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مقـصود از ا�ـن مقالـه پاسخ به �ك پرسش اساسى در قلمـرو فلسـفهÏ زبان است. آ�ا مى�توان افـعال
زبانى را به چند مقولهÏ مع(ّن و مـحدود تقس(م كـرد و همهÏ كارها�ى را كه انسـان به وس(لهÏ زبان اجنام
مى�دهد، به ا�ن چند مقـوله حتو�ل برد؟ براى ا�ن�كه ماه(ت پرسش و اهـم(ت آن ب(شتر مـعلوم شود

ناچارم چند نكته را از باب مقدمه تذكر دهم:
١. ارتباط زبانى، �ـكى از كارهاى پ(چـ(ده�اى است كـه انسان اجنام مى�دهد. آدمـى در فرآ�ند
ارتبـاط زبـانى مـهـارت�هـاى زبانى خـود را به منـا�ش مى�گـذارد و كــارهاى شگفت�انگ(ــزى از نظر
معناشناختى و فلسفى اجنام مى�دهد؛ براى مثال، اِخبار مى�كند، امر و نهى مى�كند، وعده مى�دهد
و مـانند ا�نها. عـج(ب�تر ا�ن�كـه پ(ـدا�ش نهادهاى اجـتمـاعى چون ملك(ّت، زوجـ(ّت و مانند ا�نهـا
بدون توانا�ى انسان بر ارتباط زبانى و كـارها�ى كه به وس(لهÏ آن اجنام مى�دهد ممكن ن(ست. �كى از
مباحث مهمّى كه ف(لسوفان حتل(لى (در قرن ب(ستم) طرح كرده�اند، حتل(ل و بررسى افعالى است كه

انسان در فرآ�ند ارتباط زبانى اجنام مى�دهد.
٢. «افعال زبانى١» �ا «افعـال گفـتارى٢» �كى از مبـاحثى بود كـه پس از انتشـار كتـاب مهم و
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* استاد�ار دانشگاه تهران (پرد�س قم)
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پرنفوذ حتق�قات فلسفى و�تگنشتا�ن در سال ١٩٥٣ توجه ف(لسوفان زبان را به خود جلب كرد.
و�تگنشتا�ن در حتق�ـقات فلسفى به موجب تلقى د�گرى كه از زبان و مـاه(ت آن پ(دا كرده بود،
بر فـعالـ(ت�ها و كارهاى زبانـى تأك(ـد كـرد، ز�را طبق تلقى جـد�د او، سـخن گفنت نوعى فـعـال(ت
اجـتـمــاعى و قـاعـده�مند اسـت كـه انسـان آن را در اجـتــمـاع �اد مى�گـ(ـرد و بـه عنوان ابزارى براى
ـاط با د�گران ـ درست �ا نادرست ـ بـه كـار مى�گـ(ـرد. وى در بند ٢٣ ب(ـان�مـقـاصـد خـو�ش و ارتـب
حتق�قات�فلسفى فهرستى از افعال گفتارى به�دست مى�دهد. امر كردن، توص(j كردن، پرس(دن،
پاسخ گـفنت و مـاننـد ا�نهـا افـعـال گـفـتـارى�اى هسـتند كـه انسـان�هـا در جـر�ان ارتبـاط زبانى اجنـام

مى�دهند. از نظر و�تگنشتا�ن سخن گفنت نوعى فعال(ت و �ا نوعى صورت زندگى٣ است.٤
٣. تأكـ(ـد و�تگنشـتـا�ن مـتـأّخـر بر افـعـال گـفـتـارى ـ به�رغـم مخـالـفت شـد�د وى با هر نوع
نظر�ه�پردازى ـ به نظر�ه�اى كلى در فلسـفهÏ زبان منتهـى شد كه آسـت(ن٥ آن را نظر�هÏ افعـال گفـتارى٦
نامـ(د. آستـ(ن در كـتاب How to Do Things with Words، كه پس از مـرگش در سال ١٩٦٢
منتشر شد، نظر�هÏ افعال گفتارى را به�عنوان نظر�ه�اى فلسفى پروراند و بعضى از عناصر، مقوّمات
و نتا�ج آن را تشر�ح كرد.٧ شاگرد آست(ن، جان سرل در سال ١٩٦٩ با انتشار كتاب افعال گفتارى،
نظر�ه �ادشده را بسط و توسعـه داد. فرض(هÏ اصلى نظر�هÏ افعال گفتـارى ا�ن است كه سخن گفنت،
فعلى پ(ـچ(ده و قاعـده�مند است. الزمهÏ ا�ن فرضـ(ه ا�ن است كه واحد ارتـباط زبانى فعل گفـتارى
است؛ �عنى در صـورتى ارتبـاط زبانى حتـقق مى��ابد كـه گـو�نده با اسـتفـاده از عـالئم و نشـانه�هاى

زبانى، كارى صورت دهد. هم(ن نكته را سرل ا�ن�گونه توض(ح داده است:
هر ارتبـاط زبانى مـسـتلزم افـعـال زبانى است. واحـد ارتبـاط زبانى، آن�گـونه كـه
عـمومـاً گـمان كـرده�اند، نشـانه، واژه �ا جـمله و �ا حـتى مصـداق نشـانه، واژه �ا
جمله ن(ـست، بلكه ا�جاد �ا صدور نشانه �ا واژه و �ا جـمله در اجنام فعل گـفتارى
است و افـعــال گـفـتـارى واحــدهاى بن(ـاد�ن �ـا كـوچك�تر�ن واحـدهـاى ارتبـاط

زبانى�اند.٩
ـار،ى هر نوع حتل(لى از زبان و كارهاى زبانى كـه تنها بر اسـاس عناصر طبق نظر�هÏ افعـال گفت
زبانى و عالئـم و نشانه�ها صورت گـ(رد ناقص است. حتل(ل زبان بـا�د با توجه به ا�ن نكتـه صورت
پذ�رد كـه سـخن گـفنت فـعلى قـصـدى از افـعـال انسـان است كـه با عـالئم و نشـانه�هاى زبانى اجنـام
مى�شـود. در حتل(ل افعـال گفـتارى با�د دو عنصـر اصلى مـدّ نظر قرار گـ(رد؛ �كى قـصد گـو�نده و
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د�گرى ابزارى كه براى ابراز و اظهار قصد از جانب گو�نده به�كار گرفته مى�شود. هم قصد گو�نده
و هم ابزارها�ى كه براى اظهـار آن به�كار مى�روند تابع شرا�طى هسـتند كه اگر آن شـرا�ط حتقّق �ابند

فعل گفتارى به صورت تام و متام اجنام خواهد شد.
٤. هر گـو�نده�اى كه به قـصد ارتـباط زبانى جـمله�اى را اظهار مـى�كند دست�كم سه نوع فـعل

متما�ز از هم، اجنام مى�دهد:
(utterance act =) اداى واژه�هاى با معنا = فعل تلفظى (jال
(propositional act =) ب) حكا�ت و حمل = فعل قض(ه�اى

(illocutionary act =) ج) بار محتوا�ى (اِخبار، انشا و… ) = فعل مضمون در سخن
اجنام ا�ن سه نوع فعل را در مثال ز�ر مى�توان به آسانى نشان داد:

وقـتى گو�نده�اى جـملهÏ «على درس مى�خـواند» را ادا مى�كند، نخست، واژه�ها�ى با مـعنا ادا
كرده است. دوم، مـحمـول درس خواندن را بر على بار كـرده است؛ �عنى فعل گـفتـارى حمل را
اجنام داده است. هم�چن(ن معلوم و مع(ّن كرده است كه على موضوعِ محمول �ادشده است؛ �عنى
فعل گـفتارىِ حكا�ت را اجنام داده اسـت. سوم، گو�نده با گفنت جـمله �ادشده از آمدن على اِخـبار

كرده است؛ �عنى فعل گفتارى اِخبار را حتقّق بخش(ده است.
بد�ن ترت(ب، گو�نده با اظهـار جملهÏ «على درس مى�خواند» سه نـوع فعل اجنام داده است. تا
ا�ن�جا مسئله روشن است ولى تب((ن ربط و نسبت هر�ك از ا�ن سه فعل با دو فعلِ د�گر كار چندان
آسانى ن(ست. نظر�ه افعال گفتارى توض(ح و تب((ن ا�ن سه نوع فعل و ربط و نسبت آنها با �ك�د�گر

و ب(ان شرا�ط و قواعد اجنام آنها را به�عهده دارد.
از م(ان افعال سه�گانهÏ �ادشده، فعل گفـتارى كامل همان فعل مضـمون در سخن است، فعل
حمـل و حكا�ت هركدام، بخـشى از فعل مـضمـون در سخن كـامل�اند. در حقـ(قت واحد ارتـباط

زبانى و به تعب(رى دق(ق�تر مقوّم ارتباط زبانى، اجنام فعل مضمون در سخن است.٩
٥. فـعل مـضـمـون در سـخن از دو عنصـر اصلى تشـك(ل شـده است؛ �كى بار مـضـمـون در
ـ(ه�اى. واضح است كه در هر جمله�اى كـه گو�ندهÏ داراى قصدى، آن سخن، د�گرى مـحتواى قض
را ادا مى�كند المـحـاله بارى نهـفـته است. بـراى مثـال، در جـملهÏ «على درس مى�خـواند» گـو�نده
مى�خواهد از درس خواندن على خبر دهد، پس بار نهفته در جملهÏ �ادشده اِخبار است. به �ق(ن بارِ
نهفته در هر جـمله�اى محتوا�ى دارد كه حامل آن بار است. بـراى مثال، در جملهÏ �ادشده كه بار آن
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اِخبـار است، محـتواى اِخبـار (مُخـبرÏ به)، درس خواندن على است. بـد�ن ترت(ب، ساختـار فعل
مضمون در سخن را مى�توان به صورت ز�ر نشان داد:

مطالب �ادشده چند نكته را روشن مى�كند:
الj) واحد بن(اد�ن زبان پس از حتل(ل، فعل گفتارى است.

ب) حتل(ل انواع فـعل گـفـتارى�اى كـه گـو�نده هنگام سـخن گـفنت اجنـام مى�دهد، مـا را به ا�ن
نت(جه مى�رساند كه فعل�گفتارى كامل، فعل مضمون در سخن است.

ج) حتل(ل ساخـتار فعل مـضمون در سخن نـشان مى�دهد كه عنصـر اصلى در ارتباط زبانى باِر
مضمون در سخن است.

حـال برمى�گـرد�م به پـرسش اصلى مـقـاله. وقـتى از طبـقـه�بندى افـعـال زبـانى مى�پرسـ(م در
حق(قت پرسش مـا از تعداد انواع افعال مضمـون در سخن است و نه انواع افعال گفتـارى. ساختار
فعل مضـمون در سخن ـ چنان�كه در باال نشان داد�م ـ از دو عنصـر اصلى تشك(ل شده است؛ �كى
محتـواى قض(ه�اى (حـمل ـ حكا�ت) و د�گرى بار مضمون در سـخن. محتواى قضـ(ه�اى مى�تواند
مُتنـوّع و متكثـر باشد و تنوع و تكثـر آن ن(ز تابع ه(چ نظم و قـاعده�اى ن(ـست و اگر هم بتـوان نظم و
قاعـده�اى براى آن برشمـرد، به حلاظ فلسـفى و از منظر حتل(ل فـعل گفتـارى چندان اهم(ـتى ندارد.
آن�چه در حتل(ل مـا در خـصوص طبـقـه�بندى افـعال زبانى مـهم است، عنصـر دوم، �عنى همـان بار
نهـفـته در سـخن است. بنابرا�ن پرسـش از انواع فعل زبـانى در حقـ(ـقت به ا�ن پرسش اسـاسى باز

مى�گردد كه چند نوع بار مضمون در سخن وجود دارد؟
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نكات �ادشده١٠ زمـ(نه را براى فـهم دقـ(ق�تر پرسـشى كـه مقـاله را با آن آغـاز كـرد�م، فـراهم
مى�آورد. به راستى، مـا زبان را به چند صورت به كـار مى�بر�م؟ چرا و بر پا�ه چه مـالكى جمله�اى
را وعده و جملهÏ د�گرى را اِخبار و جملهÏ سومى را امر مى�نام(م، آ�ا مى�توان بار �ا بارهاى مضمون

در سخنِ بن(اد�نى �افت و بق(ه را به آنها بازگرداند؟
در پاسخ به پـرسش�هاى ـ به ظاهر مــخـتلـj ولى به واقع واحــد ـ �ادشـده آراء و نظـر�ه�ها�ى

عرضه شده است كه به برخى از آنها اشاره مى�كن(م.

s|U²AM~²|Ë ÏtÒ|dE½

و�تگنشتا�ن در حتق(قات فلسفى گفته است:
اما چند نوع جمله وجود دارد؟… انواع بى�شمار جمله وجود دارد:

بى�نهــا�ت انواع مــخـتلj از چـ(ـزها�ى كــه «نشــانه�ها»، «واژه�ها» و «جــمله�ها»
مى�نام(م وجود دارد.١١

ا�ن پاسخ و�تگنشـتا�ن بر تلقّى خاصى مـبتنى است كه او در كـتاب حتق�ـقات فلسفى از زبان و
ـ(قت آن به دست داده است. و�تگنشـتا�ن در دورهÏ اول فكر خود در رساله� منطقـى ـ فلسفى تنها حق
�ك صــورت مــعـنادار براى گــزاره�هاى زبـانى قــائل شــده بود؛ ز�ـرا طبق نظر او گـــرچه واژه�ها
محدودند، ولى گزاره�ها مى�توانند نامحدود و نامع(ّن باشند، اما از نظر محتوا و بار معناشناختى،
زبان تنهـا تصـو�ـر امـور واقع است و مـا مى�توان(م فـقط از زبان واقـع�منا كـه واقـعـ(ت�ها را براى مـا
تصو�ر مى�كند، سخن بگو�(م.١٢ و�تگنشتا�ن از ا�ن حتل(ل نت(جه گرفت كه ساختار زبان و ساختار
واقع(ت �كى است و تنها صورت معنادار و واقـعى زبان كه ف(لسوف با�د به آن توجه كند، صورتى
است كـه واقعـ(ت را نشـان مى�دهد. طبق ا�ن نظرگاه، قـصـدِ گو�نده و نحـوهÏ استـعمـال زبان ه(چ
نقشى در حتل(ل ف(لسوف از زبان ندارد، بلكه ف(لسوف تنها با�د با حتل(ل گزاره�هاى مركّب و پ(چ(ده
سعى كند ساختار منطقى و واقعى زبان را نشان دهد، ا�ن حتل(ل تا آن�جا با�د ادامه �ابد كه ف(لسوف
به گـزاره�هاى بسـ(ط دست �ابد. گـزاره�هاى بسـ(ط، گـزاره�ها�ى�اند كـه از اسـماى منـطقى تشك(ل

شده�اند و هر �ك مابازائى مع(ّن و معلوم در عالم خارج دارند.
نظرگـاه و�تگنشـتـا�ِن متـقـدّم در باب زبان ـ كـه راسل در مـقدّمـهÏ امت�ـسم منطقى به صراحت
تأث(ـرپذ�رى خـود را از آن اعـالم كـرده است ـ لوازم مـعـرفت�شناخـتى و هسـتى�شناخـتى مـتـعـدد و
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متكثرى دارد كه هم راسل در امت�سم منطقى و هم پوز�ت(و�ست�هاى منطقى، بسـ(ارى از آنها را بر
پا�هÏ حتل(ل �ادشـده استخـراج كرده�اند. آن�چه براى مـقصـود فعلى ما مـهم است، توجه به ا�ـن نكته
است كه اساساً پرسش از انواع كارهاى زبانى و جـست�وجو از تكثّر و تنوع صورت�هاى زبانى ـ به
Ïكالسـ(ك فلسـفه Ïراسل و و�تگنشـتا�ِن مـتـقدّم و شـا�د بتوان گـفت در دوره Ïحلاظ مـبنا ـ در فلسـفه

حتل(لى مطرح ن(ست.
اما طبق تلقّى جد�ـد و�تگنشتا�ن در حتق�ـقات فلسفى، منى�توان براى زبان ماه(ت واحدى كه
مقوّم همـه صورت�هاى مختلj زبانى باشد در نظر گـرفت. و�تگنشتا�ن در دورهÏ متأخر فكر خود
مقصودش را با استفاده از استعارهÏ «بازى�هاى زبانى»١٣ توض(ح مى�دهد. تشب(ه زبان به بازى براى

تأك(د بر دو نكته است:
الj) زبان مانند بازى فعال(ّتى انسانى است كه انسان آن را در جامعه فرا مى�گ(رد.

ب) زبان مانند بازى�هـا تابع قواعد و قـوان(ن قوام�بخشى اسـت كه با صرف�نظر از آن قـواعد،
كاركرد اصلى خود را از دست مى�دهد.

طبق ا�ن حتل(ل، زبان مـانند بازى ه(چ صـورت مـعـ(ّن و ماه(ت واحـدى ندارد. الزم ن(ـست
مـاه(ت واحدى مـقوم و جـوهرهÏ همـه كاربردهاى مـختلj زبان بـاشد. كـاربردهاى مخـتلj زبان
ـباهت�ها�ى با �ك�د�گر دارند كه و�تگنشتا�ن به «شـباهت خانوادگى»١٤ تعب(ر مى�كند. ا�ن صرفًا ش
تلقّى از زبان حتول چشم�گ(ـرى در فلسفهÏ حتل(لى به حساب مى�آ�د. و�تگنشـتا�ن به مدد هم(ن تلقّى
جـد�د نظرگاه خـاصى در باب مسـئلهÏ مـعنا عرضـه كرده است كـه به «نظر�هÏ استـعمـال»١٥ معروف
است. نت(ـجهÏ مهـمى كه ا�ن نظرگاه و�تگنشـتا�ن١٦ براى ما دارد، ا�ن است كـه او از ما مى�خواهد
زبان را ابزارى بدان(م كـه گو�ندگان، مـقاصـد مختلـj و متكثر خـود را با آن ابراز مى�دارند و چون
مـقـاصـد گـو�ندگـان مــخـتلj و چه�بسـا از شـمـاره ب(ـرون است، پـس منى�توان صـورت مـعـ(ّن و
محـدودى براى آن در نظر گرفت١٧. ز�را همـواره �افنت بازى زبانىِ جد�دى امكان دارد. حـاصل
ا�ن�كـه طبق نظرگـاه و�تگنشـتا�ن، گـرچه واژه�ها و جـمله�ها به عنوان ابزار زبانـى محـدودند، ولى

كارها�ى كه با آنها مى�توان صورت داد، نامحدوداند.

‰dÝ ÈbMÐÅtI³Þ

سـرل نظرگاه خـود را در باب طبـقـه�بندى افعـال گـفتـارى با نقـد و بررسى نظر�هÏ و�تگنشـتا�ن آغـاز
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مى�كند. به اعتـقادِ سِرل١٨ كسى تاكنون نـگفته است و نخـواهد گفت كه بى�نـها�ت نظام اقتـصادى
دار�م �ا بى�نهــا�ت نظام سـ(ـاسى وجـود دارد، پس چـرا با�د در مـ(ـان جنبـه�هاى مـخــتلj حـ(ـات
Ïاجتـماعىِ بشر، تنها زبان از نظـر طبقه�بندى غ(ـرقابل شمارش باشـد؟ بى�شك، زبان ن(ز مانند بقـ(ه
جنبه�هاى ح(ات اجتـماعى طبقه�بندىِ خاصّى دارد. مهم ا�ن است كه بتوان(م معـ(ار و مالك دق(قى

براى ا�ن طبقه�بندى به دست ده(م و مبانى آن را معلوم ساز�م.
Ïسـرل قـبل از ا�ن�كـه طبـقـه�بندى خـود را عـرضـه كند و مـالك�هاى آن را به دست دهد، نكتـه
مهمى را ب(ان مى�كند، به اعتقاد وى١٩ روشى كه او براى طبقه�بندى افعـال زبانى به كار مى�گ(رد به
�ك�اعتبار، روش جتـربى است؛ �عنى صرفاً از مطالعهÏ موارد استعمـال زبان و بررسى گفتار واقعى
مى�توان به دست آورد كـه چند نوع فـعِل مـضـمـون در سـخن به�وسـ(لهÏ زبان صـورت مى�پذ�رد. به
اعتـقاد سرل، مشـاهده موارد استعـمال زبان نشان مى�دهد كـه ما پنج طبقـه فعل مضمـون در سخن
دار�م. البـتـه، آن�چه در موارد اسـتـعـمال مى�ب(نـ(م بالضرورة تـب(ـ(نى عـقـالنى و نظرى دارد؛ �عنى
آن�چه در مــوارد اسـتــعـمــال رخ مى�دهد امـرى دلب�خــواهى و اتفــاقى ن(ـسـت، بلكه مــبناى ا�ن

طبقه�بندى ا�ن است كه ذهن فقط با ا�ن پنج�طر�ق مى�تواند واقع(ت را نشان دهد.
مقـصود سرل ا�ن است كه اوالً، طبـقه�بندى افعـال زبانى ناظر به بار محتـوا�ى�اى است كه در
عـالئم و نشانه�هاى زبانى نهـفـته است؛ ثان(ـاً، بار محـتوا�ـى عالئم و اصـوات، ذاتى آنها ن(ـست،
بلكه ذهن معنا و محتوا را بر اصوات و عالئم حتـم(ل مى�كند؛ ثالثاً، ذهن تنها از راه�هاى محدود و
معـ(ّنى مى�تواند واقعـ(ت را نشان دهد. ا�نها همـه نشان مى�دهد كـه حتل(ل ذهن مى�تواند امكان�ها و

محدود�ت�هاى زبان را آشكار سازد.
با توضـ(ح �ادشده اكنون به سـراغ پاسخ سرل به پرسـش اصلى ا�ن مقـاله مى�رو�م؛ �عنى ا�ن
پرسش كه چند نوع فعل مضمون در سـخن �ا چند نوع فعل زبانى دار�م. شا�د در آغاز تصور شود
كـه براى پاسخ به پرسش �ـادشده كـافى اسـت كه افـعـال نحـوى مـخـتلفى را كـه براى اجنـام افـعـاِل
ـالى چون عذرخواهى، تشكر، وعده، امر، دستور و مانند گفتارى به كار مى�بر�م، بشمار�م، افع
ا�نهــا. امـا چنان�كــه سـرل تذكــر داده است٢٠ چن(ن كــارى گـ(ج�كنـنده است و در عـمل با تـعـداد
بى�شمـارى از چن(ن افعالى مـواجه خواه(م شـد بى�آن�كه بتوان(ـم طبقه�بندى درسـتى از آنها به دست
ده(م. راه حل ا�ن است كه وجوه و جنبه�هاى مشترك م(ان افـعال گفتارى مختلj را ب(اب(م. سرل
براى چن(ن كارى مفهـوم «هدفِ مضمون در سخن»٢١ را به�كار مى�گ(رد. هدف مضمون در سخن
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همان هدف �ا مقصودى است كه به�خـاطر آن فعل گفتارى را در طبقهÏ خاصى قرار مى�ده(م. براى
مـثال، وقـتى امر مى�كنـ(م ممكن است عوامل مـخـتلفى منشأ امـر باشند و �ا ا�ن�كـه امر با درجـات
مختلفى صادر شـود، با ا�ن�حال امر از آن�جهت كه امر است اگـر طبق شرا�ط و به صورت درست
اجنـام گـ(ـرد، �ك هدف مـضـمـون در سـخن دارد و آن عـبـارت است از تالش براى وادار سـاخنت
شنونده به اجنام كارى. �ا بـراى مثال فعل گفـتارى وعده، از آن جهت كه وعـده است وقتى گو�نده
جـملهÏ «من وعـده مى�دهم كـه… » را ادا كـند، به عنوان تعـهـد به �ك الزام مـبـنى بر اجنـام كـارى به

حساب مى�آ�د هرچند ممكن است گو�نده به ادله مختلفى و با درجات متفاوتى وعده دهد.
مـفهـوم «نكته �ا هدف مـضمـون در سخن» مـالزم با دومفـهـوم د�گر ن(ز هست كـه در طبقـه�بندِى
افعال گفتارى نقش اساسى دارند، مفهوم «جهت انطباق»٢٢ و «حالت قصدى»٢٣. هدف مضمون در
سخن، هم جـهت انطباق محتـواى جملِه اداشده را معـ(ّن مى�كند و هم حالت قصـدى و روان�شناختى

گو�نده را. براى روشن شدن مقصود سرل مفاه(م �ادشده را، شرح و بسط ب(شترى مى�ده(م.
بعضى از عـبارات زبانى به گـونه�اى هستند كـه هدف و نكتهÏ اصلى نهفـته در آنهـا ا�ن است كه
ـان منطبق كند و بعضى د�گر به نحوى هسـتند كه گو�نده گو�نده مى�خواهد مـحتواى جمله را با جه
مى�خواهـد جهان را با واژه�ها مـنطبق كند. براى مثـال، جمله�هاى توصـ(فى، اِخـبارى و تب(ـ(نى از
نوع اول�اند و جمـله�هاى پرسشى، دسـتورى و مانند ا�نـها از نوع دوم�اند. گو�نـده در جملهÏ «باران
مى�بارد» كه جمله�اى اخبارى است از واقع(تى در خارج ـ به صورت صادق �ا كاذب ـ خبر مى�دهد
و با ا�ن كار محتـواى تعب(ر زبانىِ به�كار گرفته را با جـهان منطبق مى�كند، ولى در جملهÏ «آب ب(اور»
ـتى پ(ش از اظهار جمله وجود ندارد، بلكه در حـق(قت، گو�نده مى�خواهد جـهانِ خارج را با واقع(

جملهÏ خود منطبق سازد و به عبارت د�گر نوعى انشا و ا�جاد در كار است.
عالوه بر جهت انطباق، گو�نده در اجنام �ك فعل گـفتارى حالت�هاى روان�شناختى خود را ن(ز
اظهار مى�كند و در حـق(قت طرز تلقى و نگرش خـود را نسبت به محـتواىِ قض(ـه ب(ان مى�دارد. براى
مثـال، كسى كـه چ(زى را به وسـ(لهÏ قضـ(ه�اى تـب((ـن �ا ادّعا و �ا اظهـار مى�كند درواقع با اظهارِ هـمان
قضـ(ّه و عـبارت زبانى، اعالم مـى�كند كه به محـتواى آن باور دارد. كـسى كه وعده مـى�دهد، حالت
روان�شناختى خود را ن(ز اعالم مى�دارد مبنى بر ا�ن�كه قصد اجنام فعل وعده داده شده را دارد. حالت

روان�شناختى اظهار شده در اجنام �ك فعل مضمون در سخن، شرط صداقت٢٤ آن فعل است.٢٥
از نظر سرل٢٦ پرسش از طبـقـه�بندى و انواع مـخـتلj فعـل مضـمـون در سـخن در حقـ(ـقت
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پرسش از انواع هدف�هاى مـضمـون در سخن است. اگـر در طبقـه�بندى افـعال زبانى مـبناى حتل(ل
خود را بر پا�هÏ مفـهوم هـدف مضمـون در سخـن و دو مفهـومى كـه الزمهÏ آن هستـند، �عنى مفـهوم
جهت انطبـاق و شرطِ صداقت، استوار كن(م، مـعلوم مى�شود كه كارهاى زبانى كـه به وس(لهÏ زبان

اجنام مى�ده(م نامحدود ن(ستند، بلكه محدود به چند طبقهÏ معلوم و مع(ّن�اند.
سرل اظهار داشته است:

به نظر من ا�ن سه�جنبه ـ هدف مضمـون در سخن، جهت انطباق و شرط صداقت
ـ بس(ار مهم�اند و من طبقه�بندى خودم را ب(شتر بر پا�هÏ آنها استوار مى�كنم.٢٧

به اعتـقاد سرل، دقت در مفـهوم هدف مضمـون در سخن و مفاه(مِ مـالزم آن، نشان مى�دهد
كـه تنها و تنهـا پنج نوع هدف مـضمـون در سخن دار�م و در نتـ(جـه، تنهـا پنج طبقـه فعل گـفتـارى

وجود دارد:

(assertive=) ١. اِخبارى�ها

نكتهÏ اصلى و هدف نهـفتـه در طبقـه اِخبارى�ها، ا�ـن است كه مـخاطب ملزم به صـدق قضـ(ه
ـان عرضه مى�كنند. قضا�ا�ى كه ب(ان�گر مى�گردد. ا�ن نوع قضا�ا واقع(ت �ا وضع امورى را در جه
توص(j، تب((ن، طبقه�بندى و مانند آن هستند، ذ�ل ا�ن طبقه قرار مى�گ(رند. همه قضا�ا�ى كه ذ�ل
ا�ن طبقه واقع مى�شـوند جهت انطباقشـان، واژه به جهان (word to world) است؛ �عنى گو�نده
مى�خواهد از �ك واقع(ت موجود خبر دهد، و شرطِ صداقت ا�نها همواره باورِ گو�نده به محتواى
جمله اسـت. وقتى كسى مى�گـو�د «باران مى�بارد» حالت روان�شـناختىِ گو�نده ا�ـن است كه او به
آمدنِ باران باور دارد. بهتـر�ن طر�ق براى تشخ(ص ا�ن طبقـه ا�ن است كه بب(ن(م آ�ا قضـ(ه صدق و

كذب�پذ�ر است �ا نه.

(directives=) ٢. انگ�زش�ها

قـصد و نكتـهÏ اصلى نهـفـته در ا�ـن نوع قضـا�ا ا�ن است كـه گـو�نده، شنونده را وادار كند كـه
مطابق با مــحـتـواى گـفـتـار او رفـتـار كند. امـرهـا، درخـواست�ها و مـانند ا�نهـا منـونه�ها�ى از ا�ن
طبـقه�اند. جـهت انطبـاق ا�ن نوع قـضـا�ا، جهـان با واژه (world to word) است؛ �عنى ا�ن نوع
قضـا�ا ا�جادى�اند، ز�را گو�نده از مـخاطب خود مى�خواهد مـحتواى گـفتار او را در خارج مـحقّق
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كند. حالت روان�شناخـتى گو�نده در ا�ن نوع قضـا�ا م(ل و خواسـتهÏ اوست مبنى بر ا�ن�كه شنونده
با�د فــعل مـورد نـظر را اجنـام دهد. تـالش گـو�نده براى واداشـنت شنونده به اجنــام فـعل، مــراتب
مخـتلفى دارد، از دعوت به اجنام فـعل و پ(شنهاد اجنـام آن، تا الزام و اصرار بر اجنام آن فـعل، حتى
جـمله�هاى پرسشى ن(ـز در ا�ن طبقـه جاى مى�گـ(ـرند. ا�ن نوع قضـا�ا صدق و كـذب ندارند، بلكه

مى�توانند مورد عمل �ا تخلjّ و مانند آن قرار گ(رند.

(commissives=) ٣. التزامى�ها

هدف و نكتهÏ اصلى نهفته در ا�ن طبقه ا�ن است كـه گو�نده خود را (با درجات متفاوتى) ملزم
و مُـتـعـهّـد به اجنـام كـارى در آ�نده كند. وعـده�ها، قَـسَم�ها، نذرها و پ(ـمـان�ها در ا�ن طبـقـه جـاى
مى�گـ(رند. جـهت انطبـاق در ا�ن طبقـه، انطبـاقِ جهـان با واژه (world to word) است و حالت

روان�شناختى�اى كه گو�نده با ب(ان قضا�ا�ى از ا�ن�دست اظهار مى�كند، قصد است.
از آن�چه گـفتـ(م روشن شـد كـه جهـت انطباق در طبـقـه التـزامى�ها و طبـقه انگ(ـزشى�ها واحـد
است. آ�ا وحدتِ جهت انطباق منى�تواند باعث شود كـه هر دو نوع را در �ك�طبقه قرار ده(م؟ سرل
در پاسخ به ا�ن پرسش اظهـار داشتـه است٢٨ كه: منى�توانـ(م ا�ن دو را در �ك طبقه جـاى ده(م ز�را
ـثال، در فعل گفتارى وعده و فعل گـفتارى درخواست �كى درست است كه جهت انطباق؛ براى م
است ولى هدف اصلـى از فـعل گـفـتــارى، وعـده التـزام گـو�ـنده به اجنـام فـعل اسـت و نه ضـرورتًا
واداشِنت خود بـه اجنام فعل، در حـالى�كه هدف و نـكتهÏ اصلى نهـفتـه در فعل گـفتارى، درخـواست
واداشنت شنونده به اجنام كار است و نه التزام و تعهد او به اجنـام كار. اگر بخواه(م فعلِ وعده و فعل
ـه جاى ده(م، �ا با�د ثابت كن(م كه فعل وعده، واقـعاً �ك�نوع درخواست درخواست را در �ك طبق
است و �ا ا�ن�كه فـعل درخواست به گونه�اى شنونده را حتت �ك الزام و تعهـد قرار مى�دهد، و چون

منى�توان(م ه(چ �ك از ا�ن دو را ثابت كن(م، در نت(جه، با�د به دو طبقهÏ مستقل قائل شو�م.

(expressive=) ٤. ابرازى�ها

هدف اصلى و نكتهÏ نهفته در ا�ن طبقه از افعال ا�ن است كه گو�نده صرفاً حالت روان�شناختى
مـع(ّنى را نسـبت به وضع امورى كـه در محـتواى قـض(ـه معـ(ّن شـده ابراز كند. افعـالى چون تشكر

كردن، عذرخواهى، تبر�ك، تسل(ت، خوش�آمدگو�ى و مانند ا�نها جزو ا�ن طبقه�اند.
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ـتى گو�نده�اى مى�گو�د «من از شما بابت پرداخت در ا�ن طبقه جهت انطباق وجود ندارد. وق
پول، تشـكر مى�كنم» منى�خــواهد جــهــان را با واژه�ها و �ا واژه�هـا را با جــهـان مـنطبق كند، بـلكه
گـو�نده، صـدق قـضـ(ـهÏ اظهـار شـده (پرداخنت پول) را مـسلّم مـى�داند و صـرفـاً نسـبت به آن�چه در

محتواى قض(ه مع(ّن و مسلّم فرض شده، حالت روان�شناختى خاصى را اظهار مى�كند.

(declaration=) ٥. اعالن�ها

ـارى ا�ن است كه از طر�ق نفس اعـالن، در جهـان هدف و نكتهÏ نهـفتـه در ا�ن نوع از افعـال گفـت
ـتى رهبر �ك كشور بگو�د: «بد�ن وسـ(له اعالم جنگ مى�كنم» با تغ((ـرى ا�جاد شود؛ براى مثال، وق
ا�ن اظهـار، جنگ اعالم شـده است و با هم(ن اعـالن واقـع(ت تغـ((ـر �افتـه و وضع امر جـد�دى پد�د
مى�آ�د. در مورد اعالن�ها دو جهت انطباق وجود دارد، ز�را اوالً واقع(ت و جهان را تغ((ر مى�ده(م،
پس جهت انطباق جهان با واژه (=world to word) است و ثان(اً ا�ن كار را بد�ن وس(له اجنام مى�ده(م

كه مى�گو�(م جنگ اعالم شد پس جهت انطباق واژه با جهان (word to world) است.
اعالن�هـا در م(ـان افعـال گفـتارى بى�نظ(ـراند از ا�ن جهت كـه نفس اجنام مـوفّقِ فعـل گفـتارى
ـ((ر و پد�د آوردن وضع امرى است؛ براى مثال، اگـر گو�نده�اى طبق شرا�ط و اعالن، به�معناى تغ
قواعـد اجنام �ك مـعامله، بگـو�د: «كتامب را فـروختم»، وضع امـرى�اى پد�د مى�آ�د كـه قبالً نـبوده
است. البـتـه، چنان�كه سـرل تذكـر داده است٢٩، ا�ن طبـقـه از افعـال گـفـتارى مـسـتلزم نهـادهاى
فـرازبانى است؛ �عنى عـالوه بر نهـاد زبان كـه شرط الزم فـعل گـفـتارىِ اعـالن است، با�د نهـادى
فرازبانى كـه سرل از آن به واقعـ(ت نهادى٣٠ تعبـ(ر مى�كند وجـود داشتـه باشد تا بر اسـاس آن گفنتِ
ـتم»، فروخنت كتاب اعتبار شود و �ا تكّه�هاى كـاغذ رنگارنگ ج(بِ من، پول تلقى «كتامب را فروخ

گردد. اگر اعتبار عقالء در ا�ن موارد نباشد، فعل �ادشده حتقّق نخواهد �افت.٣١

‰dÝ ÈbMÐÅtI³Þ vÝ—dÐ Ë q}K%

١. مهم�تر�ن نكته�اى كه از طبقه�بندى سرل استنتاج مى�شود و وى ن(ز بر آن انگشت تأك(د نهاده ا�ن
Ïاست كـه كاربرد زبان براى اجنـام ارتبـاط زبانى محـدود و مقـ(ّـد است و ما تنهـا در قـالب پنج�طبقـه
ـارهاى زبانى اجنام مى�ده(م. دل(ل ا�ن امـر ن(ز جتز�ه و حتل(ل ذهن اسـت، ز�را ذهن تنها با �ادشده ك

ا�ن روش�ها واقع(ت را نشان مى�دهد.
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ـ(ار طبقه�بندى افعال گفتارى، قصـد نهفته در سخن است، ٢. طبق مبناى سرل، مالك و مع
ز�را طبق نظر�هÏ افعال گفتارى، قصد گو�نده، عنصر اساسى اجنام �ك فعل زبانى است. بنابرا�ن،
افعـال گفتـارى را منى�توان بر حسبِ صدق و كـذب، �عنى جهت انطبـاق طبقه�بندى كـرد، چنان�كه
ـال گفتارى با ا�ن�كه جهت انطباق آنها پوز�ت(و�ست�هاى منطقى چن(ن مى�كردند، ز�را بعضى از افع
�كى است، منى�توان آنها را در �ك�طبقه جـاى داد؛ براى مثال، فعل گفتارىِ وعده و فـعل گفتارى
امر با ا�ـن�كه جهت انـطباق هر دو ا�ن است كـه گو�نده مى�خـواهد جهـان را با واژه منطبق كند ولى
بى�ترد�د هدف نهـفتـه در وعـده و هدفِ اصلى از اظهارِ آن، غـ(ـر از هدف نهفـته در امـر است. در
وعده، هدف اصلى التزام گو�نده به �ك الزام است در حالى�كه در امر، واداشنت مخاطب است به
اجنام فعلى. ثان(اً، بعضى از افعال گفتارى خنثى هستند و اصالً جهت انطباق ندارند؛ براى مثال،
در فـعل گـفـتـارىِ «تشكّر كـردن» جـهت انطبـاق وجـود ندارد، ز�ـرا گـو�نده، در اجنـام فـعل تشكّر
منى�خواهد واقـع(ـتى را با گفـتار خود منطبق كنـد و �ا گفتـار خود را با واقـع(ت منطبق سـازد. وقتى
گـو�نده مى�گـو�د: «من از شـما به خـاطر پولى كـه به من پرداخـتـ(د، تشكّـر مى�كنم» صرفـاً حـالت
روان�شناخـتى خود را نسـبت به «پرداخت پول»، كه صـدق آن مسلّم است، ابراز مى�دارد. و ثالـثًا
بعضى از افعـال گفتارى دو جهت انـطباق دارند، مانند اعالن�ها. به هرتقـد�ر از نظر سرل، جهت
انطباق الزمهÏ هدف و مقصود نهفته در سخن است. بنابرا�ن، مع(ار اساسى براى طبقه�بندى افعال

گفتارى، همان قصد و هدف اصلى هر فعل گفتارى است.
٣. طبق نظرگاه سـرل، با�د م(ان طبقه�بنـدى افعال زبانى و انواع افعال زبانى متـا�ز قائل شد.
ـال زبانى مربوط به �ك نوع از انواع مختلj افعال زبانـى است. معموالً هنگام اداى طبقه�بندى افع
�ك جمله، چند نوع فعل زبانى اجنام مى�ده(م. �كى از ا�ن انواعِ مخـتلj، فعل مضمون در سخن
است. طبـقـه�بندى افـعال زبانـى، به همـ(ن�نوع راجع است. چنان�كـه پ(ش از ا�ن توضـ(ح داد�م،
طبقه�بندى افعال زبانى به معناى طبقـه�بندى بارِ نهفته در سخنِ گو�نده است، بنابرا�ن با انواع د�گر

افعال گفتارى مانند فعل ناشى از سخن �ا فعلِ تلفظى، كارى ندار�م.

‰u�« rKŽ —œ v½UÐ“ ‰UF�« ÈbMÐÅtI³Þ

طبـقه�بندى افـعال زبانى در علم اصـول ن(ز از اهـم(ت خـاصى برخوردار است. از نگاه عـاملان علم
اصـول هر فعـل زبانى�اى كه از گـو�نده صـادر شـود لزومًا در �كـى از دو طبقـهÏ اِخـبار �ا انـشا جـاى
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مى�گ(ـرد. طبق ا�ن ب(ـان، تقس(ـم افعالى كـه انسان به وسـ(لهÏ زبان اجنام مى�دهد، به اِخـبار و انشا،
تقـس(ـمى٣٢ قـاطع و قطعى است.٣٣ براى توضـ(ح مـسـئله و روشن شـدن آراء و انظار عـاملان علم

اصول با�د نكاتى را تذكر ده(م:
١. عاملان علم اصـول، همانند زبان�شناسان، واحد ارتـباط زبانى را جمله دانستـه�اند. جمله
در �ك تقس(م اولّ(ـه به تام و ناقص و جملهÏ تام هم در تقس(مى د�گر به جملهÏ خبرّ�ه و جملهÏ انشائ(ه

تقس(م مى�شود.
ـله، مبتنى است. جمله واحدى زبانى است كه از فهم دق(ق و درست ا�ن تقس(م بر حتل(ل جم
مـادّه و ه(ئت تشـك(ل شده است. مـادهÏ جـمله همان مـفـردات جمـله�اند. ه(ئت جـمله، تركـ(ب و
تأل(j خاص مفردات مع(ّن است، به نحوى كه، تأل(j مفردات مدلول و معنا�ى دارد كه مفردات
به تنها�ـى آن معنا و مدلول را ندارند. طـبق ا�ن حتل(ل، ه(ئت جـمله هو�ّتى جدا از هو�ّت مـفردات
دارد و به حسب قرارداد ه(ئت جمله براى معناى خاصى غ(ر از معناى مفردات وضع شده است.

ـئت�اش، �ا تام است و �ا ناقص. جـملهÏ ناقص، جملـه�اى است كه متام جـمله، با توجه به ه(
معـناى مقـصود گـو�نده را افاده منى�كند. وقـتى گو�نده جـملهÏ ناقصى را ادا مى�كند، شنونده منتظر
Ïجمله را ن(ز بگو�د. ترك(ب�هاى وصـفى و اضافى مانند «گلِ ز�با» و «خانه Ïمى�ماند كه گو�نده ادامه
على» مـصـداق بارز جـمله�هاى ناقص�اند. در مـقـابل، جـملهÏ تام، جـمله�اى است كـه متام مـعناى
jادشـده آشكار مى�شود، نقص و متام، وص� jمقـصود گو�نده را افاده مى�كـند. چنان�كه از تعر�

لفظ ن(ستند بلكه صفت نسبت موجود در جمله و محتواى آن�اند.
جملهÏ تام از نظرگـاه عاملان علـم اصول به حـصر عـقلى فـقط محـدود و مـحصـور به دو طبقـه
است؛ �كى جملهÏ خبرى و د�گرى جملهÏ انشائى. زمانى دل(ل ا�ن حصـر عقلى روشن مى�شود كه

بتوان(م حق(قت اِخبار و انشا را معلوم كن(م.
٢. به نظر مى�رسـد كه تقـس(م جـمله به تام و ناقص از زاو�هÏ نگاه مـقالهÏ حاضـر و اهداف آن،
اهمـ(ــتى ندارد، ز�را واحـدِ ارتـبـاط زبانى فـعـلى است كـه گـو�نـده اجنـام مى�دهد نه جــمله �ا واژه
به�تنهائـى. بى�گمان هرگـاه گو�نده بتوانـد به وس(لهÏ ابزار و عالئم زبـانى، فعلى اجنام دهـد، ارتباط
زبانى برقـرار شده است. جـمله به ا�ن دل(ل مـوصوف به نقص مى�شـود كـه گو�نده نتـوانستـه است
ـاى معناشناختى زبان در سطح عم(ق به صورت�هاى فعلى تام را محقّق كند. به عبارت د�گر، متا�زه
متـفاوت و مخـتلفى در زبان�هاى خاص نشـان داده مى�شود. به دل(ل توجـه به هم(ن نكتـه است كه
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بعـضى از عاملان علـم اصول در مـورد اِخبـار و انشـا دو بحث مُجَـزّا ولى مـرتبط به �ك�د�گر، طرح
كـرده�اند؛ �كى بحث ه(ـئت جمله�هـاى خبـرى و جملـه�هاى انشائى و تفـاوت آنهـا با �ك�د�گر، و
د�گرى بحث از حق(ـقت خبر و انشا و تع((ن و�ژگى�ها و تفـاوت هر �ك با د�گرى. بى�گمان بحث
دوم تقـدّم منطقى بر بحث اول دارد؛ به ا�ن معنا كـه نخست بـا�د حق(ـقت اِخبـار و انشا حتل(ـل شود
سـپس متا�زهاى زبان�شناخـتى مـورد توجـه قـرار گـ(رد. مـا در ا�ن مـقـاله ب(ـشـتـر از منظر فلسـفى با
ـار دار�م. بررسى آثار و نتا�ج زبان�شناختى طبقـه�بندى ارتباط زبانى به حق(ـقت اِخبار و انشا سروك

اِخبار و انشا در سطح دستورى زبان�هاى خاص حتق(ق مستقلّى را طلب مى�كند.
به هرتقد�ر، گرچه همهÏ عاملان علم اصول بحث حـق(قت اِخبار و انـشا را از بحث جمله�هاى
خـبرى و انشـائى جـدا نكرده�اند و به صـورت مُندمج و مـتـداخل بحث كـرده�اند، ولى منطق بحث
ـه ا�ن دو بحث را از �ك�د�گر تفك(ك كن(م؛ به ا�ن معنا كه نخست، مـعنا و حق(قت اقتضا مى�كند ك
فعل اِخبار و انشا را معلوم كرده و سپس توضـ(ح ده(م كه آ�ا تفاوت اِخبار و انشا، در مقام وضع و
در سطح متا�زهاى زبان�شناختى ن(ز اخذ شـده است �ا نه، و سپس در مرتبهÏ سوم، توض(ح ده(م كه

به كدام دل(ل، افعال زبانى از نگاه عاملان علم اصول منحصر در دو طبقهÏ اِخبار و انشا است.

UA½« Ë —U³š« XI}IŠ

ـبار و انشا و تفاوت آنها با �ك�د�گر، م(ان عاملان علم اصـول اختالف�نظر وجود در باب حق(قت اِخ
دارد. پ(ش از ب(ـان نظر�ه�هاى مهم در ا�ن زمـ(نه با�د نكتـه�اى را تذكر ده(م. اِخـبار و انشـا، هر دو
فعل قـصدى�اند؛ �عنى اِخبـار به همان اندازه فعـل است كه انشا فـعل است. اساساً هرگـونه ارتباط
ـارى چنان�كه پ(ش�تر ازا�ن اشاره كرد�م، زبانى از مقولهÏ فعل است. ا�ن مسئله در نظر�هÏ افعال گفت
به خـوبى و دقت توضـ(ح داده شده اسـت و عاملان علم اصـول ن(ـز به آن تصـر�ح كرده�انـد. محـقّق

اصفهانى در رسالهÏ طلب و اراده گفته است:
اِخبار، حكا�ت، ارائه، اظهار و اعـالم، همه عرفاً انشااند، �عنى واقعـ(تى غ(ر از
خودشان ندارند و صـدق و كذب�پذ�رى اِخبار به اعـتبار خود اِخبـار ن(ست بلكه به
حلاظ مخـبرُبه است، ز�را جملهÏ خبرى در اِخـبار استعمال منى�شـود بلكه در معانى
مفـردات جمله استـعمـال مى�شود و اِخبـار فعلى است كه گـو�نده آن را با تلفظ به

جملهÏ خبرى به عنوان حكا�ت اجنام مى�دهد.٣٤
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 محقّق اصفهانى در حاش�ـه� كفا%ه٣٥ ن(ز به صراحت ب(ـان كرده است كه اِخبار و انشـا از شئون
استعمال�اند و استعمال، فعل قصدى است كه گو�نده اجنام مى�دهد.

هم�چن(ن محـقّق خوئى٣٦ در بحث جملهÏ خبـر�ّه و انشائ(ـه تصر�ح كرده اسـت كه حكا�ت در
اِخبار و ابراز امر نفسانى در انشا، امور اخت(ارى و فعل اخت(ارى گو�نده�اند.

بنابرا�ن، عاملان علم اصول در ا�ن�كه اِخـبار و انشا از مقولهÏ فعل قصدى�اند، نزاع و اختالفى
jندارند، آن�چه مَحَل بحث و گفت�وگو است ب(ان تفـاوت اِخبار و انشا است. آراء و انظار مختل

عاملان علم اصول را درباب حق(قت اِخبار و انشا مى�توان در دو دسته جاى داد:
١. انشا، ا�جاد معنا به وس(لهÏ لفظ است در نفس االمر. ا�ن نظر�ه را محقّق خراسانى اظهار

كرده است. وى در كتاب فوائد االصول مى�گو�د:٣٧
بدان كـه انشا گـفـتارى است كـه ا�جـاد معنا در نفس االمـر از آن قـصد مى�شـود نه
حكا�ت از ثبـوت و حتقّق مـعنا در ذهن �ا خـارج. به هم(ن دل(ل، انشـا متـصj به
صدق و كذب منى�شود به خالف خبر، ز�را خبر تثب(ت، تقر�ر و حكا�ت از ثبوت
امـرى است كـه در مـوطن خـود ثابت است، بـنابرا�ن مـتـصj به صـدق و كـذب

منى�شود.
توضـ(ح و تفسـ(ـر درست نظرگاه مـحّقـق خراسـانى محل بحـث و گفت�وگـو است. شاگـرد

برجستهÏ او �عنى محقّق اصفهانى سخن استادش را چن(ن تفس(ر كرده است:
تفـاوت [انشـا و اِخبـار] در ا�ن است كـه گـاهى غرض گـو�نده حكا�ت از نسـبـتى
است كـه در موطن خـود واقع و مـوجود است، به�وسـ(له لفظى كـه نازل منزلهÏ آن
Ïاست و گاهى غـرض او ا�ن است كه خودِ نسبت را به وسـ(له لفظى كه نازل منزله
آن است، ا�جـاد كـند؛ براى مـثـال، مـعنـاى جـملهÏ «خـر�دم»، چه خــبـرى و چه
انشائى، واحـد است و آن، همان نسـبتى است كـه به ملك(ت تعلق گرفـته است و
ه(ئـت «خر�دم» وجود تنز�ـلى هم(ن نسـبت ا�جادى است كـه وابسته به گـو�نده و
مـتعلق به ملك(ـت است. لكن گاهى وجـود ا�ن نسـبت در خارج به وسـ(لهÏ وجود
تنز�لى و جـعلى لفظى قـصد مى�شـود، پس در ا�ن صـورت، غ(ـر از قـصد ا�جـاد
بالعــرض و بالذات چ(ـز د�گـرى وجـود ندارد، در ا�ن صـورت، انـشـا است. و
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گـاهى عـالوه بر ثبـوت تـنز�لِى مـعنا، حكا�ت از ثبــوت آن در مـوطنى ن(ـز قـصـد
مى�شود. در ا�ن صورت اِخبار است… ، تفاوت مـذكور به حلاظ تقابلى است كه
م(ان معانى اِخبارى و انشائى وجود دارد، بنابرا�ن اسـتعمال الفاظ مفرد در معانى
ناقض تفـاوت مذكور ن(ـست، ز�را استـعمال الفـاظ مفـرد در معنا از ا�ن حـ(ث�كه
صرفاً براى ثبوت معانى در خارج استعمال مى�شوند، مانند انشائ(ات�اند، البته از
نوع غ(ر تام، كه سكوت مـخاطب صح(ح ن(ست، به خالف مـعانى انشائى كه در
مقابل مـعانى خبرى قرار مى�گـ(رند. ا�ن بهتر�ن چ(ـزى است كه مى�توان در شرح
حقـ(قت انشا تصـور كرد و مقصـود استاد عـالّ مه ما [محـقّق خراسانى] ن(ـز هم(ن

است.٣٨
طبق نظرگاه مـحقّق اصفـهانى و تفـس(ر وى از رأى مـحقّق خراسـانى همهÏ عالئم و نشانه�هاى
زبانى با معـناى خود به�دل(لِ عالقـه و ارتباط وضـعى، مالزم�اند، به�گونه�اى كـه معنا در مـرتبهÏ ذاِت
لفظ ثابت است و در ه(چ مـرحله�اى از مراحـل وجود قـابل انفكاك از آن ن(ست و به تعـب(ـر محـقّق
اصفهانى لفظ، وجود تنز�لى معنا است، در ا�ن جهت فرقى م(ان الفاظ انشائى �ا اِخبارى ن(ست.
تفـاوت اِخبـار و انشـا مربوط بـه قصـدِ گو�ـنده است. گو�نده گـاهى به وسـ(لهÏ عالئم و نشـانه�هاى
Ïزبانى، اثبـات نسبت مـ(ان دو چ(ز را به وسـ(له خود عـالمت زبانى قصـد مى�كند و گاهى به وسـ(له
ـا را در معناى خودشان استعمال مى�كند قصـد حكا�ت از نسبتى ـ صادق عالئم و نشانه�ها�ى كه آنه
�ا كـاذب ـ را در خـارج دارد. بنابرا�ن، اگـر گـو�نده براى ابراز قـصـد خـود از عـالئم و نشـانه�هاى
زبانى استفاده كند كـه هم براى انشا صالح(ت دارند و هم براى اِخبار، در ا�ن�صـورت تقابل اِخبار
و انشـا، عدم و ملكه است ولى اگـر از الفاظ و عـالئمى استـفاده كند كـه به حسب وضع تنهـا براى

اِخبار �ا انشا صالح(ت دارند، تقابل اِخبار و انشا از نوع سلب و ا�جاب است.٣٩
بعضى از عـاملان علم اصول٤٠ در تفـس(رى كـه محـقّق اصفـهانى از كـالم محـقّق خراسـانى به
دست داده است ترد�د كرده�اند و بعضى اساسًا٤١ رأى محقّق اصفهانى را مـتما�ز و متفاوت با نظر
محقّق خراسانى دانسته�اند. به نظر مى�رسد، رأى محّقـق اصفهانى به حسب حق(قت همان نظرگاه
استادش محّقـق خراسانى است، با ا�ن تفاوت اندك كه اگر گو�نده قصـد خود را با الفاظ و عالئم
مشترك م(ان اِخبار و انشا اظهار كند، در ا�ن صورت، اختالف اِخبار و انشا تنها در مرحله استعمال
و قصـد گو�نده است ولى اگر قـصد خود را با الفـاظ و عالئم مخـتص�ّ به اِخبار �ا انشـا اظهار كند،
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تقابل و تفـاوت اِخبار و انشا عـالوه بر مرحلهÏ استـعمال، در مسـتعملُ فـ(ه ن(ز خـواهد بود. حاصل
ا�ن�كه مـحقّق خـراسانى مـ(ان عالئم و نـشانه�هاى زبانى مـختص به انشا و اِخـبار و عـالئم مشـترك

تفاوت ننهاده است، ولى محقّق اصفهانى تفاوت قائل شده است.
به هرحـال طبق نظرگاه نـخست تقـس(م افـعـال زبانى به اِخبـار و انشا مـربوط به قـصد گـو�نده

است و نه مربوط به سطح زبان�شناختى و داللت تصورى.
٢. انشا و اِخـبار و تفـاوتشان مربوط بـه مرحلهÏ استـعمال و قـصد گو�نده ن(ـست، بلكه امرى
معناشنـاختى و مربوط به مـرحله وضع و معناى زبانى است، ز�ـرا جملهÏ خبـرى بر حسب وضع و
Ïعنه وضع شده است، امّا جمله Ïقرارداد براى نسبت تام به عنوان �ك واقع(ت و امر مسلّم و مفروغ

انشائى براى نسبت تامّى كه حتقق آن قصد شده، وضع شده است.
ا�ن نظرگـاه را شهـ(د صـدر اظهار كـرده است.٤٢ توضـ(ح نظرگاه شـه(ـد صدر ا�ن است كـه
جـملـه�هاى خـبـرى براى ربط و نـسـبت مـ(ـان دوطـرف وضع شـده�اند، دوطرفى كــه در خـارج بر
�ك�د�گر تصادق دارند. نسبت مذكور ذهنى است نه خارجى، ز�را اگر نسبت خارجى باشد، با�د
دوطرِف مـغا�ر، در خـارج داشـته باشـد در حـالى�كه در خـارج از ذهن �ك�چ(ـز وجود دارد كـه هم
مصداق موضوع است و هم مصداق محمول. بنابرا�ن، در جملهÏ «على دانشمند است» نسبتى در
ذهن وجـود دارد كه دوطرفِ مـتـغا�ر ـ على و دانـشمند ـ دارد و جـمله�اى كـه بر آن داللت مى�كند،

جمله�اى تام است.
اما جـمله�هاى انشـائى دوگونه�اند: الj) جـمله�ها�ى كه مـختص به انشـااند ماننـد ص(غـه�هاى
فعل امر، نهى، جـمله�هاى استفهامى، متنّى و ترجّـى و مانند ا�نها. ب) جمله�ها�ى كه مـ(ان انشا و
اِخـبار مـشـترك�اند مـانند جـمله «خر�دم»، «فـروخـتم» و ماننـد ا�نها. در گـونهÏ اول مفـاد و مدلول
جمله�هاى انشائى، همان نسبت م(انِ دوطرف است و ادات استفهام و متنّى �ا ه(ئت افعل متمّم ا�ن

نسبت�اند.
شه(د صدر مقصود خود را با عبارات ز�ر ب(ان كرده است:

نسـبت مـ(ان «على» و «دانشـمند» [در جـمله «على دانشـمند است»] فـقط دو ركن
ندارد بلكه ركن سومى هم با�د وجود داشته بـاشد، ز�را نسبت تصادقى معنا ندارد
مگـر به حلـــاظ ظرفى كـــه در آن ظرف، تـصــادق وجـــود دارد. ذهن، «عـلى» و
«دانشمند» را تصـور مى�كند در حالى كه در عـاملى از عوالم خارج از ذهن بر شـ(ئى
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تصـادق دارند و ا�ن عـالم در جـملهÏ خـبـرى، عـالَِم حتـقق و ثبـوت است. در زبان
عـربى، جـمله خبـرى بدون ه(چ عـالمت و نشـانهÏ خـاصى بر عالـم حتقق و ثبـوت
داللت مى�كند و شـا�د زبانى �افت شود كـه دال و نشانهÏ مستـقلى به ازاى آن وجود
Ïاستفهامى ا�ن عامل، عامل استفهام �ا سؤال است كه نشانه Ïداشته باشد. در جمله
استفهام بر آن داللت مى�كند و در جملهÏ متنّى عامل متنّى است كه ادات و نشانهÏ متنى
بر آن داللت مى�كند و مـانـند ا�نهـا. در جـملهÏ خـبـرى تصـادق دو مـفـهـوم (على و
دانشمند) در عالم حتقق اسـت و در جمله�هاى استفهامى و متنّى در عالم اسـتفهام و
متنى و ماننـد ا�نها، مقـصود از طرف [ركن] سـوم وجود �ك مفـهوم اسـمى سوّمى
مـانند مفـهومِ «على» و «دانشـمند» به ازاء نسـبت تصادقـى ن(ست بلكه وجـود ركِن
سوم براى قوام �افنت و حتقق نسبت تصـادقى است ز�را مفهوم «على» و «دانشمند»
ن(ـازمند عـالَمـى هسـتند كـه در آن هر دو صـادق باشند. به عــبـارت د�گر، نسـبت
تصـادقى م(ـان دو مفـهوم، حـصّه�ها و افـراد مـتعـددى دارد؛ �كى نسبت تصـادقى
است به حلاظ عالَمِ حتـقّق و د�گرى تصادق در عالَمِ سؤال و سـومى در عالَمِ متنّى و
مـانند ا�نها. تعـ((ـن �كى از ا�ن حصّـه�ها �ا به وسـ(له عالئم و ادات داخل بر جـمله

صورت مى�گ(رد و �ا به وس(لهÏ عدم وجود ادات، مانند جملهÏ خبر�ه.٤٣
طبق نظرگـاه شهـ(د صـدر تفاوت جـملهÏ انشـائى مخـتص به انشـا و جمله خـبرى، در مـدلول
تصوّرى آنها است و مربوط به عالم وضع و قـرارداد است نه قصد گو�نده، ز�را جملهÏ خبرى براى
نسبـتى كه طرفـ(ن آن در عالم حتـقّق تصادق دارند، وضع شـده است. پس تفاوت جـملهÏ انشائى و
Ïخـبـرى مــربوط به مـدلول تصـورى وضــعى است نه مـربوط بـه ذات آنهـا، ز�را مـتـبــادر از جـمله
استفـهامى، نسبت استفهـام(ه است، در حالى�كه، در عـالم استفهام طرفـ(نِ نسبت تصادق دارند،

گرچه جملهÏ استفهام(ه از شخص خواب(ده كه قصد و اخت(ارى ندارد، صادر شود.
دو نظرى كه ب(ان كرد�م، منا�نده�هاى مهم و برجستهÏ دو د�دگاه كلّى در علم اصول فقه�اند.

UA½« Ë —U³š« »UÐ —œ ‰u�« rKŽ ÊU*UŽ ÁUÖdE½ vÝ—dÐ Ë q}K%

Ï١. تتــبّع در آراء و انظار عــاملان علم اصــول نشــان مى�دهد كــه مى�توان رأى و نظـر آنان را درباره
حق(قت اِخبار و انشا به دو دستهÏ كلّى تقس(م كرد:
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الj) گـروهى كه اِخـبـار و انشا را مـربوط به مـرحلهÏ داللت تصـد�قى و قصـد و حال گـو�نده
مى�دانند نه مـرحلهÏ داللت تصـورى. در ا�ن گـروه مى�توان از مـحّقـقـانى چون مـحقّق خـراسـانى،

محقّق اصفهانى، محقّق عراقى و محقّق خوئى، نام برد.
ب) گروهى كه متا�ز و تفاوت اِخبار و انشا را مربوط به مرحلهÏ داللت تصورى و مقام وضع و
نه قصد گو�نده، مى�دانند. در ا�ن گروه مى�توان آراء و انظار عاملانى چون شه(د صدر را قرار داد.

اعضـاى هر گروه، در درون خود اختـالف�نظرهاى جزئى دارند كه در مـقصود فعلى مـا تأث(ر
چندانى ندارد. در ا�ن�جا از هر گروه، �ك نظرگاه شاخص و مهم را آورده�ا�م.

٢. براى توضـ(ح تفـاوت د�دگاه ا�ـن دو گروه و ب(ـان لوازم و نتـا�ج آن، با�د نكتـهÏ د�گرى را
توضـ(ح ده(م. بى�شك الفاظْ ارتبـاط خاصى بـا معـانى دارند، به گونه�اى كـه هرگاه لفظ را تصـور
كن(م �ا بشنو�م، ذهن ما به معنا منتقل مى�شود. انتقال ذهن از لفظ به معنا را داللت گو�ند. ا�ن�كه
چگونه م(ـان لفظ و معنا عالقـه و ارتباط پد�د مى�آ�د، بحث د�گرى است كه عـاملان علم اصول در
مبـحث وضع، به تفص(ل در باب آن بحث كـرده و سخن گفتـه�اند. اما بحث فعلى مـا ا�ن است كه

داللت لفظ بر معنا دو مرحله دارد:
»�Æv��UM�UMF?� U| È—uB� X�ôœ ©n داللت تصورى و �ا لغوى، داللتى است كه از وضع و

قـرارداد �ك لفظ براى مـعنا�ى ناشى مى�شـود و ه(چ گـاه قـابل انفكاك از لفظ ن(ـست. و�ژگى مـهم
چن(ن داللـتى ا�ن است كـه هـرگـاه شنونده لفـظ را بشنود ذهن او به مــعنا انتــقـال پ(ـدا مـى�كند، چه
گو�ندهÏ لفظ، داراى قصـد و توجّه باشد و چه گـو�نده، �ك شخص خواب(ـده و بدون قصد و اختـ(ار
باشد و �ا حتى لفظ، صدا�ى باشد كه از پ(چ(دن باد در م(ان برگ درختان ا�جاد مى�شود. بنابرا�ن،

داللت تصورى به مجرّد اظهارِ لفظ وجود پ(دا مى�كند، خواه گو�نده معنا را قصد كند �ا نه.
«© ÆvI|b?B� X�ôœ داللت لفظ بر قــصـد گـو�نده، داللت تصـد�قـى است. در مـرحلهÏ داللت

تصد�قى، مـهم قصد گو�نده است، البـته، گو�نده با�د قصـد خود را با عالئم و نشانه�ها�ى ب(ـان كند كه
صالح(ت ابراز و اظهار قصد را دارند. تفاوت داللت تصورى و تصد�قى را به وضوح مى�توان در مثال
ز�ر نشان داد؛ جملهÏ «على آمد» به حلـاظ داللت، وقتى از �ك شـخص ب(دارِ هشـ(ارِ داراى قصـد صادر
شود، بى�ترد�د بـا صورتى كه همـ(ن جمله از شـخص خواب(ده �ـا غافل و �ا از پ(چـ(دن باد در مـ(ان برگ
درختان ناشى شود، متفاوت است. در صورت اول، داللت در حدّ تصور متوقjّ منى�ماند بلكه از اراده

گو�نده و قصد او ن(ز حكا�ت مى�كند، اما در صورت دوم، داللت صرفاً لغوى و تصورى است.
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داللت تصد�قى�اى كـه كاشj از ارادهÏ گو�نده است شـرا�ط و قواعـد خاص و انواع متـفاوتى
دارد كه در ا�ن�جـا مقصـود اصلى ما ن(ست. آن�چه براى مـقصود فـعلى ما مـهم است، توجه به ا�ن
نكتـه است كه بـعضى از عـاملان علم اصـول معـتـقدند كـه اخـتالف اِخـبـار و انشا در مـرحلهÏ داللت
تصورى و وضـع ن(ز اخذ شـده است و بعضـى د�گر اختالف اخـبار و انشـا را تنها به مـرحلهÏ داللت

تصد�قى مربوط مى�دانند.
٣. از منظر عاملان علم اصول، چه آنان كه اختـالف اِخبار و انشا را به داللت تصورى مربوط
مى�دانند و چه آنهـا كـه به داللت تـصد�ـقى ارجـاع مى�كنند، تقـسـ(م جـملهÏ تام به خـبـرى و انشـائى
تقسـ(مى قطعى است، ز�را تقـابل اِخبار و انشـا، به اعتقـاد اغلب عاملان علم اصـول، از نوع تقابل
سلب و ا�جـاب است. واسطه �ا فـرض د�گرى مـ(ان سـلب و ا�جاب، قـابل تصـوّر ن(ـست. ه(چ
جمله�اى وجود ندارد كه متصj به اِخـبار و انشا نشود. مطالعات نگارندهÏ ا�ن سطور نشان مى�دهد
كـه عاملان علـم اصول انحـصـار افعـال زبانى را در اِخـبار و انشـا مـسلّم و واضح تلقى كـرده و ه(چ
برهانى بر آن اقـامه نكرده�اند، اما شـا�د بتوان دل(ل حـصر گـزاره�هاى زبانى را در اِخبار و انـشا طبق

مبانى عاملان علم اصول به شرح ز�ر توض(ح داد.
كسـانى كه اختـالف اِخبار و انشـا را به خصوصـ(تى ارجاع مى�دهنـد كه واضع هنگام وضع در
موضوعÏ�له و معنا اخذ كـرده است، بر ا�ن عق(ده�اند كـه نسبت را به ب(شتـر از دوگونه منى�توان حلاظ
كرد، �ا ا�ن�كه واضع نسبت را فانى در واقع(تى مستقل از لفظ و موجود در خارج حلاظ مى�كند و �ا
نسبـت را فانى در واقعـ(تى حلـاظ مى�كند كه به وسـ(لهÏ خود لفظ، ا�جـاد مى�شود. طبق ا�ن حتل(ل،
ب(ش از دو طبـقـه فـعل زبانى ندار�م، ز�ـرا بنابرا�ن نظر�ه، زبان تنهـا منـعكس كنندهÏ واقـعـ(ت�ها�ى
است كه انسان مى�تواند درك كند و در مورد بحث ما �ا واقع(ت چ(زى مستقل از زبان و قابل حتقق
ـ(ت�ها�ى را منعكس مى�كنند جمله�هاى خبـرى هستند و در خارج است، جـمله�ها�ى كه چن(ن واقع
كارى كـه گو�نـده با ا�ن جمله�ها مى�كند اِخـبار است، و �ا واقـع(ت به�گـونه�اى است كه �ـك وجود
مسـتقلّ� از زبان ندارد بلكـه واقع(ت به وسـ(لهÏ زبان ا�جاد مى�شـود، چن(ن جمله�ها�ـى انشائى�اند و

فعلى كه گو�نده با چن(ن جمله�ها�ى اجنام مى�دهد، انشا است.
امـا كسـانى كـه اِخبـار و انشـا را مـربوط به موضـوعÏ له و مـعنا منى�دانند بلكه مـربوط به داللت
تصد�قى مى�دانند و آنهـا را از خصوص(ـات استعـمال مى�دانند بر ا�ن عق(ـده�اند كه اختالف اِخـبار و
انشـا مربوط بـه ذات معناى هر�ك ن(ـست بلكه مـربوط به كـ(ـف(ت و چگونگى حلـاظ مـعنا در وقت
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استعـمال است. گو�نده و استعـمال كننده تنها به دو صورت مى�تواند زبان را به�كـار گ(رد، �ا زبان
را براى ب(ـان واقعـ(تى مـسـتقل در خـارج به�كار مـى�گ(ـرد و �ا براى ا�جاد واقـعـ(تى به وسـ(لهÏ زبان.
حـاصل ا�ن�كه آن�چه خـود را در سطح زبان در دو گـروه جمله�هاى خـبـرى و انشائى نشـان مى�دهد
كاشj از �ك�واقع(ت عـقلى، مربوط به حتل(ل و ادراك ذهن است. قوّهÏ ذهن و ادراك بشر به نحو

د�گرى غ(ر از دو صورت �ادشده منى�تواند نسبت را حلاظ كند.
تا ا�ن�جـا به اخـتـصـار نظرگـاه عـاملان علم اصـول و بـعـضى از فـ(لسـوفـان حتل(لى را در مـورد
طبـقه�بندى افـعال زبانى طرح كـرد�م. گمـان مى�كنم زمـ(نه براى طرح بعضى از نكات مـقا�سـه�اى

فراهم آمده است.

t�|UI� Ë g−MÝ

نكات ز�ر مـهـم�تر�ن نكاتى�اند كـه در مـقـام مــقـا�سـه مـ(ـان آراء عـاملان علم اصــول و نظرگـاه�هاى
ف(لسوفان حتل(لى دربارهÏ طبقه�بندى افعال زبانى مى�توان برشمرد:

١. طبـقـه�بندى افـعال زبـانى تابعى از حتل(ل نحـوهÏ عـمل ذهن در نشـان دادن واقعـ(ت است.
گرچه به حلاظ اثباتى چـنان�كه سِرل تذكّر داده است،٤٤ نخست ما به عـبارات و جمله�هاى زبانى و
موارد اسـتعـمال آنهـا توجـه مى�كن(م، ولى پس از تأمل و دقت متـوجه مى�شـو�م كه انـواع متـفاوت
كارها�ى كـه با زبان اجنام مى�ده(م، بر پا�هÏ توانا�ى�هاى ذهن در عرضهÏ واقع(ت اسـتوار است. ا�ن
نكتـه مورد وفـاق عـاملان علم اصول و فـ(لسـوفان حتل(ـلى است. در حقـ(ـقت، زبان و سخن گـفنت
توانا�ى�اى است كـه انسان به وسـ(له آن مى�تواند آن�چه را كـه ادراك مى�كند ب(ان كند و بد�ن وسـ(له

كارهاى مختلفى چون توص(j، اِخبار، پرسش، وعده و مانند آن�را اجنام دهد.
٢. بى�گمان، طبقه�بندى افعال زبانى ه(چ ربط و نسبتى با انواع مختلj افعال نحوى و انواع
جمله�هـا و واژه�ها�ى كه به كار مى�بر�ـم ندارد، بلكه در بحث طبقـه�بندى درصدد توض(ح ا�ـن نكته
ـبار، توص(j، پرسش، آرزو، تشكّر و افـعال هستـ(م كه كارهاى زبانى كـه اجنام مى�ده(م مانند اِخ

د�گرى از ا�ن�دست بر چه مبنا�ى قابل حتل(ل�اند و به چند فعلِ بن(اد�ن قابل حتو�ل؟
٣. عـاملان علم اصـول بحث طـبقـه�بـندى افـعـال گـفـتـارى را ذ�ل بحث اِخـبـار و انشـا مطرح
Ïكـرده�اند و به�صراحت گـفـته�اند كـه اِخـبار و انشـا، فعـل�ها�ى�اند كه انسـانِ داراى قـصد، به�وسـ(له
زبان، اجنام مى�دهد. آراء و نظر�ه�هاى مختلj عاملان علم اصول درباب حـق(قت اِخبار و انشا و به
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تبع آن جمله�هاى خبرى و انشائـى تا آن�جا كه در طبقه�بندى افعال گفتـارى و انحصار طبقه�بندى در
اِخبار و انشا اثر دارد مورد توجه ما در ا�ن مقاله قرار گرفته است.

اما ف(لسـوفان حتل(لى٤٥ بحث طبـقه�بندى افعـال زبانى را به صورت مـستـقل مورد توجـه قرار
داده�اند و اِخــبـار و انشــا را در طبـقــهÏ د�گرى گنـجـانده�انـد، كـه مــا در ا�ن�جــا �كى از مــهم�تر�ن

طبقه�بندى�هاى ف(لسوفان حتل(لى، �عنى طبقه�بندى سرل را طرح كرد�م.
٤. بر اسـاس نظرگاه فـ(لسوفـان حتل(لى ـ به�و�ژه سـرل ـ طبقـه�بندى با�د ناظر به عنصـر اصلى و
اساسى اجنـام �ك فعل زبانـى �عنى قصـد گو�نده باشـد و قصد گـو�نده تنها به پـنج طر�ق قابل عـرضه

است و �ا به تعب(ر دق(ق�تر ذهن تنها به پنج صورت مى�تواند به�وس(لهÏ زبان، واقع(ت را عرضه كند.
نكتهÏ �ادشده، مهم�تر�ن نكته و اساسى�تر�ن نقطهÏ اختالف م(ان ف(لسوفان حتل(لى و عاملان علم
اصول است. به اعتقاد عاملان علم اصول، طبقـه�بندى افعالى كه گو�نده عرضه مى�كند با�د ناظر به
ـتى باشد كه ذهن مى�تواند آن ربط و نسـبت را در مقام عـرضهÏ واقع(ت درك كند. نحوهÏ ربط و نسب
البـته، روح ا�ن حتل(ل همـان است كـه سرل به عنوان مـبناى نظرى طبـقه�بندى، عـرضه كـرده است
ولى نتـ(جـه�اى كـه عاملان علم اصـول از حتل(ل خـود گرفـتـه�اند، ا�ن است كـه نسبت و ربطى كـه در
قـالب جمـله ظهور و بروز پ(ـدا مى�كند تنهـا به دو صـورت قـابل اجنام و حتـقّق است، �ا به�صـورت

اِخبار و �ا به�صورت انشا.
مهم�تر�ن پاسخ سرل به نظرگـاه كسانى كه افعال زبانى را تنهـا به دو طبقهÏ خبرى و انشائى و �ا
به تعب(ـر د�گر به دو نوع قابل صدق و كذب و غـ(رقابل صدق و كذب، تقـس(م كرده�اند، ا�ن است
كه ا�ن تقس(م جامع ن(ست؛ براى مثال، فعل گفتارى وعده و فعل گفتارى درخواست با ا�ن�كه هر
دو طبِق طبقـه�بندى اِخبارى ـ انشائى، از طبـقهÏ انشا هسـتند ـ ز�را هر دو با زبان، واقع(ـتى را ا�جاد
مى�كنند ـ بـا ا�ن حـال، منى�توان آنهــا را از �ك طبـقـه دانسـت، ز�را هدف اصلى و قـصــد اسـاسى
گـو�نده در هر �ك متـفاوت است، در �كى مـقصـود التـزام به اجنام فـعل است و نه بالضرورة اجنـام
فعل. ولى در د�گرى مقصود، وادار ساخنت مخاطب به اجنام فعل است و چون منى�توان �كى را به

د�گرى حتو�ل برد، منى�توان آنها را از �ك طبقه دانست.
مى�توان به ا�ـن اشكال سـرل ا�ـن�گـونه پاسـخ داد كـه درست است كــه در درون طبـقــهÏ انشـا
فعل�هاى گفـتارى متفاوتى صورت مى�گـ(رد، براى مثال فعل گـفتارى وعده و فعل گفـتارى امر از
نظر قصد گـو�نده متفاوت�اند، ولى هـر دو در طبقهÏ كلى�تر انشا، قابل انـدراج�اند. به عبارت د�گر
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نسـبت طبقـه�بندى سرل به طـبقـه�بندى عاملان علم اصـول نسـبت خاص به عـام است؛ �عنى ا�ن دو
طبقـه�بندى در مقـابل �ك�د�گر ن(ستنـد بلكه مى�توان طبقه�بنـدى پنج�گانهÏ سرل را در �ك طبـقه�بندى
كلى�تر، �عنى دو طبـقهÏ اِخبـار و انشا مندرج سـاخت. تفصـ(ل ب(شـتر در ا�ن خـصوص را به مـجال

واسع�ترى وامى�نه(م.

∫U¼ÅXýu½ÅvÄ

1. linguistic acts

2. speech acts

3. form of life

٤�. براى تفص(ل ب(شتر نك:
Stern, David. G. Wittgenstein’s Philosophical Investigations an introduction, Cambridge

University Press, 2004.

Glock, Hans, J. A Wittgenstein Dictionary, Blackwell, 1996.

٥�. John Austin (١٩١١ ـ ١٩٦٠) ف(لسوف زبان و استاد كُرسى فلسفه اخالق در دانشگاه آكسفورد.
6. speech act theory

٧�. براى تفص(ل ب(شتر درباره نظر�هÏ افعال گفتارى و سهم آست(ن در تنس(ق و تنظ(م آن نك:
عـبـداللّهى، مـحـمّـدعلى، «نظر�هÏ افـعـال گفـتـارى»، در پژوهش�هاى فلسـفى ـ كـالمى، مـجلهÏ علمى ـ پژوهشى

دانشگاه قم، سال ششم، شمارهÏ ٢٤، سال ١٣٨٤.
-Austin, John, L. How to Do Things with Words, Oxford University Press, 1962.

٨�. سرل، افعال گفتارى، ترجمهÏ محمدعلى عبداللّهى، ص ١٠٨.
٩�. براى تفص(ل ب(شتر نگاه كن(د به: مقدمهÏ كتاب افعال گفتارى، همان، ص ٥٣ به بعد.

١٠�. براى توض(ح و تفص(ل ب(شتر نكات پنج�گانه بنگر�د به: افعال گفتارى، همان، فصل ٢.
11. Wittgenstein, Ludwig, Philosophical Investigations, Blackwell, 1953, Para. 23.
12. Wittgenstein Ludwig, Tractatus logico - PhilosoPhico, Routledge,1922, 4.02.
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