از ذهن و زبان ،تا ساختِ واقعیّت اجتماعی :دیداری با مواضعِ فلسفییِ جان سرل
یک کتاب در یک مقاله :مروری بر کتابِ ”ساختِ واقعیّت اجتماای “ ،نوشاتهیِ :جاا رر .سار  ،چااِِ نستات
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 .0تا به امروز در سنّتِ فلتفهیِ تحلیل نظریّات بتیاری در بابِ معنا ارائه شده است .از نظریهیِ معنا چوناا
موجود/هتتومند که قدیمیترین نظریه معناست ،و با ینوا ِ نظریّه تصوّری معناا نیاب بدسات کتاان چاو
جا الک تقریر و تنتیق یافت(و در فرهنگِ اسالم ذیلِ ینوا ِ «وجود ذهن » شناخته میشود) ،تا نظریاه
ارجای معنای که فرگه پیش کشید ،یا وصافاایِ خاا ر راسال ،و نظریاهیِ تصاویری معناا کاه توسا
ویتگنشتاین اوّ مشاور شد ،و نظریهیِ یلّ -تاریس که توسّ سو کریپک و هیالری پاتنم ارائه شاد،
تا نظریه تحقیق پذیری پوزیتیویتتاای منطق که کارنپ ببرگتارین مادافو و شاارن ر باود ،و نظریاهیِ
کاربردی معنایِ ویتگنشتاین متأخر ،و نظریهیِ روانشناخت پ .ایچ .گارایس کاه در پا ِ نیّاات و مقاصاد
گوینده/نویتنده بود ،و نظریه یِ شرای صدق دونالد دیویدسو  ،و افعا ِ گفتاریای کاه نستات توسا
ردولف رایناخ رلمان و سپس توسا جا  .ا روساتین انگلیتا تقریار شاد و توسا شااگرد مبریاب و
امروزه نامدارِ رمریکای روستین ،جا راجرز سر -استاد ممتاز فعلا ِ دانشاگاه برکلا  -بتا و شاارت
ث معناا در سانّت فلتافهی
یافت .البته مباحث نظریهی معنا در سنّت فلتافهی تحلیلا قرابتااای باا مباحا ِ
قارهای نیب دارد -امّا شباهت و قرابت نیب خود غیر از مطابقت است!  -همچنانکه شباهتاای باینِ نظریاهیِ
کاربردی معناایِ ویتگنشاتاین و گاادامر یافتاهاناد ،و یاا نظریاهیِ دریادا و و.و .کاواین5؛ یاا شاباهتِ ر ی
ردولف رایناخ در باب افعا ِ گفتاری -که جابو نتالِ اوّ پدیادهشناسا محتاوب میشاود -باا نظریاهیِ
افعا گفتاری روستین .باری ،در این مقا  ،قرار نیتت به نظریهیِ معنا و فلتفهیِ زبا پرداخته شود ،بال،
اینامه ،از بار اشاارت باود در ایان بااب کاه ،پیامادهایِ منطقا یِ یاک نظریاه ،بسصاو

در حاوزهیِ

نظریهیِ معنا و در بتتر فلتفهیِ زبا  ،میتواند مرزهایش از حوزه اختیارات پدیدرورندگا ر بت فراتار
رود ،و اُفقاایِ تازهای را بگشاید ،و یا مرزهای پیشتر فروبتتهای بازگشااید و گتاترد دهاد .از قضاا در
بابِ نظریهیِ افعا گفتاری چنین شد .نظریه ای که زمان قرار بود ”معنا“ را توضیح دهد و تبییی ننید
رأیی نه در بستر فلسفهیِ زبان متولّد شده و رشد یافته بود.
 . 5در مورد تشاباات ظاهری رراء کواین با ر ی کتان چو دریدا در سا ِ  5990کنفرانت در دانشگاه سا مارینویِ امریکا برگبار شد که ایاظم زندهیِ دو
سنّت فلتفه تحلیل و قاره ای حاضر بودند .کتان چو دونالد دیویدسو  ،داگفین فولتدا  ،اُمبرتو اِکو ،پائولو لئوناردی ،راجر گیبتاو و ...مقااالت ارائاه
شده در ر همایش در سا  5991توس انتشارات کیمبریج در یک مجمویه چاِ شد .نک به:
Paolo Leonardi and Marco Santambrogio(Ed.,), On Quine: New Essays, Cambridge University Press:
1995.
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-

اگر زمان رایناخ میسواست با توسّل به افعا گفتاری در حوزهیِ حقوق و قانو  ،و جرمشناسا پاارهای

.0.0

گفتارها و ایما و رفتار را توضیح دهد و تبیین کند  ،روستین میسواست نظریهای برای معنا دسات و پاا
کند تا توضیح واضحتر و تبیین دقیقتر از معنا و کارکرد و سرشات زباا بدسات دهاد .امّاا تکاپوهاای
فکریِ او بایث شد که ر نظریه را ،به تمام حوزههاای کاه زباا بنحاوی از انحااء در ر نقشا دارد
تتّری و گتترد دهد .امّا شاگردِ روستین ،جا سر  ،پا را از این نیب فراتار ناااد ،و یاالوه بار توضایح و
تبیین ساز و کار زبا  ،کوشید ”حکایت/ارجاع ،معنا ،نامااایِ با متامّا( ، )senseحااالتِ روانا  ،نیّااتِ
ذهن  ،و بت مامتر از ایناا ،وابتتگ افعا گفتااری باه واقعیّتااایِ اجتماای و حتّاا چگاونگ ِ اساتنتا ِ
”باید“ از ”است“ را توضیح دهد و تبیین کناد“ .سار از فلتافه زباا یظیمات کارد و باه فلتافه ذهان و
حیث التفات و رگاه رسید ،و از رنجا به واقعیّات اجتمای  .راهِ بلندی که سر پیمود ،بایث شد برخا
رویکردِ او را جاهطلبانه بدانند .فنّ بود ِ نوشتههای سر و توسّل او باه حاوزههاای مستلاف معرفتا  ،از
یلوم طبیع تجرب (همچو فیبیک ،و زیتتشناس  ،و یصبشناس )تا یلاوم تجربا انتاان (همچاو
انتانشناس و روانشناس  ،حقوق ،سیاست و  ،)...زبانشناس و ادبیّات و ...بایث شده ،یلیرغمِ نثار روشان
و زیبای او ،فامِ نوشتههایش دشوار شود .ایان نکتاه ،در باابِ کتاابِ سااختِ واقعیّات اجتماای او نیاب
صادق است .این کتاب بر دو پایه بنا شاده یکا ”معرفتشناسا اجتماای “ و دو دیگار ”فلتافهیِ ذهان“.
سر در این اثر ،مباحث خود در باابِ افعاا گفتااری را بارای خوانناده اثار خاود فار

گرفتاه اسات،

همچنین بسش ایظمِ مباحث فلتفهیِ ذهن که خود طرن کرده .بدیگر سسن سر خواناد ِ رثاار اصال
خود را برای مساطب این کتاب فر

گرفته است؛ از این حیاث ایان کتااب بارای مساطاب ناا رشانا باا

نوشتههای سر و رراء او دشواری اد دوچندا است .این مقا ماروری و بال گبارشا فشارده خواهاد
بود بر کتابِ مامر جا سر با ینوا ِ ”ساختِ واقعیّت اجتمای “ .البته تذکار این نکته ضرورت دارد کاه
در این مرور ،به تحلیل و یا نقد و ارزیاب ِ ر ی و مدّیایِ جا سار یمومااو و مادّییّات او در ایان کتااب
خصوصاو نسواهیم پرداخت .موضو راقم ایان ساطور در ایان مقاا  ،تنااا و تنااا شاأن توصایف خواهاد
داشت.
 .برایِ رشنای با جایگاهِ ردولف رایناخ چه در جنبشِ پدیدهشناس (اگر این تعبیر -جنبش  -درست و رسا باشد!) ،چه در حوزهیِ فلتفه ریاض و منطق(که
رثار یظیم در فرصت کوتاه زندگ اد خلق کرد) و بسصو

مباحث او در بابِ افعا گفتاری بنگرید به:

Karl Schuhmann and Barry Smith, Adolf Reinach: An Intellectual Biography in K. Mulligan, ed.,
Speech Act and Sachverhalt: Reinach and the Foundations of Realist Phenomenology,
Dordrecht/Boston/Lancaster: Nijhoff, 1987, 1–27.
 .مبحث نامهایِ بی مسمّا را در دورهیِ تازهیِ اقبال به نظریّات معنا در اواخر سدهی نوزدهم نخست توسط فرگه و بولتسانو و از پیِ فرگه ادمونید هوسیرل
-

مجدداً به بحث گذاشته شد .مقاله دورانساز فرگه با عنوانِ  Über Sinn und Bedeutung/ On sense and referenceبه همی بحیث پرداختیه
است Sinn .آلمانی نه در ترجمه انگلیسی به  senseبرگردانده شده است نه به معنایِ «معنا» ( )meaningصرف است بلکه ناظر به جمالتی اسیت نیه
شامل اسمهای بیمسمّا میشوند .ای مقاله توّسطِ منوچهر بدیعی ترجمه ای دقیق و توسط دنتر ضیاء موحد ویراستاری شده است .بنگرید به:
-

در باب معنی و مصداق گوتلوب فرگه مترجم منوچهر بدیعی مجله :فرهنگ بهار و پاییز  - 7 31شماره  2و صص  23تا .292
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 .0.0.0برایِ فامِ ر ی سر در کتابِ ساختِ واقعیّت اجتمای  ،ظاهراو گریب و گبیری ازیان نیتات کاه ،ابتاداء
سه دوره یِ فکری او را به اجما و چگا بازنماییم .و مامتار از ر  ،از ایان واقعیّات نیاب نمیتاوا تان زد
کاه ،مساطابِ احتماال ِ نارشاانا باا رراء ساار در فلتاافهیِ زباا (بسصااو
ذهن(بسصو

افعاا ِ گفتاااری) ،و فلتاافهیِ

حیثالتفات ) ،از فامِ سسن سر در ساختِ واقعیّت اجتمای یاجب خواهاد ماناد .ازیان

حیث ،اگر به اختصار سسن سر را در دو حوزه پیش گفته بازنگوییم ،رنچه در کتابِ واقعیّت اجتماای
بیا شده است نیب ،مبام و گنگ خواهد بود .بر ایان قارار باه کوتااه و فشاردگ یِ هرچاه تماام ،ساه
دوره فکری و ر ی او در باب زبا و ذهن را برمینویتیم.
.1.0

سه دورهیِ فکریِ جان سرل:

 )5دورهیِ فلتفه یِ زبا  ،که از حضورد در رکتفورد و باا شااگردی جا  .ا  .روساتین رغااز شاد5999 .
کتابِ تأثیرگذارِ افعال گفتاری را منتشر کرد ،و ده سا بعد ،کتاب مام دیگر خود در فلتافه زباا باا
ینوا عبارت و معنا را نوشت(که در واقو مجمویاه مقااالت سار در طاو ِ ده ساا اسات .یعنا باینِ
سالاایِ  5999تا  ،)5999این کتاب تداوم و بت ِ کتابِ افعا ِ گفتاریِ بود.
) جا سر  ،کندوکاوهایش در بابِ زبا را متوقّف نکرد .این تکاپوهایِ معرفتا او را بادینجا رسااند کاه
یل االصو زبا بر ذهن مبتن است .بر این قرار قائل بدین قو شد که فلتفهیِ زبا نیب ناه تنااا وابتاته
و بل مبتن است بر فلتفهیِ ذهن .بدیگر سسن ،اساساو فلتفهیِ زبا شااخهای اسات از فلتافهیِ ذهان .او
ماحَصَلِ تحقیقات خود را در کتابِ حیثالتفاتی به سا

 599منتشر کرد .نکته جالاب رنتات کاه،

 .مخاطب احتمالی ای نوشته برایِ آشنایی با افعال گفتاری نه پایه و اُس و اساسِ بحث جان سرل در دو نتابِ پیشگفته است میتواند به ترجمه خوب و
مقدّمهیِ عالمانهیِ مترجم ای نتاب بزبانِ فارسی رجوع نند .نک:
1

افعال گفتاری :جستاری در فلسفه زبان جان آر .سرل ترجمه محمد علی عبداللهی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی چاپ دوّم .7 31

 .ترجمه  ( Intentionalityکه در اصل بینِ فالسفه و روانشناسا رلمان در اواس سدهیِ نوزدهم باب شد= ) Intentionalitätدر فارس با دشواریاای

همراه است .ای اصطالح در آثار گونهگون بسته به سیاقِ مت و آنچه از آن اراده شده در زبانِ فارسی معنای گوناگونی گرفته است .البته ای معانی گونهگون
را مترجمان و نویسندگانِ مختلف عموماً حمل بر پریشانی بر سر ترجمه ای اصطالح بزبان فارسی نردهاند و عموماً نیز ترجمههای دیگر را مردود دانستهاند
عبدالکریم رشیدیان ای اصطالح و مشتقات آنرا به «قصد قصدی قصدیّت و قصدمندی» ترجمه نرده(بنگرید به :هوسرل در متن آثارش نشر نی )7 31
بابک احمدی از نتابِ «سارتر مینوشت» به بعد آنرا به «رویآورندگی» ترجمه نرده است(بنگرید به :سارتر که مینوشت نشر مرنیز  7 31صیص - 99
 .)91مرحوم ابولقاسم ذانرزاده متخصصِ فلسفه ایدهآلیسم آلمانی به «جهتمندی» ترجمه میکرد(بنگرید به :فلسفهء فرانتس برنتاانو فصلنامهء فلسیفه دورهء
جدید شمارهء هشتم انتشارات حکمت تهران  7 3ضمیمهء مجلهء دانشکدهء ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ).سیاوش جمادی به اقتفیای برخیی
دیگر(از جمله اعمِّ اغلبِ فیلسوفانِ تحلیلی ایران) آنرا به «حیث التفاتی» ترجمه میکند(بنگرید به :زمینه و زمانهء پدیدارشناسی ققنوس  7 39ص 771به
بعد)[ اینکه اوّل بار چه نسی حیث التفاتی را بعنوانِ ترجمه ای واژه انتخاب نرده همچنان بر ما روش نیست] برخی دیگر آنرا به «نیّت نیّتمندی» ترجمیه
نرده اند(برای نمونه بابک احمدی تا پیش از انتشار نتابِ «سارتر نه مینوشت») .علی پایا فیلسوفِ تحلیلی نییز ایی اصیطالح را بیه «حییث التفیاتی و
راجعیّت» ترجمه میکند(بنگرید به :فلسفه یِ تحلیلی :مسائل و چشماندازها طرح نو )7 32در اینجا به استداللهایِ مترجمی و نویسیندگان بیرای انتخیاب
تعبیری برای ای اصطالح نمیپردازیم .امّا بنظر میآید اعمِّ اغلبِ ای ترجمهها بسته به سیاقِ خود درست میتوانند بود .ما نیب بتته به مراد و منظوری که سر
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انتشار این کتاب ،بنظر برخ یک از نقاطِ اتّصا ِ فلتفه قارّهای و تحلیل است .چاه رنکاه حیاثالتفاات
مفاوم مام بود که در رثار برنتانو ،هوسر  ،هایادگر ،مرلوپاونت و ریکاور و  ...باه وفاور یافات میشاد.
هرچند تقریر و تنتیق فالسفهی سنّت تحلیل از این مفاوم و مفاوماای مشابه ،قرابتاای با هام دارد ،امّاا
وجوه افتراق نیب همیشه در کار بوده است .کاوشاایِ سر در فلتفهیِ ذهن ،از حیثالتفاات تاا رگااه
و ماهیّت ذهن و رب و نتبت ایندو با زبا و رب و نتبت این چااار (ذهان ،رگااه و حیاثالتفاات  ،و
زبا ) با واقعیّت اجتمای را در بر میگرفت .هرچند همو در کتابِ افعا گفتااری نیاب بار ایان نکتاه پاای
میفشرد که ،چیبی بنامِ واقعیّت اجتمای وجود دارد و از رب و نتبتِ ذهن و زبا  ،و واقعیّات اجتماای
سراغ گرفته بود و توجّا مبذو داده بود ،امّا با پیشرفتِ برنامهیِ تحقیقات سار  ،زوایاا و ابعاادِ ارتبااط
این سه برای او روشنتر میشد .همین نکته ،اسباب ورود او به دوره سوّم فکریاد را بایث شد.
) سر در سا ِ  5991کتابِ مامر ساخت واقعیّت اجتماعی را منتشر کرد .ساه ساا بعاد نیاب در کتااب
تحت ینوا ِ ذهن ،زبان ،و جامعه :فلتفه در جاا واقع  ،کوشید اصلِ مادییّات خاود در طاو ساه
دهه را در بابِ ”زبا و افعا گفتاری“” ،ذهن ،رگاه و حیثالتفاات “ ،و ”واقعیات اجتماای “ در کناار
یکدیگر بنشاند و بت دهد.
.5.5

زبان ،ذهن ،و حیثالتفاتی

 .5.5.5افعال گفتاری
افعال گفتاری منقسم بر سه قسماند”( Locotionary Act )1 :فعل تلفظی یا بیانی“) نیه عملیی اسیت
صرفاً فیزیکی .و تنها دو فک باال و پایی

و اجزایِ حنجره و ماهیچههایِ حنجیره و زبیانِ گوشیتی و عضیالنی

موجود در دهان ( )Tongueو  ...را درگیر میکند و صوتی را ایجاد میکند”( ILLocutionary Act )2 .فعیل در
بیانی“) .م با فعلِ ( )7یا فعل بیانی در واقع میخواهم به مخاطبم چیزی برسانم و یا القاء ننم .ممک است می
با فعل بیانی به مخاطبم دستوری داده یا امری نردهام یا از مخاطبم خواهشیی نیردهام .فییالمثیل’ :لطفیاً در را
ببندید‘ .ای خواهش و گفت ِ ”لطفاً“ همان فعلِ ( )2یا فعل دربییانی اسیت .حتّیا امکیان دارد می بیه مخیاطبم
اِخباری داده باشیم .فیی المثیل’ :امیروز دوشینبه اسیت‘ .توضییح دقیقتیر فعیلِ در بییانی چنیی اسیت آنچیه
گوینده/نویسنده میخواهد بیا فعیلِ ( )1ییا فعیلِ بییانی انجیام دهید در واقیع فعیلِ( )2ییا در بییانی اسیت)3 .
 Perlocutionary Actیا (”فعلِ ناشی از سخ “) .در اینجا م نار سوّمی را با همان عملِ واحد انجام دادهام .و
ای نار سوّم آثار و نتایجی است نه سخ م بر مخاطبم مینهد .بدیگر سخ

با یک فعلِ گفتاری میا سیه نیار

انجام میدهیم اوّالً :عملی فیزیکی(فعل ( )1یا فعل بیانی) ثانیاً :هدف و قصدی نه گوینده/نویسنده داشیته(فعیلِ
از  intentional ، intention ،Intentionalityو مشتقات آن اراده نرده به قصد قصدی ارادی نیّت و حیثالتفاتی و التفاتی و ...بکار بردهاییم .در
واقع ما راه میانه را پیش گرفتهایم « خیرُ االُمورِ اوسَطُها ».
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( )2یا فعلِ در بیانی) و بخاطر آن فعلِ ( )1را انجام داده و ثالثاً :فعلِ( )3یا فعلِ ناشی از سخ نه همان آثیار و
نتایجی است نه فعلِ ( )2بر مخاطب گذاشته است .بدیگر سخ فعلِ ( )1خیودِ فعیل گفتیاری ماسیت فعیلِ ()2
هدف فعلِ گفتاری ( )1است و فعلِ ( )3آثار و نتایجِ فعلِ(.)2

3

 .5.5.ای سه قسم فعلِ گفتاری خود مُنقَسِم بر اَقسام و اَصنافی هستند .فعلِ ( /)1فعلِ بییانی تنهیا ییک قِسیم
دارد و همان قِسم فیزیکی و حرنتی است .فعلِ ( /)2فعلِ در بیانی خود مُنقَسِم بر پنج قسم است:
 .5.5.الف) اِخباری :نه ناظر است به مُ طّلع نردنِ مخاطب از واقعیّتی در گذشته حیال آینیده و ییا واقعیّتیی
بیزمان ب) تحریکی :نشاندهندهی قصدِ تحریکاند :یعنی میخواهند مخاطب را به ناری در آینیده وادار
ننند ج) التزامی :نشاندهندهی التزاماند :یعنی نشاندهنده یِ آننید نیه خیود در آینیده مُلتَیزَم بیه انجیام
ناریست د) وصفالحالی :یعن فق واکنش بیرون یِ رنچاه در درو میگاذرد را نشاا میدهناد هاا)
ایجادی :یعن باورهای که سعیشا اینتات کاه باا خاو ِد ساسن گفاتن ،چیابی را ایجااد کنناد .در ایی
تقسیمبندی و طبقهبندی (الف) راجع به امور آفاقی است و ناظر به گزارههای اِخبیاری و (ب ج د هیی)
راجع به امور اَنفُسی است و ناظر به گزارههایِ اِنشایی.

1

 .5.5.امّا افعالِ ناشی از سخ یا فعلِ ( )3به ساحات پنجگانهیِ روانشناختیِ ما برمیگردد .یعنی آثار و نتیایج
هییر فع یلِ گفتییاری در یکییی از سییاحاتِ پنجگانییهیِ )1 :اعتقییادات باورهییا شییناختها یییا سییاحتِ
اعتقادی/معرفتی ( )2)cognitive/doxasticاحساسات عواطف و هیجانات یا ساحتِ عاطفی/هَیَجیانی
( )3 )affective/emotiveخواسییییتها و نیازهییییا یییییا سییییاحتِ ارادی ()4 )conative/volitive
گفتار( )Speechو  )5نردار( )conduct/actionآثار و نتایجی خواهنید گذاشیت .سیه سیاحتِ 7 2
اَنفُسیاند و دو ساحتِ 9و 1آفاقی .همچنیی جمیع دو سیاحتِ 9و 1رفتیار( )Behaviorرا میسیازند.

3

 . 3اینکه گفته شد آنچه در باب فعل گفتاری صادق است در باب نوشتار نیز صادق است در ادبیّات خود را بهتر از هر جایِ دیگری نشیان میدهید .بیرای
نمونه بنگرید به نتابِ زیر«ادبیّات چونان نردار :افعال گفتاری در آثار هنری جیمز» نه با نظریه افعال گفتاری به تحلیلِ آثار هنری جیمز پرداخته .فیالمثل
در فصلِ دوّم همی نتاب نویسنده آن به تحلیل رمانِ «چهرهیِ یک بانو» هنری جیمز پرداخته .آنهم تنها با محوریّت یک نلمه و دقیقتر بگوییم ییک فعیل
«بوسه» و مشتقات آن .نک:
J . Hillis Miller., Literature as Conduct: speech acts in henry james, Fordham University Press: 2005.
1
 .تقسیم و طبقهبندیِ فعلِ در بیانی به ای پنج قسم محصولِ تحقیقات و نارهای خود جان سرل است (و نه استادش آوستی ) .ناملتری طبقهبنیدی ازیی
سنخ افعال نه تا به امروز چیزی بدانها اضافه و یا ناسته نشده است نیز در نتاب معنا و عبارت سرل و در مقالهیِ طبقهبندی افعیالِ در بییانی او میتیوان
یافت .نک به:
J. R. Searle., Expression and Meaning (Studies in the Theory of Speech Acts), Cambridge: Cambridge
University Press. (1979)2005. Ch.1. pp.1-29.
9

-

 .این طبقه بندی را یوهاننس تِتِنس فیلتوفِ ،روانشناس و یالمِ رلمان و همروزگار با کانت انجام داد(البته رنبما معروف و اینک فراماود شاده) .و تاا باه

امروز روانشناسا بر سر این طبقهبندی اجماع دارند .در باب اهمیّت تتنس همین بس که نه تناا او را دیوید هیوم رلما مینامیدند ،بلکه ،رثار و رراء او بر رراء

5

دیگر آنکه دو ساحتِ اوّل و دوّم اَنفُسییِ روانشناختی ما شأن علّت را برایِ سه ساحتِ دیگر دارنید
و سه ساحتِ «سه چهار و پنج» شأنِ معلولِ دو ساحتِ پیشگفته .فیالمثل :شخصِ ’الیف‘ بیه شیخصِ
’ب‘ دشنامی یا ناسزایی میگوید امکان دارد فرد ’ب‘ عصیبانی شیود(عصیبانیّت خیود یکیی از شیش
احساس بنیادی ماست و جزو صد احساس و عاطفه و هیجیانی نیه تیا امیروز استکشیاف و احصیاء
نردهاند) امکان دارد از دشنامِ فرد ’الف‘ به فرد ’ب‘ فرد ’ب‘ چیزی بگوید میثالً بگویید ’خیودتی!‘
بدیگر سخ

خواستی در شخص ’ب‘ درست شده نه پاسخی به شیخص ’الیف‘ دهید(تیأثیر سیاحتِ

احساسات در خواسیتها و نیازهیا و ییا ارادی) ایی نییز تیأثیر در سیاحتِ ( )1روانییِ شیخص ’ب‘
میگذارد(یعنی ساحتِ گفتار) و باعیث میشیود شیخص ’ب‘ بیه نسیی نیه ناسیزا گفتیه پاسیخ دهید
’خودتی!‘.
 .5.5.1به نظر جان سرل ارتباطی وثیق و پیوندی ناگسستنی بی ”ذه

زبان و جامعه“ وجود دارد 7 .چنان و

چندان نه یکی بیوجود و حضور و مداخله یِ دیگری بیمعنا و بینارنرد خواهد اُفتاد .جیان سیرل در
نتاب افعال گفتاری خود از سخ گفت ِ آدمی به عنوان ”رفتار/عمل/نینش“ ییاد نیرده و آنرا جیزو
”رفتارهای اجتماعی“ قلمداد میکند .سرل دو ویژگیِ مهم را برای افعیال گفتیاری بیر میشیمرد :الاف)
سخ گفت رفتاری قاعدهمنید اسیت 77.ب) اصیل بییانپیذیری (:)the principle of expresseibility
یعنی هر آنچه را بتوان قصد نرد و بدان حیثالتفاتیای داشت میتوان بیان نرد .بیه همیی جهیت بنظیر
سرل ”برای مطالعهی افعال گفتاری یِ وعده یا عذرخواهی تنها باید جملیههیایی را بررسیی نیرد نیه
اظهار دقیق و صحیح آنها مقوّمِ وعده یا عذرخواهی است“.
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کانت تأثیری انکار ناشدن گذاشت .رنقدری که سهگانهیِ سانجشِ کانات ( سانجش خارد نااب ،سانجش خارد یملا  ،سانجش نیاروی داوری) ،متاأثر از
تقتیمبندیِ سهگانه یِ تتانس در بااب رگااه باود .اخیاراو یادّهای از کاناتپژوهاا نامادار ،کوشایدهاناد ریشاههاا و پتابمینهیِ فکاریِ کانات در سانجش
نستت(سنجش خرد ناب) را بیابند و رثاری که او در رنجا بداناا توجّا داشته و ارجای نداده است را بازیابند .ماحصل این پژوهش بدیو در کتااب منتشار
شده است که در واقو بسشاای است ،از رثار متفکران است که تحت تأثیر رراء رناا و با مایه گرفتن از رثارشا دست به نگاردِ کتاب خود -سنجش خرد
ناب  -زده است .تمام بسشاای که توس کانت پژوهان چو پل گایر جموروری شده است ،بببا انگلیت ترجمه شد .فصل ازین کتاب نیب به تتانس و
ترجمه بسشاای از رثار او اختصا

یافته است .نک:

Kant's Critique of Pure Reason: Background Source Materials. (ed.), Eric Watkins., Cambridge University
Press (2009). pp. 353-391.
9
 .ای تقسیم و طبقه بندی تا جایی نه صاحب ای قلم سراغ دارد در نار هیچیک از فیلسوفان زبان نیامده است .و استاد مصطفی ملکیان چنی تقسیمبندی
و طبقهبندیای انجام دادهاند .دیگر آنکه تا جایی نه راقم ای سطور مطّلع است استاد ملکیان در هیچیک از نوشتههایشان بیدی طبقیهبنیدیای نیه انجیام
داده اند اشارتی نداشته .ظاهراً ایشان در درسگفتارهایشان بدی نکته توجّه و تفطّ دادهاند .ناگفته پیداست نه ای تقسیم و طبقهبندی از چه مایه بکربیودن و
ظرافت و دقّت را در خورد دارد.

10

. J.R.Searle., Mind, Language and Society: Philosophy in the Real World (summary of earlier work; 1998).
. J.R.Searle Speech Acts, An Essay in the Philosophy of Language, Cambridge: Cambridge University Press,
1969,p. 12-16.
12
. ibid.p.21.
11
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 .5.5.9حیثالتفاتی
ای نوتاهِ سخ ِ سرل(و تا حدِّ زیادی استادش آوستی ) در بابِ زبان و افعیالی گفتیاری اسیت .مخاطیبِ آشینا
توجّه دارد تمامی ای پنج (’اِخباری تحریکی التزامی وصفالحالی و ایجادی‘) بنحوی از انحیاء وابسیطه بیه
”حیثالتفیاتی“ انید .حییثالتفیاتی نییز چییزی نیسیت جیز هسیتهیِ اصیلیِ ”آگیاهی ( )Consciousnessو
ذهنیّت( .)mentalityبتوضیحی نه فیلسوفانِ ذه و آگاهیای چون سرل دادهاند آگاهی ناب وجیود نیدارد .میا
هماره یا ”از چیزی“ و یا ”به چیزی“ آگاهی داریم .فیالمثل آگاهی به لیوان رویِ میز و یا آگاهی از سییمرغ.
ذهنیّت نیز معیارهایی دارد نه اهمِّ ای معیارها التفاتی بودن ( )intentionalityاست” .پدیدههایِ ذهنیی «درباار »
(راجع به) چیزهایی هستند .باورهای ما دربار چیبهای هتتند که به رنااا «محتاوای بااور» ما گاوییم .باه یناوا ِ
نمونه ،باور من به اینکه تارا پایتست ایرا است دربار شاری به نام تارا است و این شار را به یناوا پایتسات
ایرا بازنمای م کند .به چنین خصلت «دربارگ » یا «التفات بود » م گوییم“ 5 .البتاه برخا از کتاان کاه در
انتانشناس فلتف تحقیق میکنند ،پا را از این نیب فراتر گذاشتهاند و گفتهاند یک از وجوهِ اصل ِ افتاراقِ انتاا باا
دیگر موجودات ،بارهمند بود از حیثالتفاات اسات .بااری ،ظااهراو در اینکاه حیاثالتفاات در حیااتِ فاردی و
جمع انتان واجدِ اهمیّت بتیار است ،شکّ نیتت .سر از اینجا ،با جمو و تلفیاقِ افعاا ِ زباان بعناوا ِ رفتااری
انتان از طرف  ،و ذهن و حیثالتفات و دیگر اجباء ذهن ،از طرف دیگر ،بعناوا ِ اماری انفتا کاه زباا بار ر
مبتن است ،وارد دوره سوّم فکری خود میشود .و ر اینکه ،ایندو (’ذهن و زبا ‘) چه نقش و چاه میابا تاأثیری
و چه رب و نتبت با واقعیّتِ اجتمای دارند؟
.2.2

جهان یک پارچه و دو سنخ واقعیّت :واقعیّات طبیعی/واقعیّات نهادی

اینک میتوا به سراغ مدّیایِ سر در کتابِ واقعیّت اجتمای رفات .سرل در ای نتاب میخواهد توضیح دهد نه
واقعیّت اجتماعی مبتنی است بر واقعیّت طبیعی .عالوه بر ای

ای نتاب تحقیقی است در توضیح و تبییی و فهیمِ

”قواعدِ قوامبخش و نظامبخشِ“ واقعیّت اجتماعی .بدی معنا(و چنانکه در ادامه روش خواهد شد) سرل میدافعِ
واقعگراییِ معرفتشناختی( )epistemological realismاست .یعنی قائل بیه نظرییهای اسیت نیه میگویید جهیانِ
واقعیای مستقل از ایده ها و بازنُماییهایِ( )representationsما وجود دارد .بدی قرار الزمهیِ منطقیِ سیخ ِ او
آنست نه از بی ِ نظریّات حقیقت/صدق نظریهیِ مطابقتی( )correspondence theory of truthرا برگزیند و از
آن دفاع نند.
7

 .آشنایی با فلسفۀ ذهن ،امیراحسان نرباسیزاده و حسی شیخرضایی هرمس  7 97ص .7

همچنی بنگرید به:
J.R.Searle., Intentionality: An Essay in the Philosophy of Mind , Cambridge: Cambridge University
Press 1983. Ch. 1.

7

-

. .5

او در این اثر بینِ دو نوع واقعیّات فارق مینااد”)5 :واقعیّتهیایِ

طبیعیی“(Facts

 )Bruteو ”)2واقعیّتهیای

نهادی“ ( .)Institutional factsنه میتوان ایندو را جهان 7و 2بنامیم .سرل بی ”واقعیّیتِ اظهیار شیده“ و
”اظهارِ واقعیّت“ نیز فرق مینهد .اوّلی مربوط به واقعیّتهای اجتماعی و دوّمی مربوط به واقعیّتهای طبیعی
است .اوّلی ناظر به امور اَنفُسی(و گزارههایِ انشایی) است و دوّمی راجع به امور آفیاقی(و گیزارههیای
اِخباری) .امّا هر دو امری زبانیاند در مقامِ بیان واقعیّتی موجود .جهانِ ( )7یا واقعیّیاتِ طبیعیی نیه در
پیوندِ وثیق با ”واقعیّات فیزیکی“« » physical factsقرار میگیرند همان جهانی است نه رودخانههیا
درختان نوه ها و  ...در آن جای میگیرند .جهانِ ( )2یا واقعیّتهایِ نهادی در تنییده انید بیا ”واقعیّیاتِ
ذهنی“ « »Mental factsنه خود شاملِ ”ادراکِ حسّی احساسیات قضیاوت“ و دیگرهیا میشیود.
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سرل در مقدّ مه نتابش خاطرنشان میکند نه ما در جهانِ واحدی زندگی میکنییم جهیانی نیه فیزیکیی
است و نار توصیف و تبیی ای جهان را علوم تجربی طبیعیای همچون فیزییک و شییمی و  ...انجیام
میدهند” .بخشهایی از جهانِ واقعی واقعیّتهای آفاقی در جهاناند واقعیّتهایی نه تنها بیا توافیق انسیانها
وجود دارند .فقط بخاطر آنکه ما اعتقاد داریم آنهیا وجیود دارنید .چیزهیایی چیون :پیول حکومیت
ازدواج“ 79.بنظر سرل واقّعیتهای ذهنی در نهایت توسط واقعیّات طبیعی ایجاد میشوند .واقعیّات ذهنیی
ماحَصَل فرایندهایِ بیولوژیکی آگاهی( )Consciousnessهستند .بدی قرار سرل بر ای قول است نیه
برایِ ساختِ واقعیّت اجتماعی به هر دویِ ای واقعیّات (فیزیکی و ذهنی) نیاز است.
 .2.1.1واقعیّتهایِ ذهنی ممک است قصدی( )intentionalیا غیرقصیدی( )nonintentionalباشیند واقعیّتهیایِ
ذهنی یِ قصدی ممک است توسط یک نفر یا افرادِ متعددی شناخته یا بازشناسی شده باشیند .اگیر آنهیا
توسط افراد بیشتری شناخته شده باشند بَدَل به واقعیّت یا واقعیّتهای اجتماعی میتوانند شید .واقعیّتهیای
طبیعی ضرورتاً آفاقی اند امّا واقعیّتهای اجتماعی میتواند آفاقی یا اَنفُسی باشیند .بنحیوی دقّیتیر میتیوان

 . 71شاید برخی مدّعای جان سرل را شبیه به رأی «سه جهانِ» نارل پوپر -بنیانگذار عقالنیّت انتقادی  -بدانند .امّا تفاوتهای معتنابهی بی ِ رویکرد و موقف و
مدّعای ایندو برقرار است .سه جهان پوپر شامل )7 :جهانِ اُبژههایِ فیزیکی رویدادها و موجودات/هستومندهایِ زیستی/زیستمانی  )2اُبژهها و رویدادهایِ
ذهنی و ) معرفتِ آفاقی است .در رویکرد و تلقّی پوپر و تمامیِ عقلگرایانِ نقّاد «زبان» از شأن معرفتیِ چندانی برخوردار نیست .حتّا به یک معنا ایشان -
عقلگرایان نقّاد  -نسبت به زبان و فلسفه زبان چنان توجّهی ندارند و شأن چندانی برای آن قائل نیستند .امّا چنانکه روش است مبدأ حرنت و موقفِ اصلیِ
جان سرل زبان است .برایِ آشنایی با رأی پوپر در خصوص سه جهان بنگرید به:
K. Popper., Objective Knowledge: An Evolutionary Approach, Oxford: Clarendon Press, 1972.
همچنی مقدّمهیِ عالمانهیِ مترجمِ نتابِ زیر:

-

اسطوره چارچوب :در دفاع از علم و عقالنیت نارل ریموند پوپر مترجم علی پایا طرح نو .7 39
. J.R. Searle., The Construction of Social Reality, New York: The Free Press, 1995, p.1.

8

15

گفت نه واقعیّتهای اجتماعیِ اَنفُسی میبایستی در نهایت بَدَل به امری بَیی االذهیانی()Intersubjective
شوند تا بتوانند شرایطِ اعتبار برایِ تبدیل شدن به واقعیّتی اجتماعی را حاصل ننند.
.2.2

سرل در بحث خود تمایزی مینهد بیی ِ ”ویژگیهیای

73

مسیتقل از نیاظر“ (Independence Observer

 )featuresنه همان واقعیّتهای طبیعیاند و ”ویژگیهای وابسیته بیه نیاظر“ ( Observer Dependence

 )featuresنه همان واقعیّتهای نهادیاند .در واقع مُراد سرل از وابسته به ناظر بیودن ”سیازنده نیاربَر
طرح مالک خریدار فروشنده و به طور نلّی دارندهیِ حیثالتفاتی اسیت“ 71.مؤلّفیههیای واقعیّتهیای
نهادی مشتمل بر چهار مؤلفه است:
 .1تعیین کارکرد( :)Assignment of functionغَرَضِ سرل از تعیی نارنرد ای اسیت نیه ییک شی در
نظرگاه ما برای انجام ناری معیَّ در نظر گرفته میشود.
 .2حیثالتفاتیی جمعی ( :)Collective intentionalityویژگیهای ذه نه بییان نننیدهی حیاالت ذهنیی
راجع به چیزها و متعلّقاتش است.

 .3قواعد قوامبخش ( :)Constitutive rulesنه خود منقسم بر دو صنف است” :قواعد قوامبخش و قواعاد
نظامبخش“ ( :)constitutive and regulative
الف)’قواعد قاوامبخش‘ :قواعد عام و بنیادینی اند نه بر یک نهاد و یا بر تمامی نهادها داللت دارند .ایی قواعید
هم نظامبخش فعالیتها هستند و هم امکان وجود آنها را فراهم میکنند .برای مثال :اگر بگیوییم :از سیمت راسیت
رانندگی ن

ای یک قاعدهی نظامبخش است اما در مورد همی مثیال از حییث ”قواعید نظیامبخش“ میتیوان

گفت :خودِ فعالیت رانندگی از پیش وجود داشته است .رفتار آنها نه از سمت چپ هم رانندگی میکننید بیاز هیم
رانندگی محسوب میشود .بدی گر سخ

قواعدِ قوامبخش امکانِ فعالیّت را ایجاد میکننید( the possibility of an

 )activityمانند بازیِ فوتبال و قواعدِ نظامبخش خود یک فعالیّتاند( )activityمانند رانندگی نردن ییا فوتبیال
بازی نردن .قواعدِ قوامبخشِ یک ساختار را برایِ واقعیّات نهادی فراهم میکند .با اینحیال واقعیّیات نهیادی در
نهایت وابسته است به واقعیّات طبیعی و از ای حیث واقعیّتِ اجتماعی وابسته است و مبتنی بر واقعیّت فیزیکی.
ب) ’قواعد نظامبخش‘ :اغلب صورت امری دارند و قواعدیاند نه به فعالیتهای از پیش موجود انتظیام میبخشید
و متوجّه و معطوف به مصادیق اند؛ یعنی به شکل x« :را انجام بده» و یا « yپس  xرا انجیام بیده» هسیتند/در
میایند.

. . J.R. Searle., The Construction of Social Reality, p. 8.
. J.R.Searle., Mind, Language and Society., p.116
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 .4کارکردهای وضعی ( :)Status functionsنه خود ویژگی حیثالتفاتی است .تمامی نارنردهیا وابسیطه
به و مرتبط با ناظر اند .نارنردهای وضعی به فیزیک اشیاء ارتباطی ندارند بلکه معطوفاند بیه تیوافقی
نه بی ناربران حاصل میاید .برای مثال حرنت/رفتار/عملِ « »xدر فوتبال گُل محسیوب میشیود .بیه
اختصار میتواند گفت نارنرد وضعی چنی است x« :به عنوان yمحسوب میشود».

 .2.2.1بنیادِ واقعیّتهای نهادی ”نارنردهای وضعی“ است .ای نارنردهیا توسیطِ ”حییثالتفیاتییِ جمعییِ“
آدمیان معتبر دانسته میشوند و پس از حصولِ اعتبار بر سر آنها توافقی حاصیل میایید .بیدی جهیت
واقعیّتهییای نهییادی بییه لحییا هسییتیشییناختی اَنُفسییی( )subjectiveو بییه لحییا معرفتشییناختی
آفاقیاند( .)objectiveآفاقی بودنشان نامالً وابسطه به زبان است نیه خیود زیربنیا و شیالوده و اُس و
اَساسِ تمامی واقعیّتهای نهادی دیگر است .سرل بدان جهت میگوید واقعیّتهای نهیادی نیه وجیود ایی
واقعیّتها مستلزم وجود نهادی بشری است .به بیان دیگر واقعیّتهای نهادی آن دسته از واقعیّتهاینید نیه
میتوان چنی صورتبندیای ازشان بدست داد x « :در بافت  cبه عنوان  yمحسوب میشود».
 .2.2.2سرل برای نشان دادن تفاوت ایندو واقعیّت (واقعیّت طبیعی و نهادی) با یکدیگر مثال پول را میزنید .در
واقع پول سرنُمونِ ( )archeytipicalواقعیّت نهادی سرل است چون پول برای سیرل بیه عنیوان ییک
واسطه جهتِ تبادل تعریف شده است .بنظر سرل تعداد متفاوتی از ابژههای طبیعی ( )xمیتواند به عنوان
پول یا یک واسطه برای مبادله ( )yمحسوب شود .تجزیه و تحلییل پیول میا را بیه نهادهیای دیگیری
رهنمون میکند .به عنوان مثال :انواع و اقسامِ خاصّ و معیّنی از پول توسیط دفتیر چیاپ آن میبایسیت
چاپ شوند .ای نهادها خود بر وجود نهادهای دیگری داللت میکند .عالوه بر ای

در جوامع متفاوت و

در طول تاریخ حدود و ثغور چیزی همچون پول همیشه تغییر نرده است .انسانشناسان بسیاری امیروز
نشان داده اند نه در جوامع و در جاهایِ دیگری مثالً میان سرخپوستان مصداقِ پول چیزهای دیگیری
بوده همچون :پوستِ سر دارنوب و خوک دندان صدف و ...
 .2.2.3واقعیّت طبیعی میتواند شاخصهای برایِ واقعیّت اجتماعی باشد 73.فیالمثل :گواهینامیهیِ راننیدگی ییک
واقعیّت طبیعی است نه نُمایانگر و نشاندهنده یِ یک واقعیّتِ اجتماعی است نه حانی از ای است نیه
یکفرد از نظر قانونی میتواند رانندگی نند .نارنردهایِ وضعی ممک است در واقعیّتِ اجتماعی توسیطِ
حیثالتفاتی جمعی اعمال شود .بعنوانِ مثال ا ی واقعیّت نه ییک فیرد ممکی اسیت بیدون گواهینامیه
رانندگی نند ممک است نارنرد وضعییِ حیثالتفاتی جمعی را تعیی نند 79.واقعیّتهای اجتماعیِ (نیه

. ibid., p. 85.
. ibid., p. 41.
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خود برآمده از واقعیّات نهادی اند) برای وجود داشت وابستهانید بیه نهادهیایِ اجتمیاعی .بیرای مثیال
واقعیّات اجتماعیِ ”ازدوا ج نسب و نار اموال دولت حقوق شهروندی اخالق قانون تعلیم و تربیت
آداب و رسوم“ و دیگرها .واقعیّتهای طبیعی همچون ”استادیوم فوتبال و بیسبال ساختمانهایِ دولتی“
و ...ممک است نُمایندهیِ-وضعییِ واقعیّتهایِ نهادیای چون ” تیم فوتبال و تیم بیسیبال و دولیت“ و
 ...باشند.
 .2.2.4قواعدِ قوامبخش ساختاری را برای تحقق واقعیّات نهادی فراهم میکنند 2 .با اینحال واقعیّیات نهیادی
در نها یت وابسته است به واقعیّات طبیعی و واقعیّات اجتماعی نیز وابسته اسیت بیه واقعیّیات فیزیکیی.
برای مثال اگر بگویند یک بازیک فوتبال با پرش خود گلی را به ثمر رساند ما بایید از ایی روییدادِ
فیزیکی نه پریدن نامیده شده و همچنی رویدادِ ورودِ توپ به دروازه تأیید یک گل را در نظر آورییم.
در نتیجه واقعیّات طبیعی منطقاً مسبوق به واقعیّات نهادی اند .به هر حال واقعیّات طبیعی بنییانی بیرایِ
واقعیّات اجتماعی فراهم میاورند و پیش از آن هیچ پایهای برایِ ساختار واقعیّت اجتمیاعی نمیتیوان در
نظر گرفت .دو واقعیّت فیزیکی و ذهنی نیز عناصر سازندهیِ واقعیّات اجتماعی انید .واقعیّتهیایِ قصیدی
نیز میتواند توسط حیثالتفاتییِ جمعی تبدیل به واقعیّات اجتماعی شوند .بدی قرار واقعیّات اجتمیاعی
همان واقعیّات قصدی یا التفاتی جمعی هستند گرچه ممک است آنها واقعیّیات نیاربردی نییز باشیند
’هرچند‘(و ای قیدِ ”هرچند“ بسیار مهم است) در صورتی نه ای نارنردها به پدییدههیای فیزیکیی و
ذهنی اختصاص یابند .واقعیّات نارنردی نه به پدییدهی نارنردهیای-وضیعی اختصیاص یافتیه انید
توانستنی است واقعیّت نهادی باشند .واقعیّات نهادی نیز ممک است واقعیّات زبانی و غیر زبانی باشند.
ساختار واقعیّت اجتماعی یک سلسه مراتب اسیت نیه در آن نارنردهیای منطقییای بیرای واقعیّتهیای
اجتماعی اختصاص یافتهاند و در آن نارنردهای-وضعی توسط حیثالتفاتییِ جمعیی تعییی میشیود.
عیییالوه بیییر اینهیییا نارنردهیییایِ حییییثالتفیییاتی در مقابیییلِ پسیییزمینهیِ ظرفیتهیییایِ ذهنییییِ
غیرالتفاتی( )nonintentionalیا پیشیاالتفاتی( )preintentionalاسیت 27.پسیزمینه یِ تواناییهیایِ ذهنیی
ضرورتاً بخاطرِ عملکردِ حاالتِ التفاتی است 22.بدی قرار واقعگرایی یِ معرفتشناختی جزئی ضیرورتی
ازی پسزمینه است.
2

 .پرواضح است نه استفاده سرل از لفظ «ساختار» نباید مخاطب را بدی ظ ِّ ناصواب و برخطا دراندازد نه سرل یک برساختگرایِ اجتماعی است .اتّکاء

و اتّکالِ سرل بر طبیعت و حتّا واقعیّت اجتماعی و نهادی را متّکی بر واقعیّات طبیعی نردن حانی از آن است نه سرل به هیچ وجه یک برساختگرا نیست.
27

 .برایِ آشنایی با بحثِ «پسزمینه» در نظام فکری سرل بنگرید به:
J.R.Searle., Intentionality. Ch.5. pp. 141-159.
22
. Ibid., p. 129.
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.2.3

ب واقعیّیت
تبعات و بسامد و پیامدِ نظریّه ای چون افعیال گفتیاری و ییا رویکیر ِد سیرل در بیا ِ
اجتماعی تنها محصور در حوزهیِ فلسیفه هیای ذهی و زبیان و علیم ییا علیوماجتمیاعی و
زبانشناسی نمانده است .بل اُفقهایِ فراخِ دیگری را نیز گشوده است از روانشناسی اجتمیاعی
تا روانشناسی شناختی و احساسات از علوم ادبی و نقد و نظریهیِ ادبی تا عاولم ارتباطات و
مطالعاتِ فرهنگی و مطالعات ادبی و تاریخ و الهیّات را تحت پوشش خیود قیرار داده اسیت.
امروزه نسانی با تفطّ به افعال گفتاری دست به تحلیلِ آیات و گزاره های میذنور در اناجییل
اربعه و تورات زدهانید و دسیتاوردهایِ تیازهای را در حیوزه الهییات بیه بیار آوردهانید .ایی
دستاوردها اگر مبتنی بر رأی سرل در بابِ واقعیّیت اجتمیاعی نییز شیود میتوانید شیگفتیهای
دیگری نیز بیافریند .فیالمثل در بابِ «امر و نهی» نه دو فعل گفتاریاند .چه در بسترِ حقوقی
و اخالقی و سیاسی و چه در زمینهیِ الهیاتی و فقهی و در یک نالم دینی-مذهبی با توجّه بیه
افعال گفتاری و واقعیّت اجتماعی میتوان زوایایِ پیشتر شناخته شیده را تعمییق بخشیید و ییا
زوایای ناشناختهای را یافت 2 .البته خوشبختانه امیروزه چنیی رویکردهیایی در حیوزههیای
علمیّه ت وسّط حوزیان محل توجّه است با اینحال جای نار بسیار است.

.3.1

ف واقعیّیات نهیادی و واقعیّیات
چنانکه سرل بدرستی نشان داده حیدود و ثغیور و نی ّم و نیی ِ
اجتماعی دچار قبض و بسط و تغییر و تحوّل میشوند .بدی قیرار وجیود و حضیورِ آدمییان و
تشریک مساعی شهروندان در تغیییر و تحیوّل سیاختار و بافتیا ِر واقعیّیات نهیادی و واقعیّیت
اجتماعی امری است ضروری .همچنی نباید از واقعیّاتی نه بدسیت آدمیی سیاخته میشیوند
چنان انتظار داشت نه توگویی چنان و چندان صُلب و سختاند نه همچیون واقعیّیات طبیعیی
تغییرناپذیرند( هرچند در ای مورد نیز با رشد تکنولوژی شیک و ظی فیراوان اسیت) .بیدیگر
سخ

نهادهایِ اجتماعی ای چون” :سیاست حقوق اخالق دی

تعلییم و تربییت خیانواده

اقتصاد ارتباطات علم“ و  ...و شش منبع هنجارگذار نه ”بایدها و نبایدها“ ”امر و نهی“ها
از آنهییا سرچشییمه میگیرنیید یعنییی” :اخییالق حقییوق آداب و رسییوم دییی و مییذهب
مصلحت اندیشی و زیبایی شناسی“ نه منابع هنجارگذاری هستند نه دلییل و ضیرورت انجیام

نارها را برای ما رقم میزنند .همه متکّی بر آنچه اسیت نیه سیرل در نتیابِ سیاخت واقعیّیت
اجتماعی بیان میدارد .نباید اینها را واقعیّات ازلی و ابدیای در نظر گرفت و چنی تصیوّر نیرد
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 .برایِ آشنایی با ناربستِ نظریهیِ افعال گفتاری در حوزه الهیّات خصوصاً تحلیل انجیل بنگرید به:

Speech Act Theory And Biblical Criticism., editor: Hugh C. White. Publisher: Society of Biblical
Literature,1988.
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نه ای واقعیّات الیتغیّر اند و چونان قوانی طبیعت و بل خودِ طبیعت چنان و چندان صُیلب و
سخت اند نه هرگونه تغییری باعث ویرانی و  ...شود .بنظیر میرسید تحلییلِ سیرل از واقعیّیات
اجتماعی هم برای عالمان علوم اجتماعی و جامعهشناسان و اقتصاددانان ناربرد دارد و هم بیه
نسانی نه دغدغههای الهیاتی و ادبی و ...دارند.
 . .7.7سخ آخر آنکه اوّالً ترجمه و یا بهر نم شرح و گزارش و سپس نقد و بررسیِ چنی
آثاری بر اهل تحقیق فرض است .و ثانیاً توجّه به رویکردها و رهیافتها و تلقّیهیایِ
تازه و بدیعی نه چنی موشکافانه تار از پیودِ سیاختار و بافتیارِ اجتمیاع و طبیعیت
انسانی وامیشکافد بر اهلِ تحقیق و مصلحان و مشفقان فرهنگی-اجتماعی-اخالقیی
فرض عی است.
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