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  شمھ اي درباره نشانھ شناسي یا سمیوتیك 

  

  

  مدخل
  

چنان كھ در فصول پیشین یاد كردیم، در دوران پس از جنگ دوم جھاني مفاھیم بغرنج تجریدي و پیوندساز یا پیوندي 
)Integratif ( اطالع“مانند ”)مورد بررسي ھاي ) یاستروكتور(” ساختار“، ”سیستم“، )یا نشانھ(” عالمت“، )یا پیام

) انفورماسیون(بھ ویژه سیبرنتیك نظري كھ مقوالتي مانند اطالع . فوقالعاده ثمربخش منطقي و ریاضي و فني قرارگرفت
آمیزي با  د بررسي قرار داد، با درھمھاي زیستمند و نازیستمند مور اداره، نظارت یا كنترل و غیره را در تمام سیستم

ھاي شمارگر الكترونیك  ھاي دیگر پایة سیبرنتیك فني قرارگرفتھ و توانستھ است ماشین الكترونیك و تكنیك

ھاي خودكار زمیني و كیھاني را با موفقیت از  ، دستگاھھا و ماشین)Robots(، اوتوماتھا و روبوتھا )كومپیوترھا(
ھاي علمي و باالبردن  بیني و جوانب اقتصادي اجتماعي، اجراء پیشذ كند و بھ حل مسائل جھت برنامھ گزاري تغذیھ

  .نیرومند بازده و غیره كمك رساند
  

چنان كھ تأكید كرده ایم فلسفة علمي معاصر بدون فیض گیري از مقوالت و احكام این رشتھ ھاي نوین دانش نمي تواند 
آشنائي مقدماتي، ولي نسبتا دقیق و منطبق با این رشتھ ھاي جدید و مھم وجود داشتھ باشد و بھ ھمین جھت ما براي 

معرفت، مي كوشیم آنھا را بھ كوتاھي و سادگي معرفي كنیم، زیرا در این رشتھ ھاي نوین معرفت باز چنان كھ بھ كرات 
  .گفتھ ایم، صحت بسیاري از احكامي كھ دیالكتیك درموقع خود پیش كشیده بود بھ اثبات مي رسد

  
فني و مشخص شدن احكام دیالكتیك انتزاع فلسفي مطرح شده ، تنھا در رشتھ ھاي یاد ، ضمنا باید افزود كھ اثبات علمي 

تئوري نسبیت عمومي و “شده معارف امروزین انجام نمي گیرد، بلكھ یك سلسلھ تئوري ھاي علمي و ریاضي مانند 
و ) كھ ھنوز مراحل ابتدائي رشد خود را مي گذراند(” یدانھا، ؛ تئوري عمومي م”مكانیك كوانتا“، ” خصوصي انیشتین

و غیره در ریاضیات معاصر، بھ نوبة خود خصلت ” تئوري ماتریس و گراف“، ”تئوري بازیھا“، ”حساب احتماالت“نیز 
  .دیالكتیكي ھستي، و تحول آن را از جھت تحول، ارتباط و نسبیت و تأثیر متقابل و غیره نشان داده اند

  
چنین توقعي نیز . ما از این سخن این نیست كھ این رشتھ ھاي معارف از نوعي دیالكتیك آگاھانھ برجوشیده اندمقصد 

علوم نیز درموقع خود از روي كتابھاي منطق ساختھ نشده اند ولي این بدان معني نیست كھ منطق و . نباید داشت
عارف فلسفي و علمي و حتي در سیستم ھاي الھي و در م) دیالكتیك ولو بھ شكل ناخودآگاه،ساده لوحانھ و ابتدائي

عرفاني ایفاء كرده اند زیرا منطق صوري و دیالكتیك كھ یك منطق مضموني است، مانند صرف و نحو زبان، منعكس 
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  .كنندة ارتباطات واقعا موجود است كھ در ذھن ما بازتاب مییابد
  

 این رشتھ ھا بھ اثبات صحت اصول بنیادین دیالكتیكي مقصود ما از طرح این رشتھ ھاي امروزین معارف این است كھ
بھ بركت این ” ماتریالیسم دیالكتیك“اكنون فلسفة . اند تر كرده تر و دقیق كمك كرده و بھ نوبة خود آن اصول را غني

تحوالت عمیق علمي، فني و اسلوبي بر سر چرخشگاه بزرگي قرارگرفتھ است و دیالكتیك عیني و ذھني ھم اكنون 
  .ھاي مھمي در راه نوسازي ساز و برگ مقوالتي خود برداشتھ است و برمیداردگام

  
  .پس از این مقدمھ بھ اصل مطلب بپردازیم

  
این واژه . آمده است كھ بھ معناي عالمت و نشانھ است) Semeion(” سھمھ یون“از ریشة یوناني ” سمیوتیك“واژة 

ي و فارسي شده بود ولي آن واژه ھا داراي معاني خاص خود وارد زبان عرب” سیمیا“و ” سیما“درقدیم بھ دوصورت 
سمیوتیك را مي توانیم در فارسي عالمت شناسي، نشانھ شناسي یا نشان شناسي ترجمھ كنیم، ولي ما ترجیح . ھستند

سمیوتیك . منطق این طرز عمل در خود متن بررسي روشن میشود. میدھیم واژة بینالمللي سمیوتیك را بھكار بریم
یعني خود آنھا اطالع . است كھ معنامند و حاوي اطالع و پیامند) و از آن جملھ عالمات زباني(زش عام كلیة عالمات آمو

مثال در . سمیوتیك بررسیھاي خود را حتي بھ جھان جانواران نیز بسط میدھد. نیستند بلكھ حامل و ناقل اطالعند
صوتي و لمسي جانوران بررسي ) Signalisation(انواع آژیر و عالمت دھي ) Zoosémiotique(زئوسمیوتیك 

مثال عالمتي كھ دلفین ھا و برخي دیگر از پستانداران بحري مي دھند، لمس آنتنھاي موران و رقص ھا و . مي شود
دارد، ھمھ وارد در این مبحث موسوم بھ زئوسمیوتیك مي ) Communicatif(حركات زنبوران كھ جنبة اطالع رساني 

  .شوند
  

 Expressionحركات تن و صورت یا (ژست و میمیك . شانھ ھاي اطالعمند درمورد انسان بسیار وسیع استدامنة ن
Faciale (كینزیك“این حركات چھره و پیكر در دانشي بھ نام . بھ منظور عالمت دھي بھ كار مي رود ”

)Kinésique (شیوه ھاي لمسي . بررسي میشود)Tactile ( در عالمت دھي)ه ھا، از جملھ كوران بھ كھ از این شیو
  ).Proxémique(” پروگزمیك“موضوع دانشي است بھ نام ) ھنگام لمس نقاط برجستة خط خاص خود استفاده میكنند

  
براي ابالغ پیام استفاده ) فیالمثل گل،رنگ، آھنگ(انسان عالوه بر زبان طبیعي، از انواع سیستمھاي دیگر عالمت دھي 

ایده نگاري و پیكره نگاري ) ھیروگلیف(متدھي است مختلفند مانند خطوط تصویري خطوط كھ اشكال عمدة عال. میكند
انسان عالوه بر خطوط، براي ژستھاي مختلف معارف . و خطوط عادي مركب از حروف) ایده ئوگرام و پھ كتوگرافي(

ولھاي منطق اعداد، فرمولھاي ریاضي، فرمولھاي شیمیائي، خط فرس، سمب: مانند. خود عالمت سازي كرده است
ریاضي، زبانھاي مصنوعي فرمالیزه، نت موسیقي، عالمات راھنمائي، عالمات مقام و درجات برروي لباس رسمي، خط 

، خط رشتھ ھاي گره دار در نزد )با حركت دست(بیرق و خط نورافكن در كشتیراني، خط كوران، خط كران، 
ھمة اینھا در گسترة . و غیره و غیره) دود عالمت آتش (سرخپوستان،عالمت سنگواره ھا، استفاده از داللتھاي منطقي

با ) علم بررسي عالمات(بھ ھمین جھت سمیوتیك . بسیار پھناور عالمت دھي وارد میشوند كھ برندة یك یا چند اطالعند
ع شكل و پیوند بسیار نزدیك مییابند و عالمت و اطالع دومقولة بھ ھم پیوستھاند از نو) علم بررسي اطالعات(سیبرنتیك 

  .مضمون و بین خود داراي چنین رابطھاي ھستند
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با عالمت بھ معناي آژیر ) ”٣Hak“، در روسي ”Zeichen“در آلماني (در برخي زبانھاي اروپائي عالمت یا نشانھ 
ر تأثی(ولي پاولف از سیستم اولیة سیگنال ھا . تفاوت لفظي و گاه خرده اختالف معنائي پیدا میكند) Signal(و اخطار 

. معني منطبق مییابد” سیگنال“با ” عالمت“صحبت میكند و لذا ) زبان(و سیستم ثانوي سیگنالھا ) مستقیم روي حواس
ؤ كھ بھ )یا پیام(” اطالع“و ” عالمت“در واقع دیالكتیك . از ھم مشتق شدھاند) Signal(و آژیر ) Signe(در فرانسھ 

ي و تفاھم زباني و واكنشھاي ھدفمند و انواع روندھاي مھم دیگر ویژه در جھان زیست مند جریان ھاي بازتاب و خبردھ
را اداره میكنند، بسیار مھم است و سمیوتیك میكوشد رموز ساختي عالمات و تنوع آنھا را بشكافد و بھ درك این 

  .دیالكتیك كمك كند
  

مؤلف كتاب ) Morris(” ماریس“و سپس ) Pears(” پیرس“بنیادگزار این رشتھ یعني دانشمندان آمریكائي 
 Ferdinand(” سوسور. ف“و نیز زبان شناسان سوئیسي و فرانسوي مانند ) ١٩٣٨(” تئوریھاي اساسي عالمت“

Saussure (( رالن بارت“و ”)Roland Barthe ( سمانتیك“و واضعان دانش ”) مانند تارسكي و كارناپ و مكتب
ان مصنوعي براي دستگاھھاي سیبرنتیك، مؤثر ، جملگي كارشان در تسھیل ایجاد زب)Lwowمنطقیون شھر لووف 

. بوده است و درواقع موضوع اساسي سمیوتیك بررسي زبانھاي فرمالیزه و مصنوعي بھ عنوان عالمات و عبارات است
  !مطلب را با تفصیل و دقت بیشتري مطرح كنیم

  
است كھ بھ این عالمت بھ ویژه ) Zeichenreiheبھ آلماني (سمیوتیك آموزش عام عالمات زباني و یا سلسلھ عالمات 

  :از سھ جنبھ برخورد میكند
  

یعني رابطة بین یك عالمت و ) Synctactik یا درآلماني Syntactiqueدر فرانسھ ( از جنبة تركیب این عالمت -١
  عالمات دیگر یا رابطة بین یك سلسلھ و ردیف عالمات با ردیف دیگر؛

  
  )Sémantique( از جنبة معاني این عالمات -٢

  
 از جنبة رابطھ بین این عالمات و آفرینندگان آنھا،فرستندگان آنھا، دریافت كنندگان آنھا كھ پراگماتیك -٣

)Pragmatique (نام دارد .  
  

دربارة عالمات و ) Sigmatique(عالوه براین مباحث سھ گانھ، جنبة دیگري نیز قائل شده اند بھ نام سیگماتیك 
  .ولي عمال این بحث بھ سمانتیك مربوط میشود. مات معلوم میسازندمحتوي آن یعني آنچھ كھ آن عال

  
  .اینك دربارة ھریك از این اجزاء سھ گانھ توضیح بیشتري میدھیم

  
  )نحو یا علم تركیب عالمات: یا سن تاكتیك( سینكتاكتیك -١
  

م زباني، میتوان عبارات یا موضوع این مبحث از سمیوتیك آن است كھ چگونھ برپایة یك سیستم از قواعد و بھ كمك عالئ

كھ ارزشمند و قابل اعتماد باشند، ساخت و ) كھ میتوان گزاره نیز ترجمھ كردSatz یا Aussage: در آلماني(جمالت 
  .چگونھ از مقداري عالمات میتوان عباراتي بوجود آورد: یا بھ بیان دیگر

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


 ٤

  
  :در اینجا ما با دو نحوة عمل روبرو ھستیم

  
قواعد ساختي یا شكل بندي آن را بیرون كشید و سنتاكس آن ) مثال زبان فرمالیزه(سیستم فرمال میتوان از ھر : اول

  سیستم فرمال را ساخت؛
  

چیست؟ پس با ) یعني سنتاكس آن سیستم(یا میتوان معین كرد كھ قواعد تبادلي و كلیدي ھر سیستم فرمالیزه : دوم
آن است كھ چگونھ ) یا شكل بندي(مقصود از قواعد ساختي . تیممواجھ ھس” قواعد تبادلي“و ” قواعد ساختي“دومقولھ 

مبداء در اینجا عبارات ارزشمند است كھ ما را بھ . میتوان سلسلھ عالماتي ساخت كھ از آن عبارات ارزشمند حاصل آید
 و نھ پس در اینجا از عالمت بھ عبارت میرویم. میتوان بھ عبارات ارزشمند دیگر رسید. سلسلة عالمات میرساند

درآوریم، در آن ) آكسیوم ھا(اگر مقدار و تعدادي عبارات را بتوانیم بھ صورت یك سلسلھ اصول موضوعھ . برعكس
صورت استفاده از قواعد تبادلي یا تبدیلي بھ ما اجازه خواھد داد كھ ھمة آن مقدار عبارات را از این اصول موضوعھ 

  .مشتق سازیم) آكسیوم ھا(
  

تئوري علمي آكسیوماتیزه، یعني یك تئوري علمي كھ بھ صورت اصول موضوعھ و آكسیومھا پس در صورت وجود یك 
است كھ از آكسیوم ھاي اولیھاي ) قضایائي(درآمده باشد، ما میتوانیم مطمئن باشیم كھ این تئوري مقداري از تئورم ھا 

ردد یا قضایاي منطق صوري مشتق میشود، چنان كھ قضایاي ھندسي اقلیدسي از یك سلسلھ آكسیوم ھا مشتق میگ
لذا سنتاكس ھمة اپراسیون ھاي علمي و تحقیقي بھ طور خالص فرمالیزه . ارسطوئي از چند آكسیوم اولیھ اشتقاق مییابد

این مسئلھ درمنطق ریاضي نقش مركزي دارد، زیرا درمنطق . است كھ میتوانند بھ صورت عبارات زبان مفروض گردند
.  تفسیري و گزارشي از جھت سمانتیك كامال دقیق، براي عالمات ابتدائي معین شده است، بھ كمك قواعد”معني“ریاضي 

  .لذا محتوي عبارات بغرنج را میتوان بھ وسیلة اپراسیونھاي خالص نحوي، مشخص ساخت
  

نحو زبانھاي طبیعي و نحو زبانھاي مصنوعي : پس توجھ داریم كھ ما با دونوع نحو یا سنتاكس روبرو ھستیم
در زبانھاي . از نحو زبانھاي مصنوعي بغرنجتر است) سینكتاكتیك آنھا(اكنون گوئیم كھ نحو زبانھاي طبیعي ). یزهفرمال(

در نحو زبانھاي طبیعي . طبیعي نحو یعني قواعدي كھ شكل بندي جمالت و عبارات یا گزارھھاي صحیح را میسر میسازد
در زبانھاي طبیعي نحو یعني قواعدي كھ .  بغرنجتر استرابطة ساخت نحوي ھم نسبت بھ حروف و ھم نسبت بھ معاني

اخت نحوي ھم نسبت در نحو زبانھاي طبیعي رابطة س. شكلبندي جمالت و عبارات یا گزاره ھاي صحیح را میسر میسازد
در زبانھاي مصنوعي یا فرمالیزه، باید قواعد نحوي كاملتر باشد، زیرا . بھ حروف و ھم نسبت بھ معاني بغرنجتر است

و پراگماتیك ) معني شناسي(در یك زبان فرمالیزه، برخالف زبانھاي طبیعي، توسل بھ دستگیره ھاي مختلف سمانتیك 
در منطق احكام فرمالیزه بھ وسیلة تعریف . ري آنھا ناھمواریھاي نحوي حل شودمیسر نیست تا بھ یا) كاربردشناسي(

تصریح میگردد كھ چگونھ عبارات محتوامند منطقي میتوانند از یك ) recursif= ركورسیف (منطقي و معنارس 
كھ آنھا (منطقي سلسلھ عالمات بنیادین ساختھ شوند و چگونھ شخص باید تصمیم گیرد كھ با یك ھمبست عالمات بنیادین 

پس . یك عبارت معنامند منطقي بوجود آورد) میخوانند” كنستانتھا یا ثابتھاي حكم“و ” واریا بلھا یا متغیرھاي حكم“را 
در این مورد كھ یاد كردیم، این قواعد تبادلي . ما از عالمات بھ عبارات رفتھایم یعني قواعد تبادلي را بھ كارگرفتھایم

  .براي بدست آوردن یك عبارت معنامند) واریابلھا و كنستانت ھا(ادن اجزاء حكم عبارت است از نحوة جاد
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براي ایجاد زبانھاي برنامھ اي بھ ) سن تاكتیك: كھ در تلفظ فرانسھ(بویژه كاوشھا و بررسیھاي نحوي یا سنكتاكتیك 
  .مھم است) دیژیتال یا كومپیوترھا(منظور كاربرد در شمارگرھاي انگشتي 

  
، از دیدگاه سمیوتیك عمومي بخشي است از كاوشھاي نحوي )انفورماتیك= اطالع (یك انفورماسیون تئوري كالس

یك عالمت سخن مي گوئیم و این شیوة سخن ما ویژگي دیگري كسب ” محتوي اطالعي“مثال وقتي ما از ). سینكتاكتیك
دي عالمت با اطالع و شكل بندي نحوي این درھم پیون. را درنظر داریم” محتوي نحوي اطالع“نمیكند، با این حرف ما 

در . را نشان میدھد) عالمت اطالع رابطھ(رابطة تنگاتنگ دیالكتیكي این سھ مقولھ ) كھ چیزي جز ھمان روابط نیست(
واقع نحو عالمات جز بھ ھم پیوستن آن عالمات براي معنامند، محتوامند لذا اطالع بخش شدن نیست و این بھ خودي 

) C. E. Shanon(” شانون“ ساخت نحوي مجموعھاي از عالمات، فرمول معروف بھ فرمول از. خود روشن است
میانگین یك عالمت را در درون مجموعھاي ” محتوي اطالع بخش“بنیادگزار تئوري انفورماسیون استخراج میگردد كھ 

  .از عالئم، نشان میدھد
  

 سیستم فرمالیزه، یك نحو را كھ داراي معاني مشخص و غیره در یك) رالسیونھا= نسبتھا (اگر ما عالمات، ارتباطات 
  .باشد، در نظر گیریم، در آن صورت باصطالح مدلي براي ساخت نحو یا گزاره و تفسیر بدست میآوریم

  
بدین ترتیب سنتاكس یا نحو زبان فرمالیزه میتواند متنوعترین مدلھا را داشتھ باشد و این واقعیت كھ انسان میتواند 

تقلید و شبیھ سازي ) كومپیوتر(ھا را درگستره ھاي بسیار مختلف بھ وسیلة شمارگرھاي الكترونیك روابط و روند
سیموالسیون یا شبیھ سازي یعني تقلید فني یا فرمالیزة یك روند طبیعي یا . كند، از ھمین جا ناشي میشود) سیموالسیون(

  .اجتماعي و تكرار ھمان عملكرد ولي بھ وسایل دیگر
  

ولي مطلب روشن و بھ ھم پیوستھ گفتھ شده و .  دربارة تركیب یا نحو یا سنتاكس عالمات كمي بغرنج بودشاید بحث ما
بھ ویژه آن كھ ما درعین بحث از . اگر خواننده صبورانھ و بادقت آن را بیش از یك بار بخواند،بھ خوبي درك خواھد كرد

ارد، از مداخلھ این عوامل دشوار كننده در بحث احتراز مسائلي كھ با زبانھاي فرمالیزه و فرمولھاي ریاضي سروكار د
ورزیدیم و مصطلحات را نیز بدون كمترین تعصب، بھ اشكال گوناگون و تكراري و با نرمش بھ كار بردیم و معادلھاي 

. درا درعین حال ذكر كردیم، تا عوامل زباني مانع درك مطلب نشو) اعم از عربي یا فارسي(خارجي و متداول درفارسي 
را بھ جاي خود بگذاریم زیرا كاربرد معادلھاي ” مدل“و ” فرمالیزه“از آن جملھ و بھ ویژه ترجیح دادیم واژھھاي 

  .، پي بردن بھ سخن را دشوارتر میساخت”نمونھ سازي“و ” صوري شده“
  

 بحث خود را در یا علم تركیب عالمات و سیر از عالمات بھ عبارات معنامند،” سینكتاكتیك“پس از این بحث دربارة 
  .دنبال كنیم” سمانتیك“زمینة 

  
   سمانتیك-٢
  

موضوع . پس سمانتیك كھ میتوان آن را معني شناسي ترجمھ كرد بخشي است از سمیوتیك یا نشانھ شناسي عمومي

سمانتیك عبارت است از داللتھاي ممكن مضموني سیستمھاي تجریدي عالمات؛ روابطي كھ بین عالئم زباني و گفتاري و 
بحث دربارة روابط عالئم و اشیائ سیگماتیك نام دارد و چنان كھ درسابق گفتیم، برخي آن را مبحث . شیائ وجود داردا
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سمانتیك در درون ھمین روابط . جداگانھ اي از سمیوتیك میدانند ولي برخي آن را در مبحث سمانتیك وارد میسازند
  .الفصل مادي مییابدھست كھ یك پایة بالواسطھ و ب) عالمت شیئي(سیگماتیك 

  
در تئوري شناخت مبتني بر بازتاب ، معناي یك لغت،مفھومي است كھ از آن لغت مشخص ادراك میكنیم و معناي یك 

در سیبرنتیك بھ زبانھاي طبیعي كھ نمیتواند كار . جملھ، آن حكم و گزارة منطقي است كھ از آن جملھ فھمیده میشود
 بخشد و كار برنامھگزار را از جھت رواني و تعلیمي آسان سازد، توجھي ندارند برنامھ گزاري ھاي سیبرنتیك را تحقق

  . مورد استفادة آنھاستFORTRAN ،ALGOL ،COBOLو واژه ھاي مصنوعي مثال مانند 
  

  :اما وظایفي كھ سمانتیك درمقابل خود قرارمیدھد عبارت است از
  

  .نام دارند پدید میشود) Antinomie(” آنتي نومي“دربیان مسائل علمي احكام متناقضي كھ ) ١
  

نكتة درخورد ذكر دراین میان آنست . بحثي مفصل است) نحوي و سمانتیك(بحث دربارة آنتي نومي و دو شكل اساسي آن 
و زبان موضوعي و ) یعني فرازبان یا متازبان(با ایجاد سھ پلة سمانتیك در زبان ) F. P. Ramsey(رمزي . پ. كھ ف

ین حكم را داده است كھ ھرگز یك عبارت زباني نباید دوپلھ را دربرگیرد واال معناي خود را از دست اشكال دیگر زبان ا
یعني (رمزي . برخورد كند، ریشة آن را در این قاعده ف” آنتي نومي“میدھد و بدین سان سمانتیك میكوشد، ھرجا بھ یك 

ھ در تئوري نسبیت عمومي انیشتین از آن سخن ك) ”تواقت“یا (” ھمزماني“مثال درمفھوم . بجوید) دوپلگي یك حكم
چنان كھ خود ) Simultanéité درفرانسھ Gleichzeitigkeitدر آلماني (میرود، روشن است كھ این تواقت 

انیشتین تأكید میكند، مطلق نیست، زیرا موافق تئوري نسبیت،زمان و مكان نسبت بھ حركت امور اعتباري ھستند و لذا 
  .رجائي از كیھان بھ معناي دیگري استدر ھ” اكنون“مفھوم 

  
برخي از متخصصان . سمانتیك مسائل مربوط بھ حقیقت و اعتبار عام احكام و قابل اثبات بودن آنھا را مطرح میسازد) ٢

با سوءاستفاده از مباحث آن، بسیاري از احكام فلسفي را با یك تعبیر صرفا پوزیتیویستي، ) مانند كارناپ(سمانتیك 
  !اعالم كردھاند” مسئلة دروغین“یا ” مسئلھنما“

  
  .سمانتیك از رابطة واژه و مفھوم، از رابطھ واژه و عالمت سخن میگوید) ٣

  
لورنتس . كالكول چیست؟ موافق تعریف پ. سخن میگوید” فرازبان“سمانتیك از بیان محتوي یك كالكول نسبت بھ ) ٤

از عناصر بنیادین ) شماتیك(ن بتوانیم موافق قواعد یكنواخت كالكول یك گردة عملیات محاسبھاي یا منطقي است كھ طي آ
ھر كالكولي را . و اولیھاي كھ دردست داریم، عناصر، اجزاء، اشكال و اعدادي ردة دوم و سوم و غیره بیرون آوریم

معین ) آغازھا، مبادي و اجزاء نخستین و غیره(یعني اول موضوعات بنیادین . موافق شیوة استقرائي پدید میآورند
ھاي )تئورم(سپس قواعدي پدید میآید كھ از كالكول ھاي اولیھ،كالكول ھاي بغرنجتري ناشي میگردد و قضایا . میشود

كالكول براي . مربوطھ اثبات میشود و تناقض یا فقدان تناقض، كمال یا نقص، قاطعیت یا ابھام آن قضایا ثابت میگردد
  .بانشناسي اھمیت فراوان داردریاضیات، منطق، تكنیك محاسبات الكترونیك و ز

  
اصطالحي در مقابل زبان موضوعي است و دانشمند ریاضیدان آلماني دكتر داوید ) متاالنگ(اما فرازبان چیست؟ فرازبان 
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یا (متاتئوري و متا زبان .  درتحقیقات بنیادین خود در ریاضیات، تفاوت این دو را نشان داده است١٨٩٠ھیلبرت در 
تار و اسلوب یك تئوري یا زبان دیگر را مورد بررسي قرار میدھد و این بھ طور كلي درمورد ، خود ساخ)فرازبان

  .ھرزبان یا تئوري صادق است ولي بھ ویژه براي رشتھ ھاي ریاضي شده این كار عملي است
  

ي گرده وار، شیوه ھا(پس از این دو تعریف، سخن ما دربارة این كھ یكي از مباحث سمانتیك روشن كردن رابطة كالكول 
یعني زباني كھ در آن پایھ ھاي تئوري مورد بررسي بھ صورت صوري (با فرازبان است ) طرح گونھ یا شماتیزه محاسبھ

، )شده و فرمالیزه و بھ صورت آكسیوماتیك بیان میشود و ما در حاشیھ ھاي گذشتھ بدین اسالیب اشاره گونھاي كردھایم
نة وسیع فلسفي و منطقي و ریاضي و فني است كھ سمانتیك كسب میكند و تنھا نكات یادشده نمودار دام. واضح میگردد

  .بسط آتي این دانش میتواند حدود موجھ و ضرور آن را روشن سازد
  

كھ یك سلسلھ عالمات و فرمولھاي خاص براي بیان جمل منطقي است،براي ” مقوالت سمانتیك“ما در اینجا از ذكر 
  .میپردازیم” ماتیكپراگ“ میكنیم و بھ مبحث بعدي سمیوتیك یعني احتراز از دشواري مطلب خودداري

  
   پراگماتیك-٣

مانند بررسي . اما پراگماتیك بررسي كاركردھاي گوناگون زبان است كھ این كاركردھا از درون بھ ھم پیوستگي دارند
 این كاركردھا بھ شكل جداجدا در پراگماتیك. اطالعي و ارزیابانھ) نفساني(سمپتوماتیك ) توصیفي(كاركردھاي سمبولیك 

  : بجاست دربارة ھر یك توضیح دھیم. و یا در ارتباط باھم مورد پژوھش قرارمیگیرند
  

از نظر . زبان وسیلھایست براي آن كھ یك وضع، یك حادثھ را توصیف كند) نمادي یا توصیفي(از نظر كاركرد سمبولیك 
و رد ) ایجاب(ات و ادراكات رواني ما مانند كین و عشق و تصدیق زبان براي بیان احساس) سمپتوماتیك(كاركرد نفساني 

از نظر كاركرد اطالعي زبان درحكم آژیري است كھ باید در دریافتكنندة عالئم رفتار معیني را پدید آورد، . است) سلب(
نده دارند كھ بھ اثراتي درموجود ز) و از آنجملھ زبان( یا بھ سخن دیگر، عالئم . یعني انگیزھاي براي واكنش باشد

تغییراتي در شیوة تفكر و احساس و حالت روحي آنھا منجر میشود و ناچار این مقدمات باعث بروز تغییر در رفتار 
میگردد و سرانجام از نظر ارزش سنجي و تقویمي، با كمك زبان حاالت و شیوه ھاي رفتار و تفكر و غیره با صفات 

  .مشخص میگردند) ”زیانمند“، ”دمندوس“، ”بد“، ”خوب“مانند (ارزشي و تقویمي 
از آنچھ كھ گفتیم این نتیجھ حاصل میشود كھ پراگماتیك علمي یا كاركرد شناسي زبانھا و نشانھا باید تحلیلھاي جامعھ 

یا بھ عبارت دیگر . شناسانھ، روان شناسي زبان، روان شناسي رفتار و تحلیلھاي فلسفي اجتماعي دیگر را انجام دھد
تیك جامعترین مبحثي است كھ جنبھ ھاي سمانتیك و سینكتاكتیك را دربرمیگیرد و نوعي ھمنھاد دیالكتیكي مبحث پراگما

  :ائل آن در سھ گستره مطرح میگردددومبحث پیشین است و مس
  اسباتي كھ بین عالمات وجود دارد؛درگسترة بررسي من) ١

  عالمات؛) سمانتیك(ح بررسي معاني در سط) ٢
  ).نحو(بھ صورت احكام و گزاره ھا مات درعرصة تركیب عال) ٣

* * *  
پرداختن بھ مطالعة سیستم ھائي كھ واقعا پیچیده و بغرنج ھستند، مسئلة بررسي عمیقتر اخطارھا و عالمات را بھ امري 

باید توجھ داشت كھ در سیستمھاي پیچیدة زیستي یا اجتماعي عالمات ھمھجا داراي معني و تفسیر . ضرور بدل میسازد
درست بھ ھمین دلیل . ویژة خود باشد” مدل عالمتي“میتواند داراي ) سوب سیستم(دي نیستند و ھر سیستم فرعي واح
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بررسي روندھاي خبررساني و روابط اطالعاتي در درون این سیستمھا و سیستمھاي فرعي، ما را بدانجا رھنمون 
از آنجا كھ بررسي . واھاي ویژگي یافتھ آنھا برویمو معاني و محت) این حامالن اطالع(میشود كھ دنبال مطالعة عالمات 

سیستمھاي پویا و بغرنج از لوازم سیبرنتیك نیز ھست، لذا مسائل سیبرنتیك با مسائل سمیوتیك پیوند موضوعي و علمي 
بدین سان ربط سمیوتیك از سوئي با تئوري سیستمھا و . مییابند، زیرا خود سمیوتیك دانش سیستمھاي عالمتي است

 .ي دیگر با سیبرنتیك كھ مبحث بعدي رسالة ماست روشن مي شودازسو
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