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این کتفاب به عنوان درآمدی بر فلسففففۀ زبان برای دانشفففجویان دورۀ
کارشفناسفی در نظر گرفته شده و من آن را برای دو و یا سه سال از برنامۀ
مقطع کارشناسی فلسفه در انگلستان (برای دانشجویان حدودا  62ساله)
استفاده میکنم .هدف از این کتاب بررسی جامع و کاملی از فلسفۀ زبان
نیسففت .این کتاب درآمدی به فلسفففۀ زبان اسففت ،بدین معنا که برخی
اندیشهها ،رویکردها و استداللهای کلیدی در این حوزه را به خوانندگان
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پیشگفتار مترجم
فلسففۀ زبان بر مجموعه مطالعات فلسفی در باب زبانهای طبیعی اطالق میشود
که معطوف به تبیین و توضیح رابطۀ ذهن و زبان و جهان است و بهویژه به دو مسألۀ
معنفای زبانی و ا سفففتفاده از زبان توجه دارد .این مطالعات هر دو جنبۀ همزمانی و
درزمانی را دربرمیگیرد .مسفال فلسففۀ زبان مسفاللی کلی در باب زبان هستند و
ً
معطوف به زبان خاصی نیستند .مباحث فلسفۀ زبان معاصر عمدتا متمرکز بر نظریۀ
معناسففت ،اما مباحثی دیگر همچون نظریۀ ارجاع ،نظریۀ صففدق ،کاربردشففناسففی
فلسفی و نظریۀ زبانشناسی هم مح بحث فیلسوفان زبان است.
فلسفففففۀ زبفان از آن دسفففت موضفففوعاتی اسفففت که ترجمۀ آن از زبان مبدأ با
پیچیدگیهایی همراه اسفت .حتی فهم دقیق گفتههای فیلسوفان زبان دشوار است،
چرا که این حوزه نقطۀ برخورد شفاخههای مختلف فلسففه است و همۀ انگارههایی
که در شاخههای دیگر طرح میشوند ،اینجا نقش دارند و امر فهم و ترجمه را دشوار
میسازند؛ این دو برای مترجمی که تازه در آغاز راه است دشوارتر است .آنچه بیش
و پیش از هر چیز من را بفه ترجمفۀ این کتفاب ترغیب کرد ،عالقۀ شفففخ فففیام به
پژوهشهای زبانی بود و همین عالقه بود که این کار دشوار را برایم لذتبخش کرد.
ً
کتاب حاضفر مدخلی برای فلسفۀ زبان است ،اما نه مدخلی که صرفا گزارشی
سفففاده از دیفدگفاهها به دسفففت دهد .ف ففف های مختلف کتاب ،افزون بر شفففرح
دیدگاههای فیلسففوفان مورد بحث ،مشففتم بر تقریرها و تفسففیرها و نقدهایی از
اندیشففههای آنان اسففت .آقای بری لی در پاسفف به پرسففش مترجم در خ ففو
مخاطب کتاب چنین گفت:

عرضفه میکند .در نظر بوده که کتاب آغازی برای تأم در فلسفۀ زبان و
نقطۀ شروعی برای کاوش در متون مرتبط به آن باشد.

میتوان گفت که این کتاب دربردارندۀ مهمترین اندیشهها در فلسفۀ زبان است.
همانگونه که پیداسفت فیلسفوفانی که نامشان در فهرست کتاب آمده آنهایی هستند
که با ارالۀ دیدگاههایی بدیع در حوزۀ فلسففۀ زبان جریانساز شدهاند .آقای بری لی
در این باره بدین شک به مترجم توضیح داد:
انتخاب این افراد برای کتاب حاضففر از آن رو بوده که آنها دیدگاههای
قاب توجهی در این حوزه دارند .من در انتخاب تعداد چهرههای مورد
بحث دچار محدودیت بودم ،زیرا ناشفر تعداد صفحات معینی برای کتاب
ً
در نظر گرفته بود .صرفا مهمترین چهرهها را برگزیدم و در این زمینه تنوع
را نیز لحاظ کردم.
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نویسندگان ف های مختلف هر یک شیوۀ مخ و خود را در نگارش دارند
و تنوع سبکی آنها در متن انگلیسی کتاب مشهود است .این گوناگونی در قالببندی
مطالب در ترجمه هم منعکس شففده اسففت ،اما تالش مترجم بر آن بوده که شففیوۀ
نگارش در ترجمه یکدست باشد و البته متنی خوانا به دست مخاطب برسد .داوری
در خ ففو اینکه تا چه حد توانسففتهام در رسففیدن به این هدف کامیاب باشففم ،بر
عهفدۀ خوانندگان و اسفففتادان اه فن اسفففت .به سفففهم خودم در هر بار بازخوانی
چیزهایی را اصالح کردم و در جهت بهبود متن کوشیدم؛ روشن است که این سلسلۀ
بازخوانیها میتواند باز هم ادامه یابد.
در خ ففو معادلهای اصففطالحات ،افزون بر تأمالت خود ،به سففایر منابع
موجود در حوزۀ فلسفففۀ زبان و منابعی دیگر در زبانشففناسففی نیز مراجعه کردم و
اصفطالحات را با برابرنهاده های دیگر مترجمان سنجیدم .گفتن ندارد که در نهایت
معادل مطلوب خود را قرار دادم.
ً
دربارۀ اصطالحات ،دو کتاب زیر دالما مورد مراجعهام بود:
فرهنگ اصطگگگت فگسفافو گگگمگااتااوی اص سا  ،گردآوری و تدوین :ماری
بریجانیان ،چاپ سوم ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی0372 ،
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تصژهنگسۀگزاانگس شگگگنس گگگ اتااوی اتصن گگگ ا ،همادخت همایون ،چاپ چهارم،
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی0374 ،
در ضبط اسامی خا به شیوۀ کتاب زیر عم کردم (جز در برخی موارد):
فرهن اتومظانس هسیاخسص ،فریبرز مجیدی ،چاپ سففوم ،فرهنم معاصففر،
0372
در کنار واژهنامههای تکزبانه ،از فرهن اهزصره (علیمحمد حقشناس ،چاپ
هشففتم ،فرهنم معاصففر )0373 ،و فرهن اپییس (محمدرضففا باطنی ،چاپ دوم،
فرهنم معاصفر )0372 ،در تمام ترجمه اسفتفاده کردم .گاه نیز از فرهنم سففلیمان
حییم (ویراستۀ کریم امامی ،چاپ دوم ،فرهنم معاصر )0370 ،بهره بردم.
در کنار اینها خاضعانه وامدار و سپاسگزار کسانی هستم که پیشتر در این زمینه
به ترجمه و تحقیق پرداختهاند و این راه سفنگال را کوفتهاند تا جسارت ورود به آن
را بیابم .بهویژه مرهون مترجمانی هسفففتم که متون درجه اول فیلسفففوفان را ترجمه
کردهاند و ابزار اصففلی تحقیق را در اختیار پژوهشففگران فارسففیزبان قرار دادهاند.
امیدوارم این کتاب هم سهم خود را در استمرار این مسیر ایفا کند و برای جویندگان
این مباحث مفید باشد.
بدون یاری و همراهی بعضفی عزیزان نمیتوانستم این ترجمه را در قامت کتاب
و یا اینکه با کیفیت کنونی ببینم؛ لذا بر خود فرض میدانم از همۀ آنها تشکر کنم :از
آقای دکتر امیر احمدی ،مدیر مسئول نشر نویسۀ پارسی ،که وامدار اعتماد و حسن
نظر ایشان هستم؛ از سایر عزیزان همکار در انتشارات که در بخشهای مختلف آن
از ارزیابی گرفته تا امور فنی زحمت کشیدهاند؛ از پدرم و سیدحسن صالحی که در
فهم و برگردان عبارتهای فرانسوی کتاب کمکم کردند؛ از مسلم قربانبابایی که دو
ف دشوار کتاب را مقابله کرد و نکات ارزشمندی گوشزد کرد؛ از محمد حیدری
و م طفی جهانی که قسمتهایی از متن ترجمه را خواندند و تذکراتشان به پیراستن
بیشتر متن انجامید.
بینهایت سففپاسففگزار همۀ این عزیزان هسففتم و صففادقانه و نه از سففر تظاهر
مسفئولیت همۀ اشکاالت را بر عهدۀ خود میدانم؛ چرا که دستآخر آنچه را مقبول

خودم بوده نوشفتهام .پیشفاپیش سفپاسفگزار عزیزانی هستم که خطاهای راهیافته به
ترجمه و هر نکتهای را که به بهبود ترجمه کمک میکند ،به من گوشزد کنند.
ً
نکتۀ پایانی :عالمت [ ] در متن ترجمه از مترجم نیسففت و تماما مربوط به متن
اصلی است .افزودهها و توضیحات خودم را در پاورقی آوردهام.
محمد زندی
بهار 0379

mhdzandimail@gmail.com
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 .8زبان و فلسفه
در زنفدگی خود بفا زبفان سفففروکفار داریم و آن را تجربفه میکنیم .بفه تعبیری کمتر
اسففتعاری ،بخش اعظم فعالیتهای ما در زندگی با اتکا به ابزارهای زبانی به پیش
میرود .سفففاماندهی کنشهای ما و تالش برای بازنمایی و مدلسفففازی از جهان
ً
عمدتا از طریق واژهها صففورت میگیرد .مق ففود خویش را  -هم برای خود و هم
ً
برای دیگران  -غالبا با واژهها بیان میکنیم؛ چرا که بیشتر تفکر ما ،اگر نگوییم تمام
آن ،با واژهها منتق میشود .استفاده از زبان وجه تمایز اصلی حیات انسانی است.
حیوانات نیز به شففیوهای شففبیه به اسففتعمال زبان با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند
(یعنی بفا هم تبفادل اطالعفات میکننفد) ،امفا گسفففتره و قدرت بیانی حیواناتی که
میشناسیم به پای استعداد انسانها در استفاده از زبان نمیرسد.
ً
توجه فیلسففوفان به زبان صففرفا به این دلی نیسففت که زبان نقش فی محوری در
زندگی انسان ها دارد ،هرچند همین هم به تنهایی دلی خوبی است برای اینکه زبان
ً
موضوع برخی تأمالت فلسفی قرار گیرد .تلویحا اشاره شد که پرسشهای مربوط به
رابطۀ زبان و تفکر مهم هسفتند( .برای مثال برخی فیلسفوفان استدالل میکنند که
زبان ابزار ضفروری برای اندیشفیدن اسفت و بدون زبان قادر به تفکر نیستیم؛ حال
آنکه به نظر میرسففد تفکر به صففورتی طبیعی برای ما حاص ف میآید) .انگیزههای
دیگری نیز وجود دارد .دستکم برخی فیلسوفان امیدوارند که فهم روشنتر از زبان
و سفففاختفارهفای بنیفادین آن کمک کند تا فهم روشفففنتری از سفففاختار جهان -
ً
متافیزیک  -به دست آوریم .مثال فیلسوفانی که توجهشان معطوف به ماهیت زمان
و وضعیت گذشته و آینده امور است ،میکوشند به فهم روشنی از چگونگی عملکرد
زمان و چگونگی تبیین ّمدعیات زمانی دست یابند( .دلی اینکه کسی ساختار زبان
را راهنمایی برای سفاختار واقعیت بداند ،خود مبتنی بر مباحث بنیادین فلسفۀ زبان
اسففت .بعضففی از فیلسففوفان بزرگ زبان این ادعا را به چالش کشففیدهاند؛ ف فف
کارناپ 8و ویتگنشتاین متأخر 0را در این کتاب ببینید) .دلی دیگر عالقۀ فیلسوفان
به زبان ،که عمومیت بیشفففتری دارد ،این اسفففت که فعالیتهای فلسففففی  -یعنی

