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Abstract 

Purpose: This paper aims at gaining a deep understanding of representationalism in knowledge 
organization and information retrieval analyzing foundations of philosophy of mind and philosophy of 
language. 
Method: The method used is logical inference.  The approach is theoretical and  argumentative. 
Accordingly, its feature and nature is speculative. 
Findings: Representationalism is the indirect realism rooted in seventeenth-century Cartesianism, in 
Locke and Hume's eighteenth-century empiricism, and in Kant's idealism. Language in this early period of 
modern philosophy, had no material existence and was fully used to regulate ideas. Since its main 
consideration is the subjectivity, it is not necessary to enhance the status of language that acts as an 
intermediary connecting subject with object and that expresses the meanings of the object; since early 
modern philosophy does not concern itself with the issue of intersubjectivity and the relationship between 
“I” and “the other,” it is not necessary to pay heed to the function of language that serves as a bridge 
among subjects or consciousnesses (let alone among cultures). The emphasis of representationalism in the 
philosophy of mind is that ideas and perceptions are superior to language, and language is the only 
representation of thoughts. In the philosophy of language, representationalism means that language is like 
a mirror representing concepts, and meaning is fixed according to this representationalist view of language 
as well.  
Conclusion: Representation is an accepted principle in the field of knowledge organization and 
information retrieval. Accordingly, the issue of representation is addressed according to representationalist 
approaches. In order to understand representationalism in this field and its connection with language and 
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meaning, it is necessary to pay attention to this theory and its prepositions in philosophy. Our study 
showed that the theory of representationalism was indicative and supportive of a marginal rather than a 
central view of language. Accordingly, changing the representationalist approach to language in 
information science, can help our field to improve its semantic information retrieval systems. We seek to 
retrieve relevant and meaning-based information. To present in detail the theory of representationalism in 
relation to language and meaning in these areas requires further study. Here, we only showed the 
presuppositions, origins, and leaders of the theory in philosophy of mind and language.  
Keywords: Representationalism, Philosophy of Mind, Philosophy of Language, Information Retrieval, 
Information Organization, Knowledge Organization 
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 چکیده 
 

که به عنوان اصل و پارادایمی پذیرفته شده در این    و بازیابی اطالعات سازماندهی  گرایی در  فهم عمیق بازنماییدادن  دستبه   هدف:
گرایی  هاي مرتبط با بازنماییخاستگاه و اندیشهبر این اساس    .هاي فلسفه ذهن و فلسفه زبانلِ بنیانتحلی  از راه ،رشته علمی است

 شده است. توضیح داده   علم اطالعات و بازیابی اطالعاتدر 
  رویکرد در این روش نظري و استداللی است. بر این اساس، ویژگی و ماهیت آن است.    استنتاج منطقیروشِ این مطالعه،    روش:

 بودن است.نظرپردازانه 
گراییِ قرن هجدهم الك و هیوم و در گرایی قرن هفدهم، تجربهرئالیسم غیرمستقیم ریشه در دکارت  یا  گراییبازنمایی  ها:یافته 

نظم و کامالً در خدمت به  ردایدئالیسم کانت دارد. زبان در این دوران که به فلسفه اولیه مدرن شهرت دارد، وجود مادي ندا
ها و تصورات بر زبان برتري دارند و زبان  گرایی در فلسفه ذهن بر این است که ایدهگیرد. تأکید بازنمایی ردن تصورات قرار میدرآو

گرایی یعنی زبان مانند آینه، بازنماي مفاهیم است و معنی نیز مطابق این کننده افکار است. در فلسفه زبان نیز بازنماییتنها بازنمایی
 گرا به زبان، ثابت است. اییرویکردِ بازنم
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شناختی نسبت به مسأله شناخت و ارتباط آن با  هاي معرفتگرایی مستلزم واکاوي دیدگاه هاي فلسفی بازنماییبنیان   گیري:نتیجه 
ظور من . به ، به عنوان یک پارادایم و اصلی اساسی در حوزه سازماندهی دانش و بازیابی اطالعات مطرح است ازنماییبواقعیت است.  
توجه کرد تا بتوان با    ذهنهاي آن در فلسفه  گرایی در این حوزه و پیوند آن با زبان و معنی باید به این نظریه و ریشهفهم بازنمایی 

وظیفه اصلی هر چرا که اساساً    هاي سازماندهی و بازیابی گام برداشتبهبود نظام   برايگرا به زبان  بهبود و یا تغییر رویکرد بازنمایی
هاي ارائه شده  نتیجه این مطالعه نشان داد که داده   سازماندهی و بازیابی، بازنمایی دقیق و شفاف از اطالعات و دانش است.نظام  

امید   .ي این نظریه در فلسفه بوده استاي و نه در مرکز به زبان در دوران غلبه گرایی مبین و مؤید نگاهِ حاشیهدرباره نظریه بازنمایی
هاي سازماندهی و  ي مناسب براي علم اطالعات و به ویژه نظام گرایی در فلسفه ذهن و زبان، آورده بازنمایی   است تا دستاوردهاي

هاي تر داشته باشد تا متخصصان سازماندهی و بازیابی از این دستاورد براي بهبود نظام بازیابی اطالعات به نفع بازیابی بهتر و دقیق 
هاي گرایانه به زبان در علم اطالعات، نسبت به بهبود کلی نظام هبود و یا تغییر رویکرد بازنماییبا ب  توانلذا میمعنایی بهره ببرند  

 معنایی سازماندهی و بازیابی گام برداشت. 
 گرایی، فلسفه ذهن، فلسفه زبان، بازیابی اطالعات، سازماندهی اطالعات، سازماندهی دانش بازنمایی ها:کلیدواژه 
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 1400)، بهار 1(  32فصلنامه مطالعات ملی کتابداري و سازماندهی اطالعات،  7

 مقدمه 
دهد که این حوزه از  نگاهی به بازیابی اطالعات نشان می

نظران بوده است. در  هاي گوناگون مورد توجه صاحبجنبه
ر علم  سازي، د هاي سازماندهی و نمایه علم اطالعات به جنبه

شناسی به  هاي فنی و ریاضی، و در علم روانرایانه به جنبه
پرداختهجنبه کاربران  شناختیِ  و  انسانی  بازیابی  هاي  اند. 

هاي مختلف مانندِ نظریه بازیابی اطالعات،  اطالعات با نام 
نظام بازیابی اطالعات، تعامل بازیابی اطالعات، رفتار بازیابی  

ها با  شده است. تمام پژوهشاطالعات و مانند آن خوانده  
نگاه در موضوع بازیابی اطالعات، هدفشان بازیابی   هر زاویۀ

ویژه  ترین اسناد، مدارك و یا اطالعات بوده است. بهمرتبط
توجه   کانون  معنی  بر  مبتنی  بازیابیِ  اخیر،  دهۀ  چند  در 

مسئله     Hjørland)1998(  گفتۀبه ها بوده است.  پژوهش 
به  اطالعات،  علم  تعیین اساسی  اطالعات،  بازیابی  ویژه 

سودمندي «نقاط دسترسی موضوعی» است. پرداختن به این  
هاي معنی و از لحاظ نظري، مستلزم ورود به نظریه   مسئله 

هاي بازیابی اطالعات باید براساس  معناشناسی است. نظریه
ساخته شوند.  هاي مختلف مفاهیم و معنی  یا مرتبط با نظریه 

بازیابی    1اینگوِرسن از  اطالعات  بازیابی  از  بحث  ضمن 
 ). 1389 ،اینگورسن( گویدمعنایی سخن می

) Thornley & Gibb (2009 نیز به واکاوي معنی در
وي  کنند و بر این باورند که واکابازیابی اطالعات توجه می

معنی به ما در کسب بصیرت جدید در عرصه فلسفیِ بازیابی  
نشده در آن یاري اطالعات و کشف تنگناها و معضالت حل

   .رساند می
زبان و اینکه زبان در بازنماییِ سخن از معنی یعنی سخن از  

کند؛ بازیابی و سازماندهی اطالعات  معنی نقش جدي ایفا می
ها بدون  اساساً سخن از آننیز بر پایه زبان بنا شده است و  

ها بر حضور زبان  توجه به زبان بیهوده است. برخی پژوهش 
ویژه به  تاکید  اطالعات  بازیابی  در  بنیادین  عنصر  عنوان 

همین  .  )Adam, 1982؛  Blair, 1992, 2003(اند  داشته
شناسی، فلسفه  وعات زبان موض   آوردن به سبب شده است روي 

 
1. Ingwersen  

کاربردشناسی  مباحث و رویکردهاي  به   2زبان،  طور خاص، و 
شناسی  هاي علم اطالعات و دانش طور عام در پژوهش فلسفی به 

 فزاینده شود. 
دالیل از  یکی  به  اینگورسن  اقبال،  و  این  بازیابی  در  ویژه 

گرا و  سازماندهی اطالعات را ناکامی رویکردهاي شناخت
نظامگرا  عقل طراحی  میبه  اطالعاتی  از  هاي  وي  داند. 

به  هرمنوتیکی  رویکردرویکرد  مطالعه  عنوان  در  فلسفی 
برد؛ چرا که از نظر وي هرمنوتیک به درك  اطالعات نام می

می یاري  متن  (صحیح  ص1389اینگورسن،رساند   ،76 .(
)Thornley & Gibb (2009    با پژوهش در بافت نیز 

ي معنی را دلیل ارتباط عمیق فلسفی بازیابی اطالعات، مؤلفه
اند و بر  ویژه فلسفه زبان با بازیابی اطالعات دانستهفلسفه به 

این باورند که تحلیل معنی در این دو حوزه داللت خوبی  
بهره پژوهشبراي  از  پشتیبانی  براي  فلسفه  از    هاي گیري 

 حوزه بازیابی اطالعات است.  
به دلیل محدویتِ فضا، امکان پرداختنِ مفصل به فلسفه ذهن  

این از  ندارد.  وجود  مقاله  این  در  زبان  فلسفه  ما  و  رو، 
در علم اطالعات و  تر بازنمایی  منظور فهم عمیق کوشیم به می

  مرتبط هاي  بازیابی اطالعات، به واکاويِ خاستگاه و اندیشه 
 بپردازیم.    گرایی نظریه بازنمایی سفه به نام  با آن در فل 

 
 گرایی در فلسفه ذهن بازنمایی 
«بازنمایی  پرداختن دیدگاه به  واکاوي  مستلزم  هاي گرایی» 
و ارتباط آن با واقعیت    شناخت  شناختی به موضوعمعرفت

» شهرت دارد  3اولیه مدرن   ياست، در دورانی که به «فلسفه
به مسا «زبان»،  به جاي  «آگاهی» و «ادراك»  لئو  قبیل  از  ی 

می  و  توجه  زبان  رابطه  «بررسی  که  معنی  بدین  کردند، 
واقعیت، در پرتوي بررسی رابطه شناخت و واقعیت میسر 

 
اي از زبانشناسی و  زیرشاخه )  Pragmatics(   . کاربردشناسی یا منظورشناسی 2

)  Function(   کارکرد ) و  Context(   اصلی آن بافت   ي ها شناسی است که اُبژه نشانه 
فیلسوف  )  ss W. MorriCharle(   هستند. این اصطالح را اولین بار چارلز موریس 

  1938شناسی خود در سال  شناس امریکایی در زمان ارائه نظریه نشانه و نشانه 
معناشناسی  از  را  آن  مشخصا  و  برد  نحوشناسی )  Semantics(  بکار    و 

)Syntactic(   فکیک کرد ت   ), 2011Meggle & Komp .(   
 

3 . early modern philosophy 



 

 هاي فلسفی زبان در سازماندهی و بازیابی اطالعاتگرایی: بنیان آستانه و همکاران: بازنمایی ۸

یابدمیاست، زیرا واقعیت ابتدا در ساحت ذهن و نفس انسان ظهور  
و در مرحله بعد در قالب زبان و ساختارهاي زبانی آشکار  

 ). 103، ص1397فخار و حسینی شاهرودي،شود» (می
بازنما  بازنمایی1مفاهیم  بازنما2،  تحت عنوان کلی    3گرایی، 

»، «نظریه  4شناخت   گرایی» یا «نظریه بازنمایی نظریه «بازنمایی
-» نیز بیان می6» و یا «رئالیسم غیرمستقیم5ادراك  بازنمایی

به    شوند، این مفاهیم مبتنی بر این ادعاست که ذهن قادر 
واسطه  ادراك مستقیم اشیاي دنیاي خارج نیست، بلکه تنها به

ها را  اشیاي مادي آن   هاي ذهنی، تصورات یا بازنمایی صورت
رو،  کند نه خودِ اشیاي ماديِ خارج از ذهن. از اینادراك می

در اعتبار شناخت انسان به این دلیل نیاز به اثبات اینکه چنین 
تردید شده  ري دقیقاً با اشیاي خارجی مطابقت دارند یوتصا

 است. 
)2006( Levine بر بازنمایی غلبه  براي  راهی  را  گرایی 

  Dretske (1995)داند که در آثارمی  7اندیشیمعضل مادي
  ،)1990(Harman     ،)1987 ( Lycan   و)1995(  Tye  

شیوه وي،  دیدگاه  از  است.  گرفته  قرار  بحث  که مورد  اي 
شروعمی بخشید  روح  نظریه  این  به  نظریه توان  با  کردن 

وسوس اما  دفاع  ذهنیه غیرقابل  کیفیات  است.    8انگیز 
طرفداران این دیدگاه اغلب با استناد به شفافیتِ تجربۀ حسی 

دفاع می آن  دفاعاز  قابل  دیدگاه  این  لوین،  نظر  از   کنند. 

حسی  توهم  موارد  رفع  به  قادر  زیرا  خطاي   9نیست  یا 
 )Levine, 2006, p.194.(  )2006(نیست    10ادراکی

Hirst   که است  معتقد  حسب  نیز  بر  معموالً  «بازنمایی» 
شود، یعنی حواس کیفیات اولیه و ثانویه تفسیر می 11اصول

زمانی مثل شکل و اندازه مانند    -هاي مکانیاز حیث ویژگی 

 
1. Representamen 
2. Representation 
3. Representationism 
4. Representative theory of knowledge 
5. Representative theory of perception 
6. Indirect realism 
7. Materialism 

۸   .qualia  سانی) محتواهاي پدیدارشناختی تجربه را  کیفیات ذهنی (نف
 دهند و از قرار معلوم، خصوصی، قائم به شخص و مختصِ تشکیل می

شخصِ خاص هستند و وراي رویدادهاي عمومی و فیزیکی در مغز  
 ). 32، ص 1389مَسلین، دارند (وجود 

9. Hallucination 
10. Illusion 
11. Doctrine 

شی است، اما از نظر رنگ، صدا، بو و دیگر کیفیات ثانویه، 
 به آن شبیه نیست.

تر، ریشه در مباحث  تر و عمیق گرایی از منظري دقیق ییابازنم 
جایی که ما را به مکاتبی   مرتبط با فلسفه ذهن دارد؛ یعنی

» و «رئالیسم غیرمستقیم» یا همان  12مانند «رئالیسم مستقیم
بازنمودي می13«رئالیسم  رهنمون  این    سازد.»  به  بازگشت 

فه قرن  سگرایی را در دیدگاه فال هاي بازنماییدوران، ریشه 
با دکارت، الك  17 را   15و الیبنیتس  14و شروع دقیق آن 

جاي زبان در کانون  سازد. در آن دوران، ذهن بهآشکار می
بود.   باره  دراین  Yang (2008, p. 596-597)توجه 

مدرن»   اولیه  «فلسفه  در  زبان  جایگاه  از  بحث  ضمن 
 سد:یونمی

زبان در این دوران، به صورت مشخص در کانون  
سوژه به  توجه  نیست.  کوژیتوي   16توجه   17یا 

خود جلب کرده است. در  ها را بهدکارتی همه نگاه
به خودآگاهی توجه  امور   18سده هفدهم  رأس  در 

ُابژه با  همراه  ناگزیر  که  است.   19آگاهیاست     شده 
 بر   ومیدغدغه اصلی در این دوران سوژه است و لز

مثابه میانجیِ ارتباط میان سوژه تقویت جایگاه زبان به

 
12. Direct realism 
13. Representative realism 
14. Locke 
15. Leibniz 

تواند شود که می سوژه در فلسفه دکارتی موجودي دانسته می .  16
هاي ذهنی داشته باشد و از طریق آگاهی خود با چیز دیگري که  تجربه 

 ).  392، ص  3913رشیدیان، شود، ارتباط ایجاد کند (اُبژه نامیده می 
اندیشم، پس هستم)  . لفظ فرانسويِ کوژیتو یا التینِ کوگیتو (می 16

اصلی از دکارت است که آن را مسلم فرض کرد. دکارت، تتبع خود  
جز این که در لحظه کنونی فکر  کند به را با شک در همه چیز آغاز می 

 ). 119، ص 1395بونگه، کند (می
اندیشم، پس هستم) اصلی  لفظ فرانسويِ کوژیتو یا التینِ کوگیتو (می.   17

از دکارت است که آن را مسلم فرض کرد. دکارت، تتبع خود را با شک  
می آغاز  چیز  همه  به در  می کند  فکر  کنونی  لحظه  در  که  این  کند جز 

  ).119، ص  1395بونگه، (
18. Self-consciousness 
19. Object-consciousness 
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شود. از و نیز مبین معانی ُابژه مشاهده نمی  1ُابژه  با
االذهانی و  بین  آنجا که فلسفۀ اولیه مدرن به مسئله

شود، لزومی  ارتباط میان «من» و «دیگري» وارد نمی
مثابۀ پل میان  به توجه به کارکرد زبان نیست که به

ها) از آن ها (چه برسد میان فرهنگها و آگاهیوژهس
 شود. بهره گرفته می

هایی در ها و نظریهبه دیدگاه،  گراییهنگام مطالعه بازنمایی
برمی واقعیت  و  شناخت  رابطه  این  خصوص  خوریم. 

گیري به هاي تاریخی و فرایند شکلها از حیث ریشهدیدگاه
ردند. شناخت  گی ز م» یا «اصالت واقع» با2مکتب «رئالیسم

رئالیسم در اینجا به این دلیل مهم است که خاستگاه، رهبران 
 است. گرایی را در خود جاي داده بازنمایی تو مفروضا

 
 رئالیسم 

فلسفه در  است   رئالیسم  «نظریه شناخت»  معناي  به  مدرن 
است. مستقل  اشیاي  از  پر  رئالیسم  براساس  وجود   جهان 

سمت  حواس خود را بهتی  وق  اشیاي مستقل چیزي است که
می  آنها بی معطوف  میسازیم،  درك  دیدگاهِ واسطه  کنیم. 

بی میادراك  نیز  خام  یا  مستقیم  رئالیسم  را  نامند. واسطه 
 ، جی. اي. 3هايِ برجسته معاصر شامل برتراند راسل رئالیست

براد و  4مور رئالیسم در معرفت  5سی. دي  شناسی  هستند. 
هایی خاص مستقل از درك ما  چیزکه  بیانگر این نظریه است  

ایدئالیسم   با  تعارض مستقیم  این موقعیت در  دارد.  وجود 
شود که قائالن به آن بر این باورند که واقعیت تنها تلقی می

دارد   . )Chernow &Vallasi, 1993(در ذهن وجود 
حقی که  است  آن  بر  حقیقت  «درباره  رئالیسم    قت،دیدگاه 

مالً متعین یعنی مستقل از ذهن و فرهنگ و بافت تاریخی  کا
) ص  1393عباسی،است»  شناخت  87و    86،  بنابراین،   .(

اما  است،  واقع  عالم  از  تصویري  رئالیسم  نظریه  برطبق 

 
اُبژه، به معنی شیء یا موضوع ادراك است و توسط حواس درك    .1

ل  شود و در اصطالح دکارت به معنی چیزي است که در ذهن تمثّمی
 ). 623، ص  1366صلیبا، یابد و در مقابل سوژه قرار دارد (می

2 Realism 
3 Russell 
4 Moore 
5 Broad 

با  گرایش ادعا  این  جزئیات  در  رئالیستی  مختلف  هاي 
 ).1393نیا،قائمی یکدیگر اختالف دارند (

دوگونه   به  دوگانه   مستقیمغیرو    مستقیمرئالیسم   6انگاریا 
رئالیسم مستقیم دیدگاهی است که برطبق آن  شود.  تقسیم می

ادراك به معنی آگاهی مستقیم یا به تعبیري مواجهه و تماس  
 مستقیم با شیء خارجی است.  

است    مستقیم، مدعی   سمِ الی رئ ترین صورت  رئالیسمِ خام ساده
ما درباره ویژگی اَشکال، رنگ فرضیات  مانند  اشیا  ها،  هاي 

ها  ها همگی صحیح است و اینآن  صداها، نرمی و سختی
هستند  ویژگی مادي  اشیاي  ذاتی   ,Hirst, 2006(هاي 

p.262.(   از مستقل  خارج،  جهانِ  اوالً  نظریه،  این  مطابق 
مادرا وك  را ا  موجود  واقعیات  ثانیاً  و  دارد  واقعی  جود 
حواس شناسایی کرد و این شناخت قابل    وسیلۀتوان به می

 ). 1381بیات،اعتناست (
نیز به دو نوع «رئالیسم بازنمودي» و   7رئالیسم غیرمستقیم

ر  تقسیم شده است. «رئالیسم بازنمودي» د  » 8«رئالیسم انتقادي 
«بازنمایی  اقعو کلی  نظریه  صورت همان  است.  گرایی» 

الك   و  دکارت  بازنموديِ»  «رئالیسم  دیدگاه  این  کالسیک 
 است که هنوز بسیاري آن را باور دارند. 

 
٦   .dualist  انگاري یا دوئالیسم بر آن است که انسان مرکب از  دوگانه

دو جزء کامال متفاوت است: نفس یا ذهنِ غیرفیزیکی و بدن فیزیکی که  
خورند، اما با مرگ از یکدیگر جدا  در طی زندگی به یکدیگر پیوند می

دوگانهمی دوگشوند.  دارد:  صورت  دو  و  انهانگاري  جوهري  انگاري 
 ). 8و  7، ص1389مسلین، ها (انگاري ویژگیانهدوگ

،  17قرن    )Cartesians(  گراییرئالیسم غیرمستقیم ریشه در دکارت.   ۷
جان الك و دیوید هیوم و در ایدئالیسم ایمانوئل    18گراییِ قرن  در تجربه

 هايرئالیست .  )Britannica, Vol 9, 1995, p.1033( کانت دارد
ایدئالیست برخالف  از  غیرمستقیم  ما  تصورات  که  باورندِ  این  بر  ها، 

هاي حسیِ، از تجربیاتِ یک دنیاي واقعی، مادي و خارجی حاصل  داده
در توضیحات ارسطو وجود   غیرمستقیماولین ارجاع به رئالیسم   شود.می

اخله است نه  دارد که چگونه چشم تحت تأثیر تغییرات یک وسیله مد
وي استدالل کرد که خود حس بینایی باید خودآگاه باشد و با  خود اشیا.

طرح اینکه ذهن متشکل از افکار است نتیجه گرفته و تصاویر را در ذهن  
می تصور»  یا  مشکالت  «ایده  غیرمستقیم  رئالیسم  مفهوم  نامد. 

  انکار - )solipsism(اصالت خود یا خودانگاري شناختی، مانندمعرفت 
از ذه انسانیهر واقعیتی خارج  و شک و تردید درباره وجود   نِ فرد 

 ,Newworldencyclopedia( آورددنیاي خارجی را به وجود می
2020 .( 

 
8. Critical realism  
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هاي «رئالیسم  هاي معاصر براي جبران کاستیمجموع تالش
نظریه ارائه  به  منجر  «رئالیسم بازنمودي»  به  که  شد  اي 

دار شهرت  مقابل    .دانتقادي»  در  غالباً  را  انتقادي  رئالیسم 
 1دهند. «رئالیسم انتقادي» از کانت «رئالیسم مستقیم» قرار می 

) 2االمر اشیا (نومن شروع شده است. «کانت میان ذات و نفس 
) تفکیک قائل شد. وي ادعاي  3و ظاهر یا پدیدارِ اشیا (فنومن

)  طور مستقل از ذهن ها (وجود جهان خارج به اول رئالیست 
ذیرفت، اما در ادعاي دوم (تطابق ذهن با واقع) اشکاالت  ا پر

و تردیدهاي جديّ وارد ساخت. کانت با قبول عالم خارج،  
منکر عینیت و اُبژکتیو بودن متعلَّق ادراك حسی شد. کانت از  
یک لحاظ رئالیست و از لحاظ دیگر ایدئالیست است. او 

). 1381بیات،  نامد (فلسفه خود را ایدئالیسم استعالیی می
انتقادي   رئالیسمِ شناختیِ کانت را با  گرچه نباید مدل معرفت

 گوید: باره میدراین )57، ص، 1393نیا (قائمی خلط کرد. 
انتقادي بدانیم؛ چرا که به رئالیسمِ  دیدگاه کانت را نباید  

هاي کنیم در ضمنِ صورتی ك منظر کانت ما هرچه ادرا
هایی را ذهن به ماده ادراك  یابیم. صورت خاصی در می 

هیچمی ذهن  و  صورتافزاید  این  بدون  اشیاي گاه  ها 
نفسه کند. ذهن به اشیاي فیجهان خارج را ادراك نمی

گونه که در واقع هستند) دسترسی ندارد، (یعنی به اشیا آن 
همراه است؛ از صی  خا   هايیابد با صورت زیرا هر چه می

گونه که گاه به عالم واقع آنرو، به نظر کانت ما هیچاین
رئالیسم انتقادي   ]درحالی که[هست، دسترسی نداریم.  

گونه که هست [فی مدعی است که ما به عالم واقع آن 
 نفسه] راه داریم.

رئالیست عقیده  تنها  به  را  کانتی  دیدگاه  انتقادي،  هاي 
به شمار آوریم زیرا او دسترسی   قیم مست غیرتوانیم رئالیسم  می

اما از این حیث که  کند؛مستقیم به عالم خارج را انکار می
فی  به شیء  آندسترسی  را  عالم  و  واقع نفسه  در  که  گونه 

امکان  نمیهست،  میپذیر  دیدگاه  داند،  نوعی  را  آن  توان 
  ضدرئالیستی نیز دانست.  

آن    Craig (1998(   گفتۀبه  کانت  نظري  اصل  و  دکترین 
است اما از    4تجربه واقعی  است که جهانِ مأنوس ما از حیثِ

 
1. Kant 
2. Noumenon 
3. Phenomenon 
4. Empirically real 

ذهنی  بودن  استعالیی  وي،   حیث  باور  به  بنابراین  است. 
به  کانت  تجربی  بهترئالیسم  از  طور  صورتی  آوري 

 . ضدرئالیسم است
مشکالت رئالیست ریشه  که  باورند  این  بر  انتقادي  هايِ 

شناخت  الی«رئ یا  ادراك  ناموفقِ  تحلیلِ  در  بازنمودي»  سم 
ادراکی، رویاها،   انتقادي» خطاهاي  «رئالیسم  ادراکی است. 

کند.  تخیالت، توهمات حسی و نسبیت ادراك را توجیه می
  تلقی طور سنتی بخشی از  به همچنین    «رئالیسم بازنمودي»

  م سجو  از رابطه ذهن    گرادوگانه   تعاملیِشدة  بسیار پذیرفته
بر    نیزگذارد، ذهن  در ادراك بر ذهن تأثیر می  جسم   ؛است
  ).Hirst, 2006, p. 265- 267( گذاردتأثیر می جسم

 
 گرایی در فلسفه زبان فهم پیوند زبان و بازنمایی 

مدرن  زبان فلسفه  اولیه  دوران  نبود؛  در  توجه  مرکز  در 
اه برخی از فیلسوفانِ آن نگ  در  هرچند توجه به مسائل زبانی

شود، اما  مانند دکارت، الك، الیبنیتس، بارکلی دیده می  دوران
ایشان دغدغه چندانی براي پرورش فلسفۀ زبانِ مستقل و  

در   زبان  پدیده  تقراردادن  فلسفی  أرأس  نداشتند  مالت 
)Yang, 2008(  .  18و    17عالقه فلسفی به زبان در قرون 

مهم از  بخش  سه  بود.  پراکنده  اما  قوي  ترین میالدي، 
ماهیت  بحث  مدرن  دوران  در  زبان  درباره  فلسفی  هاي 
سرچشمه5داللت در    ،  زبان  وجودِ  احتمالِ  و  انسان  زبانِ 

رابطه   عموماً  داللت  بود.  زبان  نیبحیوانات  و    یعالئم 
ی دربارة این وجود نداشت  توافق   چی. هشدتلقی می  تصورات

دآی  که یا  ا  قراردادي  سراسر  امري   ي عنصر  يحاواللت 
؛ اما این دیدگاه که داللت به کلی طبیعی است، است  یعیطب

بسیار   این دوران  به زبان در  مباحث مربوط  بین رفت.  از 
که از لحاظ علمی مهم باشد، از  نظرپردازانه بود و بیش از آن

لحاظ مسائل فلسفی در خصوص رابطه بین ذهن انسان و  
طجها بودند  6یبیعن  توجه   .)Szabo, 1998(  مورد 

Szabo (1998, p.375)     زبان فلسفه  اصول  درباره 
 گوید: می

 
5 . Signification 
6 . Natural world 
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اصول مسلم فلسفه زباِن الك در قرن هجدهم بسیار 
اصول،   این  اما  بود،  شده  پذیرفته  فالسفه  میان  در 

ترین ایرادها به  نبود... مهم  ازعمنو چرا و بال  چون بی
شد.  مطرح  بارکلی  و  الیبنیتس  توسط  الك    نظریه 

انتقاد بارکلی بر سه حوزه اصلی متمرکز است: هدفِ  
ماهیت   و  عمومی  اصطالحات  معناشناسی  زبان، 
گفتار  نهایی  که هدف  را  نکته  این  بارکلی  داللت. 

ل کند. «زبان افرون بر انتقاارتباطات است، انکار می
رمان به دیگران، براي افزایش عالقه یا تهیج به فکاا 

به   ذهن  کشاندن  و  آن،  انجام  منع  یا  عملی،  انجام 
به نیز  خاصی  فکري  مشرب  گرفته  سوي  کار 

 شود». می

)Szabo (1998, p. 376    برابر در  را  الیبنیتس  ادعاي 
کند. یسه میمقاگر  ها را با یکدیدهد و آن ادعاي الك قرار می

عتراضات الیبنیتس در اثرش [جستارهاي جدید اوي    گفتۀبه 
) شکل تفسیرهاي انتقادي به  1765(  1در باب فهم بشري]

گرفت.   را  خود  بشر  تصورات  شفافیت  وي  که  آنجا  از 
ها در داللت بر پذیرد، با ادعاي الك مبنی بر ناتوانی واژه نمی

از نظر وي، نام «طال»    د. ورز هاي ناشناخته مخالفت می ویژگی
درباره رنگ زرد و سنگینی از طال    ندهیآنچه گوتنها بیانگر  

درباره    وي  آنچه  ممکن است شامل   بلکه.  ستیداند، نیمآن  
که   یجسمی  عنی  دیگري بداند، باشد،  داند و شایدطال نمی

وزن   یدرون  سرشت  این  يدارا و  رنگ  که  آن   شاست  از 
می همچن  گیردنشأت  و  يگرید  هايویژگی  نیو    يکه 

 .توسط متخصصان بهتر شناخته شده است ،کندیم قیتصد
  که  فهممیم  تر،قیدق  نگاه  «با  همچنین اعتقاد دارد که  الك

 تصورات   و   دارد   وجود   کینزد  ارتباط  هاواژه  و   تصورات   نیب
 که  دارند  هم  با  یثابت  رابطه  چنان  عام  يهاواژه  و  ما  یانتزاع
  ها گزاره  باب  در   خود   نشدا  از  یروشن  به  ما  ندارد   امکان
 داللت  و  ،کاربرد   ت،یماه  به  آغاز  در  آنکهیب  م،ییبگو  سخن
 Yang,  2008,  p. 597).(   » مینپرداز  زبان

 
1. nouveaux Nouveaux essais sur l’entendement 
humain (New Essays on Human Understanding) 
(posthumously published in 1765). 

ابزار  الك عقل  منظر  نشانه   2ي از  موضوع  . پردازدیم   هابه 
م  ،يو   و  ستین  خود  شأن  منکر  عقل  نیا  که  دهدی نشان 

  چ یه  دانش،  عمده  ابزار  عنوانبه   هاواژه  و  تورا تص  به  توجه
 نظر  آن  ت یکل  در  دانش  به  که  یکسان  تعمق  در  یمنفک  بخش
   ). Yang, 2008, p. 598(    آوردینم وجود  به دارند،

 Yang (2008, p. 599) گراي الك و دیدگاه بازنمایی
 کند:  زیر خالصه می شرحبهالیبنیتس را 

بازنمایی ایدهتأکید  که  است  این  بر  و گرایی  ها 
اندام  به  نیاز  زبان  دارند.  برتري  زبان  بر  تصورات 
حسی دارد و این اندام حسی انسان است که مناسب 

ها را واژه  دهی اصواتی خاص است که ما آن شکل
ا البته، این براي تولید زبان کافی نیست، زیرنامیم.  می

ها و پرندگان دیگر را آموزش د قادریم طوطیرچنه
به که  متمایز دهیم  و  مشخص  صداهاي  کافی  قدر 

ها قادر  تولید کنند، اما این به آن معنی نیست که آن 
به تولید زبان هستند. نکته اصلیِ استعداد تولید زبان  
این   از  استفاده  به  قادر  باید  انسان  که  است  این 

ها  درونی باشد و آن  درك اي  هعنوان نشانهصداها به
هایی براي تصوراتِ درون ذهنِ خود قرار  را نشانه

این طریق آن  از  تا  به دیگران شناسانده و دهد،  ها 
ها از یکی به دیگري هاي درون ذهن انساناندیشه

مهممنتقل شود.   و تصورات  افکار  زبان  پس  از  تر 
ي  ها نشانه  ۀمثاببهها را  است. الك و الیبنیتس واژه

میفکاا  تلقی  تصورات  و  کار ر  این  با  و  کنند 
 پذیرند که افکار و تصورات بر زبان برتري دارد. می

(2008, p. 602)  Yang    دیدگاه درباره  را  خود  نظر 
دارد فالسفه در باب زبان در دوره اولیه مدرن چنین بیان می

طور ضمنی بهو    کندکه زبان مستقیماً افکار را بازنمایی می
از    3اشاره به حضور اساسیِ آگاهی و صرفاً مطابق با تصور

دست   از  را  خود  مادي  وجود  زبان  بنابراین،  دارد.  زبان 
دهد و کامالً در خدمت به نظم درآوردن تصورات قرار  می
تجربهگیرد.  می براي  باید مطمئناً  نهایت  در  آنچه  گرایی 

 
ابزاري صورتی خاص از عقالنیت است که بر ابزارهاي مؤثر    عقلِ.   2

متمرکز می به هدف  اشکال عقالنیتِ  براي رسیدن  مانند سایر  شود و 
تو ارتقاي  زندگی،  بهبود شرایط  به  فهم  عملی  یا  و  معقول  انسان  افق 

 ). Maura, 2013( دپردازنمی 
3. Idealization 
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محس چیزهاي  یا  اشیا  شود  صور هستوس  بازنمایی  و  ند 
ذهنی ممکن است تنها ابزار اتصال زبان با اشیا باشند. براي 

ترین چیز است، زیرا صور ذهنی  گرایی، صور ذهنی مهمعقل
گیرند و نیز به این دلیل که زبان  از تجربیات سرچشمه نمی

یزهاي محسوس نیازي به فرارفتن از صور براي ارتباط با چ
به ندارد.  ذهنیِ محض ذهنی  بیانگر صورِ  زبان  دیگر،  بیان 

به نظر یانگ، گرچه  کند.  است و به اشیاي خارجی اشاره نمی
و صور   1گرایی به ترتیب بر صور غریزيگرایی و تجربه عقل

مکتب   2اکتسابیِ  به  متعلق  دو  هر  اما  دارند،  تأکید  ذهن 
(=اصالت تصور) یا فلسفۀ آگاهی است. نظمِ امور    ایدئالیسم
گانگی  تابع تجزیه و تحلیل آگاهی است و یک سه در اینجا

شامل آگاهی، زبان، و بازنمایی وجود دارد. بنابراین، زبان  
می تنها  یعنی  دارد،  کارکرد  یک  را تنها  ذهنی  صور  تواند 

 بازنماید و تابع یک زمینه فنی است.
41Fسرل

بازنماییبه  )1392(  3 زبان،  فیلسوف  را  عنوان  گرایی 
  کند.  اي دیگر تشریح میگونهبه 

وضع امور را در   ، ما اشیاء و 4اساس نظر دکارت او بر  گفتۀبه 
بی  درنمیجهان  بهواسطه  آنچه  بدون  یابیم.  و  طور مستقیم 

می دریافت  استنباط  خودمان  فرایند  ذهن  محتویات  کنیم، 
. بنابر نظر دکارت، اگر دستم را در مقابل خود بگیرم، است

کنم، تجربۀ  واسطه دریافت میتنها چیزي که مستقیماً و بی 
سرل بصريِ بخصوصی است که در حال دریافت آن هستم.  

ص  1392(   تجربه  )44،  این  دکارت،  نظرگاه  را  از  ها 
 تقد است: عنامد و میا «صورت ذهنی» می5تصور 

فی دستِ  درنمیمن  را  بازنماییِ نفسه  بلکه  یابم، 
بصري خاص از دست، یعنی یک تصویر ذهنی از 

توانم بدانم که واقعاً یابم. اما چطور میمیدست را در 
دستی آن بیرون هست که علتِ این تصویر ذهنی در 

واسطه دستِ خود  توانم بیمن است؟ چون من نمی
به بلکه  دریابم،  بازنماییِ    رطورا  یک  تنها  مستقیم 

یابم. حال پرسشی که مطرح  میذهنی از دست را در
توانم بدانم که این شود این است که چطور میمی

است؟ و درست  دقیق  بازنمایِی  .  "بازنمایی حقیقتاً 
 

1. Innate ideas  
2. Acquired ideas  
3. Searle 
4 . Descartes 
5 . Idea 

این نظرِ دکارت به «نظریه بازنمایی ادراك» معروف  
 است. 

معنی است که    نتفسیر سرل از نظریه «بازنمایی ادراك» به ای
بازنمایی بلکه  اشیا  خود  نه  درمی  ما  را  تنها  آنها  نه  یابیم. 

دکارت بلکه پیروانش در قرن هفدهم و هجدهم، نظیر الك، 
و کانت بر این باور بودند که ما جهان واقعی   6بارکلی، هیوم

طور مستقل وجود اشیا و اوضاع در جهان  بینیم. ما بهرا نمی
در همه  نمیرا  به آیابیم.  مستقیم  نچه  وساطت  -طور  بدون 

مان است.  یابیم، تجارب درونی درمی –فرایندهاي استنباطی
نشان  براي  مختلف  اصطالحات  آنها  معنی  البته  این  دادن 

انطباع هیوم  تصور،  یا  ایده  الك  کانت   7برگزیدند:   8و 
و    ضمن رد  )287، ص1392سرل (کار برد.  را به   9بازنمایی

این  دادة حسی»  «نظریه  یا  ادراك»  «بازنمایی  نظریه  ابطال 
هاي حسی  سخن دکارت را که ما نه اشیاي مادي، بلکه داده

می  ادراك  مهیبرا  فاجعه کنیم،  و  در ترین  نظریه  بارترین 
تاریخ فلسفه طی چهارسده اخیر دانسته و بر این باور است  

ت؛ چرا که  سکه این شیوه از اندیشیدن درباره ادراك برخطا
تبیین صحیحی از چگونگی ارتباط انسان و دیگر موجودات 

داند. از با جهان واقعی ارائه نداده و این ارتباط را ناممکن می
نظر وي، این نگرش تقریبا از دکارت و الك به بارکلی و  

 گر متفکران بوده است.جا تا کانت، هدایتهیوم و از آن
)1995, p. 769-770( Taylor  نظریه طرح  با  همراه 

 دهد: دست میگرایی این تفسیر را بهسازي از بازنماییشبیه
،  نمایدبازمی ]در جهان خارج[  چیزي را  گزاره«هر  

اي همراه  کاربرندة آن با تصویر ذهنیزیرا در ذهن به

 
6. Hume 
7. Impression 

۸  .orstellungv  ) :تر با  ) در معنایی بسیط1در فلسفه دو معنی دارد
در   ه«ایده»  نه  و  الك  اندیشهکاربرد  و  است  معادل  مفاهیم،  گل  ها، 

گیرد. در این معنی الزم نیست  شهودها، احساسات و ادراکات را در برمی
کلی باشد یا تصویري. کانت که از این واژه در این   vorstellung که

) در  2کرد. (کرد، آن را همواره به بازنمایی ترجمه میمعنا استفاده می
ر تقابل با (الف) ادارك، احساسات و د  vorstellung  دترمعنایی محدو
شده ي بازنمود گیرد، از این حیث که الزم نیست شامل اُبژهشهود قرار می

باشد یا به فرد معینی ارجاع دهد و در تقابل با (ب) اندیشه، مفهوم و  
گیرد، از این حیث که شامل پندار یا عنصر تصویري است.  ایده قرار می
م این  تصور  در  به  گاهی  میعنا  تعبیر  ایده  همچنین، یا   شود. 

vorstellung  هاي  ي میانی است بین شهود، ادراك حسی از ابژهمرحله
 ).  536و   535، ص  1387اینوود، ي مفهومی (خارجی فردي و اندیشه

 
9. vorstellung تعبیر آلمانی کانت از بازنمایی 
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هت دارد که  ااست که آن تصویر ذهنی به چیزي شب
 » بازنمایی شده است

عنصري    گفتۀبه  بازنمایی  براي  شباهت  اینجا  در  وي 
واژه  چون  نیست  چیزي ضروري  آن  به  شباهتی  هیچ  ها 

می بازنمایی  که  تیلورندارند  منظر  از  بازنمایی1کنند.  ها ، 
 .طلبندهاي متمایز دارند و تبیین خاص خود را میویژگی

بازنمایی ز با معنی مرتبط   2شناختیان ببراي نمونه، وي  را 
داند: «بازنمایی زبانی باید قادر به تبیین چگونگی ترکیب می

ها براي تولید معناي جمالت باشد. در فلسفه مند واژهنظام
مفهومی   3شناسی، مفهوم بازنمایی ذهنی اخیر ذهن و روان

کلیدي شده است و بسیاري امید دارند بازنمایی زبانی را در 
 تبیین کنند».  چارچوب آن

دیدگاه یانگ از  چون  فیلسوفانی  زابو   4هاي  مقام   5و  در 
تمرکز  مدرن  فلسفه  اولیه  دوران  در  زبان  بر  که  متفکرانی 

اند و نیز فالسفه معاصري مانند سرل و تیلور که درباره  داشته
توان  اند، میذهن و زبان و ارتباط آن با بازنمایی مطالعه کرده 

زبا که  کرد  برداشت  بازنمایی   نچنین  زاویۀ  تنها  از  گرایی 
ایدهرسانه  افکار و  بازنمایاننده  ها در راستاي اي میانجی و 

کند.  شناخت و ادراك ذهنی است و نقش بیشتري ایفا نمی
دیدگاه  شناخت  گفت  رویکرد  باید  درباره  فالسفه  هاي 

و  بازنمایی سازماندهی  متخصصان  براي  زبان  به  گرایی 
ا بسیار  اطالعات  در ربازیابی  را  آنها  زیرا  است؛  زشمند 

هاي معنایی  عنوان عنصر اصلی در نظام کارگیري زبان به به 
کند و به رویکردهایی بازیابی و سازماندهی دانش یاري می

کنند، جهت  گیري هرچه بهتر از زبان کمک می که به بهره 
 بخشد.  می

 گیري نتیجه 
حوز به   بازنمایی در  اساسی  اصلی  و  پارادایم  یک    ه عنوان 

.  تواند مطرح باشدسازماندهی دانش و بازیابی اطالعات می
منظور فهم آن در علم اطالعات، در این مطالعه، خاستگاهِ  به 

گرایی معرفی شد و  بازنمایی در فلسفه، یعنی نظریه بازنمایی
در فلسفه ذهن و زبان تحلیل شد.    زبان و معنیآن با  پیوند  

 
1. Taylor 
2. Linguistic representation 
3. Mental representation 
4. Yang  
5. Szabo  

فی نشان داد که  سها و رویکردهاي مختلف فل مرور دیدگاه 
هاي مستلزم واکاوي دیدگاه گرایی  هاي فلسفی بازنماییبنیان

بهمعرفت است.  شناختی  واقعیت  با  آن  ارتباط  و  شناخت 
بازنمایی اصلیِ  فلسفی و هسته  رئالیسم مبانی  یعنی  گرایی 

رو،  عنوان عنصري بنیادین حائز اهمیت بسیار است. از اینبه 
به مکتب  بازنماییاین  از لحاظ  و  ذهن  فلسفه  ذیل  گرایی 

زوایاي مختلف و نیز از دیدگاه فالسفه دوران اولیه مدرن و 
گرایی با درنظر  فهم عمیق نظریه بازنمایی   معاصر تحلیل شد.

گرفتن مسئله بازنمایی ادراك و شناخت و با مرکزیت ذهن  
در   پذیرد و ورود به رئالیسم با در فلسفه ذهن صورت می

عو همین  گرفتن  دیگر،  انظر  سوي  از  است.  ضروري  مل 
انداز فلسفه زبان در این دوران حاکی از آن است که  چشم

در گذشته زبان در مرکز توجه نبوده است؛ هرچند توجه به  
اولیه دورانِ  فیلسوفانِ  برخی  نگاه  در  زبانی  مدرن   مسائل 

مانند دکارت، الك، الیبنیتس و بارکلی وجود داشته است، اما  
ا براي بسط فلسفه زبانِ مستقل و قراردادن  هآن  هايدغدغه 

مطابق نظر  نبود.  مالت فلسفی کافی  أرأس تپدیده زبان در  
دوران،   این  بازنماییفالسفه  که تأکید  است  آن  بر  گرایی 

  ها و تصورات بر زبان برتري دارند.ایده
اي براي انتقال افکار و  گرا زبان تنهارسانه در رویکرد بازنمایی

شناخت و ادراك است و نه بیش   ت که محصول سهایی اایده
تأکید این مطالعه نیز بر همین بخش، یعنی رویکرد  از آن.

زبان مستقیماً  گرا به زبان بود. در این مقاله دیدیم که  بازنمایی
به اتکاي زبان امکان   بازنماینده افکار است و آگاهی صرفاً 

به نظم   تدارد. زبان وجود مادي ندارد و به تمامی در خدم
ها در این رویکرد، عنی واژهمدرآوردن تصورات قرار دارد.  

می  فرض  بهثابت  نه  زبان  و  و شود  فرهنگی  عنصر  عنوان 
اي بازنمايِ مفاهیم است و معنی  آینه  سانِاجتماعی بلکه به

 گردد. نیز مطابق این دیدگاه، ثابت تلقی می
اندهی  مدر برقراري پیوند بین آنچه تحلیل شد با حوزه ساز

و بازیابی اطالعات باید گفت ما به دنبال بازیابی اطالعات  
به تا  باشیم  برآن  اگر  بر معنی هستیم.  مبتنی  طور  مرتبط و 

گرایی را در پیوند با زبان و معنی در مفصل نظریه بازنمایی
طلبد. در  ها نشان دهیم، خود مطالعه دیگري میاین حوزه 

پیش  تنها  نظریه در   ها، خاستگاه وفرضاینجا  این  رهبران 
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در  مطالعه  این  نتیجه  شد.  داده  نشان  زبان  و  ذهن  فلسفه 
نظریه که  داد  نشان  زبان  و  ذهن  درباره  فلسفه  ها 

اي و نه در مرکز به زبان در  گرایی مبین نگاهِ حاشیه بازنمایی
 دوران غلبۀ این نظریه در فلسفه بوده است.  

بازنمایی دستاوردهاي  است  فامید  در  و  ل گرایی  ذهن  سفه 
ویژه مناسب براي علم اطالعات داشته باشد. به   زبان آوردة 

هاي سازماندهی و بازیابی اطالعات براي بازیابی بهتر و  نظام 

بازیابی  دقیق و  سازماندهی  متخصصان  تا  بهبود تر.  براي 
ببرند. نظام  بهره  آن  از  بازیابی  و  سازماندهی  معنایی    هاي 

زماندهی دانش و بازیابی  ا رسد صاحبنظران در سنظر میبه 
اند و به  هاي معنی و معناشناسی پرداخته اطالعات به نظریه

 اند.گرایی یا غیر از آن توجه نکرده نظریه بازنمایی 
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