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چکیده
هدف :هدف این پژوهش شناسایی و تبیین نظریههای معنایی و نحوی رودلف رودلف کارناپ و اهمیت آن در توسعۀ نظری و عملی
هستیشناسیها جهت بازیابی مؤثر اطالعات است.
روش پژوهش :از آن جا که پژوهش حاضر بر آن است تا نظریۀ معناشناسی کارناپ را مورد نقد و بررسی قرار دهد و نقاط مثبت و موثر
نظریه معناشناسی را برای بازیابی مطلوب اطالعات مبتنی بر هستیشناسیها نشان دهد ،لذا استفاده از روش پژوهش فلسفی اجتنابناپذیر
است .پژوهش فلسفی هم می تواند رویکرد «تحلیل مفهومی» و هم رویکرد «نظرورزانه» داشته باشد .رویکرد پژوهش حاضر ،تحلیل مفهومی
و از نوع پژوهشهای کیفی است .جامعۀ پژوهش شامل همه کتابها و مقاالت منتشر شده توسط رودلف کارناپ در حوزه معناشناسی و نیز،
هستیشناسیهایی است که برای بازیابی موثر اطالعات بهکار میروند.
یافتهها :از رویکردهای قیاسی رودلف کارناپ نسبت به مسئلۀ معنا میتوان برای بازیابی اطالعات متنی منابع ،و از رویکردهای استقرایی او
برای ساخت نظامهای هستیشناسی حوزههای علوم تجربی بهره برد .قواعد نظام معناشناسی رودلف کارناپ ،از قبیل قواعد طبقهبندی نشانهها،
قواعد تشکیل صوری زبان ،قواعد داللت های معنایی ،قواعد ارزش ،قواعد تعین ،قواعد صدق ،قواعد انتخاب و قواعد استنباط میتواند در ساختار
هستیشناسیها مورد بهره برداری قرار گیرد .همچنین ،قواعد انتخاب و قواعد ربط در معناشناسی کارناپ ،برای توسعه بازیابی اطالعات در
هستیشناسیها سودمند است .کاربست نظام نشانهشناسی ،نحوی و صوری معناشناسی کارناپ به ویژه به دقت و جامعیت بازیابی اطالعات در
هستیشناسیها یاری میرساند.
نتیجهگیری :کاربست نظام معناشناسی کارناپ در ساختار هستیشناسیها به توسعه نظری و عملی هستیشناسیها یاری میرساند.
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Abstract
Purpose: The purpose of this research is to identify and explain the Rudolf Carnap’s semantical and syntactical
theories and its role on the theoretical and practical improvement of ontologies for the effective information retrieval.
Methodology: Since the present study aims to survey Carnap’s semantics theory and shows the positive and
effective points of semantic theory for the effective information retrieval based on ontologies, so the use of philosophical research method is inevitable. Philosophical research can have both "conceptual analysis" and "speculative" methods. The method that used in this research is conceptual analysis and its type is Qualitative methods.
The research community includes all books and articles published by Rudolf Carnap in the field of semantics and
the properties of ontological tools for the effective information retrieval.
Findings: : This study shows that Rudolf Carnap's deductive approaches to the problem of meaning can be used
to develop ontologies for retrieval of textual information of resources and Rudolf Carnap's inductive approaches
can be used to construct ontological systems in the field of experimental sciences. the rules of Rudolf Carnap's
semantic system, such as the rules of classification of signs, the rules of formation of language, the rules of designation, the rules of value, the rules of determination, the rules of truth, The rules of selection and the rules of
inference can be used in the structure of ontologies. Also, the rules of selection and the rules of relevance in Rudolf
Carnap's semantic system are useful for the development of information retrieval in ontologies. the application of
Carnap’s semiotic, syntax and semantics improve the accuracy and comprehensiveness of information retrieval in
ontologies.
Conclusion: The application of the Carnap semantic system in the structure of ontologies contributes to the theoretical and practical development of ontologies.
Keywords: Ontology, Semantics, Rudolf Carnap, Information retrieval, Historical - critical study.
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معناشناسی کارناپ و کاربست آن در بازیابی آنتولوژیک اطالعات
اطالعات ذخیره میشود یا صرفاً شامل دادههای کتابشناختی
است ،مانند مشخصات کتابها ،اسناد و مدارک ،و مقالههای
مجالت؛ یا اصل مدرک است که همراه مشخصات آن عرضه
میشود .در هر حال ،هدف هر نظام ذخیره و بازیابی اطالعات آن
است که در اسرع وقت بیشترین اطالعات مرتبط با نیاز
استفادهکننده را ـ آنطور که در درخواست وی ذکر شده ـ در
اختیار بگذارد .به دلیل همین کسب رضایت کاربران و استفاده
کنندگان است که کتابداران طی سالها بهدنبال تغییر از جست و
جوی مبتنی بر کلیدواژه به جستوجوی مبتنی بر مفاهیم بر آمده
و از ابزارهایی استفاده میکنند که بتواند واژگان را به مفاهیم
تبدیل کند .در این میان ،زبان به عنوان یک عامل ارتباطی مهم
بین کاربران و نظامهای ذخیره و بازیابی اطالعات چه به واسطه
ابزارهای سنتی مانند ردهبندیها ،فهرست سرعنوانهای
موضوعی و اصطالحنامهها ،و چه ابزارها و الگوهای جدید بازیابی
اطالعات از جمله هستیشناسیها ،تاکسونومیها ،فولکسونومیها
و مانند آن نقشی مهم ایفا میکند .زیرا همواره تالش کتابداران
آن بوده تا به کمک زبان و با نزدیک ساختن زبان نظام به زبان
کاربران به نیازهای اساسی آنان پاسخ داده شود  .از دیرباز
پژوهشهای متعددی در حوزه بازیابی اطالعات به منظور تحقق
مسئله «ربط» انجام شده است که از جمله آنها می توان به

مقدمه
علم اطالعرسانی رشتهای دانشگاهی است که به مطالعه کیفیت
و کاربرد اطالعات ،نیروهای حاکم بر جریان اطالعات ،و ابزارهای
آمادهسازی اطالعات برای دسترسی و استفاده مطلوب از آن
میپردازد .کار علم اطالعرسانی پرداختن به آن بخش از دانش
است که به تولید ،گردآوری ،سازماندهی ،ذخیره ،بازیابی ،ترجمه،
انتقال ،تبدیل ،و کاربرد اطالعات مربوط میشود .علم
اطالعرسانی همچنین درباره ارائه اطالعات بهصورت طبیعی یا
ساختگی و کاربرد قالبها برای انتقال کامل اطالعات و شیوههای
آمادهسازی اطالعات و ابزارها و فنون آن مانند رایانهها و
روشهای برنامهریزی آنها بحث میکند .این علم هم دارای جنبه
نظری است که موضوع را صرفنظر از کاربرد آن به مطالعه
میگیرد و هم دارای جنبه عملی است که خدمات و محصوالت
را پدید میآورد (نشاط.)1381 ،
توجه ویژه علم اطالعرسانی به آثار معرفتی انسان ،به مثابه عناصر
حامل محتوا در همه قالبها ،صورتها ،و رسانههاست .تأکید
اصلی بر محتوای این عناصر ،برحسب توانایی بالقوه آنها برای
انتقال اطالعات است .اطالعرسانی در پی این است که درک ما
را از زمینههایی همچون موارد زیر افزایش دهد:
 .1رفتار انسانها بهعنوان تولیدکنندگان ،گیرندگان ،و
استفادهکنندگان از اطالعات ،و نیز به مثابه عوامل یا
مجراهای ارتباطی؛
 .2مطالعه کمّی برآیند پیامها ـ مانند اندازه ،نرخ رشد ،توزیع،
انگارههای تولید ،و استفاده از آنها؛
 .3سازماندهی معنایی پیامها و مجراها بهمنظور تسهیل در
شناسایی آنها به مثابه فرستندگان و گیرندگان پیامها؛
 .4مسائلی که بهطور خاص به عملکردهای ذخیره ،تجزیه و
تحلیل ،و بازیابی اطالعات مربوط میشود؛
 .5سازمان کلی نظامهای اطالعاتی و عملکرد آنها در انتقال
اطالعات؛
1
 .6زمینه اجتماعی انتقال اطالعات (ویکری و ویکری ؛ نقل در
نشاط.)1381 ،
بنابراین ،مطابق بندهای  3تا  5مشاهده میشود که در علم
اطالعات و دانششناسی توجه به نظامهای ذخیره و بازیابی
اطالعات و چگونگی انجام آن تا چه حد حائز اهمیت است .این
نظامها معموالً به منظور دسترسپذیر ساختن مجموعهای از منابع
اطالعاتی برای استفادهکنندهای که مایل به کسب این اطالعات
است طراحی میگردد .اطالعاتی که در نظامهای ذخیره و بازیابی

Bhogal, Macfarlane & Smith, 2007; Fernández et
 al., 2011; Zhai, 2008; Yi, 2008اشاره کرد .بهبود «ربط»

بحثی است که مرتبط با زبان و تمرکز بر وجوه زبانشناسانه آن
است و تالش می کند تا راهکارهای بازیابی اطالعات را بهبود
بخشد .همچنین از سوی دیگر ،معناشناسی نیز بخش بنیادین علم
بازیابی اطالعات بوده است .فرایند بازیابی اطالعات فعالیتی
بیمعنا نیست .بلکه در اصل ،برقراری رابطه داللتشناختی بین
پرسشها و متنها و نظامهاست و این داللتشناسی با مفهوم
»صدق»« ،معنا»« ،روابط منطقی» و «استنباطات منطقی» گره
خورده است .بدین لحاظ ،میتوان مشاهده کرد که پژوهش در
حوزه بازیابی اطالعات نیز به صورت ضمنی یا آشکار در پیوند با
پژوهش در حوزه زبان  ،زبانشناسی ،داللتشناسی و معناشناسی
قرار میگیرد .به کارگیری نظام معنایی در یک نظام بازیابی
اطالعات سبب میشود که داللت پرسش کاربر با یک متن ،
پیشینه کتابشناختی ،یا یک نظریهی علمی بازنمون شود .داللتِ
یک ارجاع کتابشناختی به یک مدرک ،داللت یک نمایه به یک
منبع ،داللتِ یک نظریه به نظریهی دیگر ،همگی با حوزهی
معناشناسی و داللتشناسی مرتبط هستند و الزم است قواعد این
فرآیند به دقت و روشنی مورد مطالعه قرار گیرد .همانطور که
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نصیری و همکاران
 .1داللتهای نظری و عملی نظام معناشناسی کارناپ برای
توسعه هستیشناسیها جهت بازیابی موثر اطالعات چیست؟
 .2بازیابی اطالعات بر اساس معناشناسی کارناپ چه توانشهایی
را داراست ؟
پیشینه پژوهش
هر چند تاکنون پژوهش مشابهی در باب مطالعه معناشناسی
رودلف کارناپ و بررسی داللتهای آن در بازیابی انتولوژیک
اطالعات انجام نشده ،اما میتوان به برخی پژوهشها که به
لحاظ مفهومی یا روششناختی مشابهت نزدیکتری با پژوهش
حاضر داشتهاند را معرفی کرد .هرگاه بر آن باشیم تا بازیابی
اطالعات مبتنی بر هستیشناسیها را صرفا در زیرساختها یا
پایگاههای رایانهای طراحی شده مبتنی بر هستیشناسی بررسی
کنیم ،طبعاً به پژوهشهایی میرسیم که باب مسائل فنی و
طراحی را گشودهاند که از جمله آنها میتوان به پژوهش گودرزی
و همکاران ( )1400اشاره کرد که با هدف ایجاد تصویری روشن
از توسعه هستیشناسیها با استفاده از فولکسونومی به عنوان ابزار
معنایی در راستای مدیریت اطالعات در محیطهای الکترونیکی
ارائه شده است .این پژوهش که به روش مرور نظاممند انجام
شد نشاندهنده آثار مثبت هستیشناسی مبتنی بر فولکسونومی
در محورهای موضوعی مهم شامل سازماندهی و بازیابی اطالعات
و یادگیری خودکار است .افزایش محبوبیت این ابزار معنایی در
فضای مجازی در بین کاربران است .احمدی ،عصاره ،حسینی
بهشتی و حیدری ( )1396با طراحی سامانه نیمه خودکار ساخت
هستیشناسی به کمک تحلیل هم رخدادی واژگان و روش c-
 valueمدلی مفهومی برای ساخت هستیشناسی به روش نیمه
خودکار در حوزه علمسنجی پیشنهاد کردند .حسینی بهشتی و
اژهای ( )1394با طراحی و پیادهسازی هستیشناسی علوم پایه بر
اساس مفاهیم و روابط موجود در اصطالحنامههای مرتبط یک
نظام معناشناختی مبتنی بر اصطالحنامهها برای ساخت نظامهای
بازیابی اطالعات مبتنی بر هستیشناسی پیشنهاد کردند.
صنعتجو و فتحیان ( )1391در پژوهشی با عنوان «روششناسی
طراحی ،ساخت و پیادهسازی هستیشناسی :رویکردها ،زبانها و
ابزارها -مطالعهی موردی طراحی هستیشناسی  ASFAontدر
حوزهی کتابداری و اطالعرسانی» یک ابزار معناشناختی برای
بازنمون دانش و بازیابی مفاهیم در حوزه علم اطالعات و
دانششناسی پیشنهاد کردند .مهندسی خودکار هستیشناسی:

اشاره شد یکی از ابزارها و الگوهای جدید بازیابی اطالعات
هستیشناسیها هستند که در دهههای اخیر مورد توجه بسیار
واقع شده است (بورست ،بنجامین ،ویلینگ و آکرمانز.)1996 ،1
این ابزارها در مدیریت دانش و وب معنایی کاربردی وسیع داشته
و قادرند واقعیتها را در مقوالت کلی و جزئی طبقهبندی ،نتایج
جستجو را مدلسازی ،و روابط معنایی میان اشیاء را نمایش دهند
(هاس ،ولکر و شور 2005 ،2؛ هوروکز .)2008 ،3نظریههای
معنایی به سبب ماهیت و اهمیتی که دارند در بسیاری از علوم از
جمله علوم انسانی ،اجتماعی ،روانشناسی ،فلسفه و علم اطالعات
و دانششناسی کاربرد یافته و این امر به دلیل ماهیت توجه این
نظریات به محتوا و معنای پیام است .همچنین ،به تبع ،نظامهای
ذخیره و بازیابی اطالعات که با درخواست کاربر و ارائه اطالعات
مطابق نیازهای او سروکار دارد میتواند بهرهگیرنده اینگونه
نظریات باشد.
بدیهی است ،بهرهگیری از روابط معنایی پیشرفتهتر و معانی
غنیتر به بهبود بازیابی اطالعات یاری میرساند .به همین سبب
و با توجه به کاربرد نظامهای زبانی و معناشناختی در
هستیشناسیها الزم است اینگونه ابزارها نیز همچون سایر
ابزارهای سازماندهی اطالعات بر مبانی نظری روشن و
مستحکمی استوار شوند .توسعه پژوهشهای نظری در حوزه
معناشناسی و بازیابی اطالعات میتواند رویکردها و
محدودیتهای سلیقهای و غریزی و روانشناختی کاربران
نظامهای بازیابی اطالعات را به رویکردهای نظاممند معناشناختی
و منطقی ارتقاء بخشد و فلسفه نظری بازیابی اطالعات و درک
معنای آن را روشنتر سازد.
5
4
ریاضیدانان و منطقدانان بزرگی چون تارسکی  ،هیلبرت ،
راسل ،6فرگه ،7لوئیس 8و غیره ابعاد مختلف هستیشناختی،
معناشناختی ،منطقی و معرفتشناختی زبان را تحلیل کردهاند و
این میراث نظری در نظام معناشناسی رودلف کارناپ تجلی عینی
یافته است .از آنجا که تاکنون پژوهشی درباره داللتهای نظام
معناشناسی کارناپ در توسعه نظری هستیشناسیها انجام
نپذیرفته است ،پژوهش حاضر بر آن شد تا ضمن تحلیل رویکرد
کارناپ نسبت به مسئله معنا ،محورهای مهم از اندیشههای وی
را که قابل کاربرد در بازیابی اطالعات مبتنی بر هستیشناسیها
باشد را شناسایی نماید و برای پرسشهای زیر پاسخی مناسب
بیابد:
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معناشناسی کارناپ و کاربست آن در بازیابی آنتولوژیک اطالعات
هستیشناختی» ،هستیشناسیها صرفاً به موجودیتهایی تعهد
دارند که قابل بازنمایی باشند و وجود و عدم وجود آنها ،وابسته به
قابلیت بازنمایی آنهاست.
پژوهش ویکری )2006( 7با عنوان ساختار و عملکرد در زبانهای
بازیابی ،ضمن تحلیل زبانهای بازیابی اطالعات به دو عملکرد
بازیابی به نامهای عملکرد مبتنی بر نظم الفبایی ،و عملکرد مبتنی
بر نظم موضوعی به ویژگیهای ساختاری مختلف زبانهای
بازیابی اطالعات در اصطالحنامه پرداخته است و ضمن بررسی
هدفهای مختلف زبانهای بازیابی اطالعات ،شماری از آنها را
شناسایی کرده است .چو )2010( 8محدودیتهای بازنمایی
اطالعات را در بازیابی ،زبانی دانسته و به این نتیجه میرسد که
برخی مشکالت مفهومی در بازنمایی و بازیابی اطالعات
چیرگیناپذیر 9است .وی محدودیت اصلی بازنمایی اطالعات را
عدم بازنمایی صحیح معنا به لحاظ مفهومی دانسته و آن را بیش
از آنکه جستجوی مفهومی باشد ،تطبیق اصطالح 10تلقی میکند.
ثورنلی )2009( 11در مطالعهای نظری به مصائب و تنگناهای
بازنمایی معنا در سازماندهی و بازیابی میپردازد و این استنباط را
دارد که بازنمایی عینی مدرک منجر به سادهانگاری بیش از حد
معنای آن میشود .او با همکاری گیب )2009( 12در پژوهشی
تفاوت معنا را در فلسفه و در بازیابی اطالعات مورد مطالعه قرار
داده و به این نتیجه دست یافتند که تحلیل انتقادی زیادی در
باب رابطه دقیق بین معنا در فلسفه و معنا در بازیابی اطالعات
وجود ندارد.
همچنین از دیگر پژوهشهای نظری میتوان به اسونونیوس13
( )2004اشاره داشت که بنیادهای معرفتشناختی بازنمایی دانش
و نقش معرفتشناسی فلسفی در طراحی زبانهای بازیابی
اطالعات را مورد پرسش قرار داده است .از نظر او ،زبانهای
بازیابی مختلف ،پیشفرضهای متفاوتی درباره مفهوم دانش
دارند .اسونونیوس در تحلیل زبان و نظریههای معنا از سه نظریه
مرتبط با بازنمایی دانش ،یعنی عملیاتگرایی ،14نظریه ارجاعی یا
تصویری معنا 15و نظریه زمینهای یا ابزاری معنا 16نام میبرد.
یورلند )2004( 17در پژوهشی تالش کرد تا مفاهیم رئالیستی
مرتبط با بازیابی اطالعات و سازماندهی دانش مانند ربط ،اطالع-

امکانسنجی استخراج روابط معنایی از متون فارسی و تعیین
میزان پیدایی آنها عنوان پژوهش عاطفه شریف ( )1388است که
ضمن تبیین فرایند مهندسی هستی شناسیها ،استخراج روابط
معنایی با تکیه بر روشهای مبتنی بر الگو را مورد مطالعه قرار
داد .دی ایوریو ،نوزولس ،پرونی ،شوتون و ویتالی )2014( 1در
پژوهشی با عنوان «توصیف استنادات کتابشناختی در آر دی
اف» دو هستیشناسیبا نامهای «هستیشناسی استنادات
کتابشناختی (بیرو)» 2و «هستیشناسی توصیف صفات متن و
شمارش استنادی (سی فور او)» 3برای توصیف استنادات
کتابشناختی مقاالت پژوهشی در قالب آر دی اف پیشنهاد کردند.
یا پرونی و شوتون )2012( 4را نام برد که برای توصیف منابع
کتابشناختی و استنادهای حوزه نشر اطالعات کتابشناختی و
استنادهای نویسندگان در محیط وب مدلی معناشناختی پیشنهاد
کردند.
اما با توجه به رویکرد نظری و فلسفی به مسائل معناشناسی در
نظامهای بازیابی اطالعات که تاکید پژوهش حاضر بر آن بوده
است میتوان دسته دیگری از پژوهشهای پیشین را شناسایی
کرد که باواخانی ( )1394و شقاقی و فدایی ( )1394از جمله
آنهاست .باواخانی ( )1394با نگاهی بر پیوند متقابل هستی-
شناسیها و مدیریت دانش تالش کرد تا رابطه متقابل هستی-
شناسیها را با استفاده از روش کتابخانهای و مطالعات نظری
بازنمایاند  .یافتههای وی نشان داد که در سازمانهای امروزی،
لزوم بکارگیری و استفاده از هستی شناسیها در فرایندهای مربوط
به دانش موجود ،بیش از پیش مطرح است .همچنین شقاقی،
فدایی ( )1394نیز در پژوهشی با عنوان «بنمایههای فکری
هستیشناسیها در فلسفه کواین» ،کاربرد مفهوم «تعهد
هستیشناختی» 5یا «التزام وجود شناختی» کواین را در توسعه
نظری هستیشناسیها تحلیل کردند .روش پژوهش برای
استخراج مفاهیم کلیدی از تعاریف هستیشناسیها ،روش سندی
و به منظور تحلیل مبادی هستیشناختی آن از روش «تحلیل
مفهومی» 6استفاده شده بود .یافتههای این پژوهش نشان داد
یکی از بنمایههای فکری مهم هستیشناسیها مفهوم »تعهد
هستیشناختی» کواین است .بر اساس مفهوم «تعهد
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نصیری و همکاران
نظری و فلسفی پژوهش حاضر نکته بارز دیگری است که
میتواند گفتمان جدیدی را در حوزه روششناسی،
معرفتشناسی ،هستیشناسی ،معناشناسی شکل دهد.
 .2به پژوهش در حوزه نظریههای منطقی کمتر توجه شده است
و آنهایی که انجام شده بیشتر بر فولکسونومی و اصطالحنامه
به عنوان ابزار معنایی تاکید داشتهاند .از جمله میتوان به
پژوهش گودرزی و همکاران ( )1400و حسینی بهشتی و
اژهای ( )1394اشاره کرد .همچنین از پژوهشهای دیگر
حوزه نظامهای معناشناختی میتوان به پژوهش سوچانک،
کاسنسی و ویکوم )2007( 6اشاره کرد که مبتنی بر
فرهنگنامهها و وردنتهاست .مفاهیم معناشناختی مطرح
شده مبتنی بر ریشهشناسی زبانی است؛ درحالی که شایسته
است برای بازنمون روابط معنایی به جای ریشهشناسی زبانی
به رابطه مصداقی و منطقی نشانهها نیز توجه شود.
 .3از پژوهشهای داخلی که به لحاظ نظری و معناشناختی و
توجه به فلسفه زبان با پژوهش حاضر قرابت بیشتری داشت
میتوان به شقاقی ،فدایی ( )1394با عنوان "بنمایههای
فکری هستیشناسیها در فلسفه کواین" و از پژوهشهای
خارجی نیز به پژوهش یورلند ( )2004و یورلند ( )1998اشاره
کرد.
روششناسی
از آنجا که پژوهش حاضر برآن است تا نظریه معناشناسی کارناپ
را تحلیل و نقاط مثبت و موثر نظریه را برای بازیابی مطلوب
اطالعات مبتنی بر هستی شناسیها نشان دهد لذا استفاده از
روش پژوهش فلسفی اجتناب ناپذیر است  .پژوهش فلسفی
هم میتواند رویکرد «تحلیل مفهومی» و هم رویکرد
«نظرورزانه» 7داشته باشد .8تحلیل یکی از مفاهیم اصلی در فلسفه
تحلیلی است .از مهمترین فالسفه تحلیلی که به چیستی و ماهیت
تحلیل پرداختهاند میتوان به استراوسون ،9مور ،فرگه ،راسل،
اعضای حلقه وین ،ویتگنشتاین و پوپر اشاره کرد.
از منظر فلسفی ،تحلیل ایدهها و مفاهیم ،موجودیتهای جزء و
نوع رابطه اجزاء و مفاهیم با یکدیگر را به صورت متمایز و روشن
نشان میدهد و بدین طریق یک نقشه یا نمودار مفهومی و
انتزاعی از ایدهها عرضه میدارد که با ادراک صرف نمیتوان به
آن دست یافت .تحلیل با پرسش از ساختار و فرم ایدهها،

جویی و غیره را مورد مداقه قرار دهد .به همین سبب به نقد
سنتهای تحصلگرایی و اثباتگرایی حاکم بر پژوهشهای
بازیابی اطالعات و سازماندهی دانش پرداخت .او در اینباره
مینویسد:
ادعای اصلی رئالیسم آن است که واقعیتی مستقل از ذهن وجود
دارد .اگرچه خیلی از افراد تحصلگرایی و اثباتگرایی را با رئالیسم
خلط میکنند ،این سنتها ماهیتاً و قویاً ضدرئالیسم هستند .به
همین جهت باید بین تحصلگرایی و رئالیسم تمایزی دقیق قائل
شد( .ص.)488
مای )2000( 1به تحلیل فرایند نمایهسازی موضوعی به کمک
نشانهشناسی چارلز سندرس پیرس 2پرداخت .او نمایهسازی را
فرایند پیچیده و تفسیری تلقی میکند .مای ،بازنمایی دانش را
بازنمایی موضوعی و مبتنی بر محتوای فکری و مفهومی دانسته
و آن را از بخش توصیفی بازنمایی مدرک که مبتنی بر جنبه
فیزیکی است متمایز میداند  .در پژوهشی دیگر ،یورلند ()1998
کاربرد دو نظریه معناشناختی متضاد ویتگنشتاین ()1951 - 1889
یعنی نظریه تصویری 3و نظریه بازیهای زبانی 4را در حوزه بازیابی
اطالعات برای طراحی ساختار معنایی مدارک و تعین معنایی
"نقاط دسترسی موضوعی "5مورد پژوهش قرار داده و نشان داد
که مسئله بازیابی اطالعات و متن با نظریههای معناشناختی گره
خورده است .یورلند معتقد است ،نظریه تصویری ویتگنشتاین در
نظامهای بازیابی اطالعات نیاز به روشن کردن پیشفرضهای
ضمنی به صورت آشکار ندارد .در چنین نظریهای دانش ضمنی
بیمعناست .عالیق متفاوت که مفاهیم و دانش را تحت الشعاع
قرار داده باشند در نظریه تصویری وجود ندارد .در نظریه تصویری
بازیابی اطالعات عملی مکانیکی قلمداد میشود .یورلند،
نظریههای معناشناختی واسط بین ذهنیتگرایی و عینیتگرایی
صرف را برای حوزه علم اطالعات مناسب میداند .نظریه
بازیهای زبانی ویتگنشتاین از جمله آنهاست.
بررسی پیشینههای پژوهش نشان میدهد که :
 .1معناشناسی و هستیشناسی به دلیل اهمیّتی که دارند از
جنبههای مختلفی مورد بررسی قرار گرفتهاند اما تا جایی که
مشاهده گردید پژوهشی در مورد تحلیل داللتهای نظام
معناشناسی رودلف کارناپ و کاربست آن در توسعه نظری و
عملی هستیشناسیها نپرداخته است .پررنگ بودن جنبه
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درباره ماهیت ،گستره و اهمیت روش و روششناسی فلسفی
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معناشناسی کارناپ و کاربست آن در بازیابی آنتولوژیک اطالعات
کارناپ در رساله «معنا و ضرورت» ،مفاهیم ریاضی و نظریه
اعداد تحلیل میکند .به نظر او ،مفاهیم ریاضی ،بهصورت
قیاسی از اصول و ریشههای منطقی استنباط میشوند .به
همین دلیل ،گزارههای ریاضی را تحلیلی یا ضروری تعریف
کرده و آنها را بهصورت صدق منطقی یا ضروری حکم
میکند .نشانهشناسی کارناپ از «مبادی ریاضیات» راسل
اقتباس شده است .در این فصل تالش شده است تا آموزه-
های کارناپ در معناشناسی تبیین و وجوه تمایز و اشتراکات
او با سایر فالسفه تحلیلی مشخص شود .همچنین آموزههای
مهم و مفید و قابل کاربرد او در بازیابی اطالعات مبتنی بر
هستیشناسیها نمایانده شود.
 .2تحلیل آموزههای کارناپ در معنا و معناشناسی:

معرفتشناسی را از منظر روششناختی غنا میبخشد .تحلیل،
کاربرد و تفسیر واقعی ایدهها را از منظر معناشناختی و نحوی
متعین میسازد و از ابهامات و تناقضات فراوان ،که ناشی از کاربرد
نابجای ایدههاست باز میدارد (استراوسون ،1992 ،ص.)4 - 2
مور ،رهیافتی را که برای اصالح کاربرد زبان در فلسفه پیشنهاد
کرد تحلیل نامید .تحلیل فرایندی است که هدفش روشن ساختن
مفاهیم مبهم است (علیآبادی .)1390 ،منظور مور از تحلیل،
تحلیل مفهومی است (کاپلستون ،1386 ،ج ،8ص .)453
یافتهها:
 .1معرفی رودولف کارناپ( :)1891-1970در سال ،1926به
عنوان مدرس فلسفه به دانشگاه وین دعوت شد و خیلی زود
مفسر اصلی آراء حلقه وین شد .کارناپ در دانشگاه جنا 1در
حوزه فیزیک و ریاضیات تحقیق میکرد و از شاگردان
گوتلوب فرگه و برتراند راسل بود .ویتگنشتاین و کارل پوپر
از اعضای حلقه وین نبودند؛ ولی با آنان مباحثات منظمی
داشتند .رساله منطقی– فلسفی ویتگنشتاین ،تأثیر عمیقی در
ساختار فکری حلقه وین داشت (خرمشاهی ،1361 ،ص -5
.)4
کارناپ ،برجستهترین نماینده مکتب اثباتگرایی منطقی در
فلسفه و علم است .در سال  1928کتاب «ساخت منطقی
جهان »2را منتشر کرد .راسل در آثار مختلفش ،بهویژه
«پرسش از معنا و حقیقت» ،به این کتاب زیاد استناد میکند.
کارناپ مطالعات وسیعی بر روی مبانی ریاضیات و نحو
منطقی زبان انجام داد که نتایج آن را در کتابی با عنوان
«نحو منطقی زبان )1935( »3منتشر کرد .وی در نحو منطقی
زبان ،ریاضیات را متشکل از نظریههای مختلف اعداد و توابع
و میدانهای انتزاعی نظیر جبر انتزاعی و نظریه انتزاعی
گروهها به شمار آورده و از هندسه ریاضی و هندسه فیزیکی
صحبت میکند .به نظر او  ،هندسه ریاضی بخشی از ریاضیات
یا منطق روابط به شمار میآید و هندسه فیزیکی بخشی از
فیزیک محسوب میشود (پایا .)1390 ،کارناپ در دهه چهل
به حوزه معناشناسی عالقهمند گردید و کتاب مهم «مدخلی
در معناشناسی )1942( »4و «معنا و ضرورت )1947( »5را
منتشر ساخت .او ،بیش از سایر اعضای حلقه وین،
اندیشههای منطقی و نحوی راسل را تحت تأثیر قرار داده
است (خرمشاهی ،1361 ،ص .)137

در کاربرد زبان ،سه بخش از یکدیگر قابل تمایز است :ناطق،
بیان ،مدلول بیان( 6آنچه که به آن ارجاع داده می شود)
(کارناپ ،1948 ،ص  .)9مثالً در زبان فارسی نشانه «ارس»
داللت بر رود ارس می کند .رود ارس مدلول نشانه اسم خاص
«ارس» است .در زبان فارسی نشانه «قرمز» به ویژگی
خاصی در رنگ ها داللت دارد .نشانه «قبل» به رابطه خاصی
داللت دارد .معنا آن چیزی است که توسط نشانه از ناطق به
شنونده منتقل میشود .آن چیزی است که شنونده درک
میکند (کارناپ ،1947 ،ص  .)157کارناپ دانستن معنای
یک جمله را ،معادل دانستن موارد ممکن صدق یا کذب جمله
معرفی کردهاند (کارناپ ،1947 ،ص  .)10وی در کتاب
«مقدمهای بر معناشناسی» ( )1948رهیافت بازسازی
نظاممند معناشناختی را با ارائه یک نظریه مبتنی بر این
تعاریف ،به معنای یافتن تعاریف ممکن و دقیق مفاهیم
متعارف دانسته است ( ص .)7-17
با دانستن معنا ،ما مصادیقی را که بیان در آنها بهصورت عینی
کاربرد دارد شناسایی میکنیم ...برای هربیانی که ما توانایی درک
آنرا داشته باشیم بایستی مسئلهای بنام معنا و مسئلهای بنام
کاربرد عینی معنا مدنظر باشد .پس بیان در اولویت اول دارای یک
معنا و در اولویت دوم دارای یک مصداق است (کارناپ،1947 ،
ص .)203
به باور کارناپ ،آنچه به گزارهها معنای نظری میبخشد تصاویر
ذهنی گزارهها نیست؛ بلکه امکان استنتاج و تحقیق گزارههای
ادراکی از آن گزارههاست .گزارههای معنادار ،امکان استنتاج
گزارههای ادراکی را میسر میسازند .کارناپ ،حضور تصاویر ذهنی
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نصیری و همکاران
و  in2به افالطون داللت کند و موجودیت  in1رابطه معلمی pr2

را برای معنادار کردن یک گزاره کافی و ضروری نمیشناسد.
تصاویر ذهنی صرفاً ارزش روانشناختی دارند و از نظر منطقی
فاقد اهمیت هستند (کارناپ ،1385 ،ص .)13-15
از نظر کارناپ (  )1948معناشناسی در اصل منطق معناست (ص
 .)249معناشناسی ،نظریه معنا و تفسیر است و کارکرد داللت
شناختی زبان را تحلیل میکند  .معناشناسی نظریه است و با معنا
تفاوت دارد  .نظریه معناشناختی نه تنها مشتمل بر نظریه داللت
شناختی است؛ یعنی رابطه بیانهای زبانشناختی و معنای آنها را
تحلیل میکند ،بلکه نظریه صدق و نظریه استنباطات منطقی را
نیز در برمیگیرد .مفاهیم معناشناختی نه تنها در حوزه های علمی،
بلکه در زندگی روزمره نیز کاربرد دارند .
کارناپ در کتاب «مقدمهای بر معناشناسی»،کارکرد رهیافت
بازسازی نظاممند معناشناختی را به معنای یافتن تعاریف مکفی و
دقیق برای مفاهیم معناشناختی متعارف و مفاهیم مرتبط با آنها و
ارائه یک نظریه مبتنی بر این تعاریف ،عنوان داشته است (ص
.)V
از نظر او  ،یک نظام معناشناسی عبارت از نظامی از قواعد است
که شرایط صدق جمالت را در یک زبان پایه یا زبان شیء بیان
میکند و بدین طریق معنای جمالت را متعین می سازد (کارناپ،
 ،1948ص  .)22یک نظام معناشناسی یا یک نظام تفسیرشده1
(یعنی کاربردی و غیر محض) به معنای نظامی از قواعد است که
در یک ابرزبان صوری سازی 2شده است و به یک زبان پایه ارجاع
میدهد .قواعدی که شرایط ضروری و کافی صدق جمالت یک
زبان پایه را تعریف می کند ،یک نظام معناشناختی تفسیری است.
در این نظام معناشناخی جمالت با قواعد تفسیر و قابل فهم می-
شوند .چون فهم یک جمله به معنای درک آن چیزی است که
تصدیق شده است .به معنای درک شرایطی است که یک جمله
در آن شرایط صادق شده است .قواعد معنای جمالت را متعین
میسازند .صدق یا کذب جمالت ارزش حقیقت 3یا ارزش صدق
جمالت است .دانستن شرایط صدق یک جمله آگاهی کمتری
نسبت به دانستن ارزش صدق و کذب جمالت داراست .با این
وجود ،شناخت این شرایط مقدمهای ضروری برای درک ارزش
صدق و کذب جمالت است .دانستن شرایط صدق جمله خاصی
چون  𝕲kمشخص میسازد که برای تعیین صدق و کذب این
جمله خاص چه روشی را میبایست اتخاذ کرد (کارناپ،1948 ،
ص  22و  .)23به طور مثال ،شرایط صدق جمله «سقراط معلم
افالطون است» این است که دو موجودیت  in1و  in2وجود
داشته باشد طوری که بر اساس قواعد معناشناختی in1 ،به سقراط

درجه دو (سقراط ،افالطون ) نسبت به موجودیت  in2داشته باشد.
به زبان صوری 𝕲k :دارای صورت نحوی pr2 (in1, in2) :است
و شناسهای که توسط نشانه  in1داللت داده میشود رابطه pr2
با نشانه ی  in2دارد .این شرایط صدق صوری رابطه درجه دو
(رابطه بین دو موجودیت) است .درک زبان فارسی و معانی شناسه
ها ،درک ساختار نحوی و صوری جمالت ،درک شرایط صدق این
ساختارهای نحوی مقدمه ای است برای تعیین ارزش صدق جمله
با تحقیقات تاریخی و تجربی.
نظام معناشناسی کارناپ ( )1948تا حد جمالت اتمی تفسیر می-
شوند (ص  .)30نظام معنایی او محدود به جمالت خبری است و
جمالت امری و سوالی و اجباری (بایدها و نشایدها) و غیره را
شامل نمیشود ( ص .)14گزاره ها مدلول جمالت هستند (ص
 .)26کارناپ در پی کشف رابطه تصاویر ذهنی با جمالت نیست
بلکه اساس کار او بر پرسشهای روششناختی ،معرفتشناختی
و منطقی استوار است و از ساختار زبان پرسش میکند .به باور او
معرفتشناسی پرسش از معنا و تصدیق است .پرسشهای معنایی
شرایطی راکه در جمله دارای معنای واقعی و شناختی است بررسی
میکند .اما پرسشهای تصدیقی شرایطی را که در آن یک جمله
صادق یا کاذب باشد را مورد پژوهش قرار میدهد و به پرسش
معناشناختی وابسته است .به عبارت روشنتر ،قبل از اینکه بدانیم
جملهای صادق یا کاذب است ،ابتدا باید معنای آن را درک کنیم.
اگر بدانیم جملهای صادق است ،بدین معناست که ما معنای آنرا
درک میکنیم .هرگاه شرایطی که دو جمله در آن صادق هستند
یکسان باشدآنها معنای یکسانی خواهند داشت .معنای یک جمله
با روشی که آن را صادق یا کاذب میسازد یکسان است .یک
جمله معنادار است ،اگر و تنها اگر به طور تجربی قابل تصدیق
باشد (کارناپ.)1936 ،
معناشناسی کارناپ گسترهای وسیع از معنا و منطق و پراگماتیسم
را شامل میشود .با این تفاوت که در معناشناسیهای شَنِن و
پراگماتیستها از مبانی معرفتشناختی و منطقی زبان پرسش
نمیشود (کارناپ .)1936 ،کارناپ ،مفاهیم معناشناختی را به
منطق کاربردی پیوند داده است (کارناپ ،1952 ،ص .)1
معناشناسی او منطقی ،تجربهگرا ،و نظری است .به نظر کارناپ
( )1936در معناشناسی زبان متعارف به ساختار زبان و منطق
ارجاع داده نمیشود ،بدین دلیل کامل نیستند .پرسشهای
معناشناختی در زبانهای توسعه یافته بایستی از یک سو به
واقعیت و از سوی دیگر ،به نظام زبانی مورد نیاز ارجاع دهند.
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3

معناشناسی کارناپ و کاربست آن در بازیابی آنتولوژیک اطالعات
و روابط آنها را تحلیل میکند (کارناپ ،1948 ،ص  .)14 ،13قواعد
نظام معناشناختی خاصی چون  Sتعاریف مفاهیم معناشناختی
نظام  Sرا ارائه میکند .بهطور مثال« :داللت در  »Sیا «صادق
در  .»Sمعناشناسی محض متشکل از چنین تعاریف و استنباطاتی
است .معناشناسی محض ،تحلیلی و بدون محتوای واقعی و
تجربی است (کارناپ ،1948 ،ص .)12
معناشناسی توصیفی پژوهشهای تجربی در باب صورت های
معناشناختی زبان خاص و تاریخی معینی است .معناشناسی
توصیفی خاص ،4توصیف و تحلیل صورت های معناشناختی زبان
خاص و تاریخی معینی چون ترکی است .بررسی ویژگی های
معنایی و نحوی یک زبان تاریخی خاص متعلق به معناشناسی
توصیفی یا نحو توصیفی است .معناشناسی توصیفی و نحو
توصیفی در واقع مبتنی بر عملگرایی 5است .عملگرایی اساس
و بنیان زبانشناسی است .معناشناسی توصیفی عام ،6توصیف و
تحلیل صورتهای معناشناختی تمام زبان های معین و تاریخی
به صورت کل است .معناشناسی توصیفی واقعیتها را توصیف
میکند و جزو علوم تجربی است  .معناشناسی توصیفی برخالف
معناشناسی محض ،دارای محتوای واقعی و تالیفی است (کارناپ،
 ،1948ص .)14 -11
وقتی ویژگیهای معنایی و نحوی زبان خاصی چون زبان ترکی
را مطالعه میکنیم ،ناگزیریم عادات زبانی مردمی که آن زبان را
به کار می برند به صورت (پراگماتیسم) عملگرایانه بررسی کنیم.
در چنین رویکردی ،بیان های معنایی ما به صورت« :دنیز داللت
میکند بر دریا» و بیانهای نحوی ما به صورت« :دنیز یک
محمول است» تدوین میشوند (کارناپ ،1948 ،ص  )12و
ضرورتی برای اشاره به کاربرد خاصی نیست.
سطوح نظام معنایی کارناپ در هستیشناسیها
در معناشناسی کارناپ دو سطح برای ساخت نظام معنایی در یک
زبان پایه تعریف شده است:
7
 .1نظامهای معناشناختی کد محور  :این نوع نظام معناشناسی
ساده ترین نوع نظام معناشناسی و موسوم به نظام کد محور
است و با نماد  s1نشانه گذاری میشود .در صورتی که
جمالت نظام پایه محدود باشد ،میتوان فهرستی از شرایط
صدق برای هر جمله به صورت مجزا تعریف کرد .یک کد،
هر جمله را به صورت مجزا ترجمه و سپس آن را تفسیر می
کند .در این نظام معناشناختی هیچ قانون کلی برای ارزش
صدق جمالت و قواعد معنا و قواعد نحو ارائه نمیشود ،بلکه

معناشناسی کارناپ به واقعیت مدلول زبان و فرم صوری یا سنخ
نشانههای رخ داده در زبان و نظم و ترتیب وقوع آنها تاکید می-
ورزد (کارناپ ،1948 ،ص .)10کارناپ چهار شرط معناداری
بیانهای زبانشناختی را به صورت زیر بیان کرده است (کارناپ،
:)1932
الف .معیار تجربی برای پدیدارها شناخته شود.
ب .جمالت بایستی از گزارههای پایه استنباط شده باشند.
ج .شرایط حقیقت برای جمالت استنباط یافته از گزارههای پایه
مشخص شود.
د .روش تصدیق گزارههای استنباط یافته از گزارههای اتمی
مشخص باشد.
در معناشناسی کارناپ(  )1932ابتدا بایستی نحو نشانه و یا روش
وقوع نشانه در یک گزاره اتمی مشخص شود .او معنای یک
جمله را صرفاً بر اساس فرم منطقی و گزارههای پایه اشباع شده
در آن معین نمیسازد ،بلکه به فضا-زمان نزدیک یا دور رخداد و
همچنین رشد فناوری برای فراهم ساختن ابزارهای مشاهده نیز
توجه دارد  .از نظر او ( )1960معناشناسی برای نشانههای مجزا و
واحد به کار برده نمیشود ،بلکه به کل نظام نظری که در زبان
نظری بیان شده است و همچنین به قواعد آن اطالق میشود.
به عبارت دیگر ،واژگان جدا از بافت و متنی که در آن ظاهر
میشوند معنادار تلقلی نمیشوند .واژه معنادار است ،اگر در
جملهای معنادار وقوع یابد (کارناپ .)1936 ،کارناپ یک مرز
مشخص و آشکار بین معناداری و بیمعنایی بیانهای
زبانشناختی ترسیم نکرده ،بلکه از درجات تصدیق براساس
شواهد تجربی یا درجات تبیین و پیشگویی براساس رخدادهای
قابل مشاهده بحث میکند (کارناپ.)1960 ،
از نظر کارناپ(  )1948معناشناسی به دو بخش تقسیم می شود:
 )1معناشناسی محض 1و  )2معناشناسی توصیفی( 2ص .)3
معناشناسی محض تحلیل قواعد نظام معناشناختی را تحلیل می-
کند  .نظامی که از ساخت قواعد نظاممند معناشناختی برای زبان
تاریخی معین یا یک زبان مصنوعی حاصل میشود ،نظام
معناشناختی 3نامیده میشود .تحلیل نظامهای معناشناختی،
معناشناسی محض نامیده میشود (ص .)12-11
نحو محض و معناشناسی محض مستقل از عملگرایی است .در
این حوزه صرفا تعاریف مفاهیم معینی در قالب قواعد عرضه می-
گردد و نتایج تحلیلی این تعاریف مطالعه میشود .نحو محض و
معناشناسی محض هردو ،نظام های معنایی و نظامهای نحوی
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نصیری و همکاران
کارناپ(  )1932متافیزیک کالسیک را دانش تصدیق شده برای
جوهر و اساس چیزها تعریف کرده است و آن را بیمعنا و
غیرمنطقی قلمداد میکند .وی متافیزیک را صرفا «داستان
پریان» یا «گمانهای صرف» تصور نمیکند؛ زیرا داستان پریان
با منطق در تضاد نیست ،بلکه با تجربه در تضاد است .داستان
پریان برخالف متافیزیک معنادار و کاذب است  .وی مانند دیوید
هیوم ،آگوست کنت و ویتگنشتاین متافیزیک را نفی کرده است.
به باور کارناپ ،تنها گزارههای پایه تجربی میتوانند به عنوان
ارزش نهایی واقعیت در نظر گرفته شوند (کارناپ.)1950 ،
کارناپ عالوه بر متافیزیک ،فلسفه ارزشها و نظریههای
هنجارین را نیز بر اساس تحلیل منطقی بیمعنا عنوان داشته است.
به باور او ،متافیزیک متشکل از جمالتی است که از لحاظ نظری
صادق یا کاذب قلمداد نمیشوند ،در نتیجه بیمعنا هستند.
چنانچه بیانها در یک زبان مشخص صورتبندی نشوند کارناپ،
توالی نشانهها را بیمعنا قلمداد میکند .کارناپ مفاهیم
متافیزیکی را که در یک نظام زبانی معین معنادار تصور میشوند،
ولی در واقع هیچ مفهوم خاصی را متعین نمیسازند«شبه مفهوم»
مینامد ( .)1932وی پرسشهای هستیشناسانه کلی و بدون
چهارچوب مشخص درباره مفاهیمی چون واقعیت ،اعداد ،طبقات،
نقاط فضا-زمان ،جسم ،ذهن و غیره را پرسشهای کاذب و بدون
محتوای شناختی نامیده است (کارناپ.)1960 ،
به باور کارناپ ،تمام گزارههای متافیزیکی ،اخالقی و شعری
بیمعنا هستند و صرفاً کارکرد بیانی ،حسی و غیر خبری دارند .او
گزارههای متافیزیک ارسطویی را به خاطر نداشتن چارچوب زبانی
مشخص و به دلیل فقدان فضا – زمان معین بیمعنا قلمداد
کرده است .چنین گزارههایی کارکرد بیانی و حسی دارند ،نه
خبری و بازنمودی .آنها نه کاذب هستند و نه صادق؛ یعنی خارج
از حوزه احکام منطقی واقع شدهاند .متافیزیک ،زمانی معنادار
است که به عناصر یا اجزاء نظام خاصی داللت داشته باشد.
گزارههای متافیزیکی که به خود نظام به صورت کلی و نامشخص
بپردازد بیمعناست .کارناپ نشانههایی چون "واقعیت"،
«ذهنیتگرایی»« ،عینیتگرایی»« ،اثباتگرایی» و غیره را از
آنجا که فاقد محتوای تجربی و نظری هستند «شبه گزاره»
مینامد (کارناپ ،1385 ،ص  17-24نقل در نصیری ،1392 ،ص
 .)147دامنه هستیشناسی کارناپ صرفاً محدود به تجارب حسی
نیست ،بلکه تمام مجموعهها و مجموعۀ مجموعهها و غیره در

هر جمله به صورت جداگانه صدق و کذب اش مشخص می-
شود .قواعد نظام معناشناختی کد محور ،خاص است نه عام
(کارناپ ،1948 ،ص .)23
1
 .2نظامهای معناشناختی زبانی  :برخالف نظام معناشناختی کد
محور ،در نظامهای معناشناختی زبانی قواعد کلی برای توابع
جمالت ارائه میشود و شرایط صدق جمالت بر اساس
ساختار نحویشان به صورت صوری متعین میشود (کارناپ،
 ،1948ص .)23
مفاهیم معنادار از نظر کارناپ
کارناپ (  )1948مفاهیم معناشناختی را که توصیفی نباشند و به
یک زبان خاص ارجاع ندهند و به صورت مطلق به کار برده شوند،
مفاهیم مطلق 2مینامد .مفاهیمی چون «تهی»« ،طبقات
جهانی»« ،معادل»« ،داللت»« ،متقارن»« ،نامتقارن»،
«متعدی»« ،غیر متعدی»« ،انعکاسی»« ،یک به یک»« ،چند به
یک»« ،نظام مصداقی»« ،جمله مصداقی»« ،قابلیت جایگزینی»3
و غیره مفاهیم مطلق هستند و به سیستم زبانی خاصی وابسته
نیستند .با کمک مفاهیم مطلق ،میتوان مفاهیم معناشناختی
متناظر آنها را تعریف کرد .این مفاهیم توصیفی نیستند بلکه
منطقی هستند و آنها به صورت مطلق و بدون وابسته به زبان
خاصی کاربرد می یابند .این مفاهیم منطقی غیر وابسته به زبان،
مفاهیم مطلق نامیده میشوند (کارناپ ،1948 ،ص .)41
بر اساس تعریف معناشناختی مفهوم صدق ،مفاهیم معناشناختی
بنیادین کذب ،داللت ،4معادل ،جمع منطقی ،ناسازگار متقابل،5
جامعیت تعریف میشود .این مفاهیم مبتنی بر اصل موضوعی6
نیستند ،بلکه بر تعاریف مبتنی شده و تحلیلی هستند .در تعریف
این مفاهیم ویژگی های خاص زبان  sدر نظر گرفته نمیشود،
چون این مفاهیم به معناشناسی محض تعلق دارند (ص .)33
هستی شناسی کارناپ
کواین ( )1951در مقاله «دو حکم جزمی تجربهگرایی» مینویسد،
زبانی که کارناپ به عنوان نقطه شروع اقتباس کرده است یک
زبان دادهای ـ حسی (پدیدارشناسانه) در معنای تنگ آن نیست.
چون این زبان منطق و نظریه مجموعهها را نیز شامل میشود.
در واقع ،زبان کارناپ مشتمل بر کل زبان ریاضیات محض
(فرمال) است .آنتولوژی در این زبان به صورت دامنه ارزشهای
یک متغیر اشاره شده است و این آنتولوژی در زبان کارناپ نه تنها
دادهها و رخدادهای حسی را شامل میشود بلکه طبقات  ،طبقهی
طبقات و غیره را نیز شامل میشود.
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معناشناسی کارناپ و کاربست آن در بازیابی آنتولوژیک اطالعات
• جمالت پایه اتمی
در معناشناسی کارناپ ،جمله اتمی ،جمله ای است متشکل از یک
محمول با درجه  nکه ارزش آن افراد باشند (کارناپ ،1947 ،ص
 .)5کارناپ ،جمالت اتمی را جمالت پروتکل 8نیز می نامد.
جمالت اتمی جمالتی هستند که دارای موصوالت( 9یا ،و،نه،
اگر )...یا متغیرها نباشند .مثال جمالت  b=c :و ) R (a,bجمالت
اتمی هستند (کارناپ ،1948 ،ص .)17
• جمالت مولکولی
کارناپ ،جمالتی را که دارای متغیر نباشند و مشتمل بر جمالت
اتمی و موصوالت باشند ،جمالت مولکولی 10مینامد .جمالت
اتمی ،جمالت بخشی( 11تبعی) یا متشکله جمالت مولکولی
هستند به عنوان مثال جمله «گزاره  Aیا  A V B :»Bیک جمله
مولکولی است .چون از موجودیت های ثابت « »B« ،»Aو
موصول یا « »Vتشکیل شده است .جمله P(a) ~ :یک جمله
مولکولی است .چون از موصول «نه» و موجودیتهای ثابت«»a
و« »pتشکیل شده است و در آن متغیر وجود ندارد (کارناپ،
 ،1948ص  .)17در جمالت مولکولی کارناپ ،عملگرهایی چون
سور «همه» ،سور «برخی» صورت بندی نمی شوند و محدود به
بخش اپراند یا عملوند 12هستند (کارناپ ،1948 ،ص .)45
• حساب گزارهای
13
در معناشاسی کارناپ ( ،1948ص  ،)16حساب گزارهای به دو
شاخه تقسیم میشود:
14
حساب گزاره ای تک مکانی و حساب گزارهای پیوند دو
مکانی .15اجزای حساب گزارهای تک مکانی عبارت است از نفی
( )Notو (Not….).و صورت نمادی نفی (~. ) :است .اجزای
حساب گزاره ای پیوند دو مکانی عبارتند از :گزارههای انفصالی16
«یا» )… (…orو صورت نمادی گزارههای انفصالی(…V…) :
است .گزاره های عطفی« 17و» )… (…ANDو صورت نمادی
گزاره های عطفی (…• …) :است .گزارههای معادل« 18اگر و
تنها اگر» )… (…if and only ifو صورت نمادی معادل:
…(≡)… است .گزاره های داللت« 19نه...یا» )…(Not …or
و صورت نمادی گزاره های داللت (…⊃…) :است .

این هستیشناسی مجاز شمرده میشود .هستیشناسی کارناپ از
زبان ریاضیات محض بهره فراوان برده است (کواین.)1951 ،
ارکان هستیشناسیها بر اساس معناشناسی کارناپ
• سنخ افراد و نامها
از منظر فیزیک ،میتوان بهجای اسم خاص از مختصات فضا-
زمان بهره برد و اسم خاص در این حوزه ضروری نیست (کارناپ،
 ،1937ص  .)12-13در معناشناسی کارناپ ،نامها ،مبتنی بر سه
اصل اساسی ذیل هستند:
 .1متحدالکلمه بودن :1هر بیانی به مثابه نام در یک متن معین،
تنها نام یک موجودیت معین است.
 .2اصل ماده موضوعی :2بر اساس اصل ماده موضوعی ،اگر
جمله ،حاوی یک نام از یک شناسه باشد؛ پس جمله چیزی
درباره مسمای 3نام بیان میکند
 .3قابلیت جایگزینی :اگر بیانها یک چیز واحد را بنامند ،قابل
جایگزین هستند و ارزش صدق جمله با جایگزینی تغییر نمی
کند .شناسههای جمالت یکسان قابل جایگزین با یکدیگر
هستند .کارناپ نامها را بیانهای بسته 4مینامد (کارناپ،
 ،1947ص  98و  .)99منظور او از بیانهای بسته ،نداشتن
متغیرهای آزاد است (همان ،ص .)3
کارناپ ،تلقی یک بیان به عنوان نام را به ماهیت شناسه مربوط
نمیداند .کارناپ ،متغیرهای سطح صفر یا پایینترین سطح را
متغیرهای منفرد 5مینامد و ارزشهای آنها را ارزشهای افراد و
تمام بیانهای این سطح را بیانهای منفرد 6مینامد .افراد،
مصداق بیانهای منفرد هستند (کارناپ ،1947 ،ص .)32
• تابعهای توصیفی
در معناشناسی کارناپ ،تابعهای توصیفی به نشانههای معرفه
مربوط هستند و با نماد (x) ) xו) نشانه گذاری میشوند (کارناپ،
 .)1947در تابعهای توصیفی کارناپ ،تنها یک موجودیت معرفه
در تابع اشباع میشود .بر اساس قواعد معناشناسی کارناپ ،هر
وصفی الزم است موصوف داشته باشد (کارناپ ،1947 ،ص .)35
در حاالت توصیف ،7تنها و تنها یک شناسه فرد در آن اشباع
میشود .یک شناسه فرد در حاالت توصیف یا توابع توصیفی
زیادی میتواند رخ دهد (کارناپ ،1947 ،ص .)181
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نصیری و همکاران
• کاربست داللت
در معناشناسی کارناپ ( ،1948ص  ،)35رابطه داللت به معنای
«اگر – پس» است و غالباً در زبان متعارف برای بیان رابطه علّی،
منطقی ،انگیزشی به کار برده می شود (کارناپ ،1948 ،ص .)37
به عنوان مثال ،فضا-زمان خمیده ،به نیروی جاذبه داللت میکند.
رابطه داللت با نمادهای مختلف زیر نمایش داده میشود:

از نظر کارناپ ،موصوالت عطفی ،انفصالی ،داللتی ،تعارض
متقابل ،نفی دوگانه( 1مثل ،نه این ...نه آن )...و غیره موصوالت
گزارهای یا درجه دو نامیده میشوند (یعنی بین دو موجودیت پیوند
ایجاد می کنند) .موصوالت در معناشناسی کارناپ ،روابط بین
جمالت را نشان نمیدهند ،بلکه روابط بین گزاره ها را نشان
میدهند (بخش غیر زبانی جمالت) .این موصوالت مطلق هستند،
یعنی به یک نظام زبانی خاص وابسته نیستند ،آنها واژگان معنایی
نیستند (کارناپ ،1948 ،ص .)232
از منظر کارناپ ،اگر جمله  𝕲2یک جمله مولکولی باشد که از
پیوند اجزای جمله از طریق موصوالت گزاره ای( 2مثل و ،یا ،نه،
اگر -آنگاه ،داللت)شکل گرفته باشد ،ارزش صدق جمله 𝕲2
وابسته به ارزش صدق اجزای آن است .به این خاطر چنین
جمالتی را تابع صدق 3اجزای خود می نامند .چنین جمالتی
نسبت به اجزایشان مصداقی هستند (کارناپ ،1948 ،ص .)43
کارناپ ،تمام جمالتی را که حاوی موصوالتی چون «و»« ،یا» و
غیره هستند مصداقی مینامد (کارناپ ،1935 ،ص .)56 - 46
• کاربست تابع نفی
در معناشناسی کارناپ ،جمله  ~ 𝕲1صادق است ،اگر و تنها اگر
 𝕲1کاذب باشد (کارناپ ،1943 ،ص  .)82جمله  𝕹 یعنی به
طبقه جمالت 𝕹 متعلق نیست (کارناپ ،1948 ،ص .)20
• کاربست تابع انفصالی
در معناشناسی کارناپ ،تابع انفصالی «یا» صادق است ،اگر حداقل
یکی از جمله ها صادق باشد .تابع انفصالی «یا» کاذب است ،اگر
هر دو جمله کاذب باشد (کارناپ ،1948 ،ص  .)38اگر دو جمله
بر اساس دالیل منطقی عطفی باشند ،عطف منطقی 4نامیده می
شوند .کارناپ ،جمع منطقی را با نشانه  djنیز نشانه گذاری کرده
است .به عنوان مثال dj (F) ،داللت بر این دارد که حداقل یکی
از گزاره های طبقه  Fصادق است (کارناپ ،1948 ،ص  69و .)92
• کاربست تابع عطفی
در معناشناسی کارناپ ،جمله  𝕹2 • 𝕹1یعنی ضرب منطقی
جمالت  𝕹2و  .𝕹1طبقه ای از اعضا که متعلق به هر دو طبقه
جمالت  𝕹2و  𝕹1باشند (کارناپ ،1948 ،ص  .)20کارناپ ،تابع
عطفی را با نشانه  cjیا  conjنیز نشانه گذاری کرده است .تابع
عطفی بر رابطه ضرب منطقی داللت میکند .مثال نشانه )𝕹(cj
داللت بر جمله ای است که با طبقه جمالت 𝕹 رابطه عطفی دارد
(کارناپ ،1948 ،ص  .)69نشانه ) cj (Fیعنی هر گزاره طبقه F
صادق است (همان ،ص .)93

نماد ⊃ و یا نماد → یعنی داللت
⎯⎯
→
 Lیعنی داللت منطقی
نماد
⎯⎯
→
نماد  Fیعنی داللت واقعی (کارناپ ، 1948 ،ص .)140
نماد  یعنی داللت متقابل
در معناشناسی کارناپ ،بیان )( )X()P(x)  Q(xیعنی تمام x
هایی که دارای ویژگی  pهستند ،به ویژگی  Qداللت دارند
(کارناپ ،1948 ،ص  .)147کارناپ ،داللت منطقی را به معنای
اشتقاقپذیری منطقی قلمداد کرده است (کارناپ ،1948 ،ص .)56
• کاربست معادل
در معناشناسی کارناپ ،شرایط الزم و کافی برای معادل بودن دو
جمله یا طبقه جمله  𝕿jو  𝕿2عبارتند از :
الف)  𝕿jو 𝕿2هر دو صادق و یا هر دو کاذب باشند.
ب) 𝕿j  𝕿2رابطه داللت متقابل بین دو جمله  𝕿jو 𝕿2
وجود داشته باشد (کارناپ ،1948 ،ص  37و  .)139کارناپ از
نماد "=" برای یکسانی هویات و از نشانه  برای بیان معادل
های نشانه شناختی بهره میبرد (کارناپ ،1958 ،ص .)87
• کاربست معادل منطقی در هستیشناسیها
در معناشناسی کارناپ ،داللت منطقی متقابل و دوسویه ،معادل
منطقی 5نامیده میشود .جمالتی که معادل منطقی باشند دامنه
منطقی یکسانی دارند (کارناپ ،1948 ،ص  65و  .)135برعکس،
جمالتی که معادل منطقی نباشند دامنه یکسانی نخواهند داشت.
به زبان فنیترL  𝕿j ( 𝕿I :در  S),پس 𝕿I , Lr 𝕿I = Lr 𝕿j
~ (  L  𝕿jدر  S),پس( . Lr 𝕿I = ~Lr 𝕿j
جمله یا طبقه جمالت  𝕴1معادل منطقی جمله یا طبقه جمالت
⎯⎯
→
⎯⎯
→
𝕴2 L
 𝕴1 Lو 𝕴1
 𝕴2است ،اگر و تنها اگر𝕴2 ،
(کارناپ ،1948 ،ص .)64
• کاربست تابع تعارض متقابل
تابع تعارض متقابل ،6متشکل از جمالتی است که هیچ عضو
مشترکی با یکدیگر نداشته باشند .طبقه جمالت  𝕿jبا طبقه
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 tediff(3,5)=2به معنای اختالف درجه حرارت نقطه و موقعیت
 3و  5به میزان  2درجه است و یک تابعگون توصیفی است.
تابعگون  size(a)= 14.5 ×13.5به معنای اندازه شیء aبه میزان
 13.5در  14.5است .تابعگون  Price(a) =$20به معنای قیمت
شیء  aبه میزان  20دالر است.
تابعگون  ،sum (3,4) =7یک تابعگون منطقی است و به معنای
این است که جمع  3و  4میشود  .7عدد  7ارزش 7تابعگون نامیده
میشود و عددهای  3و  4شناسههای 8تابعگون جمع منطقی
هستند .تابعگون  fak(3) =3!=3×2×1=6یک تابعگون منطقی
است و اعالم میکند فاکتوریل  3می شود ! 3و آن هم مساوی
است با  . 6تابعگون بر خالف محمول کلی نیست و با دقت
ریاضی همراه است .تابعگونها ،بیان عددی 9هستند (کارناپ،
 ،1937ص .)14
• روابط
روابط به معنای محمول درجه دو است (کارناپ ،1948 ،ص .)18
رابطه همواره به بیش از یک شناسه در یک گزاره نیاز دارند و
محمولهای دو موجودیتی یا محمولهای سه موجودیتی و غیره
نامیده میشوند .صورت منطقی روابط با نماد(  R(x,yنشانهگذاری
میشود .روابط دو موجودیتی با نماد  𝖕𝖗 nداللت بر محمول درجه
 ،nیا محمول  nموجودیتی است .بهطور مثال ،رابطه )fa (a, b
به معنای شناسه  aپدر شناسه  bاست .محمول درجه دو یا رابطه
) Wr (a , bبه معنای نقطه  aگرمتر از نقطه  bاست و غیره.
محمول دو موجودیتی ) Gr (7,2به معنای  7بزرگتر از  2است.
) کارناپ ،1937 ،ص  13و .)16
حاصل سخن
بازیابی اطالعات در اصل عملی مبتنی بر منطق و معناست .تعریف
روابط نحوی و معنایی بین بیانهای مختلف زبانشناختی ،دقت
و جامعیت بازیابی اطالعات را بهبود میبخشد .تعریف ساختار
صوری برای بازیابی اطالعات سیستم نشانهشناسی را نظاممند
میسازد .بازیابی اطالعات مبتنی بر کلید واژهها  ،بر فراوانی رخداد
واژهها تکیه دارد و اتخاذ چنین رویکردی از دقت و جامعیت
بازیابی اطالعات میکاهد (عاصم ،واسم ،خان و محمود،10
 .)2019بر اساس رهیافت معناشناختی کارناپ گام اول بازیابی
آنتولوژیک اطالعات طبقهبندی اطالعات بر اساس سنخ نشانه-
هاست .نشانهها در سنخهای مختلف اسم خاص ،طبقه ،ویژگی،

جمالت  𝕿2تعارض متقابل است) در  Df =( sهر دو صادق
نیست (حداقل یکی نادرست است) (کارناپ ،1948 ،ص .)38
• طبقات و ویژگیها در هستیشناسیها:
به منظور بیان ویژگی یک شیء و یا ویژگی نقاط فضا-زمان ،و
یا بیان رابطه دو شیء از محمول 1استفاده میشود (کارناپ،
 ،1937ص  .)13دو محمول که در طبقات یکسانی صادق باشند؛
دارای مصداقهای یکسانی خواهند بود .دو محمول که دارای
مصداقهای یکسانی باشند معادل تلقی میشوند .معادل بودن
محمولها ،به معنای معادل بودن مصداقهاست (کارناپ،1947 ،
ص  .)18-19مصداق یک محمول ،طبقهای از افراد است که
محمول بدانها اطالق میشود و معنای طبقات ،ویژگیهایی
است که آن را بیان میدارد (کارناپ ،1947 ،ص  .)1طبقات ارزش
مصداقی و ویژگیها ،ارزش معنایی آن هستند (کارناپ،1947 ،
ص .)36
2
طبقه تهی در هستیشناسیها :طبقه تهی جمالت در نظام s
یعنی طبقهای از سنخ طبقه جمالت که هیچ عضوی ندارد
(کارناپ ،1948 ،ص .)38طبقه جمالت تهی در نظام  Sطبقه
تهی نامیده می شود (کارناپ ،1948 ،ص .)39تمام نظام های
معناشناختی طبقه تهی را دارا هستند و طبقه تهی صادق است.
یعنی برای هر طبقه جمله  . ⋀s  𝕶j ,𝕶jهر جمله و طبقه
جمله  𝕿jبه طبقه تهی داللت میکند .چون طبقه تهی زیر
مجموعه آن است .به زبان صوری( 𝕿j → ⋀s :کارناپ،1948 ،
ص .)39
3
طبقه جهانی جمالت در هستیشناسیها :طبقه جهانی یعنی
طبقه تمام جمالت  sو با نماد  VSنشانه گذاری میشود .در این
نماد ،حرف  Sبه معنی نظام زبانی  Sاست(همان ،ص.)38
• کاربست تابعگون
کارناپ برای بیان ویژگیها و روابط در قالب اعداد دقیق ریاضی
از تابعگون 4بهره میبرد .تابعگون برخالف محمولها یا روابط
کلی ،صرفا به ویژگی «گرما» یا «سرما» یا «کتاب» اشاره
نمیکند ،بلکه درجه گرما و سرما و اندازه و تعداد صفحات کتاب
و قیمت کتاب و غیره را نیز ارائه میکند .تابعگون ممکن است
توصیفی 5یا منطقی 6باشد .به عنوان مثال ،تابعگون حرارت
 te(3)=5به معنای درجه حرارت نقطه و موقعیت  3به میزان 5
درجه است و یک تابعگون توصیفی است .تابعگون،
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نصیری و همکاران
معناشناسی کارناپ مجهز به روابطی چون ،وابستگی منطقی،
مبتنی بر ،جایگزینی ،انتخاب گزارهها ،جامعیت منطقی ،کفایت
منطقی ،کاملیت منطقی ،مرتبط ،دربارهگی و غیره است که
صورتبندی این روابط بین متنها و جملهها و مفهومها بازیابی
اطالعات را قدرت میبخشد .به طور مثال ،بر اساس اصل
جایگزینی کارناپ میتوان رابطه جایگزینی بین «تهران» و
«طهران» تعریف کرد .همچنین میتوان جمالت یک کتاب یا
متن را بر اساس رابطه «دربارهگی» صورتبندی کرد .اگر دو کتاب
یا متن «رابطه دربارِگی »1به شاه اسماعیل صفوی داشته باشند،
این رابطه دو متن را به همدیگر مرتبط میسازد و بازیابی را بر
اساس این روابط نیرومند میسازد .به طور مثال ،اگر استنادهای
یک کتاب با استنادهای کتاب دیگر همپوشانی داشته باشد ،روابط
مختلف وابستگی ،مبتنی بر ،داللت منطقی میتوان بین متنها
تعریف کرد .اگر کتابی چکیده یا برگزیده کتاب دیگر باشد ،چکیده
یا برگزیده رابطه انتخاب به متن اصلی دارد .تعریف رابطه انتخاب
بین چکیده و متن اصلی به توسعه نظام بازیابی اطالعات یاری
میرساند .متن ها نسبت به همدیگر دارای روابط مختلف جامعیت،
کفایت ،وابستگی ،داللت و غیره هستند و تعریف این روابط بین
متنها به توسعه نظامهای بازیابی اطالعات منجر میشود .تجهیز
هستیشناسیها به قواعد جایگزینی ،مبتنی بر ،انتخاب ....دقت و
جامعیت بازیابی آنتولوژیک اطالعات را توسعه میبخشد.
معناشناسی کارناپ ،مبتنی بر نظریه سنخها و نظریه وصفهاست.
نظریه سنخها به تمایز سنخی نشانهها و نظریه وصفها به روشن
شدن بستر معنایی نشانهها کمک میکنند .نظریه سنخها و نظریه
وصفها با روشن کردن نحو و معنای نشانهها به بازیابی موثر
آنتولوژیک اطالعات منجر میشود.
معناشناسی کارناپ از رویکردهای مختلف استقرایی و قیاسی بهره
میبرد .کاربست رویکردهای قیاسی و استقرایی به توسعه روش
شناختی در هستیشناسیها می انجامد و نهایتا رهیافتهایی در
بهبود نظام های بازیابی اطالعات ایجاد میکند .کاربست قواعد
محتوای منطقی (قیاس) و قواعد دامنه منطقی (استقرا) در
معناشناسی کارناپ میتواند به غنای نظری و عملی هستی-
شناسیها یاری رساند.
بر اساس معناشناسی کارناپ ،هستیشناسی مجهز به توابع و
ارزشها هستند .توابع و ارزشها از نظام نشانهشناسی صوری بهره
میگیرند .نظام نشانهشناسی صوری دقت زبانی را افزایش می-
دهد .توسعه دقت زبانی به توسعه دقت معنایی و توسعه بازیابی
آنتولوژیک اطالعات میانجامد.

گزاره ،تابع ،جمله و غیره طبقه بندی میشوند .طبقهبندی
اطالعات بر اساس سنخ نشانهها سبب میشود بین نشانهای چون
«فرح» به معنای اسم خاص و فرح به معنای «ویژگی» تمایز
ایجاد شود و در بازیابی اطالعات از ریزش کاذب ممانعت به عمل
آید .در معناشناسی کارناپ ،گام نخست ،طبقه بندی اطالعات
است که به ساختاری شدن اطالعات و نهایتاً به توسعه دقت و
جامعیت بازیابی اطالعات منجر میشود .گام دوم  ،بیان صورت-
های نحوی اطالعات است .صورتهای نحوی اطالعات به تمایز
دقیقتر نشانهها و نمایان ساختن ساختار نحوی اطالعات یاری
میرساند و نحو روشن به بازیابی بهتر اطالعات کمک میکند.
گام سوم در معناشناسی کارناپ بیان قواعد داللت معنایی و قواعد
ارزش و قواعد تعین است .صورتبندی معنا در قالبهای نحوی
مختلف بین پرسش کاربر و متن رابطه معنایی ایجاد میکند و
بازیابی اطالعات به جای کلید واژه بر معنا تکیه میکند .ممکن
است نشانههای یکسان دارای معانی مختلف باشند .هستی-
شناسیها با تجهیز به قواعد داللت معنایی ،قواعد تعین ،قواعد
ارزش به دقت و جامعیت بازیابی اطالعات یاری میرسانند .گام
چهارم در معناشناسی کارناپ صورتبندی قواعد صدق است.
قواعد صدق که در تابعهای مختلف جمع منطقی ،ضرب منطقی،
داللت  ،معادل ،تعارض متقابل ،نفی ،یکسانی و مانند آن صورت-
بندی میشوند ،بازیابی اطالعات را به ابزار قدرتمند منطق مجهز
میسازد .قواعد صدق کارناپ در جداول صدق ارائه میشوند و
جداول صدق به توسعه منطقی نظامهای بازیابی اطالعات منجر
میشوند .جداول صدق کارناپ ماهیت منطقی دارند و از تعاریف
دقیق بهره میبرد .همچنین معناشناسی کارناپ تعریف دقیق و
روشن صوری از موجهات منطقی از جمله ،ضرورت منطقی،
تناقض منطقی و ممکن ارائه کرده است که در ساختار هستی-
شناسیها کاربرد دارد.
هستیشناسیها نیاز به یک نظام نحوی و یک نظام معناشناختی
و تفسیر آنها نیاز دارند .نظام نحوی با قواعد استنباط ،بازیابی
اطالعات هستی شناسیها را استنباطی میسازد .استنباط مبتنی
بر جمالت اولیه و شواهد و اصول اشتقاق پذیری و اصول ابطال
پذیری در هستیشناسی هاست .بر اساس قواعد استنباط و اصول
اشتقاقپذیری است که میتوان بازیابی اطالعاتی چون «حسن و
علی» را از «علی و حسن» استنباط کرد .نظام معناشناسی کارناپ
مجهز به این نظام نحوی است.
بدیهی است تعریف روابط معنایی مختلف بین مفاهیم منجر به
توسعه و بهبود نظامهای بازیابی آنتولوژیک اطالعات خواهد شد.
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برای بازیابی آنتولوژیک اطالعات الزم است هستیشناسیها
مجهز به نظام معناشناسی ،نظام نحوی و نظام تفسیری باشند.
ابتدا نظام معناشناسی ،بعد نظام نحوی و در نهایت نظام تفسیر
ساخته میشود .به منظور ساخت نظام معناشناسی ،در گام اول،
متن بر اساس شناسههایی چون افراد ،طبقات ،ویژگی ها ،روابط،
تابعگونها ،سورها ،تابعهای توصیفی ،تابعهای گزارهای ،جمالت،
گزارهها ،طبقه جمالت طبقهبندی میشود .در گام دوم ،صورت-
های نحوی شناسهها بر اساس قواعد نحوی تعریف می گردد.
سپس ،قواعد داللت معنایی ،قواعد ارزش و قواعد تعین شناسهها
بر اساس قواعد آنها صورتبندی؛ و در گام چهارم ،قواعد صدق
شناسه ها تعریف میشود  .قواعد صدق بر اساس محمولها،
روابط ،حساب گزارهای ،حساب توابع ،سورها ،جمالت ،گزارهها
ساخته میشود.
پس از ایجاد نظام معناشناسی ،الزم است برای آن یک نظام
نحوی ساخته شود تا هستیشناسی و بازیابی آنتولوژیک اطالعات
استنباطی شود .بدین منظور ،در گام نخست ،نشانهها طبقه بندی
میشوند .در گام دوم ،صورتهای نحوی نشانهها مشخص می-
شود .در گام بعدی ،قواعد استنباط و جمالت اولیه ،شواهد ،قواعد
اثباتپذیری ،قواعد اشتقاق پذیری ،قواعد ابطالپذیری ،قواعد
جایگزینی ...تعریف میشوند .در گام چهارم ،تعاریف هستند که
باید ارائه شوند.
پس از ایجاد نظام نحوی نظامهای تفسیر ساخته میشوند .نظام-
های تفسیر رابطه نظامهای نحوی و نظام های معناشناختی را
نمایش میدهند .بر اساس نظام تفسیر مشخص میشود که آیا
بین نظام نحوی و نظام معناشناختی تطابق و سازگاری وجود دارد
یا خیر؟ به طور مثال ،هرگاه نظام نحوی از جمالت اولیه تشکیل
شده باشد و نظام معناشناسی از جداول صدق تشکیل شده باشد،
بین جمالت اولیه و جداول صدق تطابق و همپوشانی وجود دارد.
یعنی نظام نحوی تفسیر درستی از نظام معناشناختی ارائه میکند.

این ساختار معنایی و نحوی و تفسیری سبب بهبود بازیابی
آنتولوژیک اطالعات خواهد شد .بهطور مثال ،هرگاه اطالعاتی
راجع به نویسنده «حیدر بابایه سالم» مورد نیاز باشد ،بر اساس
قواعد تابع توصیفی ،اطالعاتی درباره موضوع شهریار بر اساس
طبقه بندیها و ساختارهای نحوی تعریف شده در هستیشناسی
بازیابی میشود .اگر اطالعاتی راجع به قیمت کتاب یا اندازه کتاب
یا تعداد صفحات کتاب جهت بازیابی مورد نیاز باشد ،بر اساس
ساختار نحوی تابع گرها در هستیشناسی بازیابی آنتولوژیک
انجام میپذیرد .تمام اطالعات بر اساس معناشناسی کارناپ،
طبقهبندی ،صوریسازی ،قاعدهمند و استنباطی شده است و
بازیابی آنتولوژیک بر اساس این ساختار انجام میپذیرد.
در مجموع ،میتوان گفت که از رویکردهای قیاسی رودلف کارناپ
نسبت به معنا میتوان برای توسعه هستیشناسیها در جهت
بازیابی اطالعات متنی و از رویکردهای استقرایی او برای ساخت
نظامهای هستیشناسی حوزههای علوم تجربی بهره برد  .از
قابلیتهای مهم معناشناسی کارناپ میتوان غنای صورتهای
نحوی و معنایی و روابط بین بیانها را مد نظر قرار داد .اما باید
به این نکته نیز اشاره داشت که امکان بهرهبرداری از نظام
معناشناسی کارناپ در حوزههای غیر مصداقی و ذهنگرایانه بسیار
اندک و شاید غیرممکن باشد.
تقدیر و تشکر
بدین وسیله از کلیه افرادی که در انجام پژوهش حاضر همکاری
نمودند ،تشکر و قدردانی به عمل میآید.
تعارض منافع
نویسندگان ،اعالم میدارند در رابطه با انتشار مقاله ارائهشده،
هیچگونه تعارض منافعی وجود ندارد.
منبع حمایتکننده
پژوهش حاضر ،پژوهشی مستقل و بدون دریافت هرگونه
حمایتی انجام شده است.
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