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  »توسعه«ماهيت واژگاني و مدلولي  يدرباره
  محمديمحمدتقي جان

  
هاي ذهن انسان مبني بر وضع نويسنده در اين مطلب با توسل به يكي از توانايي

بندي تازه و ي يك تقسيم، به ارائههاآني كاربست و اطالق واژگان و نحوه
ردازد. اين پبا مدلولشان مي هاآنبديع از انواع واژگان به لحاظ وضع و نسبت 

گيرد تا به صورت كلي ي يك تحليل منطقي صورت ميبندي به قصد ارائهتقسيم
جايگاه مفاهيم در نسبت با وضع و كاربرد انساني مشخص شود. با اين كار، 

ي توسعه امري از دهد كه برخالف تصور متداول، مدلول واژهنويسنده نشان مي
ني متفاوتي را بر آن بار كرد. اين شده و جزمي نيست كه نتوان معاتعيين پيش
-منطقي نگاشته شده است و موضوع آن را مي-ي كوتاه با روشي انتزاعيمقاله

   شناختي توسعه جاي داد.ي مباحث معرفتتوان در زمره
  
 

  

تصورات ذهني تمامي واژگان بر مفاهيم و 
اي از اين مفاهيم و تصورات داللت دارند. دسته

ي اند؛ مثالً واژهبر اشياي خارجي دالذهني، خود 
درخت بر تصور ذهني درخت و اين تصور بر 
شيئي خارجي با مشخصات معين (يعني درخت 
واقعي موجود در جهان خارج) داللت دارد. در 

اي از واژگان بر مفاهيم و تصوراتي مقابل، دسته

ازاي خارجي (به معناي كنند كه مابهداللت مي
ي حسي) ندارند، بلكه بر معاني و قابل اشاره

كنند. به لحاظ مدلول، اعتبارات ذهني داللت مي
ي ديگر قابل ي اخير خود به سه دستهاين دسته

واضح  هاآنواژگاني كه مدلول  -1تقسيم است: 
واضح  هاآنواژگاني كه مدلول  -2است و متمايز 

واژگاني كه مدلول  -3است ولي متمايز نيست 

  مطالعات و تحقيقات مبينمؤسسة
  12 شمارةجستار سال نخست، ؛ »جستارهاي مبين«

  28/4/1392:  تاريخ انتشار
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در اينجا  1نه كامالً واضح است و نه متمايز. هاآن
امري تشكيكي است و به معناي حدي » وضوح«

از آشكارگي و پديدار شدن مفهوم و يا تصور 
براي ذهن است. اما متمايزْ مفهوم و تصوري است 

ش آن را كامالً متفاوت و مغاير كه شدت وضوح
با ديگر تصورات و مفاهيم ساخته باشد. بنابراين 
امر متمايز ضرورتاً واضح نيز هست ولي واضح 

ي اضرورتاً متمايز نيست. براي ايضاح ذكر نكته
در اين است كه در  3و  2ضروري است: تفاوت 

-ي تعريف مي، ذهن بدون نياز به اعتبار و ارائه2
ي مفهوم و يا تصور را در حالت تواند نوع

براي  3غيرمتمايز از اغيار تشخيص دهد ولي در 
ي تعريف، تعيين چنين تشخيصي به ارائه

 مشخصات و يا اعتبار نياز است. 

تمايزْ مستلزم مشخص شدن حدود است و 
آنچه كه حدودش مشخص شود خالي از ابهام 
خواهد بود. به عبارت ديگر تمامي اجزاي مقوم 

متمايز براي ذهنْ آشكار و معلوم است. حال امر 
الذكر ناظر به بندي فوقبا اين توجه كه دسته

 هاآني شدهمحقق» كاربرد«واژگان و » وضع«

                                                              

واژگاني كه مدلول آنها واضح نيست «ي چهارمي با عنوان بندي محصور است. البته به لحاظ منطقي دسته. اين تقسيم 1
به اين سه قابل افزودن خواهد بود، ولي بايد توجه داشت كه چنين واژگاني عمالً وجود ندارند و قابل » ولي متمايز است

در اين  .وضع نيستند، چرا كه ممكن نيست تصور و يا مفهومي متمايز از ساير مفاهيم و تصورات باشد ولي واضح نباشد
  بيان، تمايز فرع بر وضوح است.    

  ي داللت تضمني و يا التزامي و نيز مجاز و استعاره و نظاير آن از اين بحث خارج است.. بحث نحوه 2
و يا  2ي اي به دستهاي در اينجا حائز اهميت است: در بسياري موارد ممكن است مشخص كردن تعلق واژه. ذكر نكته 3

و يا بسيار دشوار باشد، ولي تشخيص پر و يا خالي بودن ظرفيت مدلولي با توجه به شاخص مذكور در  ناممكن 3ي دسته
 ي يك تحليل منطقي صورت گرفته استي يادشده به قصد ارائهمتن قابل انجام است. در واقع تقسيم واژگان به سه دسته

اينكه  ييمشخص شود. ولي در مطلب حاضر شناسا تا به صورت كلي جايگاه مفاهيم در نسبت با وضع و كاربرد انساني

اي كه بر توان گفت واژهها است، ميتوسط انسان
مفهوم و يا تصوري واضح و متمايز داللت دارد، 

و يا » وضع«ي اي است كه در مرحلهآن واژه
، تمامي حدود و اجزاي مقوم آن »بردكار«

چنين واژگاني را نگارنده  2مشخص شده باشد.
نامد. به عبارت ديگر نگارنده به مي» ظرفيت پر«

صورت انتزاعي براي هر واژه به لحاظ مدلولش 
گيرد كه اين ظرفيت با حدود ظرفيتي در نظر مي

و عناصر مقوم آن متناسب است. اگر تمامي 
- و تمامي حدود مشخص باشند، ميعناصر مقوم 

توان گفت ظرفيت مدلول آن واژه پر است؛ يعني 
مدلول كامالً آشكار و معين است. اما مدلول 

الذكر متمايز نيستند. فوق 3و  2ي واژگان دسته
معناي اين سخن آن است كه حدود و عناصر 
مقومشان كامالً مشخص نيست. نگارنده اين 

داراي «لي، واژگان واژگان را به لحاظ مدلو
نامد. يعني بخشي از مدلول مي» ظرفيت خالي

پنهان و غيرمقصود مانده است و آشكارگي  هاآن
مستلزم نوعي از تعيين  هاآنو معين شدن كامل 

    3و اعتبار است.



  
  

      

  محمدیمحمدتقی جان
.pdf12ostarj/Vol.1mrsi.ir/jostar.http://  

  

3 

بايد توجه داشت كه ظرفيت مدلولي هيچ 
تواند كامالً خالي باشد، چرا كه وضع اي نميواژه

مدلول آن  شناساييه، متأخر از و كاربرد واژ
توسط ذهن است و لذا خالي بودن كامل ظرفيت 

وجه و مهمل بودن اصل مدلولي به معناي بي
خواهد بود. بنابراين ضرورتاً مدلول هر » وضع«

واژه تا حدودي مشخص است ولي بسته به ميزان 
گيرند. قرار مي 3و  2هاي ها در دستهآن، واژه

مشخصات معلومِ مدلول  و مقوماتاگر حدود، 
باشد كه ذهن بتواند بدون نياز به اعتبار  قدرآن

و تعيينِ قراردادي از شنيدن واژه به مدلول آن 
قرار خواهد  2ي منتقل شود آن واژه در دسته

گرفت. ولي اگر ظرفيت مدلولي واژه چندان خالي 
باشد كه براي انتقال به مدلولْ نياز به اعتبار و 

باشد، آن واژه  ييهايا مشخصه تعيين تعريف و
ي خواهد بود. به طور مثال واژه 3ي در دسته

اي است كه تمامي حدود و واژه» فرهنگ«
مدلول آن مشخص نيست، ولي چندان  مقومات

هست كه ذهن از شنيدن آن به مدلولي كمابيش 
مشخص منتقل شود؛ هر چند كه مثالً نتواند مرز 

صراحتاً » فكريميراث «و يا » تمدن«آن را با 
» عدالت«اي نظير مشخص و متمايز كند. اما واژه

گيرند، چرا كه قرار مي 3ي در دسته» ايمان«و يا 
هر چند كه تصوري مبهم  هاآنذهن از شنيدن 

كند ولي همواره براي بحث دقيق، در حاصل مي

                                                              

در  3و  2ي پر است يا نه، به ميزان زيادي وافي به مقصود خواهد بود و لذا دشواري تفكيك واژگان دستهواژه ظرفيت
  عمل خللي در تحليل حاضر پديدار نخواهد كرد. 

فعالً  براي آن نيافت. بگذاريد براي پيشبرد بحثدقيق نيست، ولي نگارنده جايگزين دقيقي » شبه مدلول«. البته عبارت  4
  آن را بپذيريم.

با اين سئوال مواجه است كه معنا و  هاآنمقابل 
به چه » جا و اكنوندر اين«مراد از آن چيست و 

گيرد؟ به عبارت ديگر ذهنِ مدقق چيزي تعلق مي
از شنيدن اين واژگان همواره آگاهي از مراد 
مطلوب گوينده را ضروري دانسته و در جهت 

  كند.يافتن و تصريح آن تالش مي
ي سوم در البته ذهن در مقابل واژگان دسته

ي مواجهه، نوعي از انتقال به معنا را همان لحظه
دارد؛ و چنين نيست كه معطل و منتظر تعيين 
مراد مطلوب شود. آنچه در اينجا بيان شد با 
مطلب اخير تعارضي ندارد؛ چه آنكه اشاره شد 

تواند به كلي اي نميظرفيت مدلولي هيچ واژه
خالي باشد و لذا به همان اندازه كه ظرفيت آن 
محتوي است، عمل داللت و انتقال ذهني ولو به 

صريح انجام خواهد شد. ولي نكته در نحو غير
ي ي اوليهاينجاست كه آنچه ذهن در لحظه

منتقل  هاآنمواجهه با اين دسته از واژگان به 
 4است.» شبه مدلول«شود نه مدلول كه نوعي مي

حاكي از آن است كه براي » شبه مدلول«عبارت 
ي اين دسته از واژگانْ ذهن ابتدائاً و در لحظه

يابد، بلكه به مقوم اصلي را نمي مواجهه، اجزاي
ي برخي از مقومات واژگانِ موجود در واسطه
- شبه«ي آن واژه، برخي خانوادهي همشبكه

دهد. به مدلولي را براي آن تشخيص مي» مقومات
دهد نه مدلول تر، آنچه ذهن تشخيص ميبيان دقيق
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جهت و جايگاه «آن، بلكه  مقوماتاست و نه 
 يآن واژه در نسبت با شبكه» يمفهومي و تصور

ي به واسطه» عدالت«اش است. مثالً خانوادههم
و » برابري«نظير  ييهامعاني و مدلول واژه

است كه جهت مفهومي و تصوري » تناسب«
-ي كاربرد واژهكند. ذهن به واسطهمعيني پيدا مي

ي ي عدالت در مواضع گوناگون، نخست شبكه
كرده و  شناساييرا  با آن خانوادهمفهوميِ هم

هاي آن خانوادههم مقوماتي سپس به واسطه
تواند يابد كه عدالت به چگونه مدلولي ميدرمي

پس از اين دريافت، كه در  5داللت داشته باشد.
اي از مفاهيم ديگر شكل گرفته نسبت با شبكه

رود. براي تدقيق است، ذهن در پي تدقيق معني مي
شد، خواهان شنيدن معني، ذهن اگر شنونده با

معنا، مشخصات و تعريف مرادشده از طرف 
گوينده است و اگر گوينده باشد در پي ساختن 
معنا، مشخصات و تعريف مورد نظر خويش 
خواهد بود. بنابراين معني دقيق واژه، تبديل به 
امري وابسته به عامل خواهد شد؛ هرچند كه 
جهت مفهومي و تصوري واژه وابسته به عامل 

   6 ه است.نبود

                                                              

ر باشد و جهتي مؤثتواند به صورت ايجابي و همخانواده براي روشن كردن جهت مفهومي واژه، هم ميي هم. شبكه 5
  جهتي.هم به صورت سلبي و خالف

موكول كنيم: اين دسته از واژگان چنين نيست كه  م و تفصيلش را به مجالي ديگرييوار بگو. در اينجا مطلبي را اشاره 6
ي خود پديد آمده باشند؛ چه آنكه در آن صورت معاني و مدلولشان مشخص خانوادهعرض ساير واژگانِ همپا و همهم
نجد، به گپر نميها، به مثابه امكاني براي سخن گفتن درباره آنچه كه در واژگان ظرفيتبود. بلكه توسط انسانمي

شوند تا قدرت وضع انساني را از جمعي به گروهي و حتي به فردي ارتقاء هاي مفهوميِ از پيش موجود تحميل ميهشبك
ي انسان در ساحت واژگان و معاني است. تفصيل اين سخن و تحليل سازگاري آن با دهند. اين حاكي از قدرت خالقه

  طلبد.  مطلب حاضر مجال ديگري مي

» ايمان«مثال ديگر از اين دسته واژگانْ 
اي از مفاهيم نظير تعلق، است. ايمان با شبكه

خانواده است و سرسپردگي و پذيرش و غيره هم
شود ذهنْ مدلولي اين مفاهيم سبب مي مقومات

» ايمان«ي جهت و جايگاه مفهومي و تصوري واژه
سبت و در ن فضاييرا دريابد و بداند كه در چه 

يابد. معنا مي» ايمان«با چه مفاهيم و تصوراتي 
ي ي نخست مواجهه با واژهولي ذهن در لحظه

ايمان نخواهد دانست كه آيا ايمان اطاعت است، 
محبت است، باور به چيزي است و يا كشش و 
اتحاد با امري ماورائي است. فهميدن معناي دقيق 

لوب اين واژه مستلزم آن است كه مراد معين و مط
ي آن روشن شود. اين گوينده ممكن است گوينده

اديان مختلف و يا افراد مختلف باشند و لذا به 
ي ايمان ممكن است معاني واژه هاآنتعداد 

متفاوت باشد. مثال ديگر از اين دسته كه مطالب 
 ي تحريرمذكور براي تعيين جايگاه آن به رشته

  است. » توسعه«ي آمد واژه
ي غيرمتمايز است؛ با وضوح اواژه» توسعه«

ي برخي مفهومي نسبتاً اندك كه تنها به واسطه
ي خود جهت مفهومي و خانوادهاز مفاهيم هم
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اين واژه به لحاظ  7تصوري مشخصي يافته است.
اي با ظرفيت خالي است. يعني براي مدلول، واژه

تصريح نيازمند اعتبار و تعيين تعريف و 
ي ع و گسترهمشخصات توسط عامل است. تنو

ي توسعه در متون مختلف، حاكي از واژه معنايي
- صحت اين ادعا است. افزون بر اينكه افراد ذي

مدخل همواره در مواجهه با اين واژه (اعم از 
نوشتن، خواندن و گفتن) در صدد تصريح و يا 
تشخيص معنا، تعريف، مشخصات و حدود آن 
هستند. به همين جهت است كه بحث و تحليل 

بحث » توسعه چيست؟«ي اين سئوال كه ارهدرب
-و تحليلي موجه و حتي ضروري است؛ و نمونه

توان در متون علمي و هاي بسياري از آن را مي
  حتي متون عمومي پيدا كرد. 

اي نظير توسعه اين است كه به ويژگي واژه
در «اي اش واژهسبب خالي بودن ظرفيت مدلولي

ز تعيين معنا، است. يعني پس ا» انتظار پر شدن
تعريف و مشخصات آن توسط عامل، اين واژه به 

 يشود. بنابراين واژهپر تبديل مياي ظرفيتواژه
توسعه به لحاظ مدلولي در انحصار هيچ عامل و 
يا هيچ تعريف معيني نيست. به تعداد افراد يا 

ي ها و يا مكاتب فكري مختلف، واژهگروه
فاوت داشته تواند معنا و تعريف متتوسعه مي

ي توسعه به باشد. به عبارت ديگر، مدلول واژه
شود) پر ميشود (ظرفيتنحو سوبژكتيو تعيين مي

                                                              

ي كاربرد مشخص شده است. يعني ذهن قدر مشترك كاربردها را تشخيص عمدتاً به واسطه. جهت مفهومي آن نيز  7
مهمترين آنها است) براي تعيين جهت مفهومي » بهبود«ها (كه خانوادهي خانوادگي آن را تعيين كرده و از همداده و شبكه

  آن بهره گرفته است.

توان امري و لذا در چنين بافتي توسعه را مي
  سوبژكتيو تلقي كرد. 

ي البته روشن است كه سوبژكتيويته
 تلقي«ي اموري نظير توسعه با سوبژكتيويته

ت. زيرا توسعه به متفاوت اس» اشياء ييزيبا
است، » در انتظار پر شدن«اي لحاظ مدلولي واژه

حال آنكه اين ديگري حالت منتظره ندارد. اين 
از آنجا كه نسبت به » در انتظار پر شدن«ويژگيِ 

افراد مختلف در حالت تساوي است لذا هر عامل 
در اعتبار و تعيين مشخصات، الزم است توجيه 

رضه كند. به عبارت تحليلي و دفاعي خود را ع
ح نيازمند توضي» اشياء ييتلقي زيبا«ديگر، مثالً 

مبني بر موجه بودن آن تلقي براي ديگران نيست؛ 
كند ولو اينكه براي آنچه كه فرد زيبا تلقي مي

ديگري زيبا نباشد محل توجيه و يا تحليل 
نيست. حال آنكه تلقي از توسعه نيازمند توجيه 

گيرد. ليل و نقد قرار ميمدافع است و لذا محل تح
ضمن اينكه بايد توجه داشت كه توسعه در مقام 
تعيين معنا و مشخصات سوبژكتيو است، ولي از 
آنجا كه مدلول آن امري است كه در نسبت با 

شود، ضرورتاً بايد مورد جامعه تقويم مي
ديگران نيز قرار گيرد. بنابراين توسعه  شناسايي

ناختي نيز دارد؛ با شي معرفتنوعي ابژكتيويته
ي آن پس از بحث، اين تفاوت كه ابژكتيويته
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پس،  8يابد.تحليل، دفاع و نقد است كه تحقق مي
مدلول توسعه امري است سوبژكتيو؛ ولي اين امر 

 ي عامل استسوبژكتيو اوالً تعييني و تحت اراده
شود كه ذهن معين با و ثانياً پس از آن تعيين مي

كند و در تعيين خود مي جامعه نسبت برقرار
گيرد. پس از اي آن را مد نظر ميماهيت جامعه

تعيين مدلول نيز به لحاظ آنكه اين امرِ (به نحو 
يافته به جامعه ارائه و تحليل و سوبژكتيو) تعين

ي ناخواه نوعي ابژكتيويتهشود، خواهنقد مي
نظران پديد شناختي نزد آگاهان و صاحبمعرفت

  آيد.مي
شود كه اين وضيحات فوق روشن ميبا ت

شناختي، ناشي و راجع به ي معرفتابژكتيويته
در خصوص مدلول » اكتسابي و تعليمي«آگاهيِ 

ي تعيينيِ توسعه است (خواه اكتساب آگاهانه
- ارادي و خواه ناآگاهانه) و نه ساير انواع آگاهي

ها. اين بدان معني است كه هر نوع تلقي معين از 
 گرفتهتوسعه، ناشي از ذهنيت شكل يمدلول واژه

در اثر آموزش، هجوم اطالعاتي و يا تبليغاتي 
است. البته بايد توجه داشت كه اين موارد 

توانند ماهيت االمر نميهرچند در نفس
سوبژكتيو مدلول توسعه را تغيير دهند، اما قادر 
خواهند بود آن را پنهان نگاه داشته و افراد را 

ي . در واقع ابژكتيويتهفهم كننددچار سوء
شناختي مدلول توسعه، موجب نوعي معرفت

شود. انحراف در فهم ماهيت و چيستي آن مي
نظران) به صرف عموماً افراد (حتي صاحب

                                                              

اي هي نگارنده: واقعيتشناختي مراجعه شود به مقالهي معرفت. براي آگاهي از معناي سوبژكتيويته و ابژكتيويته 8
  .1-22، صص 1389، بهار و تابستان 6و  5، شماره متافيزيكنهادي از ديدگاه جان سرل، 

سنخ از معنا و مجموعه ي همبا يك حوزه آشنايي
كه قاعدتاً پس از استقرار در -مشخصات توسعه 

لحاظ اي و محافلْ به نظام آموزشي و رسانه
دچار اين  -است شده ابژكتيوشناختي معرفت
ي شوند كه از ابژكتيويتهي فاحش ميمغالطه
شناختيِ يك مدلولِ تعيينيِ توسعه (كه معرفت

اي و ترويجي ي تعليمي و رسانهداراي هيمنه
شناختي آن را نتيجه است)، ابژكتيو بودن هستي

دقتي در ماهيت بگيرند. حال آنكه فارغ از بي
االمري مدلول توسعه كه امري سوبژكتيو سنف

است، اين افراد به نفس اين واقعيت نيز 
شناختي ي معرفتكه ابژكتيويته اندتوجهبي

ي اي تعليمي، رسانهتوسعه خود نوعي ابژكتيويته
ي حقيقي. و ترويجي است و نه ابژكتيويته

بنابراين هر معنا، تعريف و مجموعه مشخصات 
ري از مدلول توسعه نيز به بديل و تعييني ديگ

اي و ي خود به صورت تعليمي، رسانهنوبه
ي شناختي معرفتتواند ابژكتيويتهترويجي مي

پيدا كند و حتي به لحاظ هيمنه و تسلط 
  جايگزين قبلي شود.

 گفته، مدلولحال كه بنا به توضيحات پيش
توسعه مدلولي با ظرفيت خالي است كه تبديل 

پر تنها به نحو يتشدن آن به مدلول ظرف
پذير و قابل تحليلِ موجه است، سوبژكتيو امكان

توان نتيجه گرفت كه اصطالحاتي نظير پس مي
ي ي اسالمي و يا توسعهي ايراني، توسعهتوسعه
توانند مفاهيمي موجه و داراي اسالمي مي-ايراني
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 هاآنباشند؛ با اين قيد كه مدلول  مدلول حقيقي
-به صورت تعليمي، رسانه نيز سوبژكتيو است و

-ي معرفتتوانند ابژكتيويتهاي و ترويجي مي
شناختي يافته و به يك يا چند الگوي فكري 

ي توسعه قابليت پوشش مسلط تبديل شوند. واژه
  9 تمامي اين معاني را داراست.

  

                                                              

. در اينجا محتمل است پرسشي رخ نمايد: آيا اين مطلب بدان معني است كه اسالميت و يا ايرانيت، عناصري  9
دار است، ولي پاسخ اجمالي ما به آن منفي است. ايرانيت و اسالميت هرچند كه به حثي دامنهشك اين بسوبژكتيوند؟ بي

ايد ي حقيقي دارند. اما باالمري ابژكتيويتهمعناي خاصي كه مجال توضيحش نيست، سوبژكتيوند، ولي به صورت نفس
هاي ايراني و خالي مدلول آن با انگاره اي است كه ظرفيتاسالمي توسعه-ي ايرانيتوجه داشت كه مثالً مراد از توسعه

شود و پس از تعيين نيز، نياز به دفاع و تحليل شود و اين فرآيند توسط عامل آگاه به نحو تعييني انجام مياسالمي پر مي
تي ناخشي هستيدارد و در عين حال محل نقد و حتي رد و يا پذيرش است. بنابراين صفات ايراني و اسالمي سوبژكتيويته

يح اين كند. تشرشناختي آن را با مسائلي خاص مواجه ميي معرفتتوسعه را تغيير نخواهند داد، ضمن اينكه ابژكتيويته
  شود.   مطلب به مجالي ديگر واگذار مي

  


