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«بازی تمایز و تضاد»؛

رهیافتی نو برای فهم تاریخ ذهنیّت توسعه
سجاد ستاری

1

استادیار گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت 93/12/3 :تاریخ پذیرش)94/3/18 :

چكيده
نویسنده تاریخ ذهنیّت توسعه را «تاریخ جستجوی یک وضعیّت زیستی ممکنِ بهتر بر ای
انسان در جهان» تع یف نموده و ب ای آن سه خصلت «ازلیّت ،نسبیّت و ناتمامیّت تاریخی» قائل
است چ اکه به زعم وی ،جستجوی این وضعیّت نه آغازی ص فاً مدرن داشته ،نه خاصّ انسران
اروپایی بوده و نه اساساً پایان پذی اسرت نویسرنده در ادامره ،تمثیرل «برازی» را از کارب دهرای
م سوم آن نظی کاربست ویتگنشتاینی ،گادام ی و دریدایی جدا نموده و رهیافت «بازی تمایز و
تضاد» را به مثابۀ ابزار تئوریک جدیدی ب ای فهم تاریخ ذهنیّت توسعه صورتبندی و ب ده پایره
استوار ک ده است به زعم وی ،تاریخ ذهنیت توسعه در ه جامعه ،خاصّ آن جامعه و بری از
همه محصول بازیهای تمایز و تضادِ بزرگ رخداده در تاریخ حیات آن جامعره اسرت بازیهرای
تمایز و تضاد حادث در تاریخ یک جامعه ،اکنونیّت حیات ذهن و تج برۀ زیسرته انسران در آن
جامعه را بَ ساخته و امکانهای آیندۀ او در همان جامعه را بَ میسازند
واژگان كليدي :تاریخ ذهنیّت توسعه ،بازی تمایز و تضاد ،ازلیّت و ناتمامیّت تاریخی ،ایدۀ
اعالی س مشق ،حیات ذهن و تج بۀ زیسته
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مقدمه
مقاله درصدد تمهید امکان تئوریک تازه ای ب ای فهم تاریخ ذهنیّت توسعه و نحوۀ تحوّل
بنیانی آن در جوامع مختلف است در این مقاله کوشیده ام تا با صورتبندی رهیافت «بازی

تمایز و تضاد» ،ش ایط تاریخی بنیادینی را ش ح دهم که ذهنیّت توسعه در ه جامعه از آن
ش ایط ب خاسته؛ به م ور به محتوا و شکل کنونی رسیده و هم اکنون در حال ت سیم مسی
آیندۀ خوی است نقطه عزیمت من ،تع یف تاریخ ذهنیّت توسعه به مثابۀ «تاریخ جستجوی

یک وضعیّت زیستیِ ممکنِ بهت ب ای انسان در جهان» است با این وصف ،ذهنیّت توسعه را

نمیتوان پدیداری خلق السّاعه در یک لحظۀ خاصّ از تاریخ حیات بش یعنی «مدرنیته»
دانست؛ بلکه ازلیّت و دی ینگی تاریخی داشته و باألخص حاصل ف ایندهای تاریخی نامنظّم و
ف آوردۀ پنج عنص زی بنایی یعنی «غ یزۀ بقاء ،تصادف ،اسطوره ،االهیات و عقل/علم مدرن»
بوده است اوالً؛ تاریخ ذهنیّت توسعه با آغاز حیات بش و کوششهای غ یزی او ب ای بقاء و
بهزیستی آغاز شد ثانیاً؛ یافتن لوازم یک وضعیّت زیستی ممکن بهت ب ای انسان در جهان ،گاه

حاصل تصادف و رخدادهای تصادفی دوران ساز بوده است ثالثاً؛ آگاهی اسطوره ای/االهیاتی
نیز  ،همواره تصوّر و تصوی جامعی از یک زیست ممکن بهت و نحوۀ حصول به آن در جهان
به دست داده است و نهایتاً آنکه؛ بویژه بعد از رنسانس نق عقل در تعیین «حقیقت ،معنا و
روش یک زیستِ ممکن بهت ب ای انسان در جهان» اصالت و م کزیت یافته 5و عقل/علم مدرن
6
به یکی از عناص زی بنایی سازندۀ تاریخ ذهنیت توسعه (و نه کلّ آن) ،تبدیل شده است

 - 1کوستل در «خوابگ دها» ،بِ ت در «مبادی مابعدالطبیعی علوم نوین» و پوپ در «اسطوره چارچوب» ،نق عناص ی چون
«تصادف»« ،پندارهای متافیزیکی» و «شهود» را در تکوین علم مدرن نشان داده اند (ر ک ؛ کوستل 1361؛ ب ت 1369؛ پوپ
 )1379بدین سان ،تاریخ ذهنیت توسعه را نیز نمی توان دارای آغازی ص فاً مدرن و نتیجۀ مطلق «مدرنیته» تلقی ک د چ اکه
عناص غی مدرن نیز ،نقشی بنیادین در ح کت انسان به سوی به یک وضعیّت زیستی ممکن بهت در جهان داشته اند من با
چنین پی ف ضی ،تاریخ ذهنیت توسعه در ه جامعه را محصول پنج عنص م کّب و پایدار «غ یزۀ بقاء ،تصادف ،اسطوره،
االهیات و عقل/علم مدرن» ف ض می کنم (ر ک ؛ ستاری  1395ب)
 - 2تحت تاثی همین غ یزه بقاء ،انسان آتشزَنه و آت را کشف ک د؛ فلز ،چ خ و خی را ساخت؛ حیوانات وحشی را اهلی و
شیوۀ تولید شکار ،کشاورزی و دامپ وری را ابداع ک د؛ زبان ،عدد ،نشانه و نوشتار را خلق نمود و با اینگونه خلّاقیتهای غ یزی،
در جستجوی یک وضعیّت زیستی ممکن بهت ب ای خود در جهان ب آمد (در باب تاریخ ابداعات و اکتشافات ر ک ؛ دمپی ی
1971؛ بات فیلد 1959؛ سارتن 1927؛ ف انکفورت 1946؛ وایتهد 1925؛ هاسکینز 1927؛ لوکاس 1393؛ نوالن و لنسکی 1380؛
ولز 1365؛ پواریه )1370
 - 3مانند نحوۀ حلّ معمّای جاذبه توسط نیوتن (ر ک ؛ لیندب گ 1374؛ دمپی ی )1971
( - 4دربارۀ نق اسطوره/االهیات به مثابۀ متافیزیک توسعه ر ک ؛ ستاری  1395ب)
 - 5در اندیشه یونان باستان نیز« ،عقل» قادر به کشف و ادراک نظم موجود در طبیعت تلقی می شد؛ امّا عقل یونانی ب خالف
عقل مدرن نه دارای وجه ابزاری ،محاسبه گ و در جهت استیال ب طبیعت ،بلکه از جمله در خدمت تأمالت ذوقی و زیبایی
شناسانه بود (ر ک ؛ راسل 1388؛ رندال )1376

 - 6ه پنج عنص زی بنایی مزبور ،نه تنها در گذشته که در حال و آینده نیز کماکان تاثی ی بنیادی در تاریخ ذهنیت توسعه
جوامع داشته و خواهند داشت
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به این ت تیب ،تاریخ ذهنیّت توسعه را باید ام ی اَزلین و اَعمّ از «تاریخ توسعه» و

«تئوریهای توسعه» ف ض ک د چ اکه آغازگاه آن با آف ین نخستینْ انسان و کوششهای غ یزی
آغازین او ب ای بقاء و بهزیستی مقارن بوده؛ حال آنکه س آغاز «تاریخ توسعه» را میتوان در

دورۀ پس از رنسانس (بویژه ق ون هیجدهم و نوزدهم) ،و نقطۀ ش وع «تئوریهای توسعه» را در

ق ن بیستم جستجو ک د در نتیجه ،فهم تاریخ ذهنیّت توسعه ب شناخت تاریخ توسعه و
تئوریهای توسعه اولویت دارد و بدون فهم اوّلی ،شناخت دوّمی مع فتی بی بنیاد است با این

ب داشت پ س اساسی آن است که نی وی اصلیِ ح کت دهندۀ تاریخ ذهنیّت توسعه چیست؟
نگارنده سه استدالل اصلی دارد:

نخست؛ با تع یف تاریخ ذهنیّت توسعه به مثابۀ «تاریخ جستجوی یک وضعیّت زیستیِ

ممکنِ بهت ب ای انسان در جهان» ،باید آن را ام ی نسبی دانست چ اکه معنا و معیارهای یک
زیست ممکنِ بهت ب ای همگان در همۀ جوامع ض ورتاً واحد و عینی نیست ب این مبنا ،تاریخ
ذهنیّت توسعه تاریخی ص فاً مدرن و اروپایی نبوده و تاریخ ذهنیّت توسعه در غ ب را

نمیتوان تاریخ ذهنیت توسعه همۀ جوامع تلقی ک د چ اکه مدرنیته ،تنها بخشی از تاریخ

ذهنیّت توسعه را آن هم تنها در جهان غ ب بازتاب میدهد در نتیجه ،ما اوالً؛ نه یک نوع
تاریخ ذهنیّت توسعه (یا تاریخ ذهنیّت توسعه در غ ب) که انواع تاریخ ذهنیّت توسعه داریم و

ثانیاً؛ ه جامعه دارای تاریخ ذهنیّت توسعۀ خاصّ ،یگانه و منحص بف د خود است
دوم؛ ذهنیّت توسعه در ذات خود ف ات از خصلت نسبیّت ،ض ورتاً «ازلیّت و ناتمامیّت

تاریخی» نیز دارد چ اکه جستجوی یک وضعیّت زیستی ممکنِ بهت  ،مقارن با آغاز حیات نوع

بش در همۀ اجتماعات و جوامع بش ی آغاز یافته و تا پایان حیات نوع بش  ،در همۀ
اجتماعات و جوامع بش ی پایان ناپذی باقی خواهد ماند
سوم؛ نی وی اصلی ح کت دهندۀ تاریخ ذهنیّت توسعه در ه جامعه« ،بازیهای تمایز و
تضاد» رخداده در تاریخ حیات آن جامعه بوده و این بازیهای تمایز و تضاد بزرگ ،اکنونیّت
حیات ذهن و تج بۀ زیستۀ انسان در ه جامعه و امکانهای آیندۀ او در همان جامعه را بَ
میسازند

 - 1در نقد گورویچ و باالندیه ب نظ یات گذار جامعه شناسان کالسیک ارتدوکس و در نگاه اشپنگل نیز ،تاریخ اروپا تاریخ
جهان نیست (در این رابطه ر ک ؛ باالندیه 1374؛ گورویچ 1971؛ اشپنگل 1928؛ ستاری  1395الف)
 - 2ب همین اساس ،تاریخ ذهنیّت توسعه در غ ب را بی از ه عامل دیگ ی محصول پنج بازی تمایز و تضادِ بزرگ
«یونانی/غی یونانی»« ،مسیحی/غی مسیحی»« ،پیشامدرن/مدرن»« ،ارتدوکس/رادیکال» و «مدرن/پست مدرن» تلقی نموده و در
ادامه ،استدالل ک ده ام که خصلت «ناتمامیّت تاریخی ذهنیت توسعه» ،باعث می شود تا بازیِ تمایز و تضادِ جاریِ مدرن/پست
مدرن در غ ب ،نه باعث م گ ذهنیّت توسعه که موجب نامی ایی تاریخی آن شود چ اکه «ج یان پساتوسعه گ ایی» (به مثابۀ
ف آوردۀ بازی تمایز و تضاد «مدرن/پست مدرن») نه بدیلی ب ای «ج یان توسعه گ ایی» ،که در اصل خود جزئی از «میدان
ذهنیّت در حال قبض و بسط توسعه» در غ ب بوده و رشد پساتوسعه گ ایی زمینه را ب ای ظهور «ادبیات منطقی توسعه» در
بازاندیشی های آینده ،دست کم در سطح تئوری هموار خواهد نمود (ر ک ؛ ستاری  1395ب)
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مقاله حاوی یک مقدمه ،یک بخ

اصلی و یک تحلیل نهایی است ابتدا به کارب دهای

رایج سه مفهوم «بازی»« ،تمایز» و «تضاد» در فلسفه ،جامعه شناسی و سیاست اشاره شده است
سپس رهیافت «بازی تمایز و تضاد» به مثابۀ ابزار تئوریک جدیدی ب ای فهم تاریخ ذهنیّت
توسعه در جوامع مختلف صورتبندی گ دیده و در پایان ،اهمیّت مع فتی این رهیافت تش یح

شده است

«بازي تمایز و تضاد» به مثابۀ رهيافتی نو
تا کنون سه مفهوم «بازی»« ،تمایز» و «تضاد» در معانی و زمینههای متکثّ و حتّی متعارضی

به کار رفته است در اینجا ،با جدا ک دن تمثیل «بازی» از کارب دهای متداول آن (نظی کاربست
ویتگنشتاینی ،1گادام ی و دریدایی )؛ و با جدا ک دن واژۀ «تمایز» از ب داشتهای رایج جامعه
شناختی (مانند ب داشت پارسونز ،3اسملس  ،4لومان ،5الکساندر ،کولومی 6و بوردیو ،)7و نیز با
جدا ک دن مفهوم «تضاد» از خوانشهای متعارضِ م سوم( 8همچون خوان مارکس ،لیدمن،9
کالینز ،10گالکمن 11و کوزر)12؛ رهیافت «بازی تمایز و تضاد» را به عنوان ابزاری تئوریک ب ای
فهم تاریخ ذهنیّت توسعه ،ب «ده پایه» زی استوار ساخته ام:
پایۀ اول؛ تاریخ ذهنيّت توسعه ،تااریخ بازیاااي تماایز و تضااد گووهااا و ملا
مختلف است.
 - 1ویتگنشتاین متأخ در پژوهشهای فلسفی به «بازی و بازیهای زبانی» پ داخته است (ر ک ؛ ویتگنشتاین )1380
( - 2در رابطه با تمثیل «بازی» در منظ گادام ی و دریدایی ر ک ؛ پین 1382؛ کهون )1381
 - 3پارسونز در «جوامع؛ چشم اندازهای تکاملی و تطبیقی» ( )1966و همچنین اصول عرام تکراملی در جامعره ( ،)1381بره
«تمایز» به عنوان یکی از عناص و سازوکارهای تطوّر جوامع پ داخته است
 - 4اسملس در «به سوی نظ یه مدرنیزاسیون» ( )1381و نیز «جامعه شناسی اقتصادی» ( ،)1376تمایزات ساختاری رخداده در
ف ایند نوسازی را ش ح داده است
( - 5در رابطه با ب داشت نیکالس لومان از تمایز ر ک ؛ الیوت و ت ن )1390
 - 6جف ی الکساندر و پل کولومیِ نوکارک دگ ا درصدد رفع نارسایی ها و بازسرازی نظ یرات سراختی/کارک دی کالسریک
ب آمدند (ر ک ؛ الکساندر و کولومی )1990
 - 7هدف مهمّ بوردیو در کتاب «تمایز» ،کنار هم ق ار دادن طبقه و تحلیل ف هنگی و ش ح سازوکارهای ف هنگی سلطه طبقاتی
است (ر ک ؛ بوردیو 1390؛ سیدمن )1386
 - 8کالیسِن و اسکالنیک ( )1978و نیز کوهن و س ویس ( ،)1978نظ یات «تضاد محور» در تکوین و پیدایی دولت (از هابز
و الک تا ادبیات مارکسیستی) را ب رسی ک ده و ب خی دیگ چون لوکاچ و باسکار ( ،)1993تضاد دیالکتیکی در سنّت هرای
هگلی و مارکسیستی را ش ح داده اند
 - 9سْون اریک لیدمن در اث دو جلدی خود با عنوان «بازی تضادها» ،به فلسفه ف دری انگلس و علروم در قر ن نروزدهم
پ داخته است من در اینجا« ،بازی تمایز و تضاد» را در ف م ،زمینه و محتوایی کامالً متفاوت و به مثابۀ ابزاری تئوریک بر ای
فهم تاریخ ذهنیّت توسعه در جوامع مختلف صورتبندی نموده ام (ب ای مقایسه ر ک ؛ لیدمن )1977
 - 10کالینز در «جامعه شناسی تضاد :به سوی علمی تبیینی» ،تالش تئوریک خود را ب انتقاد از وضعیّت رشتۀ جامعه شناسی
و پیوند دوبارۀ نظ یه با تحقیق ق ار داد (ر ک ؛ کالینز 1975؛ سیدمن )1386
 - 11ماکس گالکمن در «رسم و تضاد در آف یقا» ( ،) 1955از منظ ی غی مارکسیستی موضع انسان شناسانۀ خود در باب تضاد
را در قالب مکتب منچست توضیح داده است
( - 12در باب نظ یه تضاد نهادی و غی نهادی کوزر و نیز کارک دهای منفی و مثبت تضاد ر ک ؛ کوزر و روزنب گ )1378
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از همه ب اث ب وز بازی تمایز و تضاد میان گ وهها و ملل

مختلف شکل گ فته و قبض و بسط تاریخی یافته است گ وهها و ملل مختلف در تولید
اجتماعیِ هستی خود ،به نحوی اجتناب ناپذی وارد بازی تمایز و تضاد با «دیگ ها» شده و در
درون این بازیها همواره مواجهه ای میان یک «خود و جهانِ خود» با یک «دیگ ی و جهانِ

دیگ ی» به وضوح ج یان داشته است آنها با اخت اع بازیهای تمایز و تضاد ،از یکسو در جهت
ایجاد وحدت روحی در جامعه ،آشکار ساختن روح ب ت خود در تاریخ و دوام حیات جمعی

شان در ش ایط سخت سود جُسته و از سوی دیگ  ،تصوی واضح و متمایزی از الگوی زیست
ن بهت موردنظ خود را به تصوّر درآورده اند؛ لوازم و اشیاء این زیست ممکن بهت را
ممک ِ

تعیین ک ده اند و محتوا و شکلی خاصّ به زندگی انسان در جهان و جامعه داده اند در نتیجه،

بازیهای تمایز و تضاد هم ابزار تعارض ،نفی و ط د تمام عیار یک دیگ ی بی ون از خود و هم
ابزار تأسیس و سامان بخشیدن به حیات ذهن و تج بۀ زیستۀ انسان در تاریخ همۀ جوامع بوده
است بدین سان این بازیها را باید بنیانی ت ین کار تاریخی انسان در ه جامعه دانست که ب ای
طی ف ایندهای خودشناسی و ح کت خلّاقانه و فعّاالنه به سوی یک زیست ممکن بهت در
جهان ،اخت اع و دنبال شده است ه بازی تمایز و تضاد ،جه و جنبشی تازه در حیات مادّی
و معنایی انسان ایجاد نموده و ابداعات ذهنی و بدعتهای زیستی جدیدی را در جامعه تولید

ک ده است به نحوی که در نتیجۀ آغاز و پایان مداوم این بازیها ،ط ح زندگی انسان در تاریخ
به صورتی مداوم دگ گون و باز ساخته شده و وضعیّت زیستی انسان در هیچ جامعه ای ،به
ف م و محتوای ثابت و واحدی در تاریخ آن جامعه باقی نمانده است

پایۀ دوم؛ ریشۀ اصلی تمایز و تضاد گووهاا و مل مختلف ،در نحوۀ نگاه هساتی
شناختی متعارض آناا به «انسان ،جاان و زندگی» بوده است.
گ چه بازیهای تمایز و تضاد ب آیند «ش ایط مادی» و «ش ایط غی مادیِ» ه دو سوی

بازیهاست؛ امّا ریشۀ اصلی تمایز و تضاد را باید در نحوۀ نگاه هستی شناختی متفاوت گ وهها
و ملل مختلف به «حقیقت و معنای انسان ،جهان و زندگی» و به تبع آن« ،جایگاه انسان و نحوۀ
بودن او در جهان و زندگی» جُست این نحوۀ نگاه هستی شناختی ،خود در درجۀ نخست به
بُن مایههای اسطوره ای/االهیاتی مسلط در ه جامعه باز میگ دد چ اکه آگاهی اسطوره
 - 1در ادوار آغازین حیات بش  ،بازیهای تمایز و تضاد خصلتی ابتدایی و محدود میان اف اد ،خانواده ها ،خُ ده گ وهها ،تی ه ها
و قبایل داشت امّا با ب آمدن تمدنهای باستانی در بین النه ین ،ای ان ،هند ،چین ،مص  ،روم و یونان ،زمینۀ اولیه ب ای ب وز
بازیهای تمایز و تضاد بزرگ در جوامع ف اهم شد ب عدها همگام با رشد جمعیت و بسط جوامع انسانی ،بازیهای تمایز و تضاد
بزرگی در تاریخ حیات بش روی داد (ب ای نمونه ر ک ؛ رو 1369؛ مالووان 1368؛ ماله 1363؛ ب تون 1380؛ گ یمال 1356؛
بیتس )1375
« - 2نحوۀ بودن انسان در جهان» از مباحث محوری در پدیدار شناسی است (ر ک ؛ اسپیگلب گ 1392؛ ورنو و وال )1372
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ای/االهیاتی قبل از ه عنص دیگ ی در تاریخ حیات ،در ذات خود معطوف به تبیین «حقیقت

و معنای انسان ،جهان و زندگی» بوده و به دلیل تفاوت نظام آگاهی اسطوره ای/االهیاتی از
جامعه ای به جامعۀ دیگ و متناظ با این ادراکات متفاوت ،معنا و معیارهای یک وضعیّت

زیستی ممکن بهت ب ای انسان در جهان و نحوۀ حصول به آن در ه جامعه ،همواره به نحوی

متفاوت درک و تعیین شده است

پایۀ سوّم؛ هو بازي تمایز و تضاد ،داراي یک «ایدۀ اعالي سومشا » و «بازیاااي
زبانی خاصّ خود» است.
در ه بازی تمایز و تضاد« ،ایدۀ اعالی س مشقی» وجود دارد که در ذات خود یکپارچه،

جامع و مولِّد است اساساً ایدۀ اعالی س مشق نوعی ط حوارۀ فک ی و کلّیت پیچیده است که
تعاریفی خاصّ از «حقیقت و معنای انسان ،جهان و زندگی» و به تبع آن« ،جایگاه انسان و
نحوۀ بودن او در جهان و زندگی» را در درون خود دارد در ه بازی تمایز و تضاد با ارجاع

به محتوای این ایدۀ اعالی س مشق ،الگوی یک وضعیّت زیستی ممکن بهت ب ای انسان در
جهان (این یا آن جهان) تولید و ع ضه میشود و در این میان ،ایدۀ اعالی س مشق؛
 -1مواضعی بنیادین دربارۀ ریشۀ ناکامی ها ،دردها و رنجهای انسان در بست زمینه و زمانۀ
بازی بدست میدهد
 -2چشم اندازی نو در باب « حقیقت ،معنا و روش یک زیست ممکن بهت و نحوۀ حصول
به آن» در جامعه ت سیم مینماید
ص این
 -3با حضور در تمام سطوح زندگی روزم ه ف د و جامعه ،بایدها و نبایدهای خا ّ
1
زیست ممکن بهت را تثبیت میکند

 - 1در مقالۀ «ف اسوی ریاضیات توسعه؛ چ خشی سوی االهیات توسعه» ،با یادآوری نزاع دائمی االهیات و ریاضیات در تاریخ
مع فت ،نحوۀ نگاه به ام توسعه را در دوگانۀ «ریاضیات توسعه» و «االهیات توسعه» گونه بندی ک ده و ضمن نقد «رهیافت
ریاضیات توسعه» استدالل ک ده ام که ام توسعه ،پی و بی از نگ ش ریاضیاتی ،خود را در اسطوره/االهیات خاص خود
بازیافته است اسطوره/االهیات چونان متافیزیک توسعه ،تاروپود ساختار اولیۀ آگاهی ما را ب ساخته و آنچه در وهلۀ اول ،به
مثابۀ ام توسعه درک و تج به می کنیم؛ تعیّن اسطوره ای/االهیاتی خاص از انسان در جهان و زندگی است لذا از میان عناص
پنجگانۀ سازندۀ ذهنیت توسعه (غ یزۀ بقاء ،اسطوره ،االهیات ،تصادف و عقل/علم مدرن) ،ماده المواد و بُن مایۀ اصلی سازندۀ
تاریخ ذهنیت توسعه را باید در «آگاهی اسطوره ای/االهیاتی» جُست چ اکه این نوع نظام آگاهی ،بی از عناص دیگ  ،در ذات
خود حامل الگویی در باب یک وضعیّت زیستی ممکن بهت ب ای انسان در جهان (خواه این یا آن جهان) بوده و مع فت
اسطوره ای/االهیاتی همواره ه الگوی غی از خود را محدود و مش وط ساخته است بناب این ،توسعه در وجود اصیل و
آغازین خود ،ماهیتی متافیزیکی داشته و وضعیّت توسعه (یافتگی/نیافتگی) در ه جامعه ،نخست باید در ارتباط با وضعیّت و
ساختار مع فت اسطوره ای/االهیاتی مسلط در آن جامعه جستجو و توضیح داده شود ب این اساس ،اوّالً؛ االهیات توسعه ب
ریاضیات توسعه اولویت دارد و ثانباً؛ تحقّق ام توسعه با رهیافت ریاضیاتی صِ ف و فارغ از اسطوره و االهیات ،ام ی ناممکن
و ب خالف تاریخِ رخدادۀ توسعه است در نتیحه ،بازگشتِ به اسطوره و االهیات در ادبیات جدید توسعه و تأسیس «االهیات
توسعه» ض وری و حاوی منافع ف اوان خواهد یود (ر ک ؛ ستاری  1395ب)
« - 2ایده» ( ) Ideaاز مفاهیم پایه در تاریخ فلسفه غ ب (از فیثاغورث و افالطون تا آباء کلیسا ،و از اندیشه مدرن کانت ،هگل
و یاسپ س تا آراء پست مدرن) است( .ر ک ؛ هگل 1393؛ راسل 1388؛ کاپلستون 1388؛ ژیلسون 1357؛ کالینیکوس 1383؛
ف است 1389؛ بَ ِت 1932؛ مویار )2010

«بازی تمایز و تضاد»؛ رهیافتی نو برای فهم تاریخ ذهنیّت توسعه

 -4تصوی ی امیدبخ

87

از آیندۀ «وضعیّت زیستی موردنظ خود ب ای انسان در جهان» (این یا

آن جهان) ارائه مینماید
در نتیجه ،الگوی یک وضعیّت زیستی ایده آل در ه جامعه ،از ب داشتهایی استعالیی در

باب «حقیقت و معنای انسان ،جهان و زندگی» و به تبع آن« ،جایگاه انسان و نحوۀ بودن او در
جهان و زندگی» که در درون ایدۀ اعالی س مشق موجود در بازیهای تمایز و تضاد رخداده در
تاریخ حیات آن جامعه وجود دارد؛ استنتاج میشود بناب این درک انسان از صُور و اوصاف
یک وضعیّت زیستی ممکن بهت در خالل بازیهای تمایز و تضاد و تحت تاثی ایدۀ اعالی
س مشق موجود در این بازیها بَ ساخته می شود و این ،تفاوتِ ماهوی بازیهای تمایز و تضاد و

ایدۀ اعالی س مشق آنهاست که تفاوتهای ذهنی و زیستی انسان در جوامع مختلف را ممکن و

متعیّن ساخته است در ه جامعه اکث یت اعضای جامعه ،اصول موضوعۀ ذهنی و زیستی خود
را از ایدههای اعالی س مشق مندرج در بازیهای تمایز و تضاد رخداده در تاریخ حیات آن
جامعه أخذ ک ده و این شناخت به نحوی تاریخی ،وارد حیات ذهن و تج بۀ زیستۀ روزم ۀ
آنها میشود از این حیث ،ایدۀ اعالی س مشق در ه بازی تمایز و تضاد ،جوه ی زایشگ و

آف یننده بوده و باعث خلق صُور ذهنی و زیستی خاصّی در ه جامعه میگ دد؛ نظام اخالقی
خاصّ خود را تأسیس و بازتولید میکند و تصوی انتزاعی جامعی از آیندۀ زندگی انسان در
جهان و نحوۀ حصول به آن را ف اهم میسازد این ف ایند از دو ط یق رُخ میدهد:
نخست آنکه؛ بازیهای تمایز و تضاد با تبدیل شدن به روح زمانه ،نوعی وحدت روحی در

جامعه (از ط یق تمایز و تضاد با «دیگ ی») ایجاد میکنند و به این ت تیب ،باعث تکوین

آگاهی ،احساسات و روحیّات جمعی مشت ک دربارۀ ب ت ی ،اصالت و ش افت خود نسبت به
«دیگ ی» میگ دند دوم آنکه؛ ایدۀ اعالی س مشق موجود در ه بازی تمایز و تضاد به م ور
در تمام هستیهای سازندۀ آن جامعه بازتاب مییابد و ه دو سوی یک بازی تمایز و تضاد ،با
تاکید ب اصالت و اطمینان بخشی ایدۀ اعالی س مشق خود (ب ای تحقّق آرمان یک زیست

ممکن بهت ) ،انضباط خاصّ خود را در تمام قلم وهای حیات ذهنی و زیستی آحاد جامعه
گست ش میدهند؛ محدودیتها و تح یفهای نی ومندی ب شیوۀ تفک و زندگی انسان اعمال
میکنند و ایدۀ اعالی س مشق خود را در تمام ت تیبات اجتماعی مانند دولت ،نظام قوانین،
سنّتهای فک ی ،نظام تعلیمی ،قالبهای ادبی ،ژان های هن ی ،ماکسیمهای اخالقی ،رسوم و
عادات ،و دیگ ساحات حیات ف د و جامعه تس ّی میبخشند به این ت تیب ،ه بازی تمایز و
تضاد شیوۀ تفک و عمل تازه ای را در جامعه اقتضاء مینماید؛ جایگاه انسان در جهان و

 - 1طبیعتاً معنا ،معیارها و مصادیق یک وضعیّت زیستی ممکن بهت  ،می تواند از زمینه و زمانه ای به زمینه و زمانۀ دیگ
متفاوت باشد
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زندگی و رابطۀ عقل/ایمان را از نو بازسازی میکند و در ادامه ،کلّیۀ نی وها و منابع اصلی

جامعه را ب ای تحقق ایدۀ اعالی س مشق به ح کتی تمام عیار در میآورد
در عین حال ،ه بازی تمایز و تضاد به م ور بازیهای زبانی واضح و متمایز خاصّ خود را

تولید میکند و اشت اکات لفظی موجود در بازیهای تمایز و تضادِ رخداده ،به معنای تک ار
همان بازی با همان نتایج ض وری در جوامع مختلف نیست بدون این بازیهای زبانی اساس ًا
امکان شکل گی ی یک بازی تمایز و تضاد بزرگ وجود نداشته و در نتیجۀ همین بازیهای

زبانی و دای ۀ واژگانی خاصّ مندرج در ه ایدۀ اعالی س مشق است که تمایز ذهن و زیست
معقول از نامعقول ،اخالقی از غی اخالقی ،خوب از بد و نظای آن در ه جامعه ممکن
میگ دد بدین سان ،بازیهای تمایز و تضاد و ایدۀ اعالی س مشق موجود در آنها ،با بازیهای

زبانی و نظم واژگانی واضح و متمایز خود ،الهام بخ حیات ذهنی و زیستی اکث یت جامعه
میشوند و اکث یت ،بدون آن قادر به جنب و تغیی محتوا و شکل زندگی خود در جامعه
نیست
پایۀ چاارم؛ بازیااي تمایز و تضاد در هو جامعه بواي اكثویت اعضاي جامعه مانند
نوعی «انقالب و روح زمانه» قاب درک است.
اساساً نه همۀ بازیهای تمایز و تضادِ رخداده در تاریخ حیات یک جامعه ،بلکه فقط بازیهای
تمایز و تضاد بزرگ ،قابلیت خلق دگ گونیهای ذهنی و زیستی عمده در آن جامعه را دارند

بازیهای تمایز و تضاد بزرگ در پی آغازهای دوران ساز (مانند ب آمدن اَب انسانها ،ظهور ادیان و
فِ ق بزرگ ،وقوع انقالبهای سیاسی و صنعتی ،جنگهای عمده ،تحوالت علمی و نظای آن) آغاز
می شوند و با آغاز آن ،ه دو سوی یک بازی تمایز و تضاد ،تمام امکانات مادّی و معنایی خود
را ب ای معقول ساختن آن بازی در جامعه و توجیه ب ت ی ذاتی ایدۀ اعالی س مشق خود
نسبت به ه ایدۀ اعالی دیگ ی مص وف میسازند در این میان ،ه دو ط ف بازیهای تمایز و

تضاد میکوشند تا بینشی استوار و مطمئن از «حقیقت ،معنا و روش یک وضعیّت زیستی
ممکن بهت » ب ای انسان در جهان بدست داده و آن را در جامعه درونی سازند به نحوی که
اوالً؛ اصالت و بداهت این ایدۀ اعالی س مشق در آن جامعه ،به آسانی قابل انکار نباشد و ثانیاً؛
وارد ک دن مسائل خارج از ایدۀ اعالی س مشق در جامعه دشوار شود به این ت تیب ،با آغاز

یک بازی تمایز و تضاد در یک جامعه ،ذهنیّت اکث یّت اعضای آن جامعه ،چنان درگی بازی
تمایز و تضاد جاری و بازیهای زبانی مسحور کننده آن میشود که امکان بی ون آمدن از آن
بازی ،به راحتی ممکن نبوده و میل و ارادۀ اکث یت جامعه به آن دسته از صورتهای ذهنی و

 - 1در اینجا ،واژۀ «بازیهای زبانی» را از ویتگنشتاین متأخ أخذ ک ده ام (ر ک ؛ ویتگنشتاین .)1380
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زیستی تعلق می گی د که با ایدۀ اعالی س مشق بازی تمایز و تضاد جاری در آن جامعه ،تطابق
و سازواری بیشت ی دارد بدین سان ،بازیهای تمایز و تضاد در ه دوره ای از تاریخ حیات
یک جامعه« ،روح زمانه» در آن دوره از تاریخ حیات آن جامعه را بازتاب میدهند

پایۀ پنجم؛ به تبع منفود بودن هستی هو جامعه ،بازیااي تمایز و تضاد رخداده در
تاریخ هو جامعه« ،یگانه و خاصّ آن جامعه» است.
تاریخ ذهنیّت توسعه در ه جامعه ،خصلتی یگانه و خاصّ آن جامعه دارد چ اکه اوالً؛
بازیهای تمایز و تضاد رخداده در تاریخ یک جامعه ،در زمینه و زمانۀ متفاوتی از جامعۀ دیگ

رخ میدهد و بناب این هیچ بازی تمایز و تضادی دو بار تک ار نمیشود؛ ثانیاً؛ در ساختار تألیفی

ه بازی تمایز و تضاد ،نگاه متفاوتی نسبت به «حقیقت و معنای انسان ،جهان و زندگی» و به
تبع آن« ،جایگاه و نحوۀ بودن انسان در جهان و زندگی» وجود دارد؛ ثالثاً؛ متناسب با این نحوۀ
نگاه خاصّ ،ایدۀ اعالی س مشق موجود در ه بازی تمایز و تضاد ،منف د و منحص بف د بوده و
الگوی زیست ممکن بهت خاصّ خود را در آن جامعه بَ میسازد لذا با وجود ب خی
شباهتهای تاریخی  ،تاریخ ذهنیّت توسعه در ه جامعه باید جدا و مستقل از تاریخ ذهنیّت
توسعه در جوامع دیگ ف ض و فهمیده شود ه یک از ما در هنگام تولّد خوی  ،به ه لحظه
از تاریخ حیات جامعۀ خود پ تاپ شده باشیم؛ در متن یک بازی تمایز و تضاد بزرگ ق ار
گ فته ،گ فتار آن شده و ناگزی در آن پ سه زده و زندگی میکنیم بدین سان ما در درون

بازیهای تمایز و تضاد بزرگ زائیده شده ،زیسته و میمی یم بازیهای تمایز و تضاد رخداده در
تاریخ ه جامعه ،هستی یگانه و وضعیّت خاصّ ذهنی و زیستی انسان در آن جامعه را بَ ساخته
و اساساً در بست همین بازیهای تمایز و تضاد بزرگ و ب اث رقابت ،منازعه و تالش ه دو
سوی بازی ب ای پی وزی است که تاریخ ذهنیّت توسعه در ه جامعه ،به نحوی متفاوت از
جامعۀ دیگ هستی ،محتوا و جهت یافته است بدین سان اکنونیّت وضعیّت ذهنی و زیستی
انسان در ه جامعه ،ف آوردۀ بازیهای تمایز و تضاد رخداده در تاریخ حیات آن جامعه و ایدۀ
اعالی س مشق جاری در این بازیهای تمایز و تضاد است
پایۀ ششم؛ هو بازي تمایز و تضاد « ،ساختار تفكو ،شيوۀ زندگیِ روزموه و نظاام
اخالقی خاصّ خود» را در جامعه بَو میسازد.

 - 1مفهوم «پ تاپ شدگی» را از پدیدارشناسی هایدگ گ فته ام (ر ک ؛ هایدگ 1386؛ اسپیگلب گ )1392
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با ف ض اینکه ه بازی تمایز و تضاد ،حاوی ایدۀ اعالی س مشق خاصّی در باب از

«حقیقت و معنای انسان ،جهان و زندگی» و به تبع آن« ،جایگاه و نحوۀ بودن انسان در جهان و
زندگی» است؛ بناب این متناسب با محتوای خاصّ ه ایدۀ اعالی س مشق ،منظومه ای از
مفاهیم ،انگاره ها ،ساختارها ،راهب دهای زیستی و اَشکال زندگی روزم ه و نظم نمادین خاصّ

خود آن در جامعه تولید و تنظیم میشود آغاز بازیهای تمایز و تضاد بزرگ نه تنها روح و
احساس یک جامعه را در تمایز و تضاد با روح و احساس جامعۀ دیگ ق ار میدهد که در عین

حال ،قواعد و ساختار توجیه خاصّ خود را در آن جامعه بَ ساخته و به نحوی تاریخی چونان
دستی نام ئی مشخص میکنند که کدام الگوهای گفتار و ک دار اساساً اصیل و سوق دهندۀ
انسان به سوی «یک وضعیّت زیستیِ ممکنِ بهت در جهان» بوده و کدام یک نیست در ف ایند

بازی تمایز و تضاد ،ایدۀ اعالی س مشق موجود در بازی ،به نحوی روشن اوصاف و صُور
موجّه و معقول یک زیست ممکن بهت را در جامعه تعیین میکند و آن اوصاف و صُور را به
حوزۀ عمومی میکشاند در این میان ،ف د بویژه در ج یان آموزش رسمی ،کلّیت محتوای ایدۀ

اعالی س مشق موجود در بازی تمایز و تضاد جاری را ف ا گ فته و این آگاهی بنیادی قاعده

گونه را به ناچار در زندگی روزم ه به کار میبندد چ اکه در صورت عمل خالف قاعده،
مط ود اکث یّت جامعه میگ دد به این ت تیب ،بازیهای تمایز و تضاد رخداده در تاریخ یک

جامعه و ایدۀ اعالی س مشق موجود در آنها ،منطق و شیوۀ تفک انسان دربارۀ حقیقت و معنای
یک زیست ممکن بهت و نحوۀ حصول به آن را در آن جامعه معیّن نموده و اساساً ذهن انسان

بدون این بازیهای بزرگ قادر نیست به داوری نهایی در باب اوصاف و صُور یک وضعیّت

زیستی ممکن بهت دست یابد چون داوری نهایی انسان در باب حقیقت ،معنا و روش یک
زیست ممکن بهت و نحوۀ حصول به آن در ه جامعه ،به بازیهای تمایز و تضاد بزرگ رخداده
در تاریخ آن جامعه و ویژگیهای خاصّ ایدۀ اعالی س مشق موجود در این بازیها ب میگ دد؛
بناب این تصوّرات ف د در ه جامعه در باب اوصاف و صُور یک وضعیّت زیستی ممکن بهت ،

تنها در درون بازیهای تمایز و تضاد رخداده در تاریخ آن جامعه به رسمیّت شناخته میشود نه
خارج از آن به این ت تیب ،بازیهای تمایز و تضاد ،قدرتی مطلقه داشته و دعاوی کالن در یک
جامعه ب ای مش وعیت بخشی به خود نیازمند إرجاع ص یح یا ضمنی به بازی تمایز و تضاد
جاری در آن جامعه اند در نتیجه ،بازیهای تمایز و تضاد هم سازنده ،هم ب انگیزاننده و هم
محدود کنندۀ انسان در خود انسان ،جهان و زندگی اند و بدون این بازیها ،انسان در هیچ
جامعه ای قادر نیست تا از ش ایط وجودی و هستی اجتماعی خود ،آگاهی اصیل و ریشه داری
کسب کند و نسبت به محتوای یک وضعیّت زیستی ممکن بهت به مثابۀ موضوع محوری
زندگی روزم ۀ خود ،مع فت موجّه و معتب ی به دست آورد
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پایۀ هفتم؛ بازیااي تمایز و تضاد «روح مطل » و «منط نفی/طاود ذا گوایاناه»
دارند.
ایدۀ اعالی س مشق موجود در ه بازی تمایز و تضاد ،تفاسی ی جامع و بینشی منتظَم از

«حقیقت و معنای انسان ،جهان و زندگی» و به تبع آن« ،جایگاه و نحوۀ بودن انسان در جهان و
زندگی» به دست داده و به نحوی مطلق ،به اندیشه ،امور و اشیاء محتوا ،شکل و جهت

میبخشد به این ت تیب ،بازیهای تمایز و تضاد در ذات خود و خواه ناخواه ،ع صۀ ب خورد
تفاسی ی مطلق و متباین در باب سعادت اند و این جزم اندیشی تمام عیار در باب اصالت و
حقّانیت خود ،جایی ب ای ایدۀ اعالی س مشق ط ف دیگ بازی باقی نمیگذارد ه بازی تمایز

و تضاد ادّعای ب ت ی ذاتی خود ب بازیهای پی از خود را مط ح میکند و در م احل آغازین
یک بازی تمایز و تضاد ،ه دو سوی بازی با تحقی ایدۀ اعالی س مشق ط ف دیگ  ،آن را
بیهوده و ابتذال آلود مع فی نموده و همزمان مدّعی حصول به حقیقتی نهایی در باب الگوی
یک زیست ممکن بهت میشوند بدین سان ،بازیهای تمایز و تضاد را باید اصلی ت ین راهنمای

اندیشه و عمل انسان در ه جامعه (ب ای حصول به یک وضعیّت زیستی ممکن بهت ) در نظ
گ فت که بیشت ین هماهنگی ذهنی و زیستی را در میان اکث یت آن جامعه ایجاد میکنند نفسِ
این ام با کار تاریخی مداوم بازیگ ان درگی در یک بازی تمایز و تضاد بزرگ رخ میدهد و
ه دو سوی بازیهای تمایز و تضاد ،با تاکید بی پایان ب معقولیّت و ب ت ی ذاتی ایده اعالی

س مشق خود ،ایدۀ اعالی س مشق دیگ ی را ش ّ مطلق مع فی نموده و میکوشند تا ایدۀ ایده

آل خود (در باب زیست ممکن بهت ) را به فلسفه و غایت حیات اکث یت جامعه تبدیل کنند به
این ت تیب ،بازیهای تمایز و تضاد حامل صورتی خیالی از یک زیست ممکن بهت ب ای انسان
در جهان (خواه این یا آن جهان) می شوند و ه دو سوی این بازیها ،هم توضیحی از ریشۀ
دردها و رنجهای انسان در جهان و زندگی و هم توصیفی از یک زیست ممکن بهت و نحوۀ

حصول به آن و هم تصوی ی از آیندۀ زیستی انسان در جهان (این یا آن جهان) به دست
میدهند
با این حال ،در ه جامعه در کنار یک بازی تمایز و تضاد بزرگ ،خُ ده بازیهای متنوعی نیز
وجود دارن د که اغلب با بازی تمایز و تضاد بزرگ هماهنگ بوده و تنها ب خی از بازیهای خُ د
در تعارض با آن بازی بزرگ ق ار میگی ند با این حال ،این بازیهای خُ د نمیتوانند به نمونه
وار عص خود در آن جامعه تبدیل شوند طبیعتاً ایدۀ اعالی س مشقِ موجود در ه بازی تمایز
و تضاد ،به اندازۀ توانمندی خود ب ف از خُ ده بازیهای تمایز و تضاد و ایدهها و اَشکال زیستی
مندرج در آنها ق ار گ فته و در ادامه ب آنها تاثی میگذارد
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پایۀ هشتم؛ هو بازي تمایز و تضاد «خصلتی موقّت» داشاته و باه نحاو تااریخی
جاي خود را به بازي جدید میدهد.
بازیهای تمایز و تضاد در پی سلسله ای از رخدادها مانند ظهور اَب انسانها ،ادیان و فِ ق،

جنگها ،انقالبها ،تحوّالت علمی و صنعتی و نظای آن ب میآیند؛ استوار میشوند؛ استم ار
تاریخی مییابند و در دو صورت ،زمینه ب ای افول و انحالل یک بازی تمایز و تضاد بزرگ و

آغاز بازی جدید هموار میشود :نخست؛ زمانی است که یک بازی تمایز و تضاد نابجا جلوه
گ شود چ اکه با ایدۀ اعالی س مشق خود نمیتواند مقتضی ایجاد زیست ممکن بهت موعود
خود در جامعه گ دد در این ش ایط ،تالزمات موعود در ب اب تناقضات موجود رنگ میبازد و

با ب وز «بح ان ایدۀ اعالی س مشق» ،و ظهور نشانههای ناکارایی ،ناسازواری درونی ،به هم
ریختگی ،اغتشاش و آشفتگی بی سابقه در حیات مادّی و معنایی اکث یّت اعضای جامعه ،بازی
تمایز و تضاد جاری به تدریج نابجا ،بی اعتبار ،نامعقول و نهایتاً نامش وع جلوه گ میشود در
این ش ایط ،اب های ت دید ب اصالت ،معقولیّت و اطمینان بخشی ایدۀ اعالی س مشق بازی

تمایز و تضاد جاری در جامعه سایه میافکند؛ بیگانگی با ایدۀ اعالی س مشق رشد مییابد و با
افول و م گ تدریجی آن ایدۀ اعلی ،زمینه ب ای انحالل بازی تمایز و تضاد جاری و آغاز بازی
تمایز و تضاد جدید در جامعه هموار میگ دد بازی جدید با ایدۀ اعالیی س مشق جدید و
ادّعای تمهید یک زیست ممکن بهت ب ای انسان در جهان ،ض ورت خود را توجیه میکند و از

ع صۀ بالقوّگی پای به ساحت فعلیّت میگذارد دوم؛ زمانی است که یک بازی تمایز و تضاد

جدید ،بتواند با ایدۀ اعالی س مشق خود ،یقین عقلی یا ایمانی اکث یّت را نسبت به حقانیّت
خود ب انگیزاند
در این دو حالت ،فضای جدیدی در جامعه ظاه میشود و بازی تمایز و تضاد جدید،
خود را در نظ اغلب اکث یّت اعضای جامعه همچون گذر از بینشی ابتدایی و ناعادالنه به

بینشی عمیق و عادالنه ،جا می اندازد با این وصف ،بازیهای تمایز و تضاد در ه جامعه
خصلتی موقّت دارند و هیچ بازی تمایز و تضادی دائمی نیست بلکه در نهایت (ولو پس از
یک هزاره) پایان مییابد  1ب اث رخداد متوالی بازیهای تمایز و تضاد بزرگ و به دلیل بی پایان
بودن این روند ،الگوی زیست انسان در هیچ جامعه ای در یک نکته متوقف و ثابت باقی
نمیماند بلکه به تدریج ،مسی دگ گونی و بازسازی تاریخی ناتمام خود را طی میکند

 -1مانند بازی تمایز و تضاد «یونانی/غی یونانی» که از ق ن پنجم قبل از میالد تا ق ن پنجم بعد از میالد در تاریخ غ ب
استم ار داشت (ر ک ؛ ستاری  1395الف)
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پایۀ نام؛ بازیااي تمایز و تضاد رخداده در هيچ جامعه اي« ،ویژگای خطّای و یاا
دوري» ندارند.
همۀ جوامع (حتّی جوامع سنتی) ،متناسب با بازیهای تمایز و تضاد رخداده در تاریخ خود،

دچار ایستایی یا دگ گونی شده اند با این حال ،بازیهای تمایز و تضاد رخداده در تاریخ
خصلتی غی خطّی ،تک ار ناپذی و گسسته دارند ه بازی تمایز و تضاد رُخدادی خاصّ و
منحص بف د در تاریخ حیات ه جامعه بوده و اگ چه ممکن است یک بازی تمایز و تضاد
عناص ی از بازیهای تمایز و تضاد پیشین را در خود جذب و ادغام کند؛ امّا همواره میان
بازیهای تمایز و تضاد رخداده در تاریخ یک جامعه ،گسست بنیانی وجود دارد در این میان،

چون تاریخ ذهنیّت توسعه در ه جامعه ،از ش ایط بازیهای تمایز و تضادِ رخداده در آن جامعه
ب خاسته است؛ بناب این به موازات انتقال از یک بازی تمایز و تضاد به یک بازی تمایز و تضاد
دیگ  ،ذهنیّت توسعه در آن جامعه دچار قبض و بسط تاریخی میشود به این ت تیب ،هم
محتوای بازیهای تمایز و تضاد در ه جامعه ،متفاوت از جامعۀ دیگ است و هم ،تاریخ ذهنیّت

توسعه در هیچ جامعه ای روند خطّی ثابت ،پیوسته و یکنواختی نداشته چ اکه محور بازیهای
تمایز و تضاد رخداده در هیچ جامعه ای ،ایستا و در یک راستا باقی نمیماند؛ بلکه متناسب با
انتقال از یک بازی تمایز و تضاد به بازی تمایز و تضاد دیگ در یک جامعه ،تاریخ ذهنیّت
توسعه در آن جامعه ،دستخوش گسست و تغیی میشود ه بازی جدید با تولید ایدۀ اعالی
س مشق متفاوتی در باب «معنا و حقیقت انسان ،جهان و زندگی» و به تبع آن« ،جایگاه انسان و

نحوۀ بودن او در جهان و زندگی» ،درک جدیدی از «حقیقت و معنای یک وضعیّت زیستی
ممکن بهت ب ای انسان در جهان و نحوۀ حصول به آن» به دست میدهد و از این ط یق ،مدعی
ارائۀ بین و روش رشد یافته ت ی در باب یک وضعیّت زیستی ممکن بهت نسبت به بازیهای
تمایز و تضاد پیشین است
پایۀ دهم؛ ذهنيّت توسعه در همۀ جوامع« ،ازليّت ،نسابيّت و ناتماميّات تااریخی»
دارد.
ذهنیّت توسعه در همۀ جوامع ض ورت ًا «ازلیّت ،نسبیّت و ناتمامیّت تاریخی» دارد چ اکه
جستجوی یک وضعیّت زیستی ممکنِ بهت ب ای انسان در جهان ،با آغاز حیات نوع بش در
همۀ اجتماعات و جوامع بش ی آغاز یافته و تا پایان حیات نوع بش  ،در همۀ اجتماعات و
جوامع بش ی پایان ناپذی باقی خواهد ماند بی گمان در تاریخ همۀ جوامع ،بازیهای تمایز و

 - 1در اینجا ،از گسست مع فت شناختی باشالر ( ،)1385در زمینه ای دیگ به ه ب ده ام
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تضاد بزرگی رُخ داده و اساساً نمیتوان جامعه ای بدون بازی تمایز و تضاد در تاریخ یافت

تاکنون الگوی یک وضعیّت زیستی ممکن بهت ب ای انسان در جهان ،بی از ه عاملی در
قالب همین بازیهای تمایز و تضاد بزرگ و ایدۀ اعالی س مشق موجود در این بازیها ع ضه
شده و خارج از این بازیها ،نمیتوان تاریخ ذهنیّت توسعه و اکنونیّت وضعیّت ذهنی و زیستی

انسان در یک جامعه را فهمید و توضیح داد در واقع ،این بازیهای تمایز و تضاد بزرگ رخداده
در تاریخ حیات یک جامعه است که باعث ب پایی وضعیّت کنونی انسان در آن جامعه و
بازتولید تاریخی این وضع در آن جامعه شده است به این ت تیب ،اکنونیّت انسان و امکانهای
آینده او د ر ه جامعه ،نه تنها جدا از بازیهای تمایز و تضاد رخداده در تاریخ آن جامعه نیست

بلکه وضعیّت امور و اشیاء ،در اصل نتیجه و نمودی از بازیهای تمایز و تضاد رخداده در تاریخ
حیات آن جامعه است

تحلي ناایی
تاریخ ذهنیت توسعه تاریخ جستجوی یک زیست ممکن بهت ب ای انسان در جهان؛ عناص
زی بنایی سازنده آن «غ یزۀ بقاء ،اسطوره ،االهیات ،تصادف و عقل/علم مدرن» و نی وی اصلی
ح کت دهندۀ آن «بازیهای تمایز و تضاد بزرگ» رخداده در تاریخ حیات ه جامعه بوده است

اساساً تاریخ ذهنیت توسعه در ه جامعه بی از ه چیز ،ب اث ب وز بازی تمایز و تضاد میان
گ وهها و ملل مختلف قبض و بسط تاریخی یافته است در تاریخ حیات ه جامعه ،بازیهای
تمایز و تضاد بزرگی شکل گ فته و در درون ه یک از این بازیها ،همواره مواجهه ای میان

یک «خود و جهانِ خود» با یک «دیگ ی و جهانِ دیگ ی» به وضوح ج یان داشته است
گ وهها و ملل مختلف در تولید اجتماعیِ هستی خود ،به نحوی اجتناب ناپذی وارد بازی
تمایز و تضاد با دیگ ها یا همان گ وهها و ملل دیگ شده و این بازیهای تمایز و تضاد،
همزمان درب دارندۀ «ش ایط مادی» و «ش ایط غی مادیِ» ه دو سوی بازیهای تمایز و تضاد در
ه جامعه بوده است به این ت تیب ،تاریخ ذهنیت توسعه تنها و ص فاً حاوی ایده هایی کامالً
عینی و فارغ از ارزش نبوده و بالعکس ،ریشۀ اصلی تمایز و تضاد ملل مختلف با یکدیگ را
باید در درجۀ نخست در نحوۀ نگاه هستی شناختی متعارض آنها به «انسان ،جهان و زندگی»
جستجو ک د ه بازی تمایز و تضاد ،دارای یک «ایدۀ اعالی س مشق» و «بازیهای زبانی خاصّ

خود» بوده و در همین بست است که تاریخ ذهنیت توسعه در ه جامعه ،به نحوی متفاوت از
جامعۀ دیگ هستی ،محتوا و جهت یافته است بازیهای تمایز و تضاد ب ای اکث یت اعضای
جامعه مانند نوعی «انقالب» قابل درک بوده و این بازیهای بزرگ در ه دوره ای از تاریخ
حیات یک جامعه« ،روح زمانه» در آن دوره از تاریخ حیات آن جامعه را بازتاب میدهند و
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گ نه یافتن موارد استثناء ،ممکن و آسان است به تبع منف د بودن هستی ه جامعه ،بازیهای

تمایز و تضاد رخداده در تاریخ ه جامعه« ،یگانه و خاصّ آن جامعه» است از آن حیث که
بازیهای تمایز و تضاد «روح مطلق» و «منطق نفی/ط د ذات گ ایانه» دارند بناب این ه بازی،

« ساختار تفک  ،شیوۀ زندگیِ روزم ه و نظام اخالقی خاصّ خود» را در جامعه بَ میسازد در

عین حال ،ه بازی تمایز و تضاد خصلتی موقّت و منف د داشته و به نحو تاریخی ،جای خود
را به بازی جدید میدهد در نتیجه ،بازیهای تمایز و تضاد رخداده در تاریخ هیچ جامعه ای،
«ویژگی خطّی ،تک ار پذی و یا دوری» ندارند هم محتوای بازیهای تمایز و تضاد در ه
جامعه ،متفاوت از جامعۀ دیگ است و هم ،تاریخ ذهنیت توسعه در هیچ جامعه ای روند خطّی

ثابت ،پیوسته و یکنواختی نداشته چ اکه محور بازیهای تمایز و تضاد رخداده در هیچ جامعه

ای ،ایستا و در یک راستا باقی نمیماند؛ بلکه متناسب با انتقال از یک بازی تمایز و تضاد به
بازی تمایز و تضاد دیگ در یک جامعه ،تاریخ ذهنیت توسعه در آن جامعه ،دستخوش گسست
و تغیی میشود بدین سان تاریخ ذهنیت توسعه در ه جامعه ،باید بی از ه چیز در پ تو
بازیهای تمایز و تضاد بزرگِ رخداده در تاریخ حیات آن جامعه و ایدۀ اعالی س مشق موجود

در ه یک از این بازیها فهم و توضیح داده شود چ ا که همین بازیهای تمایز و تضاد بزرگ و
ایدۀ اعالی س مشق موجود در آنها ،اکنونیّت حیات ذهن و تج بۀ زیستۀ انسان در ه جامعه و

امکانهای آیندۀ او در همان جامعه را بَ ساخته اند
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