
  

  
  
  
  

  اصطالحات
  اشاره

شناسي اسـت كـه دو       منبع اصلي مورد استفاده در اين بخش كتاب راهنماي معرفت         
، يعني جاناثان دنسي و ارنـست سوسـا آن را ويـرايش               ناسيش تن از اساتيد معرفت   

هاي مختلـف جهـان در نوشـتن آن همكـاري              تن از اساتيد دانشگاه    137اند و     كرده
ل منتشر و پس از وِ   توسط انتشارات بلك1992كتاب نخستين بار در سال      . اند  داشته

ش عـالوه بـر     هاي ايـن بخـ      البته در نوشتن مقاله   . آن بارها تجديد چاپ شده است     
  :شود  منبع زير نيز استفاده مي چهاركتاب گفته شده از

I. A Dictionary of  Philosophy, edited by Thomas Mautner, Blackwell , 1996. 
II. The Cambridge Dictionary of Philosophy, General editor, Robert Audi , 

Cambridge Universtiy Press , U.S.A , 1995. 

III. The Oxford Companion to Philosophy. Edited by Ted Hondrich , Oxford 

University Press , 1995. 

IV. The Encyclopedia of History of Science and Religion in Western Tradition, 

Edited by Gary B. Ferngren. London: Garland Publishing, Inc. 2000. 

* * *  

  )Semantics(ي                                                                         معناشناس

شناسان و همچنين فيلسوفان در ايـن      دانان و زبان    اكنون منطق . مند معنا است    معناشناسي مطالعة نظام  
آنهـا دربـارة   فيلسوفان به موضوعات بنيادي در معناشناسي عالقه دارند زيـرا     . كنند  حوزه مطالعه مي  

. كننـد   ها با يكديگر و نسبت انسان با جهان بحث مي           ماهيت معنا در سه حوزة تفكر و روابط انسان        
يكي از مسايل مهم مباحث معناشناسي بحث دربارة نقـش معناشناسـي دربـاب ارتباطـات معنـا بـا                    

ان همچنين بحث درباب ساختارهاي زباني خاص نيـز مـورد عالقـة فيلـسوف             . حقيقت و فهم است   
افتـد و     است زيرا اين بحث گاهي در حل مـسايل موضـوعات معناشـناختي بنيـادي سـودمند مـي                  
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  .آيد هاي فلسفي نيز به كار مي  ها و تحليل همچنين در رشد و شفافيت نظريه

  هاي تاريخي و اهداف سرچشمه. 1

نكـه  عـالوه بـر اي    . پردازي معناشناختي دربـارة معنـا هميـشه جـذابيت فلـسفي داشـته اسـت                 نظريه
معناشناسي، علمي است كه مسايل خاص و بنيادي خود را دارد، فيلسوفان از جهت عالقه به درك                 
ماهيت معنا و به معناي انواع خاصي از زبان و به ويژه به زباني كه اساسـاً بـه كـار بيـان مفـاهيم و                          

  .آيد نيز به معناشناسي عالقه دارند هاي فلسفي مي انديشه
زة زيادي از جمله به كارهاي گوتلوب فرگه و برتراند راسـل و آلفـرد               معناشناسي معاصر تا اندا   

كارهاي اين متفكران درحقيقت راهبردهايي بـراي سـاختن         . تارسكي در منطق صوري مديون است     
هـايي     صوري، نظامي انتزاعـي از نمادهـا و مجموعـه            منظور از نظام   ـ هاي صوري فراهم آورد       نظام

گرايـان    لودويگ ويتگنشتاين و تحـصل    .  معيني با يكديگر دارند    است كه روابط منطقي و ساختاري     
شود كه آنها بـراي آشـكار         منطقي مانند رودلف كارنپ دريافتند كه اين راهبردها به اينجا منتهي مي           

ساختن نوع ساختاري كه هر زبان ديگر ـ و مخصوصاً زباني كه مناسب علم به معناي اخص باشـد   
ديدگاه ديگري كه البتـه ديـدگاهي       . صوري و منطقي خاصي را بپذيرند     هاي    ـ بايد داشته باشد نظام    

انـد ـ و    هاي صوري به هم پيوسته هاي زبان طبيعي نظام پايدارتر است اين است كه بسياري از جنبه
دانـان باشـند يـا ايـن كـه صـراحتاً بـراي                هاي صوري يا به طور مستقل حاصل كار منطـق           اين نظام 

  .اند د زبان موردنظر طراحي شدهمن آشكارسازي ساختار نظام
مند دستور زبان طبيعـي سـود    هاي نظام اخيراً معناشناسي، تحت حمايت نوام چامسكي، از تبيين 

داند كـه او را قـادر بـه           مي) innate(چامسكي دستور زبان شخص را يك نظرية فطري         . برده است 
شـناس    دو چيز، زبان  . طري است شناس، آشكارسازي اين نظرية ف      وظيفة زبان . كند  يادگيري زبان مي  

نخست، حكـم ناگهـاني شـخص درخـصوص اينكـه كـدام             : كند   هدايت مي   را در انجام اين وظيفه    
ساختارها از نظر دستور زبان پذيرفتني است، و دوم شواهد كلي درباب قيدها و اضطرارهاي فطري                

ه توانـستند   چامـسكي و ديگـران تحـت تـأثير ايـن ديـدگا            . هـاي انـساني     در خصوص دستور زبان   
معناشناسـان معاصـر ايـن    . هاي نيرومند و جالبي درخصوص دستور زبان طبيعي فراهم آورند      نظريه
بسياري از معناشناسان امروزه متأثر از كارهـاي چامـسكي،          . ها را به چند دليل سودمند يافتند        نظريه

هاي معناشـناختي     همچنين بسياري از نظريه   . دانند  هاي فطري واقعي را وظيفة خود مي        كشف نظريه 
كوشـند راه   هـا مـي   شـوند ـ يعنـي ايـن نظريـه      معاصر با چيزي بسيار شبيه به دستور زبان آغاز مـي 

اش را بـه نحـو معناشـناختي تبيـين كننـد؛ و        گيري جمالت زبان مورد بحث از اجزاي معنايي         شكل
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هـا پيونـد      ملـه معلوم است كه بايد به طور معقول انتظار داشته باشـيم كـه سـاختار معناشـناختي ج                 
  . محكمي با دستور راستين زبان داشته باشد

   هاي معناشناختي معاصر سنت. 2

معناي يك گزاره اين است كه اشياي مورد اشاره در آن گزاره چگونه هستند؛ و به طور كلي معناي                   
بنابراين معناشناسي درحقيقت بـا جنبـة بيرونـي     . هر سخني، آن چيزي است كه فهمِ آن در پي دارد          

عنا سر و كار دارد، به تعبير ديگر، معنا قـدرت و نيروهـاي بازنمـايي و توصـيفي زبـان را تثبيـت                        م
شناختي معنا را نيز در مدنظر داشـته          از سوي ديگر معناشناسي بايد جنبة شناختي و معرفت        . كند  مي

  .شود شود، فهميده مي گردد، دانسته مي شود، كسب مي باشد، چراكه معنا امري است كه شناخته مي
المللي باشد مثل زبان انگليسي و خواه زبان يك قوم يا حتي فردي معين باشـد،                  زبان، خواه بين  

نامنـد تـا از    گر مي هاي بيان   ها را زبان    گونه زبان   اين. شود  از كلمات و جمالت تكرارپذير تشكيل مي      
هـايي   واننـد در نـشان  ت معاني مـي . ها هستند متمايز شود انواع ديگر بيان كه حاصل انواع ديگر نشان    

ايـن  «به طور مثال، جملـه      . كنند  شده را تكميل مي    هاي بيان   بيان شوند كه معاني فارغ از زمان گزاره       
» بدتر بـود «كند و به سبب تعبير   بيان مي » اين«معنايي را در باب يك موضوع معين، يعني         » بدتر بود 

اصل جالب توجه اين است كه      .  است مستلزم اشارت به موضوعي ديگر و بنابراين، مستلزم ارزيابي        
معناي فارغ از زمان يك بيان، به سادگي عبارت است از اينكه آن بيان قوة بيان معنايي معين توسط                   

گـر و     گرايان دنبال درك رابطة بين معناي عبـارات بيـان           امروزه عمل . هاي معين را داشته باشد      نشان
ها از آن طريق به       هايي هستند كه نشان     ل درك راه  ها هستند، همچنين آنها به دنبا       معناي حاصل نشان  

  .آيند كار ارتباطات و ساير اهداف مي
هاي مربوط به زبان طبيعي اين است كه هر زبان طبيعـي در جمـالت مختلـف                   يكي از واقعيت  
، معناي آن با معنـاي ايـن        »بيژن يك گالبي خورد   «گوييم    به طور مثال وقتي مي    . معاني مختلف دارد  

؛ و معناي جملـة اخيـر      »بيژن يك گالبي خورد، و سپس بيژن يك گالبي خورد         «: كند  ميجمله فرق   
بيژن يك گالبي خورد، و سپس بيژن يك گالبـي خـورد، و     «كند كه     باز با معناي اين جمله فرق مي      

و همينطور، هر تبيين معناشناختي مقبول از زبان طبيعي بايـد بتوانـد             » سپس بيژن يك گالبي خورد    
مند معناي آن به خصوصيات تكرارپـذير آن را           بان را چنان آشكار كند كه وابستگي نظام       معناي آن ز  

هـاي    يكـي از راه   . هاي آن را آشـكار سـازد        گري و نشان    روشن سازد، يعني بتواند خصوصيات بيان     
انجام اين وظيفه عبارت از اين است كه تبيين معناشناختي بتواند نـشان دهـد كـه معنـاي جمـالت                   

شـود و ايـن نيـز مـستلزم           تر تـشكيل مـي      ارات پيچيده چگونه از معناي جمالت ساده      مركب و اظه  
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اين كـار ممكـن  اسـت از         . تر است   هاي ساده   روشن ساختن چگونگي تركيب خود جمالت و بيان       
اي انجـام شـود كـه بـه      معـاني ) Semantic Values (هاي معناشـناختي  ارزشطريق به كار بردن 

گـاهي سـاختار بيـان      . شـود   تـر نـسبت داده مـي        ناي جمالت پيچيده  تر در پيدايش مع     جمالت ساده 
  .نامند  بيان ميصورت منطقيتواند كليد نحوة تركيب معناي را فراهم آورد  شناختي را كه مي زبان

 - truth (شـرايط صـدق  جنبة بازنمايي معنا، توجه بسياري از معناشناسـان را متوجـه مـسئله    

conditions (   ه ايـن دسـته از معناشناسـان همچنـين بـه مـسئلة تبيـين                جمالت ساخته است؛ توج
و به شرايط ارجاع ) »قرمز است... «از قبيل (ها  ها به مثابه شرط صدق اطالق محمول      گونه پديده   اين

هاي خاص، و توصيفات معين و خاص ـ مانند كاشف اكسيژن ـ    از قبيل نام(تعابير اسمي گوناگون 
پـذيربودن،    اند كه شرايط صدق، حمل       ترتيب همگان پذيرفته   به اين . نيز جلب شده است   ) و ضماير 

» قرمز اسـت  ... «مثال معناي   . هاي خاص همه موضوعات واقعي نظرية معناشناسي هستند         ارجاع، نام 
شود اين نيز مستلزم روشن       شود كه بيان شود چيزي در چه صورتي قرمز ناميده مي            وقتي روشن مي  

 يك وظيفة معناشناسي اين است كه توضيح دهد شيء بايد           پس. شدن معناي خود قرمز خواهد بود     
چگونه باشد كه وصف خاصي به راستي بر او حمل شود و اينها همه موضـوعاتي هـستند كـه بـه                      

  .شوند  مربوط ميمعنا و صدقمسئلة 
اين مسائل در نهايت منجر شده است به اينكه مسئلة ماهيت شرايط صـدق و مـسئلة ارجـاع و                    

چنين مسئلة امكان حمل وصف بر موضوع، از موضـوعات اصـلي معناشناسـي       هاي خاص و هم     نام
هـايي منطقـي از قبيـل       اما از آنجا كه شرايط صدق و شرايط حمل بـا يكـديگر نـسبت              . تلقي شوند 

تواند به مثابـة بـرآوردن هـدف ديگـر            سازگاري و استلزام دارند، تبيين اين شرايط در عين حال مي          
ط منطقي موجود در بين اظهارات زباني، نيز نگريسته شود، از اين منظر          معناشناسي، يعني تبيين رواب   

گرايانـة صـدق يـا نظريـة انـسجام صـدق يـا                است كه مثالً نظرية مطابقت صدق يـا نظريـة عمـل           
هاي صدق يا مسئلة معنـا و ارجـاع در چهـارچوب معناشناسـي                هاي معناشناختي و نظريه     پارادكس
  .شوند واقع مي

» كليـات «يـابي كـرد،       توان آن را در آثار فرگه و راسل ريشه           معاصر، كه مي   نوعي از معناشناسي  
ها و اوصاف ـ يعني هستارهاي متضمن صدق ـ يا شرايط اطالق را بـه مثابـة      انتزاعي از قبيل گزاره

هـاي    بـرخالف بيـان   (در اين نوع معناشناسي، ايـن كليـات         . بندند  هاي معناشناختي به كار مي      ارزش
شان فارغ از زمان   شوند و صدق يا شرايط اطالق        هيچ زبان خاصي وابسته تلقي نمي      به) معناشناختي
هاي معناشناختي با مفاهيم ماهيـت   بينيم بعضي از چهارچوب   از اينجا است كه مي    . شود  نگريسته مي 

هاي معناشناختي وظيفة اصلي ارائـة توصـيف    در اين چهارچوب.  شوند ها و اوصاف آغاز مي     گزاره
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هـاي    سـازند كـدام نـشان       ي از زبان مورد نظر عبارت از كشف اصولي است كه معين مي            معناشناخت
  .هاي معناشناختي خود دارا هستند ها و اوصاف را به مثابه ارزش گر كدام گزاره بيان

بندند، ابزارهـايي كـه       ها را به كار مي      ها ابزارهايي از نظرية منطقي مدل       بعضي از اين چهارچوب   
براي نمونه يكـي    . شود  ها از طريق ساختارهاي مربوط به نظرية مجموعه بيان مي           هدر آنها معنا گزار   

هاي تأثيرگذار در معناشناسي كه از كارهاي كارنپ و كريپكي سرچشمه گرفته است مفهوم                از سنت 
بـر طبـق ايـن سـنت معناشـناختي معنـاي يـك سـخن توسـط                  . بنـدد   را به كار مـي    » جهان ممكن «

فيلسوفاني كـه   . آيد  داند به دست مي     كند يا جايز مي      كه آن سخن طرد مي     هايي  اي از امكان    مجموعه
اند بر آن هستند كه نظرية معناشناختي، عالوه بر روشن ساختن شرط صـدق               در اين سنت كار كرده    

آن را نيـز آشـكار سـازد، و مقـصودشان از     ) model content(سخن، بايد بتواند محتواي وجهـي  
هـاي ممكـن را در حقيقـت توصـيف            عين شود گوينده چه وضعيت    محتواي وجهي اين است كه م     

اين ديدگاه و تمايز بين شرط صدق و محتواي وجهي موجب پيـدايش مباحـث بـسيار در                  . كند  مي
باب ضرورت مابعدالطبيعي و امكان مابعدالطبيعي شده است؛ اين مباحـث بـه ويـژه در ايـن مـورد          

هاي خاصـي را در   ديدگاه) هاي خاص از قبيل نام(مطرح هستند كه آيا ابزارهاي خاص زبان طبيعي   
  ؟ها جدا قابل دفاع هستند يا نه گيرند يا نه؛ و آيا اين ديدگاه فرض مي باب ضرورت و ذات پيش

اي متفاوت مطـرح      دونالد ديويدسون در معناشناسي، با اتكا به كارهاي تارسكي، سنتي تا اندازه           
» نظرية صدق « است كه در مورد زبان مورد مطالعه         هدف معناشناسي او در حقيقت اين     . كرده است 

چنين نظرية صدق مناسبي نه تنها درست و كامل خواهد بود بلكـه ايـن را نيـز                  . مناسبي يافت شود  
روشن خواهد ساخت كه كاربر زبان و به هنگام استفاده از زبان و دانستن آن درحقيقت چه چيزي                   

  .داند را مي
هـاي معناشـناختي      شناسان و دانشمدان علـوم شـناختي تبيـين          اناخيراً نيز بعضي فيلسوفان و زب     

ها درحقيقت از نظرية منطقي برهـان عاريـه           اند؛ اين سنت    ريزي كرده   مندي بر پاية الگوريتم پي      نظام
  .اند گرفته

هاي معناشناختي، حتي آنهايي كه به شدت بر شرايط صـدق تمركـز دارنـد، بايـد در        همة سنت 
شناختي معنا، از جمله از مـسئلة         هاي معرفت   بخشي از جنبه    هاي رضايت   يينعين حال قادر باشند تب    

  .فهم ارائه كنند

  موضوعات و مسائل معناشناسي. 3

شوند؛ امـا بعـضي ديگـر، ماننـد           هاي خاصي از معناشناسي ظاهر مي       بعضي از مسائل فقط در سنت       
اند، زيرا عموماً   بسيار مطرحهاي تر هستند و در سنت  گسترده) reperence(مسائل مربوط به ارجاع     
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مسائل ديگـر معناشناسـي كـه       . عقيده بر اين است كه مفهوم ارجاع مفهوم اصلي معناشناختي است          
هـاي خـاص ، مـسئلة انـواع طبيعـي             ند از مسئلة نام   ا  توجه بسياري به آنها جلب شده است عبارت       

از سـوي ديگـر بعـضي از    ). »جـرم «مانند  (، اصطالحات نظري علم     )»گالبي«،  »طال«،  »اسب«مانند  (
هـاي    هاي گوناگون فقط در سنت      پردازي  مسائل از قبيل مسئلة ساختار منطقي يا معناشناختي عبارت        

  .خاصي از نظرية معناشناسي مطرح است
اي است كه در اصل با معناي نمادها، و به ويژة نمادهاي زباني سر                به هر حال معناشناسي رشته    

اي اسـت كـه بـا         ين معنا در مقابـل دسـتور زبـان قـرار دارد كـه رشـته               معناشناسي به ا  . و كار دارد  
 .      ساختارهاي جمالت زبان سروكار دارد

  
  




