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و معنا  واقعيت لغات: رابطه بين نشانه
*ابوالفضل صبرآميز

 چكيده
با آنهاست.يك واقعيت جالب درباره معناي كلمات، اجبار به فهميدن زماني كه

ميهاي روب نشانه آن رو فهميم.مي تالش فكريترين را بدون كوچك شويم، معناي

كه چگونه معناي يك واژه خودش سؤالم با پاسخ به اينا تالش كردهدر اين مقاله 

مي را به ما تحميل مي و كند، پاسخي براي اينكه يك نشانه چگونه معنادار شود

تيبياب،معناي يك نشانه چيست كيد بر زماني كه فهمي از يك لغتأم. در اينجا با

واقعيت لغات را مطرح،تاريخي است مسئلهقرارداد زباني كه داريم، در مقابل 

مييكن مي و معناداشتن لغات، سعي م نشانيكنم. در ادامه با تفكيك بين معنادهي

م چگونه يك لغت همچون يك واقعيت، عملكردي متناسب با شخصيتيده

ن فرد منحصربه ام معنا خودش را دارد. اين عملكرد فهمي را به جاي هويتي مستقل به

ميينشان مي م نشانيكنم. در نهايت نيز با تفكيك عمل زبان از عمل زبانگر، سعي

و نه عمل زبانگر.يده م كه وجه خالق زبان مربوط به اليه عمل زبان است

واقعيت لغات، عملكرد فهمي، تفكيك عمل زبان از عمل زبانگر، واژگان كليدي:

 
.دانشجوي دكتري فلسفه غرب دانشگاه اصفهان*

13/4/91 تاريخ تأييد:7/2/91 تاريخ دريافت:
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 لغات.تفكيك معنادهي از معنا داشتن، شخصيت

 مقدمه
 معنا در كنار خود گين مكاز نظر هاي سخت فلسفه است. پرسش از معنا، يكي از پرسش

(او آگاهي، از موضوعات سهمناك سنتي فلسفه  معموالً.)McGinn, 1993, p.63ند

رارةها دربا پرسش بايد ند بالكاز نظر كنند.مي بندي هاي گوناگون دسته به صورتمعنا

و معناشناسي)Linguistic Semantics( شناختي بين دو پروژه معناشناسي زبان

) شناختي ) تفاوت قائل شد. معناشناسي زبانMetaphysical Semanticsمتافيزيكي

) در يك زبان خاص، چگونه Particular Expressions( هاي مشخص پرسد عبارت مي

اما معناشناسي متافيزيكي،،آورندمي وجودبهتر را با يكديگر معناي يك عبارت بزرگ

اين نوع پژوهش درباره معنا ). Block, 1998( پژوهشي بنيادين درباره طبيعت معناست

دومي-گويدمي اسپيكسكهناهمچن-را و»است چه چيز معناي يك نشانه« سؤالتوان به

كه« و اجتماعي) درباره يك شخص يا گروه است (رواني ، براي آنهاها نشانهچه واقعيتي

(»معنا دارند .)Speaks, 2010تقسيم كرد

(« سؤالدو پاسخ عمده براي عموماً »؟) خاص چيستSymbolمعناي يك نشانه

مي مطرح مي شكند معنا شود. يك پاسخ سعي مشخصءيي يك نشانه را در ارتباط با يك

) و يا چگونگي بازنمايي ) جهان توسط جمالت، Representationدر جهان خارج

ميكندجستجو  هاي زبانيد معناي يك نشانه را در ارتباط با ديگر نشانهوشك . پاسخ ديگر

مي كه با يكديگر تشكيل نظامي از نشانه  جستجو نمايد.،دهند ها را

،به طور عام اين امر كه صوت يا يك نشانه به خودي خود، اهميت چنداني ندارد

ميبه پذيرفته شده است. آنچه آن بخشد، معموالً يك نشانه زباني اهميت چيزي وراي

مي شود كه به هر طريقي آن نشانه را براي نشانه پنداشته مي  كه چنان؛سازد ما قابل فهم

و مكان اكنوني توانيم با نشانهمي به تركيب نشانه،مان صحبت كنيم ها فراتر از زمان هاي تا

تو،حال نديده را بفهميم و از طريق اين نشانهتوانايي ها ارتباط صيف جهان را داشته باشيم

 بخشي را با يكديگر برقرار كنيم. رضايت
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مياين غالباً به چراكه نشانه؛ تواند خود يك نشانه باشد شود كه معنا نميگونه پنداشته ها

مان ببرند يا درباره آينده فراتر از زمان اكنونيراماتوانند عنوان يك عنصر قراردادي نمي

تواند بازنمايي بخشي از جهان سخن بگويند. همچنين نشانه به عنوان يك امر فيزيكي نمي

نه ارجاع بدهد به چيز فيزيكي ديگر تواند نمي(يك نشانه) يك چيز فيزيكي؛فيزيكي باشد

( يكي ديگريفيزءشي دربارهو نه  به عبارت ديگر اين.)Putnam, 1981, p 2-4باشد

را اصوات نيستند كه با يكديگر ارتباط برقرار مي كنند، بلكه اين معناي آنهاست كه ارتباط

مي با اين حال، وقتي نشانه سازد. ميسر مي مي اي زباني را را شنويم يا بهخوانيم، آن نشانه

ميچنان؛فهميممي راحتي معتقد اليكنشود.مي توان گفت آن نشانه بر ذهن تحميل كه

ميها انسانيك واقعيت جالب درباره معنا اين است كه است  توانند بدون هيچ تالش فكري

و نشانه و به چنگ آورند معناي اصوات ؛)Lycan, 2008, p.1( ها را به سادگي بفهمند

نه مواجه مي*به عبارت بهتر، زماني كه با صوتي زباني به شويم، م تنها آن را ،فهميميسادگي

كهكنمي زماني بيشتر جلب توجه مسئلهاين توانيم فهمي از آن نداشته باشيم. بلكه نمي د

و جديد اكثراً،شنويم توجه داشته باشيم كه به طور معمول عباراتي كه مي و آشنايي بديع ند

مي قبلي با زنجيره (چامسكي، اي از اصوات كه ص1387شنويم، نداريم ،23(.

مي«به پرسد زماني كه مثالًمي نيگل مي» شود توتون هر ساله گرانتر در،كنيم فكر

و پاسخ مي دهد من حداقل در ذهنم به چيزي بيش از كلمه احتياج ذهنمان چه داريم؟

ص1384نيگل،( ندارم ميويآنچه شايد،).41، گويد همان واقعيت جالب در اينجا

مينيز اليكنمعناست كه  مياينكه يك نشانه زباني ند؛ك بدان اشاره در شود. به ذهن تحميل

دهكهم كردياين مقاله سعي خواه برم چگونه پاسخ به اينكه چرا صوت يا نشانهينشان ها

ب ذهن تحميل مي  اين پرسش كه معناي يك نشانه خاص چيست.هشوند، پاسخي است

مي آليس سؤالدر جواب هامپتي دامپتياز زبان لوييس كارول شما آيا پرسد: كه

 
ص منظور از صوت، همان نشانه* و تفاوتي ندارد كه اين نشانه و يا نوشتارهاي زباني است اما؛وت باشد

ميبه جاي نشانه يا فرم از براي حفظ انسجام در اين نوشته  در صوت سخن گويم. پس منظور از صوت

 اين نوشته يك نشانه زباني در هر شكلي از آن است.
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ميبسازيدتوانيد چيزهاي مختلفي را معناي كلمات مي كه سؤالگويد:؟  كدامماناين است

) كه.)Carroll, 1871/1999, p.57ارباب هستيم؟ گويد معنايمي هامپتي دامپتيزماني

مي چيزيآنيك كلمه  و نه كمتر است كه من انتخاب مي،كنم نه بيشتر هدد در واقع پاسخ

و نه بنده آنها ها زباني اتفاق در مواجهه با نشانه ولي گويا آنچه واقعاً؛ما ارباب كلماتيم

ما،افتد مي و نه ارباب آنها«اين است كه كهيدر اين مقاله نشان خواه». بنده كلماتيم م داد

(نشانه چگونه واژه  توانند فهمي را كه دارند، نداشته باشند. هاي زباني) نمي ها

 واقعي در مقابل قراردادي.1
( عموماً مي محيطمان) زبان را از Phoneticبخش آوايي و رفتار ياد گيريم. اصوات زباني

در در مقابل شنيدن اين اصوات، به لحاظ طبيعي تنها داده،اعضاي جامعه زباني هاي

تطبيعي«:معتقد است كوايندسترس هستند.  ميأگرا بر اين امر در كيد  كند كه حتي

و مبهم آموختن زبان، يادگيرنده براي آموختن هيچ داده بخش اي جز رفتار هاي پيچيده

ص1385(كواين،»هاي ديگر ندارد مشهود گويند ،124.(

هرچند كودك ممكن است فهرستي از مفاهيم پيشاتجربي داشته«:نيز معتقد است چامسكي

ت، از محيط پيرامون يادگيرنده باشد ولي يادگيري اينكه كدام صدا براي كدام مفهوم اس

).Chomsky, 1988, p.191(»است

( اصل اختياري و معني Arbitraryبودن يز از آن به عنوانن سوسوركه ) بين صورت

مياصل اول نشانه ص1378 سوسور،( كند شناسي ياد ) به طور عام پذيرفته شده است.98،

ز مي هاي صوتي خنثا نشانهبان انسان از اختياري بودن بدين معناست كه دينب.كند استفاده

گونه ارتباط صوتيو حيواني كه اين كلمه معرف آن است، هيچ» dog«بين كلمه معني كه

)دانستن زبان به Convention( قراردادي.)Aitchison, 2011, p.21(وجود ندارد 

به افالطونكه است نشانه زبانيدر مقابل طبيعي دانستن اين معنا عموماً  لوسيكراتآن را

)Cratylusمي و ريخت معتقد است همان كراتيلوسدهد. ) نسبت و اندازه گونه كه شكل

آنوجز،حيواني مثل اسب يك»اسب«ةكلم،آيدمي شماربهخواص طبيعي را نيز بايد

بودن قراردادية. ايد)Robins, 1976, p.18( خاصيت طبيعي آن حيوان در نظر آورد
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و معنا، در اين معناست كه مقبول به نظر Form( نشانهبودن رابطه تياريزبان يا اخ (

ن بودن زبان، بدان معنا نيست كه ما انتخابي آزادانه براي برگزيد رسد وگرنه قراردادي مي

 يك صوت زباني خاص داشته باشيم.

ست كه معنا بدين معموالً،و معنا مدنظر است صوت بودن رابطه بين آنچه از قراردادي

و آنچه معناي يك نشانه خاص ناميده مي نش-نشانهشود، يك طرف قرارداد است انه يك

و ... و اين رابطه دوطرفه است كه سبب-نوشتاري، صوتي، تصويري طرف ديگر آن است

مي مي و نه اجتماع، اختياري براي شود يك نشانه خاص معنا داشته باشد. ولي دانيم نه افراد

درهب مثالً؛ي زباني ندارندها تغيير نشانه توانيم نمي»آسمان آبي است«جاي واژه آسمان

و از آن، همان معن»درخت«آزادانه واژه  در سوسوراي آسمان را استخراج كنيم. را بگذاريم

 نويسد: اين مورد مي

 شماربهسازد، انتخابي آزاد اگرچه صورت در ارتباط با مفهومي كه نمايان مي

آن مي مي رود، در عوض نسبت به جامعه زباني كه ،آزاد نيست،برد را به كار

و شود. توده اجتماعي در انتخاب صورت بلكه تحميل مي ها هيچ دخالتي ندارد

تواند صورت ديگري را جايگزين چيزي كند كه زبان برگزيده است. اين نمي

زمي،تناقضي را در بردارد كه ظاهراً مسئله » اختيار اجباري«بان ساده تواند به

بلكه،هاي موجود نه تنها در توان فرد نيستناميده شود. ... تغيير در گزينش

سوسور،( تواند حاكميت فرد را بر يك واژه اعمال كند توده اجتماع نيز نمي

ص1378 ،103 .( 

و معنا، رابطه  بودن ولي اين اختياري،اي اختياري است بنابراين هرچند رابطه صورت

ا معنا بدان و تصرف كنيم. -ز سوي ديگرنيست كه بتوانيم آزادانه در اين رابطه دخل

؛است ذهنبرمعنا، تحميل شدن واژه دربارهيك واقعيت-شدگونه كه در مقدمه ذكر همان

من اليكنگونه كه همان هاي زباني بر ذهن، اختياري گويند. تحميل نشانهمي نيگليا به نظر

در سطح اجتماعي نيز، عدم توانايي اجتماع.كشد بودن آنها را در سطح فردي به چالش مي

. اگر برقراري كشدميبه چالش را اين امرة زباني به صورت دلخواه،براي تغيير يك نشان

و نشانه را به خود زبان بسپاري با اين پرسش كه چگونه زبان آنگاهم، قرارداد ميان صوت
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ميهاي را براي مفهومي برگزيند، روب تواند نشانه فارغ از فرد يا افراد مي  سوسورشويم. رو

و اجباري بودن براي جمع ميان اختياري بودن نشانه اي زباني رواج هنگامي كه نشانه آنهاها

مي» اختيار اجباري«يابد، از ايده مي ب؛برد نام ميولي حلي رسد، اختيار اجباري راهه نظر

و معنا و اجبار در رابطه ميان صوت از؛ستني براي جمع ميان اختيار بلكه تنها توصيفي

 يك واقعيت موجود است. 

بهمي،رسد با تفكيك ميان دو زمان متفاوت در بحث از يك نشانه زباني به نظر مي توان

هاي زباني در هنگامو اجباري بودن فهم نشانه هاي زباني جمع ميان اختياري بودن نشانه

مي.مواجهه با آنها اميدوار بود مي هنگامي كه شود، از زماني گوييم نشانه بر ذهن تحميل

مي كنيم كه فرد مشخصي با نشانه صحبت مي يا؛شود اي زباني مواجه يعني در حال درك

م. در سوييناممي زندة فهمي زمانپستوليد يك نشانه زباني است. اين زمان را از اين 

مي ديگر زماني كه از اختياري يا قراردادي و معنا سخن گوييم، بودن رابطه ميان صوت

مي درباره يك نشانه اولويت برايماننه اينكه خود فهم آن نشانه زباني؛كنيم زباني صحبت

مي مثالً؛داشته باشد مي زماني كه استفادهياز واژه ديگر DOGجاي واژههب توان گوييم

گوييم كه به لحاظ تاريخي كنيم كه همان مفهوم را بدهد، درباره نشانه مشخصي سخن مي

توانست صورت ديگري براي يك مفهوم خاص برگزيده شود. در واقع زماني كه فهم مي

مي آن نشانه زباني صحبت دربارهخود يك نشانه زباني را منظور نداريم، بلكه  يم توان كنيم،

ر راااز قراردادي يا اختياري بودن و معنا دفاع كنيم. اين زمان زمان نازنده«بطه ميان صوت

م.يناممي»بحثي يا

تواند توجيه كند كه چرامي،و نازنده فهمي به طور خالصه تفكيك ميان زمان زنده

ن مي و هم در فهميدن آن و معنا را اختياري بدانيم اجبار،شانهتوانيم هم رابطه ميان صوت

داشته باشيم. اجباري بودن فهم، مربوط به زماني است كه فهم يك نشانه زباني فعال است 

ياو با آن نشانه در زندگي روزمره مواجه مي دانستن رابطه نيز قرارداديشويم. اختياري

مي است كه دربارهمربوط به زماني  و فهم آن نشانه زباني آن نشانه سخن  برايمانگوييم

 لويت ندارد.او
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م از اين واقعيت كه يك نشانه زباني بر ذهن تحميليخواهميكهميدر مقدمه مقاله گفت

گفتهم. با توجه به آنچهيشود، پاسخي براي اينكه معناي يك نشانه خاص چيست بياب مي

تشد بر، منظور از به نوعي اين امر زمان زنده فهمي است. حميل يك نشانه بر ذهن، تمركز

مي نيگلهمان سخن  گويد براي فهم يك واژه به چيزي بيش از آن واژه نياز است كه

مينداريم. در واقع  (ميان توانيم سخن از رابطه زماني و معنا بگوييم كه درباره)صوتنشانه

 صوت،ولي در زمان زنده فهمي آنچه واقعيت دارد؛كنيم يك نشانه زباني بحث مي

)Form(به عبارت است كه در زمان مواجه با آن، اجبار به فهميدنش داريم.يك نشانه

كه تر رابطه دقيق و معنا در زمان زنده فهمي وجود ندارد. نه به اين معنا اي ميان صوت

و،بلكه بدين معنا كه معناي يك نشانه،هاي ما معنادار نيستند نشانه خود آن نشانه است

آن اي در اين ميان وجود ندارد. رابطه صحبت از رابطه تنها مربوط به زماني است كه درباره

ولي در زمان زنده فهمي آنچه واقعيت يا بحثي.يعني زمان نازنده؛گوييم نشانه سخن مي

را برايمانكه آن نشانه نيز به طوري؛تحميل خود يك نشانه بر ذهن است،دارد فهمي

ي يك نشانه خاص چيست، اين است بنابراين پاسخ به اين پرسش كه معنا.كند ايجاد مي

و نشانه نيز مربوط است،كه معناي يك نشانه خود آن نشانه است. سخن از رابطه ميان معنا

ولي در زمان زنده فهمي، معناي يك نشانه همان فهمي است كه در مواجهه؛به زمان نازنده

 با آن نشانه داريم. 

پراگر اين پاسخ را بپذيريم، بايد به حدا به سش اصليقل دو دارد، دنبال اي كه اين پاسخ

خود آن نشانه است، پس چرا،م. اولين پرسش اين است كه اگر معناي يك نشانهيبپرداز

و بعضي نشانه ها معنا بعضي نشانه ه به عبارت ديگر چرا يك نشان؛هاي ديگر خير دارند

و نه فهم ديگري را؟ دومين پرسش نيز اين زباني خاص بايد فهم خاصي را ايجاد كند

تواند از وجه خالقيتمي،است كه چگونه يك نشانه كه يك چيز فيزيكي مثل صوت است

و معنا برآيد؟ در بخش  خواهيم پرداخت. سؤاالتپاسخ اينبههاي بعدي اين مقاله زبان

و پاسخ  بهين اربابيكه»واقعيت لغات«هاي مطرح شده در آن از ايده ايده اين مقاله

 ام. مطرح كرده است، وام گرفته)1386وب1389 الف،1389(
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 معنادادن در برابر معناداشتن.2
با بخشدر قبل ميان زمان زنده فهمي يعني زماني كه يك نشانه زباني خاص فعال است

در، گوييم زمان نازنده كه در آن زمان درباره يك نشانه خاص سخن مي تفكيك قائل شديم.

ي سؤالپاسخ به اين  معنا«ك نشانه زباني بايد فهم خاصي را ايجاد كند، بايد بين كه چرا

و»داشتن به يك نشانه تفكيك قائل شويم. در زمان زنده فهمي، يعني»معنا دادن«يك نشانه

مي هنگامي كه با نشانه معنا دارد يا فهمي را ايجاد برايمانشويم، آن نشانه اي زباني مواجه

آن مي ميرا كند. اين فهم كه كهيكن برابر با همان معناي نشانه فرض م، فهمي است اجباري

يكشود. از سوي ديگر زماني بر ذهن تحميل مي مي كه درباره از نشانه زباني صحبت كنيم،

دادي با يك صوت است. يم كه آن معنا، در يك رابطه قرارگوي چيزي به نام معنا سخن مي

انه در مواجه با آن در يك شخص خاص پس در اينجا بايد ميان فهمي كه خود يك نش

مورد توجه(درباره نشانه)كند با معناي يك نشانه كه هنگام بحث از يك نشانه ايجاد مي

 تفكيك كنيم.، است

:نويسدمي اچسون

را بايد از دو طريق مورد مالحظه قرار داد. بيش»درخت«اي نظير معناي واژه

ن است، معنايش بستگي دارد به روابط از همه، اين واژه كه عنصري از نظام زبا

مي هاي داخل آن نظام. دوم، آن با ساير واژه  يابد به شيء معناي آن وابستگي

ص1363اچسون،( مشخصي در جهان بيرون ،123 .( 

مي اچسوناين دو وجهي كه گويد، در واقع، معناي يك نشانه، به هنگام از آن سخن

،معنايا بحثي. است. اين معنا مربوط است به زمان نازنده درباره يك نشانهگفتن سخن

در . آنچه غالباًجاي دارداي قراردادي با يك صوت در رابطهبدين لحاظ است كه از معنا

را شود، عواملي هستند كه نشانهميهرادابحث از معناي يك نشانه  معنادهي اي زباني

ها، رفتار گويندگان جامعه مي از نشانهكنند. جهان خارج، روابط يك نشانه در سيستيم

و ... كه معموالً مي زباني در مواجه با يك نشانه خاص شوند، همه معناي يك نشانه دانسته

نه اينكه خود فهم آن نشانه در زمان زنده فهمي؛توانند عوامل معناده به يك نشانه باشند مي

 باشند. 
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و معناتفكيك ميان معنا ميداشتن كه گونهگونه توضيح داد كه هماناين توان دادن را

معنابخشي به يك نشانه،دادن به يك مكان خاص متفاوت است از در آن مكان بودن آدرس

آنيگوي نيز متفاوت است با فهم خود آن نشانه. پس زماني كه مي م معناي يك نشانه خود

آن،بگيريمنشانه است، بدان معنا نيست كه عوامل معناده به يك نشانه را ناديده بلكه منظور

مي است كه آنچه از معناي يك نشانه مراد مي يك شود، تواند توجيه كننده رابطه قراردادي

نه اينكه توضيح دهد چرا يك نشانه به ذهن تحميل؛نشانه فيزيكي با يك مفهوم باشد

م هنگا مثالً-ه هنگام شنيدنش در زندگي روزمرهشود. در واقع براي فهميدن يك واژ مي

آن.نيازي به چيز ديگر نداريم-خواندن يك متن يا شنيدن سخنان فرد ديگري را نه روابط

و نه رفتار آوريم، نه روابطش را با ديگر نشانه با جهان خارج به ذهن مي هاي زباني

و  مينه اجتماعي خاصي آن چيزهاي ديگري از اين قبيل. ولي هنگامي كه خواهيم درباره

ميواژه سخن بگوييم،  و انواع روابط ديگر را نيز ذكر آنگاه توانيم هر يك از اين عوامل

 كنيم. 

كه در زمان نازنده، مورد گونهآنتواندم كه در زمان زنده فهمي، قرارداد زباني نمييگفت

و معنايش  بحث است، محل توجه قرار گيرد. در واقع در زمان زنده فهمي بين يك نشانه

از اربابيتوان قراردادي را نشان داد. در مقابل قرارداد زباني در زمان زنده فهمي، نمي

مي»واقعيت لغات«اصطالح كه استفاده يك كند. واقعيت لغت بدين معناست كه زماني با

شويم، اين نشانه همچون يك واقعيت مثل هر واقعيت ديگر خودش نشانه زباني مواجه مي

از را به ذهن تحميل مي اين»واقعيت مثل هر واقعيت ديگري«همچون يك كند. منظور

مي كه مثالً طورهماناست كه  و نه چيز ديگر، در مواجه با يك درخت، يك درخت بينيم

نوعي اجبار به فهميدن معناي همان نشانه داريم نه چيزهمه زباني در مواجه با يك نشان

 ديگر.

ازهشود. در مواج در معناشناسي، از معناي اشيا بحثي نمي ه با اشيا يا وضعيت اموري

ميآن،جهان خارج مي را و درك ولي هنگام بحث از زبان است كه بحث معنا؛كنيم فهميم

مي ترين دليلشود. مهم پيش كشيده مي رسد اين باشد كه يك نشانه زباني، آن به نظر
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ولي با قبول؛ شود كه بايد با چيزي وراي خودش معنادار شود عنصري خنثي پنداشته مي

و با پذيرش قراردادي نبودن رابطه يك نشانه با  و زمان نازنده تفكيك زمان زنده فهمي

رازچيهرمعنايش در زمان زنده فهمي، آنگاه يك نشانه نيز مثل  فيزيكي ديگر همان فهمي

 كند كه دارد. ايجاد مي

يك شوند يك وضعيت امور همچنان كه بخشي از عواملي كه سبب مي در جهان يا

ورا شيء و بخشي نيز مربوط به نحوه ببينيم و فرهنگ است بشناسيم، مربوط به جامعه

و ارگانيسم انسان است شا.زيستي بينايي مل واقعيت بيروني، عوامل معناده به يك نشانه

مي رفتار اجتماعي، بودن در يك نظام نشانه و... نيز سبب فهم خاصي از يك نشانه ،شوند اي

و يا معناي آن نشانه باشند. واقعيت يك نشانه همانند واقعيت يك درخت يا نه اينكه فهم

و شخصيت خودش عملكرد متناسب با ويژگي،و همچون يك ماشين استيك ماشين  ها

آمدن آن، وجودبهگونه كه اجزاي يك ماشين، تاريخچه منحصر به خود را دارد. همان

و ويژگي و... سازنده شخصيت و آناتومي بدن انسان آن تناسب آن ماشين با جاده هاي

و خود ماشين نيست و.ماشين است يك دهيسآدرتمام آن چيزهايي كه سبب معنادهي به

 بلكه تنها معناده به آن نشانه است. نشانه بشود، فهم آن نشانه نيست

آن»شخصيت«شوند يك نشانه زباني، معنايي داشته باشد، سازنده عواملي كه سبب مي

مي نشانه هستند. منظور از شخصيت ويژگي و اين هايي است كه يك لغت پيدا كند

مي ويژگي ج ها هاي زباني، رابطه لغات با رفتار هان، رابطه با ديگر نشانهتواند همان رابطه با

واعضاي اجت آن،شخصيت خود را يافت،اي زبانيد. زماني كه نشانهن... باشماع بر اساس

مي شخصيت عمل مي و فهمي را ايجاد ميبر ذهن كند. اين فهم كند بر؛شود تحميل چرا كه

توان گفت، فهم خاص يك نشانه زباني،مي بنابراين.كند اساس شخصيتي كه دارد عمل مي

 دستبهكنند، به سبب شخصيتي است كه آن نشانه در نتيجه عواملي كه آن را معناده مي

آن آيد. اين فهم خاص نمي مي مي تواند از محدوده عواملي كه يا را معناده كنند فراتر رود

 آن نشانه نباشد. فهمي داشته باشد كه معناده نشده است يا به اصطالح در شخصيت

اي بين يك لغت دانستن لغات، متضمن اين نگاه است كه رابطه به طور خالصه، قراردادي
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و معناي آن است وجود داردو آن دانستن لغات، متضمن اين ولي واقعي؛چيزي كه مفهوم

و آنچه سبب معنادهي به آن شده است، به هنگام مواجه ايده است كه رابطه اي بين لغت

(زمان زنده فهمي) وجود ندارد. ما براي فهميدن يك نشانه، به چيزي شدن  با يك نشانه

و آن نشانه مي بيشتر از خود آن نشانه نياز نداريم ر.ك: نقل( فهميم ها را بدون هيچ تالشي

و اليكن در مقدمه . بنابراين اگر منظور از معنا، فهمِ يك نشانه زباني باشد، آنگاه)قول نيگل

ميواقعيت لغ ولي اگر؛تواند توضيح دهنده چگونگي فهميدن اين نشانه زباني باشد ات

مي منظور از معنا، آن در چيزي است كه سبب معنادهي به يك نشانه زباني شود، آنگاه بايد

شود، شك نمود. شكاكيت درباره وجود چيزي به نام معنا كه سبب فهم يك لغت زباني مي

مي وجودي به نام معنا و ويتگنشتاينتوان در كارهاي را نيز مشاهده نمود. كواينمتاخر

اگر بنا باشد بر چيزي كه حيات يك نشانه است نامي بگذاريم، بايد«:گويدمي ويتگنشتاين

ص1385(ويتگنشتاين،»بگوييم آن كاربرد نشانه است ،38.(

اين است كه اصالً چيزي به مسئله معنا ويتگنشتاينجواب« نويسد:ميباره در اين الينز

به نام معنا وجود ندارد. در واقع هر آنچه درباره معنا الزم داريم، كاربرد يك نشانه است در 

ص1385(الينز،»يك بازي زباني خاص ،69.(

از كواين مي معناشناسي غيرنقادانه، به نام اسطوره موزه نيز و معتقد بود اي ياد كرد

). 126ص،1385،(كواين صفت يك رفتار است ابتدائاًگويد، معنامي ديوييكه طورهمان

جز آدمي تا آنجا كه با نظريه معناي زباني خودش سروكار دارد، چاره معتقد است كواين اي

، كواينگرايي براي ). در اينجا تجربه46ص،1381همو،( گرا باشد اين ندارد كه تجربه

كه از خانه نيز آغازاي شيدن بحث ترجمه ريشهك رفتارگرايي زباني است. وي با پيش

مي شود، مي نه نشان و قطعي نيست، بلكه مصداق نيز هيچ دهد كه گاه قطعي تنها معنا ثابت

صص1385همو،( نيست ). در اينجا معناي يك جمله، با واقعيت تعيين 138-141،

بهو داردشود بلكه به راهنماي ترجمه ما بستگي نمي شناسي ايجاد هستيمرجع يك كلمه

ديگر از اين منظر.)117-116ص،1389(مدينا، وابسته استشده در راهنماي ترجمه ما 

و قطعي به نام معنا سخن گفت. نمي  توان از هويتي ثابت
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درباره وجود هويتي به نام،ميآنچه درباره فهم يك نشانه زباني در زمان زنده فهمي گفت

ايني. هر دوكواينيا ويتگنشتاينهاي ذكر شده ولي نه با روش؛معنا، شكاك است

مي ها رابطه نظريه و آنچه به جاي معنا ذكر ام به تعبير. ولي اند قائلكنند، اي را ميان نشانه

مي آنچه عمدتاً ،شود، در حقيقت عاملي معناده به يك نشانه زباني است به عنوان معنا ذكر

پس نه اينكه معنا هويتي باشد كه در هنگام مواجه با يك نشانه زباني به آن منتقل مي شويم.

د مي كرتوان  هاي مطرح شده تا به حال. ولي نه با روش،در وجود هويتي به نام معنا، شك

 عمل زبان در برابر عمل زبانگر.3
دهيدر بخش قبلي سعي كرد فهمي، يك نشانه زباني چگونه در زمان زندهكهميم توضيح

مي فهم مشخصي را ايجاد مي دهيكنكند. در ادامه تالش م كه چگونهيم به اين پرسش پاسخ

و شخصيت فهمي خودش را يافته استرهبهيك نشانه زباني كه حال معنادهي شده

، تهيه پاسخي چامسكيتواند وجه خالق زبان را نيز توضيح دهد. يكي از كارهاي مهم مي

وي سؤاليبراي مينامي»له افالطونئمس«است كه كه مد. مسئله افالطون طرح : چگونه كند

گونه كه همان.اي را داشته باشيم توانيم چنين دانش گسترده با شواهدي چنين اندك مي

مي چامسكي مي سؤالينيز شبيه چنين راسلكند، نقل كه چگونه است انسان«:پرسد را ها

و محدود است، با اين حال قادرند تماس،شان با جهانهاي تماس هايي مختصر، شخصي

كه كواين، . به نظرم)Chomsky, 1986, p.xxv(»دانند بدانند؟ آنقدر كه مي نيز هنگامي

و شواهد شناسي گويد انگيزه معرفت مي همواره اين بوده است كه چه ارتباطي بين نظريه

از هرگونه شواهد در دسترس فراتر آدمي درباره طبيعت چگونه نظريهو وجود دارد

، 1381كواين،( آساست ولي خروج آن سيل،اندك،بدين معنا كه ورودي ذهن؛رود مي

مي مسئله) همين47ص  كند. را مطرح

ان ايده واقعيت لغات، با واقعي دانستن لغات، همچون هر چيز واقعي ديگر، تمايز ميان زب

(و غير زبان را كمرنگ مي بنابراين،؛اين ايده، برداشتن اين تمايز است) هدف نهاييكند

و نه فقط ويژگي زبان.،خالقيت سه كواينو راسل، افالطونويژگي شناخت ماست نيز هر

و نه منحصراً از خالقيت در شناخت مي ميدر زبان. در واقع، همان پرسند در گونه كه توانيم
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و جديدند، موقعيت گوناگون كه اكثراً شمار بي درمي،معناي لغتي را بفهميمبديع توانيم

گونه كه لغت صندلي يك واقعيت بيروني را نيز بفهميم. همان،موقعيت گوناگون شمار بي

در،هاي متفاوتي را ايجاد كند هاي متفاوت ممكن است فهم در بافت صندلي بيروني نيز

مي هاي متفاوت، فهم بافت  كند. هاي متفاوتي را ايجاد

قيت بايد بين دو اليه بحثي تفكيك قائل شويم. يك اليه بحثي، عملي براي بحث از خال

و اليه ديگر، عمل خود لغات است كه زبانگر انجام مي ند. در اينجا چون فهم يك فردا دهد

پس عمل زبانگر معنايي ندارد. در واقع اليه عمل لغت،،را نتيجه عملكرد لغات دانستيم

مي عمل اصلي است كه طبق ايده واقعيت و عمل زبانگر، يك اليه بحثي لغات انجام پذيرد

يا،ها شود به عمل لغات يا فهم است. وجه خالقيت شناخت ما مربوط مي نه عمل زبانگر

را.را در نظر بگيريد»پنج صندلي«عبارت مثالً فهمنده. و فهم لغت دومAفهم لغت اول

مي سؤالناميم؛ حالميBرا»صندلي«يعني يعنيABشود كه چگونه به فهم سوم اين

بمي»پنج صندلي« هرميBوAجايهرسيم؟ و حتي ABتوان هر فهم ممكني گذاشت

يك در مرحله بعد مي جديد باشد. فهم سومي كه از ضرب يا تركيب دو فهمBياAتواند

و خالق است.مي وجودبهBوAاوليه  لغ آيد، تازه، جديد ميايده واقعيت گويد، فهم ات

ازABسوم  ميBوA، بر اساس شخصيت فهمي هر يك  شود. در واقع ها تشكيل

توانند با هم تركيبمي،هايي كه دارند گونه كه دو ماده شيميايي، متناسب با ويژگيهمان

و ماده جديدي را  بههاي قبلي هر فهم جديدي كه از تركيب فهم؛آورند وجودبهشوند

. استشبيه عملكرد دو ماده شيميايي،آيدمي وجود

يا-گويدمي چامسكيكه گونهآنقواعد زيستي مثالً-به ميان آوردن قواعدي محدود

، براي توجيه خالقيت، ضمن خلط اين دو سطح، ويتگنشتاينحتي مبحث پيروي از قواعد

مي توجه بيشتر را به سطح اول يا با پذيرشكه در صورتيكنند. اليه عمل زبانگر معطوف

اي، واقعيتي است كه متناسب با شخصيتش، ايده واقعيت لغات، هر لغت يا عبارت زباني

و مي يا رفتار خاص خود را دارد تواند با ديگر لغات تركيب شود يا نشود. در اينجا زبانگر

مي فقط جايي/ مكاني است كه اين واقعيت،فهمنده كنند. به ميان آوردن بحث ها عمل
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ميقواعد محد (زبان) همانند اين كه ود براي توجيه خالقيت شناخت آمدن وجودبهماند

خود آن مواد. شيميدان بدانيم، نه ويژگي يك ماده شيميايي جديد از دو ماده ديگر را عمل

 اليهدوشود تفاوت ميان اين ايده قراردادي دانستن زبان، يكي از داليلي است كه سبب مي

و تن زبان، متضمن اين نكته است كه رابطهديده نشود. قراردادي دانس دو طرفه ميان صوت

 معنا بايد توسط يك زبانگر، حال به صورت آگاهانه يا نهادينه شده، انجام بپذيرد. 

كه يك اعتراض، ممكن است اين باشد كه من زبان را فقط لغات دانستم، در صورتي

ب و نه همه آن.ا خشي از زبانلغات و نميدر واقع ند و نحو توان به راحتي از نقش گرامر

به،هاي معنايي جمالت عبور كرد. ايده واقعيت لغات همچنين اهميت بحث قابل تسري

و واحدهاي بزرگ ما،. نقطه ثقل اصلي اين ايدههستتر از جمله نيز جمله آن است كه

مي يا مجموعه(نشانه زباني) زماني كه يك صوت ازش اي از اصوات زباني را نويم، فهمي

» برف سفيد است«اي مثل وقتي جمله مثالً يم. اين فهم هميشه يك تك فهم است؛دار آنها

مي را مي رسيم كه اين فهم بسيط است. در واقع شنويم، در نهايت به يك فهمي از كل جمله

مهم آن است كه در نهايت؛از چند واژه تشكيل شده باشد مهم نيست كه جمله ما مشخصاً

ي ميبه ميك تك فهم نهايي از آن جمله توان گفت در حين شنيدن اين رسيم. هرچند

 ولي در نهايت فهمي از كل آن جمله داريم.،هايي از اجزاي آن داريم جمله نيز ما فهم

مي تارسكيابتكاري بياني كه تواند برايمي،دهد براي معرفي نظريه صدقش انجام

گونه نظريه صدقش را اين تارسكيكننده باشد. كمك شدن منظور اين مقاله از لغت، روشن

كه بيان مي دروياست. سفيد برف اگر فقطو اگر است صادق»است سفيد برف«: كند

 گويد: ادامه مي

 اين راست سمتدر»است سفيد برف« عبارتكه كنم خاطرنشان دهيد اجازه

چپ سمتدر. آيدمي گيومه بدونچپ سمتدرو گيومه دروندر ارزي هم

(را جمله نام راست سمتدرورا جمله خود  ,Tarski, 1944داريم

p.343(.

ميSاي عبارتي مثل وقتي شنونده و يك فهم متناظر را شنود، يك صوت مشهود بيروني

ياS با آن داريم كه فهم اين يك تك فهم است-داخل گيومه-»S«است. در اينجا آن فهم
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ميSو نام/ لغتي براي آن جمله يا عبارت يا لغت توانيم تبيين كنيم كه چگونه . از اين منظر

تك-ها المثل ضرب مثالً-هاي پركاربرد عبارت و فهم سريعي همچون از قابليت انتقال

و ...» صبح به خير«،»حال شما چطور است«مثل هاي پركاربردي لغات برخوردارند. عبارت

هاي پركاربرد، هرچند از چند آواي اند. در واقع، عبارت يك لغت بارگيري شده...، همانند

و معنادهي شده است؛اند متفاوت تشكيل شده .ولي به لحاظ شناختي، كل عبارت متشخص

ميهها روب هنگامي كه فردي با يكي از اين عبارت شود، كل آن عبارت برايش همانند رو

ميفهم يك تك  هايي در حقيقت فقط به لحاظ بيروني، از چند عبارت كند. چنين لغت عمل

آن اند؛ ولي به لحاظ شناختي، يك لغت متشخص شده است صوت تشكيل شده كه اجزاي

مي استراينبرگفهمي ندارد.   گويد: براي تبيين فهم سريع عبارات پركاربرد
در حافظه يكجابه صورت]هاي پركاربرد مانند واژگان منفردعبارت[

و نيازي نيست كه اين صورت شوند. نگهداري مي هاي زباني مانند عبارات

و درك اين عناصر ذخيره،جمالت تازه اي، خلق يا تجزيه شوند. براي بيان

مياهل زبان آن و نيازي به اعمال اصول ها را به صورت يك كل در نظر گيرند

عبارت يا جمله بيشتر چه بسامد استفاده از يك واژه، دستوري نيست. هر

تري در كاربرد سريع برخوردار است باشد، از قابليت دسترسي بيش

ص1381،(استراينبرگ ،138(.

مي سوسور را مسئله) چنين Agglutination( كند با معرفي عامل پيوند نيز سعي اي

ازكهمبناي پيوند اين است پاسخ دهد. از نظر وي  دو يا چند واحد كه در اصل متمايز

ناپذير اند، به يك واحد تجزيه گرفتهمي ولي در زنجيره فراوان كنار هم قرار،اند يكديگر بوده

اي از واحدهاي ... وقتي يك مفهوم تركيبي به كمك رشتهاند. پذير، مبدل شده تجزيه يا ندرتاً

ا معني از گرفتن راه ميان صطالح، با در پيشدار بسيار متداول بيان شده باشد، ذهن به بر،

را تجزيه چشم مي و مفهوم مي بر گروه نشانه كالًپوشد به هايي منطبق سازد كه از اين پس

(سوسور،ميواحدي بسيط مبدل  ص1378 شوند ،257-258 .( 

و عبارت توانيم مرز ميان عبارت اما نكته مهم اين است كه ما نمي هاي غير هاي پركاربرد

همها پركاربردتر از برخي ركاربرد را مشخص كنيم. برخي عبارتپ براي ديگرند؛ برخي
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نيز ممكن است؛ برخيهاي اجتماعي پركاربردترند تا بقيه گروهي از متخصصان يا گروه

يك نگه«. اربرد تلقي شودبراي يك فرد خاص با توجه به شرايطش پرك »جا در حافظهداري

يامي استراينبرگكه به،گويدمي سوسوركه»گرفتن راه ميانبر توسط ذهن در پيش« گويد

هاي خصوص آنكه شمار عبارتبه؛باشند مسئلههاي مناسبي براي اينحل رسد راه نظر نمي

را مسئلهچيزي است كه بخواهيم پركاربرد با توجه به نسبيت پركاربرد بودن، بيشتر از آن

ميبه حافظه بسپاريم. بهتر است در اين موا و در نتيجه شود رد بگوييم كل عبارت معنادهي

بهSهمانند يك تك لغت است. در واقع، يك عبارتي مثل،عملكرد فهمي كل عبارت

ميبه ”S“صورت يك تك فهم نهايي كه فهم و متناسب با شخصيت اين عبارت رسد

ميپركاربرد بودن، جزوي از آن است،   تري برسد. به فهم سريعتواند اين عبارت

م: اول اينكه، ممكن است در يك جمله چنديم بگيريخواه از اين بحث دو نتيجه مي

به عبارت پركاربرد يا نسبتاً و صندلي«عبارت مثالً كار رفته باشد؛پركاربرد ، پركاربردتر»ميز

و كتاب«است تا عبارت ي*.»صندلي اين،ك جملهدر اينجا نحوه استفاده از اين عبارات در

مي هاي پركاربرد، زودتر از فهم ديگر عبارت دهد كه فهم عبارت نتيجه را مي ؛شود ها تشكيل

كند، خطي بنابراين فهم ما برخالف دستگاه تحميلي حسي كه صوت زباني را خطي مي

و احتماالً مياي اي است. دومين نتيجه به صورت پله نيست م از اين بحث بگيريميخواه كه

ا و احتماالًيكه گفت- هاي پركاربرد ست كه در عبارتاين اي بسيار باز بازهم نسبي است

و كل عبارت است كه همچون تك واژگان يك عبارت تقريباً-دارد وجود فهمي ندارند

و تشخص يافته است.  هايي كه اين بارتع بيشتردر»دست«لغت مثالًيك لغت بارگيري

(واژه در آن دها وجود دارد و پا، دستمثل كردن دست درازي، دست ستكش، دستي، دست

و كل عبارت است كه معنادهي مي درو ...)، به لحاظ فهمي وجود ندارد  بيشترشود.

و اصطالحات، واژگان آن اصطالح به لحاظ شناختي تقريباً استعاره آن ها و وجود ندارند

حروف اضافه، يابد. كل اصطالح است كه همچون يك لغت خاص تشخص معنايي مي

 
مي اگر شخصي ادعا كند كه براي وي اين* توان براي وي مثال را برعكس يـا از مثـال بهتـري گونه نيست،

 استفاده كرد.



عنا
وم

انه
نش
ن
بي
طه
راب

ت:
غا
تل

قعي
وا

165

و ... كه در جمالت به كار مي و در واقع در فهم رود، عموماً وندها خودشان فهمي ندارند

 شوند. كل جمله هضم مي

 گيري نتيجه
يك؛براي فهميدن يك نشانه زباني به چيزي بيشتر از آن نشانه نياز نداريم چراكه معناي

و فهميده ها واقعي نشانه زباني، خود آن نشانه است. نشانه اند، مانند هر چيز واقعي ديگر

ميطور همان،شوند مي به كه هر چيز ديگري را فهميم. اين پاسخ من در اين مقاله بود

به معناي يك نشانه چيست؟ اين پاسخ مي يك تواند خوبي توضيح دهد چرا در مواجهه با

ترين چالشي است كه در قرارداد زباني مهم مسئلهتوانيم آن را نفهميم. نشانه زباني، نمي

، نشان يا بحثيزمان نازندهازولي با تفكيك زمان زنده فهمي؛برابر اين پاسخ وجود دارد

به،قرارداد كه مسئلهدادم و زمانمربوط و نه قراردادي واقعي مسئلهنازنده است بودن بودن

ن شانه مربوط به زمان زنده فهمي است. پس در زمان زنده فهمي يعني هنگامي كه يك يك

ميهاي زباني روب فرد خاص با نشانه مي رو همچون هر واقعيت؛فهمد شود، وي آن نشانه را

ميهديگري كه با آن روب به گونه كه مثالًشود. در واقع همان رو در ديدن يك درخت، اجبار

دو؛ريمفهميدن يك درخت دا در شنيدن يك صوت نيز اجبار به فهم آن صوت داريم. هر

و متناسب با شخصيتي كه پيدا كرده واقعي مي اند، فهم اند  كنند. هايي را در ما ايجاد

مربوط به اليه،توان نشان داد وجه خالقيت زبان اگر يك نشانه واقعي است، پس مي

آنها نشانه و نه فردي كه مجبور به فهميدن و نازنده، ست هاست. عدم تفكيك زمان زنده

و معنايةشود نتوانيم از ايده قراردادي بودن زبان رها شويم. اگر رابط سبب مي ميان نشانه

و اختياري است آيد كه چرا در هنگاممي وجودبه سؤالآنگاه هميشه اين،آن، قراردادي

ذه مواجه با يك نشانه قراردادي كه خنثي پنداشته مي چرا؛ن اجبار به فهميدن آن داردشود،

مي»آفتاب«و»غروب«در كنار هم قرار گرفتن دو نشانه متفاوت مثل  كه فهمي را ايجاد كند

 ها نيست. يك از اين نشانهدر هيچ

هاي متفاوتي اين است كه يك نشانه زباني به روش،دهد پاسخي كه اين مقاله مي

مي معنادهي مي مي شود، شخصيت خودش را پيدا و متناسب با اين شخصيت عمل كند. كند
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شهمان ،خودش فرد منحصربههاي در جهان خارج متناسب با ويژگيءيگونه كه يك

نيز به عنوان يك واقعيت يك نشانه؛ديگر روابط مختلفي برقرار كنديتواند با انواع اشيا مي

هاي معناده به يك نشانه روش،از اين ويژگي برخوردار است. ايده قراردادي دانستن زبان

مي را با معناي يك نشانه خلط مي و براي توجيه وجه خالق زبان، مجبور شود قواعدي كند

ه؛حافظ وجه خالق زبان بداند،را كه زبانگر به نوعي كسب كرده است ميشه قواعدي كه

يا مجبور به جايگزيني با قواعد تازه تهديد به بازنگري،هاي تازه زبان از سوي عبارت

 شوند. مي
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