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 Abstract: 

The purpose of the present study is to analyze the logical relations 

between reasonable language and the ontology, within John 

Searle's philosophy of language, so according to the critical 

attitude which is set forth by Searle through his arguments about 

meaning theory, by reviewing the doctrines of external realism, 

and re-correct some contemporary linguistic philosophy errors, he 

has attempted to answer the question how do we realize the social 

reality, and how can words be associated with physical existence 

?, What he intended to do is to show that certain of any 

statements or propositions to be meaningfully demand be verified 

virtually, Therefor this condition depends on the communicative 

operation of speech acts which derived from intentional 

phenomena like (promises, desires, beliefs, hopes etc.), this 

assumption states that the only statements that can 

be meaningful are those that would have been seen as a fact, in 

this case, it requires the concept of satisfaction conditions, which 

determines the verification principle's truth, Searle also pointed 

out that the performance of speech acts can involve institutional 

facts when we try to translate our intellectual intentions into real 

applications through examine the objects, relations, 

powers, functions, acts.. and so are of these facts which we find in 

the invisible ontology. 
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  سريل منوذجا" أتسيس الواقع االجتماعي "جون إىل  البنية املنطقية للغة: من أفعال الكالم
 

   2سارة مرابطي
 

 :امللخص
والعامل  معقولية الّلغة إن اهلدف من هذه الّدراسة هو عملية فحص وحتليل العالقات املنطقية اليت تُعالق بني 

حول نظرية  األنطولوجي ضمن فلسفة "جون سريل" الّلغوية، يف سياق موقفه النقدي الذي صاغه ضمن جمادالته 
تصحيح بعض  املعىن، من خالل املراجعة النقدية اليت وضعها فيما خيص نظرايت الواقعية اخلارجية ومن مث 

كن الواقعي، وكيف مي اإلجابة عن إشكالية كيف نُدرك العامل إىل  عمدمغالطات الفلسفة الّلغوية املعاصرة، حيث 
اعتبار أن بعض  ، لذلك فالشيء الذي عمل سريل على توضيحه يتمثل يف للكلمات أن ترتبط مع الوجود

وهذا الّتحقق الواقعي،  العبارات الّلغوية والتصرحيات الّلفظية لكي تكون ُُمّملة ابملعىن جيب أن تتوفر على مبدأ 
مثل الوعود، الرغبات،  الشرط يعتمد على اآللية التواصلية ألفعال الكالم واملستمّدة من بعض الظواهر القصدية 

تكون ذات معىن هي تلك اليت  أّن التصرحيات الوحيدة اليت إىل  االعتقادات، اآلمال..وغريها، إذ حييل هذا الّتصور
"شروط اإلشباع" الذي حيّدد حقيقة   س تتطلب املسألة وجود مفهوم ميكن اعتبارها وقائع حقيقية، وعلى هذا األسا

ظهر على عمق احلقائق املؤّسساتية واليت ت تناول األفعال الكالمية املوجودة يف إىل  مبدأ الّتحّقق، كما يتطّرق سريل
 . وإىل ما ذلك من الوقائع شكل عالقات، قوى، أفعال

 . الكالم، املعىن، القصدية، الواقع االجتماعيالّلغة، أفعال   الكلمات املفتاحية:
 

  املقدمة:
املشهد الفلسفي  لقد أاثرت قضية املعىن يف مطلع النصف الثاين من القرن العشرين حتوال جذراي، المس كل نواحي 

التفاؤلية اليت أفرزهتا أوهام الدوغمائية  املعاصر، حيث كشفت موجة الشك ما بعد احلداثية بكل تصوراهتا، عن مدى هشاشة الرؤية 
معريف تكاملي، والّتجرد ملعامله الضيقة، أين أضحى البحث  العقل احلداثي، وعن حدود التفكري املتمركز والعاجز عن صياغة منوذج 

من خالهلا عن )ذلك الكائن الّلغوي( أفقا تواصليًا ضرورة جادة ومّلحة. خيّفف   عن هوية أنطولوجيا مغايرة مُيّثل ضمنها اإلنسان 
  استغرق معىن الوجود يف عالقته بكينونة اإلنسان، ومعىن هذا األخري يف عالقته ابآلخر على حّد سواء. هذا اإلرتباك الداليل الذي 

)اهلريمينوطيقية، األلسنية،   املعىن مجلة االنزايحات املنهجية املساوقة للمنعرجات اللغوية الكربى   إشكاليةإىل  ُيضاف
الّنص املقصي عن مرجعياته اخلارجية، وإيالء  لية(، اليت مّست صميم الطروحات اللغوية، ملا حتمله داللة الكلمة خارج إطار التداو 

االحنراف حنو جزئيات اختالفية ُُتلخل الثوابت، وهتشم املقّدس، وتُفّكر  العناية ابلذوات اليت مت عزهلا عن مقاصدها الّلغوية، وكذا 
االجتماعي مبعث أتصيل وحتوير للخطاابت على اختالف صنوفها، لكن هذا الّتوّجه مل يكن كافيا  ه، وجتعل من يف الالّمفكِر في

  جتسريي يربط بني الواقع واحلقيقة، بل إنه ما لبث أن خلق لنفسه فكراً مشوهاً معادايً للواقع متنّكرا للحقيقة. لبناء موقف 
بني احلقيقة والواقع  ابتكار منهج تصبح فيه العالقة إىل  لنقدية اليت دعتوعلى النقيض من هذا ظهرت بعض احملاججات ا

_...( يف فلسفته التحليلية 1932)  "  John Searle عالقة ارتدادية تواشجية، وهذا ابلتحديد ما ذهب إليه جون سريل "
عاجلت سريورة الفكر الفلسفي بنوع من الغرور  اإلمربيقية، اليت فضح نواقص العقالنية الغربية واملذاهب إىل  الرتكيبية اليت تروم
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املوضوع، يف ُماولة أو  دأبت على تزكية طرف على حساب اآلخر والتضحية إما ابلذات اجملحف واملنوط برؤية اختزالية تسطيحية، 
قد  الظاهراتية منها  تصور ينفرد مبعاجلة كل القضااي القائمة، وحسب سريل فإن كل احملاوالت الرتكيبية وابألخص السعي إلجياد 

  أداة تفسريية. استيالب ألحد حيثياهتا، الشيء الذي جعل من الّلغة جمّرد أو  أخفقت يف خلق توليفة خالية من أي اختزال
تنادي خبارجية املعرفة،  حياول سريل سّد الّشرخ الذي ُتّلل الفلسفة عن طريق تصور جيتذب إليه كالّ من النزعة الواقعية اليت 

ولغاتنا وخطاابتنا، وأيضا االجتاه املناقض  أن للعامِل وجود مستقل على حنو مطلق عن مجيع متثيالتنا ومجيع أفكاران وآرائنا وترى 
وبذلك يكون طرح سريل "لفكرة املنظورية" هو احلل األمثل  للواقعية اخلارجية بدًء "بديكارت" وانتهاًء بتيارات ما بعد احلداثة، 

االختالفات الفلسفية يف الّلحظة اليت تكون فيها معرفتنا ابلواقع تتوّسطها رؤية معينة  لّدليل والواقع، وحّل مجيع لتجاوز الفجوة بني ا
"  J.L.Austin األساس يستعني "جون سريل" بنظرية أفعال الكالم لدى "جون أوستني" " هي الّلغة. وعلى هذا 

شمل الكالم واملعىن والعمل يف ظل ما يصطلح عليه ابلقول الفعل، ويطّورها فقد أعطى هلا مضموان واسعا ي ( 1960_1911)
أنّه كان ال يعدو   حكم الّتدليل أين ينربي حتت مسمى املدلول التواصلي الفعلي، يف حني إىل  اخلروج ابلقول من دائرة التأويل أي 

  كونه وسيلة تعبريية ُمضة. 
كالمية تتوسط   هو احلّيز الذي تشغله املقوالت اللغوية كأفعال لذلك نتسائل كيف نفّكر فلسفيا يف عالقة اللغة، وما

 .لفكر والواقع حسب تصّور جون سريلا
 

  اللغة بعد تداويل: -1 
  الفعل:إىل  من القول 

البحث اللساين  يعاجل "جون سريل" من خالل اسهاماته التحليلية للغة أسئلة ُمورية حظيت ابهتمام كبري وشّكلت أساس 
الكلمة وفضائها اخلارجي، وجواز احلكم  املنهج الذي جيعل من معقولية الربط بني أو  يف الوقت عينه، إذ أن سؤال الكيف والتداويل

اإلجابة عن سبيل التواصل إىل  ظّل هاجسًا أراد به الوصول بُطالنه ابعتباره أمرًا منطقيا، أو  على امللفوظ مبا يتوافق مع صّحته
تصبح ذات معىن يُراُد به اإلفهام، لذلك فالكالم حسب سريل ليس جمّرد  لكلمات ابلعامل، حبيث الّلغوي من خالل ارتباط ا

.. وغريها من املقاصد املنطقية، .وإمّنا محولة من الدالالت والتصرحيات والّرغبات والوعود منطوقات خاوية يتلّفظ هبا الّلسان، 
ألنّنا نعلم أّن الناس يتواصلون، وأّّنم يقولون أشياء وأحيااًن يقصدون ما  الّصدد:" جيب أن تكون األسئلة منطقية فيقول يف هذا 

ويعطون اإلعتذار،   وأّّنم يف بعض األحيان على األقل يفهمون أّّنم يطرحون األسئلة وُيصدرون األوامر ويقدمون الوعود  ،يقولونه 
أو  ال معىن هلاأو  خاطئة،أو  صحيحة ف األقوال أبّّنا كما تفعل أقوال الناس فتتّصل ابلعامل بطرق ميكننا وصفها من خالل وص

    (Searle J. , 1969) مبالغ فيها" أو  غبية،
عليها هو ابلفلسفة  ما يصطلُح أو  لعل أبرز ما مييز فلسفة سريل هو كوّنا جتمع بني فلسفة اللغة التحليلية واللسانيات

والداللية للغات، حتمل ضمنها الكلمات  اكيب الفعلية الصوتية والنحوية اللغوية، ويبغي بذلك ضرورة مرجعية تتخّطى وصف الرت 
شيئا مفهوما ذا معىن، ألن ما يستدعي اهتمام سريل أثناء  العبارة القضوية اليت احتوهتا وجعلت منها أو  معىن يف سياق اجلملة

أو  شود، فأيًّ كانت وحدة اإلتصال اللغوي كلمة،متفرقة معزولة عن اهلدف املن املمارسة اخلطابية هو اجلملة وليس بضع كلمات 
يتم اصدارها عن طريق أداء أفعال كالمية، وينبين على هذا القصد "أّن الّتحدث بلغة هو أداء أفعال   حىت رمزاً، البد أن أو  مجلة،

مثل اإلحالة  أكثر جتريد أفعال  ذلك وبشكلإىل  مثل اإلدالء بتصرحيات، إعطاء األوامر، طرح األسئلة، تقدمي الوعود، وما كالمية، 
 , .(Searle J العناصر الّلسانية"  والتنبؤ، واثنيا أّن هذه األفعال بشكل عام تصبح ممكنة يتم تنفيذها وفق قواعد معينة الستعمال 

1969, p. 16)  لسلوكيات تتضّمن أفعاال لغوية. القول أن الكالم هو جتسيد فعلي إىل  وهذا حييلنا  
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حتكمه القواعد،   نظر سريل إّن نظرية اللغة هي جزء من نظرية الفعل ألن الّتحّدث هو شكل من أشكال السلوك يف وجهة 
عند التلفظ احلريف لكلمات العبارة  كما يعتقد أن دراسة معاين اجلمل ال تنفصل عن دراسة أداء الكالم، ألن تصوران ملعىن اجلملة 

صلة وصل بني اللفظ األلسين للحرف واآلداء  مي، وعلى هذا النحو يُقيم سريل يف سياق معني )حكم( سيكون أداء لفعل كال
جانب كوّنا حتليلية أجنلوأمريكية إىل  اجلملة، إاّل أن مرجعيته الّلغوية بني خطاب الكلمة وخطاب أو  الكالمي للغة وداللة اجلملة،

"  Ferdinand de Saussure رديناند دي سوسري "مؤسسها العامل الّلغوي ف نظرية اللسانيات مع إىل  فهي تعود أيضا
القول أبن دراسة الّلغة ال تتم إال من خالل ثنائية لسان/كالم، واعترب أن املدخل اجلوهري  إىل  ( والذي ذهب1913_1857)

الكلمات، وأّن خضم ما ينتجه الّلسان من أصوات حتمل بني طياهتا مجلة من االختالفات اليت تفصل بني  لدراسة اللغة يتم يف 
ابلفردية واالختالف،  الّلغة هي جمموعة من القواعد والقوانني الثابتة واملكتسبة، املفروضة بشكل مسبق على الكالم الذي يتّصف  

وهو شيء ال يستطيع األشخاص  لذلك يولد األفراد وهم جمربين على األخذ ابلقاموس األلسين الذي يفرضه اجملتمع اترخييا، 
وابلتايل يرى سوسري أن "الّلغة نتاج اجتماعي مللكة الّلسان  وصياغة داللة املسّميات وتغيريها وفق أهوائهم ورغباهتم،  التّدخل فيه

(، ولعّل الّدرجة 1985ما ليساعد أفراده على ممارسة هذه امللكة" )سوسري،  وجمموعة من الّتقاليد الضرورية اليت تبّناها جمتمع 
لإلحاطة مبثل هكذا دراسة لسانية رغم أتكييده على أمهية أفعال الكالم، فإن يف ذلك سببًا وجيها  سريل  األوىل اليّت توّضح دوافع

على  جتاوز اإلّدعاء أبّن التواصل ينطوي قطعًا إىل  أبّن الّدراسة املناسبة ألفعال الكالم هي دراسة الّلسان ما يقودان جيعله جُيادل 
فهم الفعل الكالمي  اجلزء الرّتكييب والصويت لّلفظ املنفذ الرئيس الذي يستوجب من خالله أفعال الكالم، لذلك تتضّمن دراسة 

حيث ميثل فعل الكالم التنفيذي  والسياق الداليل للجملة، إذ ال توجد دراسة مستقلة عن األخرى بطريقة غري قابلة لالختزال، 
  بعد. ليل الكايف فيما وظيفة اجلملة وسنعود لتحليل هذه النقطة بنوع من الشرح والتح

حتديدًا ُمداث  إّن إقرار سريل بفعلية القول ما هو إال نتاج أتثره أبستاذه أوستني رائد مدرسة "أوكسفورد" الذي وضع 
إىل نظرية عمل وأثر واعترب" أن   ملصطلح أفعال الكالم والذي جاء به من حقل الّلسانيات احلديثة، كما أرجع نظرية أفعال الكالم 

فضاء الّلغة إىل  هاته مبفهوم جديد كان قد أضافه ملفوظ يتأّلف من فعل القول وفعل اإلجناز وفعل التأثري" معّززًا نظريته كّل 
  أبفعاهلا يف العامل اخلارجي. واملتمّثل يف مفهوم اإلسناد والذي يتم عربه تعالق الّلغة 

" "كيف ننجز األشياء ابلكالم" بطرح  How to do things with words قام أوستني يف سياق مؤلّفه "
صميم اشتغال  جمموعة من املساجالت النقدية اليت ساعدته يف تصّيد بعض األخطاء واإلشكاالت اليت كانت تصّب يف  

املنطقية أبرزها وجهة النظر اليت  الطروحات الفلسفية والنحوية السابقة عليه، وقد أعقب دراسته برصد قدر كاٍف من املغالطات 
التصرحيات أو  للّتحّقق، حبيث يتوّجب على العبارة الّلغوية اغتها الفلسفة إثَر عملية ربط الظواهر ابحلقائق استنادًا ملبدأ القابلية ص

Emmanuel Kant ( "1724_1804 ) هذا فإن فلسفة إميانويل كانط " الّلفظية أن تتقّيد ابلتمظهر الوصفي، عالوة على 
إىل العديد من التصرحيات والعبارات اللغوية على أّنا ُمض هراء أغلبها زائفة. ويعتقد  دما نظر كانط مل تسلم من نقد أوستني عن

االرتباكات الفلسفية التقليدية قد نشأت من خالل مغالطة خطأ تصور أقوال عبارات واضحة عن أقوال  أوستني أن "العديد من 
 ,(Austin يقصد منها أن تكون شيئًا خمتلفًا متاماً" أو  تمام( غري منطقيةاليت هي إّما، )بطرق غري حنوية مثرية لاله احلقائق 
1962) ،  اخلاطئ، لكن أو  ابلصحيح وقد تضّمنت النظرة النحوية احلديثة للعبارات مصطلح األداء ووصف ما ميكن وصفه

وصاف، "فهناك مجل خربية وذات عالقة اخلطأ هي أ أو  املغالطة الوصفية يف منظور أوستني تقول أبّن ليس كل عبارات الصواب
يسميها أوستني اجلمل الوصفية، وهناك مجل أخرى هي على النقيض من  ابلعامل ال ميكن احلكم عليها ال ابلصدق وال ابلكذب 

  .(2006الصدق والكذب عليها يسّميها املنطوقات اإلنشائية )أو اإلجنازية(" ينظر )فريي،  ذلك، أي أنّه ال ميكن تطبيق معيار 
يرى أبّن الكالم ال  سلوك، ألنّه أو  غريه على هيئة فعلأو  وفق تصّور أوستني البّد أن تتّجسد التصرحيات الّلغوية كالماً   

الرتميزية غري ُمدودة، وأفعال الكالم عينها  تصرّفاً ألّن جمال الّلغة واسع واالفضاءات أو  يكون منطوقا فحسب بل قد يشمل إشارة
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املتحّدث لكّنها حتتويه على األقل، وعلى القول الذي يتم تنفيذه أن  معاين كثرية تفوق مقصد إىل  ألّن القول قد حييل غزيرة املعىن
قصد ابلفعل يف موائمته بصورة سليمة وصحيحة مع الفعل املنجز، وهلذا يسميه أوستني  أو  يدخل حّيز الصريورة املرّكبة من نية

أو  عملية تشاركية بني املتحدث واملتلقيإىل  م، إنّه أداء تتحّول من خالله الّلغة من جمرد كالمالقول الكال ابلقول الفعل وليس 
سيأيت. ولكي نزيل  املستمع، فالقول يتكّون من فعل اإلجناز وفعل التأثري وهذا ما سنعمل على توضيحه يف فلسفة سريل فيما  

الوجودية للحياة االجتماعية اليت يتواصل يف    هذا املفهوم مبنطق العالقات الغبش عن مفهوم القول املنجز عند أوستني، فإنّه أوجلََ 
االفرتاضات السابقة، هذا من انحية، ومن جهة أخرى إّن القول الفعل  كنفها األفراد ويعرّبون عن مقاصدهم املوجهة عرب دفق من 

القول وعداً، التزاماً، فإنه ليس من املفروض اعتباره غري ذا  صاحبه أخلف بتحقيقه إذا كان نوع أّن أو  يف حال ما إذا مل يتم تنفيذه
  امللفوظات حتكمها ظروف تساهم يف حتقيقها. معىن ألّن 

  :البعد التعبريي للكالم
نعين أكثر مما  الّنظر يف ربط األقوال ابلعامل، حيث يفرتض أننا يف أغلب األحيان إىل  على خطى أوستني يهتدي سريل

املستمع الذي أو  املقصود قصد إفهام الغري الواقع، لكن ذلك ال مينع من ضرورة التطابق احلريف بني نطق اجلملة واملعىن نقول يف 
عدم معرفتنا الكافية ابلّلغة اليت نتحّدث هبا لقول ما إىل  وذلك يعود خناطبه، كما يرى أنّنا غري قادرين على قول ما نعنيه ابلضبط 

املستمع، خاصة إذا كنا نتحدث بلغة غري لغتنا، وملزيد من التوضيح يعيد سريل صياغة التحليل  ثر الفهم عند نعنيه بطريقة حُتدث أ
( عن األفعال التواصلية معتمدا على ربط مفهوم احلرفية مبفهوم 1913_1988" ) Paul Grice بول غرايس " الذي صاغه 

إليها. ويبنّي سريل  ما تعنيه بسبب اإلصطالحات الداللية للغة اليت تنتمي  اإلصطالح الداليل، وإّن الكلمات اليت يتم نطقها تعين 
  هذه املسألة من خالل مثال واقعي واآليت كما يلي:

 ،جندي أملاين جندي أمريكي أسره جنود إيطاليون خالل احلرب العاملية الثانية. يسعى األمريكي إلقناع خاطفيه أبنه 
أبيات من قصيدة درسها يف املدرسة   ،فهو ال يعرف سوى بضع مجل ابللغة األملانية ،ومع ذلكوابلتايل فإّنم يف نفس اجلانب. 

غوته: "هل تعرف األرض اليت يتفتح فيها الليمون؟" ينوي  ينطق ابقتناع آبية  ،الثانوية، أيمل أن يعرف خاطفوه األملانية أقل منه
فإن ذلك  ،حىت لو حقق هدفه ،أان يف صفك" ؛ ومع ذلك ،أان جندي أملاين"  جعل اإليطاليني يعتقدون أنه يقول شيًئا مشاهبًا لـ 

 (Navarro, 2017) شيء خبالف: هل تعرف األرض اليت تتفتح فيها أشجار الليمون؟ يُنظر:  لن جيعل عقوبته تعين أي 
مقطع لشاعر أملاين  رة لفظيا مبا هي إّن املعىن احلريف للجملة اليت تلّفط هبا اجلندي األمريكي مل يكن املقصود به داللة العبا

معرفة ابلّلغة األملانية حىت ولو كان ذلك  يتحدث فيها عن األرض اليت يتفتح فيها الّليمون، بل كان الغرض من نطقها هو إثبات 
فردية وإمّنا على فاملعىن مل يعتمد على مقاصد اجلندي ال بصفة جزئية، وكانت النّية املرجوة هي اإلقناع والتأثري ال غري، لذلك 

اصطالحًا عن معرفته ابللغة األملانية وابلتايل فإّن داللة العبارة يف تصّور سريل  اإلصطالحات الداللية، أي أنّه تعّمد النطق بعبارة 
ض مدلوال الرتكييب، بل إن هلا مقاصد سيميائية إذ إّن املواقف وبعض الّشروط الوجودية هي اليت تفر  تتعّدى معىن الكلمة يف شّقها 

  تتحّكم فيه النوااي، املشاعر، األفكار، واخلطاابت. معيّناً 
من األحيان، إذا   القدرة على التواصل قد تتعّدى إمكاانت الّلغة يف الكثري أو  يف احلقيقة إّن قول ما نعنيه كما يصفه سريل

أن يفهم اآلخرون ما ميكن قوله لوجود  من الضروري للظروف احمليطة ابملتحّدث، كما أنّه ليس أو  كانت الّلغة غري مناسبة للمهمة
األدبية، التأثريات الشعرية، والعواطف واملعتقدات، قد تكون  لغة خاصة، لغة يستحيل فهمها منطقيا إال من قبل املتحدث "كالّلغة 

(Searle J. , 1969, p. 20) هذه الّلغات مستحيلة منطقيا" 
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   :القصديةأفعال الكالم، املعىن،  _2 
  :أنواع األفعال الكالمية وأبعادها اإلّتصالية 

السمع، متتاز بسمات  تناول اجلوانب الصوتية اليت ينتجها الّلسان مبا هي ظواهر فيزايئية حُتدث وقعاً على إىل  يذهب سريل
زيف اإلنتاج أو  مع إمكانية صدق وعداً، أو  طلباً،أو  حتذيراً،أو  أمراً،أو  تفسرياً،أو  سؤااًل،أو  ممّيزة ميكن أن تكون حكماً،

تنبؤ أبمر أو  طلب طلب،أو  إصدار أمر،أو  حكم، الصويت، حيث ميثل األداء األلسين أفعاال كالمية أتيت على شكل إصدار 
تصال التمريرية(، والفعل التمريري هو أصغر وحدة مكتملة يف اإل معني مستقباًل. "وقد اصطلح عليها أوستني ابسم )األفعال 

ولألفعال التمريرية آاثر ونتائج ميكن  ،(2006لبعضنا فإنّنا نؤدي أفعاال متريرية" )سريل،  نكتب أو  الّلغوي اإلنساين، وحينما نتكّلم
فيكون  األفعال التمريرية يف املستمعني على حنو قصدي هادف تتخّطى اإلّتصال الّلغوي تسمى "ابألفعال التأثريية"  أن تسفر عنها 

   :لدينا
 عبارة فعلية اثنية     عبارة متريرية أوىل  
 أثر الفعل التمريري   )قصد( أفعال متريرية  

هي اليت تضفي  تتكّون األفعال التمريرية يف بنيتها األساسية من قوة متريرية )ق(، وُمتوى خربي )خ(، واألفعال التمريرية 
يرتبط الفعل التمريري بسؤال املعىن  الواقع وُتكسبه صبغة داللية، حيث  املعاين والّدالالت القصدية على املنطوقات، لكي حُتّرك

كلمة، وبني معىن املتكلم مبا يقصده من أفكار، وأتثّراً ابآلراء  وبعالقته ابلواقع. يهتم سريل ابلتمييز بني معىن اجلملة اليت قد تكون 
معاين الكلمات بوصفها إىل  (، ينظر سريل1848_1925)"  Gottlob Frege "  املنطقية للفيلسوف األملاين جوتلوب فرجيه 

اجلملة مبعاين الكلمات والرتتيب النحوي للكلمة يف اجلملة، ويعترب أّن املعىن الذي يقصده املتكلم  أجزاًء من اجلملة، يتحّدد معىن 
معىن  اءاهتا العالماتية كثيفة، أّما من داللة كلمات اجلملة ألّن الكلمة محّالة أوجه ومقاصدها كثرية ومتنوعة وإفض أهم بكثري 

  املخاِطب الذي يريد إيصاله للمستمع قصد إفهامه فهو مرتبط مبوضوع واضح املعامل.
اجتماعية ينهل منها  هبذا الفهم يصبح واضحا جليًا عدم اخللط بني الّلغة كمرجعية تتيح فرصة التواصل مبا هي مؤسسة 

أدوات للتفاهم والكالم، واملتكلم بدوره ليس  نهم، وبني البناءات الّلفظية املركبة يف مجل مبا هي األفراد ما يستطيعون للتواصل فيما بي
التواصلي، بل كل ما حيتاجه هو بعض اجلمل اليت حتّقق له غاية  اإلستعانة ابملعجم الّلغوي ككل ملارسة الفعل إىل  يف حاجة

( اليت تقول بتوافقية املقاصد  Pragmatics قتضيها التداولية الذرائعية )وهي نظرة ت اإلّتصال الذي حُيدث أثرًا عند مساعها، 
قضية ما أو  موضوع أو  تكمن دواعي الكالم يف إمحال معىن على فكرة واالستعمال اإلستلزامي ألفعال الكالم. الكالمية مع املعاين 

أّن األمر ال خيلو من سلطة الّلغة اليت توّجه  لم للمتلّقي، غري وفرضه على املنطوقات مبا يتناسب والرسالة الّلغوية اليت يوّجهها املتك
لكن مع ذلك" يبقى معىن املتكّلم الصورة األولّية للمعىن الّلغوي،  خطاب املتحّدث بنوع من اإلكراه الذي حُيدثه الصوت اللساين، 

مل لكي يعنوا هبا شيئاً يف املنطوقات، ومعىن منطوق متكّلمي الّلغة من استعمال اجل ألّن املعىن الّلغوي للجمل يؤدي وظيفة متكني 
  (207، صفحة 2006عن املعىن" )سريل،  املتكّلم هو الفكرة األّولّية 

)ُمتوى  "ق"( و  أّّنا تتكّون من )قّوة متريرية إىل  بنية الفعل التمريري ألفعال الكالم اليت كما سبق وأشرانإىل  ابلعودى
الواقع، وأيضا أّكد على وجوب احلاقها   عنايته ابلقضااي املنطقية اخلربية اليت جتد لنفسها سنداً يف خربي "خ"(، فإن سريل قد أوىل

وتعطيها دفعة إحالية، ألنّنا عندما نتلّفظ ابلقول الفعل  املسندات النحوية اليت تعمل على تغذية األقوال أو  ابلعبارات اإلنشائية
 تعبري...اخل(، وهذا يعين أنه ال ميكن للمرء اإلشارة والتنبؤ دون إجراء أتكيد ام، طلب، أمر، فنحن حُندث أفعااًل تصرحيية )وعد، الز 

  :الصياغات اإلنشائية األخرى كأن نقول االستعانة ببعض أو  طرح سؤالأو 
  _ سام عادة يدّخن
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  _ هل سام عادة يدّخن؟
 ! _ سام يدّخن عادة

 (Searle J. , 1969, p. 22) _ هل سام هذا يدّخن عادة؟ 
اإلنشائية  يعد هذا اإلنزالق املنهجي الذي قاد سريل حنو الّتحول مبفاهيم أستاذه أوستني من حالة رفض العبارات 

اجلوهرية لصياغة فعل كالمي  الّدفاع عنها واإلهتداء هبا إذ ُتشّكل هالة من األساليب الّلغوية إىل  االستفهامية، التعجبية واآلمرة،
درجات متفاوتة كالضمائر الشخصية، واألمساء الصحيحة  نقاط متريرية، واليت يعتربها سريل مرجعية أساسية تقوم على حيتوي على 

ما يتبنّي وفقا للمثال أعاله أّن أفعال التصريح ال حتدث وحدها دون القيام  وبعض األنواع األخرى من العبارات االمسية، وهذا 
األوىل تضّمنت حقيقة فعلية والعبارة الثانية سؤال وطلب معرفة بشيء للتأّكد من صحته، مث   ببعض األعمال اإلنشائية، فالعبارة

صيغة تعجبية وأخريا عبارة استفهامية تعجبية يف نفس الوقت، وكل اجلمل كانت حتاول إزالة اإلستشكال عن  بعدها عبارة ذات 
الكالم ال أييت إال  أّن إىل  طاب اجلملة، ولذلك جيدر التنبيهقضية واحدة من خالل توظيف عدة أدوات إنشائية إشارية تغلف خ 

للكلمات من داللة متفّردة إالّ إذا جاءت  يف صيغة مجل تساعد األدوات اإلنشائية يف تكوين معناها وتعطيها مسات ُمّددة، وليس 
ل وليس الكلمات تستخدم لقول األشياء، النقطة هو أن اجلم يف صيغة مجلة مركبة. يقول سريل" إّن هذا اإلرتباط الّلغوي هلذه 

 (Searle J. , 1969, p. 25) اجلملة فقط يكون للكلمات إشارة"  وهذا ما قصده فرجيه عندما قال أنّه يف سياق 
ومها "اجتاه املالئمة"  يستعرض سريل فكرة النقطة التمريرية للفعل الكالمي ونظرية القصدية ويُقحم معهما شرطان أساسيان 

  :كالتايل ط الصدق" ويوجز أمناط خمتلفة من النقاط التمريريةو"شر 
 يف االثباتيات من الكلمة : تقدمي اخلرب بوصفه متّثال حلالة موجودة يف العامل، حبيث يكون اجتاه املالئمة _ النقطة التمريرية اإلثباتية

  والتصنيفات والتفسريات. طبية زائفة مثل: األحكام التقريرية واألوصاف الأو  العامل فقد تكون صادقةإىل 
احملتوى اخلربي للتوجيه،  : هي ُماولة جعل املستمع يتصّرف بطريقة جتعل من تصرّفه متالئما مع _ النقطة التمريرية التوجيهية 

  الكلمة كاألوامر، النواهي، الطلبات.إىل  واجتاه املالئمة هو دائما من العامل
يكون اجّتاه املالئمة يف  الزامي هو تعّهد من املتكّلم ملباشرة مساق الفعل املمّثل يف احملتوى اخلربي  : كل_ النقطة التمريرية اإللزامية 

  الرهون والعقود والّضماانت، والتهديد. الكلمة ومن بني بعض االلزاميات: املواعيد والّنذور، إىل  هذه احلالة هو دائما من العامل
ليس له اجتاه مالئمة،  لتعبري عن شرط الّصدق للفعل الكالمي واحملتوى اخلربي يف التعبريات هي ا_ النقطة التمريرية التعبريية: 
  وإمّنا حقيقته ُيسّلم هبا ال غري. 

وكأنّه قد تغرّي، ويكون  ": يف التصريح تكون وظيفة النقطة التمريرية إحداث تغيري يف العامل بتمثيله _ النقطة التمريرية "التصرحيات 
  (219،218،217صفحة  ، 2006الكلمة. ينظر: )سريل، إىل  العامل، ومن العاملإىل  الئمة من الكلمةاجتاه امل

  :القصدية وشروط حتّقق املعىن 
املفهوم ومركزيته يف  لقد سبق وحتّدثنا مطواًل عن مصطلح القصدية أثناء حتليلنا هلذه الّدراسة احلالية، لكن حتسبًا حلساسية 

إىل الّدور الذي تلعبه القصدية يف  الّلغوي والذي يستحق التوّقف عنده يف إطالة كافية نوعا ما، فالبّنسبة سياق مشروع سريل 
إضفاء طابع احليوية على اخلطاب بنوعيه )املنطوق  ُماولة جعل املعىن ُمددّا بعيدا كل البعد عن العبثية والتشّتت الداليل، هو 

ما ُتؤّسس لعالقة تكاملية بني الفكر، االنطباعات التجريبية، احلس  تية ُمورية بقدر واملكتوب"الّنص"(، فهي ليست حالة تثبّ 
استيعاابً. ينبين على هذا القصد أّن أو  واالستعدادات النفسية للتعامل مع املواضيع خماطََبةً  املشرتك وغريها من األمزجة الذاتية 

القصدية  حياده عن مآالته التفسريية خلطاب املتكّلم تتمثل يف آلية أو  فالتهاليت مُتنهج وتضبط املعىن وجُتّنب ان اخلطوط األساسية 
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وأحداث عقلية معيّنة تتكّون من  اليت يربطها سريل حباالت شعورية وذهنية وحىت فيزيولوجية ويعرّفها أبّّنا: "تلك السمة حلاالت 
 , .(Searle J كياانت وحاالت أخرى معيّنة"  ل ..أو متثّ .حول أشياءأو  )مبعىن خاص هلذه الكلمات( كوّنا موجهة حنو،

2002) 
بعض الفلسفات  يف ُماولة سريل توسيع القاعدة املعرفية اليت تتشابك فيها كل األبنية العلمية يضع يده على موقف 

مؤمنة ابالفرتاضات اليت  اختزالية الفلسفة الديكارتية، واليت أسفرت قراءاهتا النقدية عن رؤية إىل  الكالسيكية اليت تعود جذورها
ومن بني هذه القراءات لدينا موقف التلقائية الذي  تبنّتها بطريقة تنتفي معها كل الشكوك يقينا منها بصحة وصدق مسّلماهتا، 

اعتبار وجود عالقة مباشرة بني أفعال الوعي إىل  حيث يذهب سريل بعد واحد، إىل  اندي بضرورة اختزال ثنائية العقل واجلسد
اختالف بسيط بني القصدية كآلية ذهنية، وبني الظواهر البيولوجية ألّن إىل  املقابل يشري انب البيولوجي للجسد، لكنه يف واجل

اخلوض يف إشكالية إدراك األشياء يف إىل  ارتباط فلسفة الّلغة بفلسفة العقل، كما يذهب سريلإىل  وهذا راجع للقصد بنية منطقية، 
نقطة مفادها أّن معظم  إىل  وتوّصل ،دو لنا ظاهراي، ويعتقد إبمكانية إدراك احلقائق غري املرئية )امليتافيزيقيات(ذاهتا واألشياء كما تب 

اليت تنشأ يف سياق املؤّسسات االجتماعية  احلقائق موجودة يف العامل الواقعي وليس فقط يف العامل املعقول، واملتجّسدة يف العالقات 
  يف العنصر املوال واألخري. ولنا وقفة مع هذه اجلزئية

سببية، مقاصد  مقاصد سببية، مقاصد غري  :يتواشج القصد عند سريل بعدة مفاهيم واسرتاتيجيات لتحقق الفعل من بينها
األول قتل جندي لعدوه عن طريق  مصاحبة للفعل، ومقاصد مرّكبة ويشرحها من خالل املثالني التوضيحيني التاليني: يتناول يف 

ثل كل هذه وإطالق النار، مث إصابة العدو حيث مت الضغط على الّزاند أين يتحقق القصد يف كل خطوة أوال ابلضغط على الزاند 
يتبني يف املثال الثاين، حني يؤمر رجل برفع ذراعه فقد يرفعه بقصد  األفعال مقاصد سببية، وتوجد أيضا مقاصد غري سببية كما 

مرّكباً، ويف هذا املثال األخري مل تكن العالقة سببية على عكس املثال األول فقد كانت  إطاعة االمر ليكون يف هذه احلالة قصدًا 
  (2009على الزاند وإطالق النار سببية مباشرة. ينظر: )سريل،  ني الضغط الرابطة ب

مستوى خطاب  تتمحور فكرة القصدية عند سريل حول طرحه لبعض األسئلة اليت مّكنته من تقدمي نظرة فاحصة على 
الفلسفي واالرتباكات املعرفية اليت  التيه الّلغة والفكر/ العقل واجلسد، بغية إعطاء صورة جديدة ملفهوم الثنائيات واخلروج من دائرة 

تصورات أخرى عّززت فجوة االنقسام الداخلي لبؤرة الفكر،  أثقلت كاهل الفكر الغريب يف سبيل الدفاع عن بعض الرؤى ومقارعة 
إىل  ذي قادهفحوى مشروعه يف فلسفة الّلغة، وكان اإلشكال املركزي ال فيما كان هذا الّتحول الرئيس الذي أّسس عليه سريل 

األفعال القصدية الواعية طابع الداللة وجتعل من الرموز ذات معىن، وما الذي أو  القصدية صياغة هذه التوليفة هو كيف ُتضفي 
"يفرض العقل القصدية على إصدار األصوات  :تتوفر فيه مجيع شروط الصدق لذلك كانت إجابته كاآليت جيعل احلكم صادقا 

، 2009الصادرة" )سريل،  فرض شروط الّتحّقق اخلاصة ابحلالة العقلية ذاهتا على الظواهر املادية واجلسدية ورسم العالمات، أبن ي 
القول الفعل عند "جون سريل" وقلنا أّّنا  مفهوم إىل  جتّسد األفعال الكالمية أثناء اإلشارةإىل  (، لقد سبق وأشران208صفحة 

ردود فعل مباشرة تعرّب فعليا عن مدلول أو  ألوامر العقل دي اجلسد ُماكاة حركة جسدية، حبيث يؤ أو  تظهر على شكل سلوك
  القول ومعناه وصدق حتققه كذلك.

مفتاح فهم القصدية  املربع اآلخر واألكثر أمهية واملتمّثل يف مفهوم شروط إشباع املعىن والذي يشّكل إىل  اآلن وابإلنتقال
من شروط إشباع هذا القصد يف صنع  ه يؤدي فعال قصدايً ويكون إنتاجه األصوات جزءاً "فحني يقول املتكّلم شيئا ويعين آخر، فإنّ 

اإلشباع على هذه األصوات والعالمات، وهكذا فهو خبلقه منطوقا  املنطوق، ولكن حني خيلق منطوقا ذا معىن، فهو يفرض شروط 
، وعندما يقول أحد شيئا قصداي وهو يعنيه (208، صفحة 2006اإلشباع" )سريل،  ذا معىن، يفرض شروط إشباع على شروط 

  بشروط إشباع متعّددة واملتمثّلة يف شروط الصدق ليكون لدينا: سيكون قد أّدى فعال معّقدا 
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   قصد النطق ابجلملة :_ اإلشباع األول1 
 أن املتكلم كان يعين نطق اجلملة :_ اإلشباع الثاين2 

يف هذه احلالة شرط  د املعىن وشروط اإلشباع اخلاصة هبما، يكّون املنطوق وعلى هذا املنحى يكون لدينا قصد التلفظ وقص
اإلتّصالية ال تتم إال بتواجد شرط القصد  إشباع على القصد، وشروط إشباع امللفوظ نفسه هي شروط الصدق، وهذه العملية 

ومشحوان ابملعىن هبدف إفهامه "غري أّن هذا  املتكلم كالما مقصودا الطرف اآلخر الذي يوّجه له أو  االّتصايل، أي حضور املستمع
يكون قصدا يتعرف عليه املستمع يف قصديه األّولني، وشروط إشباع قصد اإلّتصال هي  القصد الثالث، القصد اإلّتصايل جيب أن 

ليها" )سريل، يعرف أنه نطق ابجلملة قصدايً، وأّّنا متتلك شروط اإلشباع اليت فرضها املتكلم قصداي ع أن املستمع جيب أن 
ذلك  مبعىن آخر أو  ولكي نستوضح أكثر ما مت ذكره سوف جند أّن سريل يعزو مبدأ شرط اإلشباع ،(209صفحة  ، 2006

ملفوظات اجلملة من  صيغة محلية تكون عبارة عن قناة تنتقل يف سياقها إىل  اإلمتالء الوجودي الذي يسكن اجلمل والعبارات،
فأان أقصد ذلك وقصد املعىن يستوجب  حيث تكتنفها مجلة من التضايفات اإلستلزامية، فلما أعين شيئا الناحية الرمزية والرتاتبية 

بواسطة الصوت، أما شرط صدق اخلطاب الكالمي  حّيز الوجود إىل  توفر لفظ ألسين وشرط تكّون الّلفظ يستدعي إخراجه
عنصر املطابقة بني قصد إىل  مة، إاّل أّن كل هذه الشروط حتتاجاملالئ فيتوقف على مدى توافقه مع العامل اخلارجي يف ظل اجتاه 

خيتلفان عن بعضهما "ومع ذلك جيب أن يلتزم القصد القائل أبن يقول قوال صحيحا يعرّب عن  القول وقصد اصدار احلكم اللذان 
  (. 209،208، صفحة 2009صحة القول الذي ينطق به" )سريل،  االعتقاد يف 

منها جمرّد إحالة  ّن القصدية مبفهوم سريل ال حتمل يف ذاهتا ذلك املعىن السطحي والساذج الذي جيعل ليكن جليًّا إذن أ
مهّمتها بعد أن تقوم بعزل كل  منهجية متارس سلطة منغلقة يتسىّن للوعي عربها إدراك العامل ووصفه ذهنيا، ومن مثة تنتهي 

إىل  بني معظم الفلسفات التقليدية، وإمّنا تشري فس التّصور الذي ساد التصورات واالفرتاضات السابقة ووضعها موضع تساؤل بن
  سياقاته وعامل الواقع لتعطي امللفوظات كياّنا وحتّدد معناها. رؤية منفتحة تقف يف املنطقة الوسط بني عامل الفكر بكل 

  :_ البناء الّلغوي للواقع االجتماعي3 
  :الوقائع اخلام والوقائع املؤّسساتية 

وتتعلق األنطولوجيا  بني الكلّيات واألشياء التعيينية، أو  ميّيز "جون سريل" بني األنطولوجيا العامة وبني األنطولوجيا اخلاصة
مثل، الّنقود والزواج وامللكية واحلكومات  اخلاصة ابملعامالت والتبادالت يف إطار العالقات االجتماعية اليت حتكمها املؤسسات 

األنساق الغري لغوية، ويف هذا الصدد يقول سريل: "أريد أن  والكنائس واملستشفيات واإلقتصاد.. وغريها، من  واألاثث والسيارات
احلقيقة اليت يصرّح أحد ما من خالهلا أن املطر ينزل، عن احلقائق املؤسسية الغري لغوية  أبنّي اختالف احلقائق املؤّسسية الّلغوية مثل 

أعنيه  ولكن يف تصّوري اخلاص يتم إنشاء مجيع احلقائق املؤّسسية لغواي ويتم احلفاظ عليها لغواي، وما أوابما رئيس  مثل عبارة إّن 
التباين إىل  املثالني إذ يشري يف هذين  ، (Searle J. , 2010) بذلك أن احلقائق يف السؤال تتجاوز احلقائق حول املعاين" 

األّدلة(، وبني أن نُلحق بشخص حقيقة   قيقته حدود التفسري الداليل )علم صياغة سؤال والذي تتخطى حأو  احلاصل بني تصريح
إشارات داللية مضبوطة على حنو الوظيفة اليت يؤّديها  ما شابه ذلك، فهنا ابلذات يتحّمل التوصيف أو  مديراً أو  كونه رئيسا

ّسسات اجتماعية خارجة عن ذواتنا؟ وكيف يتسىّن لنا احلديث كالميًا عن مؤ  صاحبها، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف 
 الكالم يف بناء مدلوالهتا؟ نعرّب عنها وما هو دور أفعال 

اجلماعي،  يبادر سريل ابقرتاح ثالث مفاهيم لإلحاطة أبسس الواقع االجتماعي واملتمثّلة يف: الوظيفة، القصد العقلي 
أبّّنا وقائع موضوعية تعتمد يف  لوقائع قسمان القسم األول واليت يصفها القواعد التنظيمية والقواعد التأسيسية، وحسب تقديره فإّن ا

صرحية )أنطولوجيا أو  )أنطولوجيا خاصة(، ووقائع عارية  وجودها على اآلراء اإلنسانية يف تعيينها وادراكها تبعاً للوظيفة اليت تؤديها 
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نساين أي أّّنا موجودة ابلفعل ولكن حبكم عدم معرفة مستقلة عن اإلعتقاد اإل ( وهي ما كانت حقائقها 2012عامة( )سريل، 
اجملهول من الناحية اإلدراكية وليس الوجودية، ولو فعال أردان أن نقرر وجود هذه الوقائع الصرحية  البشر هبا إاّل أّّنا تبقى يف حكم 

  مؤسسة اجتماعية تعرّب عنها واليت نسميها ابلّلغة.إىل  حباجة سنكون 
فردية عديدة منضوية  العقلي اجلماعي يرى سريل أّن االعتقادات السائدة يف اجملتمع هي عبارة عن مقاصد أّما عن القصد 

تعويض "األان" اليت إىل  ذلك إذ يذهب ما يسميه ابحلّس املشرتك، بل واألكثر من أو  حتت قصد مجاعي ميثل عقل اجلماعة،
عادات ومعتقدات اجلماعة، على الرغم من امتالكه لعقل  يفّكر ضمن صاغتها فلسفة ديكارت بضمري "النحن" الذي جيعل الفرد 

  (57،56، صفحة 2012األحكام. )سريل،  ذو خصائص طبيعية قادر على التفكري وإصدار 
مسبقا، فقواعد  حتتاج الوقائع يف وجودها ألفعال تنظيمية وأخرى أتسيسية، لذلك "فبعض القواعد تنظم أنشطة موجودة 

، 2012هذه القواعد" )سريل،  جلانب األمين من الطريق تنظم القيادة، لكن القيادة نفسها توجد سابقة على وجود القيادة على ا
  اإلنشاء، اإلستتباع، اإلستشراف. (، أّما عن القواعد التأسيسية فليس هلا خواص تنظيمية بل وظيفتها 58صفحة 

 واألفعال، واليت ال تنتمي لعالقات واملمتلكات والقوى والوظائف يقوم سريل بتحليل املوجودات غري املرئية عرب شبكة من ا
وبناًء على هذا الّتصور حتتل الّلغة يف منظور سريل  حقائق الوقائع االجتماعية، إىل  حقائق الوقائع الصرحية، بل ابألحرى تنتميإىل 

سكن داخل الّلغة، حتيا بداخلها، وتعرّب عن ذاهتا من لتصبح كل املوجودات ت مكانة مركزية متّثل فيها ذلك الوعاء احلاوي للوجود، 
مؤسسة الّلغة هي ذلك الفهم املسبق، والتشكيالت اللفظية، وسلسلة من الصيغ الّرمزية اليت تتيح  خالهلا، إذ يفرتض أن تكون 

ال يعتمد   الوقائع اليت استنطاق املوضوعات وفهمها. هذا من جهة، ومن جهة أخرى يقّدم سريل متييزا ابلغ األمهية "بني فرصة 
والوقائع اليت يعتمد وجودها  وجودها على الّلغة، من مثل أتكيدان على واقع أن قّمة إفرست يغطيها الثلج واجلليد، من جانب، 

، 2012يغطّيها اجلليد من جانب آخر" )سريل،  على الّلغة من مثل الواقعة الّلغوية اليت تتمّثل يف اجلملة اإلجنليزية قمة إفرست 
لغة تعرّب إىل  املغطاة ابلثلج هي موجودة فعال كواقعة وال حتتاج يف وجودها ويقصد سريل هبذه العبارة أن قّمة إفرست  ،(97صفحة 

الّلغة ألنّه ليس هناك من طريقة للتعبري عنها إىل  عرّبان من خالهلا عن الواقعة، فهي ابلفعل يف حاجة عنها، أّما اجلملة اإلجنليزية اليت 
فاحليوان  الصياغة. كما ميكننا إدراج بعض احلاالت الفكرية اخلاصة املستقلة عن الّلغة مثل تلك املوجودة عند احليوان،  إال بتلك 

  ميتلك رغبات وحاجات بيولوجية ومدركات حّسية سابقة على الّلغة.
  :الوقائع املؤّسساتية وأفعال الكالم

األوىل كي ال نقل  العملي وليس قيمتها كمفهوم يف حد ذاته، وإمّنا كانت غايته الّلغة يف شقها الوظيفي إىل  ينظر سريل
واقعيا إاّل عن طريق الّلغة ألّن أساس  الوحيدة، هي إبراز مواطن التّداخل واالنصهار بني الفكر، الّلغة، الواقع، فال يسعنا التفكري 

فكري، لذلك ميكن القول أبّن وجود واقعة يعتمد على  اخل حّيز وجود الفكرة هو الكلمة، كما ال ميكن لّلغة أن تتقّوم سوى د
فالبد ألشكال التمثيل العقلية لألشياء كاألفكار مثال، من أن تضع جزئيا  حبيث تتأّسس على شرطان أساسيان "أّما األّول  الّلغة

(، مث بعد 98، صفحة 2012الّلغة" )سريل، تكون أشكال التمثيل اليت عنيناها معتمدة على  أنّه البد أن  :أسس الوقائع، والثاين
الّلغوية  احلاالت العقلية اليت يعتمد وجودها على الّلغة واألفكار اليت هي مبعزل عن الّتحديدات إىل  حتليله مشرياً  ذلك يتبع سريل 

استخدامات الّلغة، يف حني أّن   إىل ضبط هويّتها، دون الّلجوءإىل  مثل أمساء الكائنات املعرّفة منطقيا واليت حتيل خواصها املشرتكة
وجودها الواقعي من عالقتها ابألجزاء املكّونة  هذا املثال ال ينطبق على عبارة لغوية مرّكبة من عدة كلمات، فتستمد كل كلمة 

من اليت بفضلها يكون اليوم الثالاثء السادس والعشرين  للجملة )الكلمات( ويوّضح سريل ذلك بقوله: "ليس بوسع الّسمات 
ما كان ملثل تلك الواقعة أن توجد، على الّرغم من أّن وجود ذلك اليوم  أكتوبر أن توجد خارج منظومة لغوية، وبدون نظام الّلغة 

  (101، صفحة 2012أي شخص" )سريل،  يقوله أو  يستمّر بغض النظر عما يظّنه
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الّزمن وعرب وظائف  وتكتسب فعاليتها الرمزية عرب  أّما عن الوقائع املؤّسساتية فهي تندرج ضمن أنظمة القواعد التأسيسية
)ص( يف مستوى سابق عليه وأدىن منه،   تؤدى قصد بلوغ منزلة ما، حبيث يصبح )س( يف مستوى ما، بعد أن كان ميثل العنصر 

نتقل وفق صيغة الوقائع املؤّسساتية تتحّول عرب الزمن وت وميثل )ع( ذلك السياق الذي أخذت بواسطته مراتب وأوضاع وظائف 
  بنيوية رمزية.

أّن هنالك فارق  يقارب سريل هذه الفكرة بتطبيقها على بعض النماذج املؤسساتية من بينها يتطّرق لقضية امللكية، ويعتقد 
الشيء كل الصفات اليت جتعل من  بني االمتالك احلقيقي وامللكية اخلاصة، إذ أّنما خمتلفان متاما ألّن االمتالك الشخصي حيمل 

اخلصوص هو نقل امللكية عن طريق واثئق إىل  املادية خاصيت دون االعتماد على إثبات هذه امللكية، كما إّن ما حيّول املمتلكات 
فرداي، وهذه الواثئق فواتري البيع، وأوراق التسجيل وغريها "كّلها مناذج لوظائف  قانونية تصبح مبقتضاها األمالك املادية اخلام ملكا 

بلوغها منزلة ما، وفعل الكالم األصلي ابلطبع هو ابلفعل حالة من حاالت فرض وظيفة بناء على  على أفعال الكالم حبكم ُفرضت 
عن طريق  ما، ومبجّرد امتالك اجملتمع مؤسسة خاصة بشؤون امللكية تنشأ معها عادة حقوق جديدة خاصة ابمللكية  بلوغ منزلة 

حبكم الوظيفة املسندة أن  (، وعلى هذا األساس تفرض أفعال الكالم على الوقائع 123، صفحة 2012أفعال الكالم" )سريل، 
  أخرى عرب جمموعة من املؤشرات الدالة على بلوغ املنزلة.إىل  تنتقل من منزلة

 
   :خامتة ونتائج الّدراسة

الكثافة إىل  طبعا وذلك يعود مل يكن من السهل علينا أن نقبض على مجيع املسائل الّلغوية اليت عاجلها "جون سريل" 
أعمق تفصيالت فلسفة الّلغة والعقل  إىل  املعرفية اليت حيوزها، فهو غزير اإلنتاج وواسع اإلطالع، الشيء الذي مّكنه من الولوج

ذاهب اليت بني كل الّتصورات اليت أنتجتها أبرز امل واملنطق، فقد جابه حصاد الفكر الفلسفي الغريب بنوع من احلفاوة واملوازنة 
كتاابت سريل ابلنظرة اإلقصائية املتحّيزة، وإمّنا كان توجّهه الفلسفي  سامهت يف بناء هذا اإلرث الفلسفي، وابلتايل مل تتّصف 

لذلك اّتسمت مقاربتنا بتناول املفاهيم الكربى لنظرية الّلغة عند سريل أكثر من ذكر  توّجها تركيبيا ِارشاداًي ال تفكيكيًا قطائعياً، 
دراسة مطّولة، وعموما سوف نوجز بعض النقاط اليت استوقفتنا أثناء هذا البحث يف إىل  حتتاج دون شك اجلزئيات الدقيقة اليت 

  النقاط التالية:  
على الدفاع عن الّتصور  التكامل املعريف، سعى من خالل جهوده احلثيثة إىل  _ لقد قّدم سريل خطاابً فلسفيا أمنوذجيا يدعو فيه  

اإلستئناس بكل املناهج واملعارف بشىت  إىل  بني الفكر والواقع عن طريق الّلغة، كما دعىأو  ذي يوّحد بني اإلنسان والطبيعةال
  تفتقره لفرتة طويلة من الزمن. أنواعها وفروعها، خللق ذلك التكامل والذي ظّلت الفلسفة التقليدية 

املعرفة ومناهجها وطرق  الفلسفات املتأّزمة اليت انشدت فكرة البحث عن _ دعوى اخلروج من مأزق الثنائيات وعدم مسايرة   
  حدود العالقات وليس فقط يف سياق الكينونة.  الوصول إليها، بدال من إبداء األمهية ملعىن تلك املعرفة، كيف ميكن فهمها، يف 

بواسطة الكالم وتظهر يف  ل األفعال اليت تؤدى مفهوم جديد لأللفاظ واليت يصطلح عليها ابألقواإىل  _ كما توصلنا مع سريل  
أتسيس ذلك القول وابلتايل تعطيه مدلوال خاصا  السلوكات أيضا، حيث تتّدخل مجلة من الرغبات واآلراء والطلبات والوعود يف 

  أفعال الكالم هي نظرية قصد. به، ابالعتماد على أفعال الوعي القصدية وابلتايل فإّن نظرية 
يتّدخل كل من العقل  نظرية أفعال الكالم عند "جون سريل" على جمموعة من املواضعات واملقاصد السببية، حبيث _ تتأّسس   

  بشقيه البيولوجي والتجريدي واجلسد يف تشكيل بنية القصد الفعلي.
تيات اخلربية اليت تعتمد على اإلثبا الفكر وبني العامل األنطولوجي من خالل بعض أو  _ ُتشكل أفعال الكالم مهزة وصل بني العقل  

احملتوى القضوي مع الوقائع اخلارجية من جهة، ومن  العامل والعكس صحيح، على حسب توافق إىل  مبدأ اجتاه املالئمة من الفكر
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كذلك يكمن فقط يف الفكر البشري، وإمّنا للموضوعات اخلارجية وعي   أّن الوعي ال إىل  انحية أخرى فإّن اجّتاه املالئمة يشري
  سامهت يف أتسيسه الوقائع االجتماعية.

اليت جتعل من القول  شروط الصدق إىل  _ أهّم ما ميكننا معرفته عن أفعال الكالم هو جانب األحكام وفاعلية الّتحّقق ابإلضافة  
  قوال صادقا حيمل شروط معناه ومقاصده ووجوده.

ومؤسسات إنسانية أخرى للتعبري  وساطة لغوية إىل  زولة عن ذواتنا حيتاج_ اإلعتقاد بفعلية وجود حقائق عن وقائع اجتماعية مع  
  وظيفة تشاركية تقوم على مبدأ التعامالت والعالقات.  كياانت حيوية يشغل فيها األفراد إىل   عنها، ولتحويلها من مادة خام جامدة

إىل آلية تطبيق تستقرأـ  مستوى تتحّول فيه إىل  لّلغوية،_ اخلروج مبصطلح الّلغة من دائرة اخلطاب املنغلق على حتليل األلفاظ ا  
  الواقع وجتعل منه نسقا لغواي هو اآلخر.
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