ها و ديگري از ها و انديشيدنيجانب آموختني
جانب نظامات و ترتيبات تربيتي و فرهنگي. البته 
چنين نيست كه اين دو كامالً متمايز از يكديگر 

 پوشاني و مشتركاتباشند، بلكه با يكديگر هم
در اينجا باعث  هاآندارند (كه شرح  فراواني

كالم خواهد شد). در پذيرش از هر دو  ةاطال
انسان و هم قدرت عقالني او  ةجانب، هم اراد

و عقل انسان در ابتدا امري  ةحاضر است. اما اراد
اش نيست، كامالً بالفعل و مقدم بر پذيرندگي

بلكه چيزي است كه همراه با همين مواجهه و در 
رش و به نحوي ديالكتيكي فعليت و جريان پذي

يابد. انسان پس از مواجهه با كمال تدريجي مي
تعليمات و نظامات ابژكتيوي كه در محيط 

قرار  هاآناش حضور دارند تحت فعل انساني
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دهد. به طور خود را شكل مي ةگرفته و شاكل
ساحت نخست ساحتي  ،توان گفتخالصه مي

نفعال از محيط ا ةاست كه در آن انسان به واسط
اش به لحاظ شخصيت و هويت و عالم پيراموني

  شود كه هست. تبديل به آن چيزي مي
اما ساحت دوم ساحتي است كه انسان در 

كند، يعني عامل است. در اين ساحت آن فعل مي
شده است ظاهر كرده و  »آن«انسان آنچه را كه 

دهد. در يك تحليل منطقيِ خطي كه بروز مي
دم و تأخر باشد، ساحت دوم تابع مبتني بر تق

ساحت نخست است؛ زيرا هويت و كيفيت 
شود كه در اي تعيين مياعمال توسط شاكله

ساحت نخست تقويم شده است. ولي در يك 
پيوسته و همتحليل پويا، اين دو ساحت كامالً به

م حاك هاآنبر هم مؤثرند و منطقي ديالكتيكي بر 
انسان با يك  ةواقع، شاكل ةاست. يعني در صحن

زماني متناسب خود تحت فعل آنچه كه  ةفاصل
گيرد. در بيان نسبت ساخته است نيز قرار مي

اي كه در ميان اين دو ساحت بايد گفت شاكله
ساحت نخست شكل گرفته است تبديل به 

شود كه اعمال و بروزات فعلي، گذرگاهي مي
آن تحديد و  ةفكري و عقيدتي انسان به واسط

اي كه يابد. نكتهيت شده و ظهور ميتعيين هو
ذكر آن در اينجا راهگشا است اينكه عموماً 
تعليمات و نظاماتي كه افراد يك جامعه تحت 

كم گيرند يكسان و يا دستقرار مي هاآنفعل 
. به طور مثال افراد جامعه با يك زبان، اندمشابه

و لذا  اندمواجهتاريخ، جغرافيا، فرهنگ و دين 
افراد اين جامعه نيز  ةوجوه كلي ساختار شاكل

مشابه است. بنابراين بروزات فعلي، فكري و 

عقيدتي افراد جامعه نيز تشابهات و ساختارهاي 
  نسبتاً مشابهي را تداعي خواهند كرد.

مراد از دين ابژكتيو پيش از اين بيان شد. 
دين ابژكتيو يكي از عناصري است كه در 

انسان نقشي به سزا دارد.  ةكلدهي به شاشكل
يعني انسان در مواجهه با آن تحت فعل قرار 

گيرد. اما نگارنده از دين ديگري نيز سخن به مي
ميان آورد كه همان دين سوبژكتيو بود. دين 

انسان است. يعني ديني  ةسوبژكتيو حاصل مواجه
 ةهاي شاكلاست كه از انسان گذر كرده و ويژگي

رفته است. شايد بتوان اين انساني را به خود گ
ناميد، زيرا روح فرهنگ » دين فرهنگي«دين را 

انسان در آن دميده شده است.  ةحاكم بر شاكل
البته همان فرهنگي كه خود مقيد به دين بوده 
است. بنابراين دين سوبژكتيو ديني است كه پس 

انساني با دين ابژكتيو  ةانسان و جامع ةاز مواجه
ط توس«آيد. البته عبارت د ميها پديتوسط انسان

بر آن نيست كه اين  دالدر جمله اخير » هاانسان
دين با عامليت ارادي انسان پديد آمده است. در 

انساني  ةتقويم شاكل ةاينجا اراده محدود به مرحل
است و نه تقويم دين. مراد از سوبژكتيو بودن اين 
دين، گذر آن از انسان و توليد محصولي است كه 

شود. ضمن اينكه آن از دين ابژكتيو اخذ مي ةماد
 هاي آنپذيرش دين ابژكتيو و نيز ايمان به آموزه

دهنده به دين سوبژكتيو است. از عوامل شكل
ها، پديد آمدن بدون پذيرش و ايمان به آن آموزه

پذير نخواهد بود. پس دو دين سوبژكتيو امكان
چيز براي اين دين دوم نقش علت ضروري را 

مدعاي ما در اين ». ايمان«و » دين ابژكتيو«د: دارن
بخش اين است كه انسان پس از مواجهه با دين 
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دهد ابژكتيو و ايمان به آن، محصولي را ظهور مي
كه سوبژكتيو است، چرا كه حاصل گذر دين از 
سوژه است. پس دين سوبژكتيو امري مستقل از 
دين ابژكتيو نيست بلكه در امتداد آن بوده و به 

وعي معلول آن است. اين دين سوبژكتيو در ذيل ن
فرهنگ و در نسبت به آن هويت يافته و متقابالً 

  بخشي به آن نيز دارد.نقشي در هويت
تحليل دقيق روابط و تأثيرات ميان دين 

انساني و دين سوبژكتيو بسيار  ةابژكتيو، شاكل
توان نسب علّي ميان دشوار است. به سختي مي

كرد. اين عناصر به  تبيين كاملرا به طور  هاآن
اند و لذا تنها راه تحليل تنيدهاي درهمنحو پيچيده

اين است كه تحليل به تحليل منطقيِ خطي  هاآن
فرو كاسته شود. بديهي است چنين تحليلي 
موجب ناگفته ماندن برخي ابعاد خواهد شد؛ ولي 

  فعالً گزيري از آن نيست. 
  

سوبژكتيو بودن حال الزم است مراد از 
توسعه نيز تشريح شود. نگارنده در مطلب 

شاره توسعه ا ةديگري به تعبيري از سوبژكتيويت
در اينجا با توجه به توضيحاتي كه  1كرده است.

ارائه شد نياز چنداني به بحث مفصل احساس 
شود. تنها ذكر چند نكته مؤيد سوبژكتيو نمي

 بودن توسعه خواهد بود: توسعه محصول فعل و
 ةفكر انسان است؛ و اساساً در نبود انسان و جامع

                                                              

(نشرية الكترونيكي  جستارهاي مبين، »توسعه«هيت واژگاني و مدلولي ). دربارة ما1392محمدي، محمدتقي (. جان1
 . نشاني دسترسي اينترنتي:12مؤسسة مطالعات و تحقيقات مبين)، سال نخست، جستار شمارة 

http://jostar.mrsi.ir/Vol.1/jostar12.pdf 
 

انساني هيچ موجوديتي براي توسعه چه مفهوماً و 
توان متصور بود. هر آنچه كه چه عيناً نمي

محصول فعل و فكر انسان باشد و بدون انسان 
پديد نيايد سوبژكتيو است. به عبارت ديگر، 
انسان در توسعه عامليت دارد؛ چه در ساختن 

چه تصور ذهني آن و چه تحقق  آن و مفهوم
اش. ضمن اينكه آشكارا توسعه ناظر به امر عيني

مطلوب است و امر مطلوب صرفاً در نسبت با 
يابد و لذا سوبژكتيو خواهد بود. انسان معنا مي

ساني كه تلقي مشخص و معين و حتي ك
، گيرنداي را به مثابه توسعه در نظر ميشدهمحقق

كنند و لذا حتي ر مطلوب ياد مياز آن به مثابه ام
براي ايشان نيز توسعه امري سوبژكتيو خواهد 

 معناييخاص و محدودتر از  معناييبود (البته به 
  كه در باال مراد است). 

با اين توضيحات، به بحث اصلي خود 
بازگرديم. اگر توسعه امري سوبژكتيو است، 

تواند با امري ابژكتيو بدون يك واسطه نمي
رقرار كند. هرگونه تالش براي برقراري نسبت ب

نسبت، ميان توسعه و امور ابژكتيو بدون 
 وساطت انسان محكوم به شكست خواهد بود.

انسان است.  گذرگاه هر امر ابژكتيو به توسعه،
بنابراين گذرگاه دين به توسعه نيز انسان خواهد 

كه گفته شد خود  گونههمانبود. ولي اين دين 
ژكتيو تبديل شده و سپس با ابتدا به دين سوب
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يابد. نسبت ميان توسعه و دين توسعه نسبت مي
سوبژكتيو نسبتي اتحادي است، يعني ميان 

ضرورتاً اشتراك و وحدت دروني  هاآن مقومات
برقرار است. به عبارت ديگر وجود نسبت ميان 
اين دو نه امري بيروني و امكاني كه امري 

دين و توسعه  ضروري و عيني است. در اينجا ميان
توان انفكاكي برقرار كرد؛ چه آنكه برقراري نمي

هرگونه انفكاك به معناي عدول از معناي توسعه 
و حركت در خالف آن خواهد بود. زيرا مفهوم 
توسعه توسط انساني تقويم شده است كه دين 

 ةشاكل ةكنندسوبژكتيو يكي از عوامل تعيين
ه چه گويد توسعاوست. همين شاكله است كه مي
 انسان براي اين ةباشد و چگونه تحقق يابد. شاكل

تواند از دين سوبژكتيو تعيين به هيچ روي نمي
فراغت يابد. عزل توجه از دين سوبژكتيو براي 
انسان امري ناممكن است زيرا دين سوبژكتيو از 

  انسان است.  ةذاتيات شاكل
اي كليدي در اينجا وجود دارد و آن اما نكته

. بنياد اين نسبت و نيز شدت و قوت است» ايمان«
نهفته است. اين ايمان به » ايمان«آن در عنصر 

هاي ديني است كه باعث تقرر دين آموزه
آفريني فرهنگي آن سوبژكتيو در انسان و نقش

شود. فقدان ايمان به معناي فقدان دين مي
سوبژكتيو است و به تبع آن تقويم توسعه با 

هاي ديني و انگاره عامليت عواملي غير از دين
كه ايمان  جاييصورت خواهد پذيرفت. در 

نباشد، دين صرفاً دين ابژكتيو خواهد بود و دين 
ابژكتيو با توسعه هيچ نسبتي ندارد. البته در اين 

هاي ديني را كه خصوص نبايد وجوهي از آموزه
هاي فرهنگي ويژگي سوبژكتيو در ديگر قالب

از رفتارها و  اند ناديده گرفت. بسيارييافته
هاي تواند ريشهايمان نيز ميهاي انسانِ بيانديشه

ايمان هم مقيد ديني داشته باشد، چرا كه انسانِ بي
ها در طول تاريخ و به فرهنگ است؛ و فرهنگ

در هر مقطعي از زمان و مكان تعامالت غيرقابل 
اند. البته اين موارد به رغم انكاري با دين داشته

ر حال حاضر از موضوع بحث ما اهميت فراوان د
  .  اندخارج

ي پي هايموقعيت ةاجازه دهيد بحث دربار
از ضروريات و » ايمان« هاآنگرفته شود كه در 

شود. انسانِ هاي زندگي افراد تلقي ميستون
كند كه متفاوت باايمان جهاني در خود محقق مي

يمان به از جهان انسان بدون ايمان است. اين ا
م حركت هويتي انسان اساسي كه مقو مثابه اصلي

سازد جديد مي چيزي است، در هر لحظه از انسان
و لذا اين انسان جديد در مقام فعل و ظهور، ظهور 

ايمان خواهد داشت. فعل از يمتفاوتي از انسان ب
هاي همان منشأ شود و ويژگيي صادر ميمنشائ

بخشد. اگر منشأ صدورِ فعل، تحت را ظهور مي
ايمان هويت يافته  ةواقع شده و به واسطايمان 

باشد لذا فعل او نيز در قالبي متناسب با آن شكل 
شود دين خواهد يافت. در اينجا ايمان سبب مي

هاي فرهنگ اي از جنبه(دين سوبژكتيو) به جنبه
تبديل شود كه داراي جامعيت و كليت است و 

آنكه تحت فعل آن است منشأ  ةانسان به واسط
ال خاص و متفاوتي است. انساني كه صدور افع

است، در فاعليت خود  تحت فعل چنين فرهنگي
ي نظر دارد كه كامالً سوبژكتيوند هايبه مطلوب

هنگ و تربيت كه دين از و البته تحت آن فر
اند. م آن است شكل گرفتهاجزاي مقو
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هاي انسان يادشده به همراه تدابيري كه مطلوب
اي به نام د، پديدهگيربراي تحقق آن در پيش مي

محصول آدمي  تماماًبخشد كه توسعه را مفهوم مي
شود كه هم دين و هم است. بنابراين مالحظه مي

هاي با يكديگر ويژگي نسبتتوسعه در مقام 
مشترك دروني و ضرورتاً توافقي و يا اتحادي 

يابند، يعني دين از آن جهت با توسعه نسبت مي
ي است و آدمي دارد كه توسعه محصول فعل آدم

تحت قيد و فعل آن فرهنگي است كه دين 
آن است؛ و اين فرهنگ به  مقوماتسوبژكتيو از 

ايمانِ تابعين خود جهاني متفاوت از  ةواسط
  هاي ديگر دارد.جهان

كه گفته شد، دين ابژكتيو هم  گونههمان
وجود دارد كه منشأ دين سوبژكتيو است، ولي 

حليلِ نسبت ميان نكته در اينجاست كه در مقام ت
دين  ةنسبت به سوبژكتيويت اصالتدين و توسعه، 

آن. نسبت دين  ةارجاع دارد و نه ابژكتيويت
ابژكتيو با توسعه به وساطت دين سوبژكتيو و به 

  وساطت انسان است. 
اي ديگر در اينجا پرداختن به مسئله

نمايد: انسان در ساحت فاعليت خود ضروري مي
ه معرف هويت اوست فعل اي كو در قالب شاكله

افعال انسانِ باايمان در اين  ةكند. آيا هممي
ساحت صرفاً مقيد و در قالب دين سوبژكتيو 

 ةپذيرد؟ خير. چنين نيست كه شاكلتحقق مي
هويتي انسان، ولو انسان باايمان، صرفاً در مواجهه 

له و هويت انسان با دين شكل گرفته باشد. شاك
محيط، فرهنگ و عالم اجزاي  در مواجهه با همة

انساني شكل گرفته است و لذا فعل انسان هم 
ست. دينْ جزئي از اين ة اجزاظهور فعليت هم

مجموعه است. البته بايد متذكر شد كه اين جزء 
ترين مسائل است و به دليل آنكه حاوي بنيادي

هاي انسان را شكل ترين اصول و آرماناساسي
أ و معاد را دهد و بنيان وجودي آدمي و مبدمي

بيني كند و نيز معطي يك جهانمشخص مي
اجزاي ديگر  ةگير و جامع است لذا بر همهمه

دارد و اغلب عناصر ديگر نسبت  بالمنازعتأثير 
يابند و لذا از جهت تأثير فرعي مي ةبه آن جنب

بر روي ديگر عناصر تأثير  خود اصل در فرع،
اعمال گزينش، تغيير و  هاآنگذاشته و حتي در 

 ةتواند همكند؛ ولي به هر حال نميتعديل مي
را حذف كند. شايد برخي عناصر قابل  هاآن

خير. زيرا  هاآن ةحذف باشند ولي هم
اي از همين خود دين در شبكه ةسوبژكتيويت
يابد و بدون وجود چنين ق ميعناصر تحق

اي جايگاه خود آن نيز متزلزل خواهد شد. شبكه
ين د ةمهم ناگزيريم كه سيطر ةز تكرار اين نكتا

بيني ديني و اصول اساسي و بنيادين آن بر و جهان
است. ايمان » ايمان« ةاجزاي مذكور به واسط

ست. بدون اين اجزا ةاتصال و وحدت هم ةحلق
اين بنا فرو خواهد  ةحضور عنصر ايمان هم

  ريخت. 
هاي تحت اي متفاوت از پديدهتوسعه پديده

آدمي است. توسعه امري است كه در آن فعل 
نهفته است. اين يعني توسعه » خواست بهبود«

از وضع موجود است. » فراروي«نيازمند نوعي 
 ةحال آنكه فعل انسان همواره محصول شاكل

م آن است و هويتي و عناصر سوبژكتيو مقو
آن همواره همان خواهد بود كه اكنون  ةنتيج

هست. يعني فراروي از وضع موجود به خودي 
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خود از آن حاصل نخواهد شد. پس چاره در 
كدام است؟  چيست؟ و نقش دين در اين ميان

خواه و ال در ذات آرمانرهيافت پاسخ به اين سؤ
جوي انسان نهفته است. انسان موجودي ذاتاً تعالي

ت. او همواره وضع موجود را فرارونده و نقاد اس
نقد كرده و به فراروي از آن مشتاق است؛ ولي 
هم نقد و هم فراروي او لزوماً در قالب همان 

 ةگيرد. البته اين شاكلهويتي صورت مي ةشاكل
هويتي امري ثابت و بالتغيير نيست، بلكه 

باشد. خواست انسان  پوياييتواند در همواره مي
و را به تدابير جديد سوق براي وضع و امر بهترْ ا

طلبد كه با امروز او فاصله دهد. غايتي را ميمي
انديشد و دارد. او از امروز به فرداي مطلوب مي

كند و براي تحقق اين طلب شتاب آن را مطالبه مي
گيرد. ولي هم  مطلوب او و هم تدبير او از گذر مي

هويتي و اجزاي سوبژكتيو آن و به ويژه  ةشاكل
گذرد. جز اين ممكن نيست، دين مي فرهنگ و

جهان بيرون را مطابق جهان  ،چرا كه انسان
تواند بيند. اما اين كار چگونه ميدروني خود مي

  عمل به خود بپوشد؟  ةممكن شده و جام
عملي شدن جهان مطلوبي كه ذكر آن رفت 

ي بلند هايها و همتدشوار است و انديشه كاري
ي هايوب به انسانعملي شدن جهان مطلطلبد. مي

هاي پيشرو ند. انسان»پيشرو«نياز دارد كه 
اند كه متولي توسعه و تحقق جهان مصلحاني

مطلوب مبتني بر فرهنگ، دين و به طور كلي 
شوند. ايشان تحت بوم انساني ميزيست
هاي اند، ولي ويژگيبوم خود هويت يافتهزيست
اشان ايشان را طالب كمال مطلوب شخصي

فعل خود را  هاآنيعني چنين نيست كه كند. مي

بوم كرده باشند بلكه فاعليت تابع فعليت زيست
خود را تابع كمال فرهنگ و دين كرده و براي 

 زنند.حركت به آن سو دست به تدبير و اقدام مي
ني بيجهان خواه مبتني براگر ايشان افرادي تعالي

داراني ناخواه دينمسلط دين باشند، خواه
اند كه اند و يا در مسير خودساختگيهخودساخت
كنند در وضع نامطلوب فعلي اوالً خود تالش مي

را به سر حد مطلوبي از كمال هدايت كنند و 
ثانياً دست به كار حركت در جامعه شوند. يعني 

جمعي و جامعه  ةاز كمال فردي به دامان توسع
 گرايند. اين كار ممكن نخواهد شد مگر بامي

ي درخور كه هايو تأسيس سازمان بنيان نهادها
اين افراد پيشرو در رأس آن پيگير تحقق جهان 

  مطلوب شوند. 
  
  


