
 

 

 
 
 
 

 داللت مبحث یریگشکل در آن ریتأث و باستان یشناسنشانه

 یورد شاه نیام 
 چکیده

 و طرح در مستلمان شتمندانیاند یریرپذیتأ  و داللت یةنظر  یریگشتکل  یچگانگ  مقاله، نیا در
 مهم مکتب ستته یهاآمازه به  منظار، نیا یبرا.  ردیگیم قرار  یبررستت مارد مبحث نیا گستتترش

 ستتندگانینا در شتتانیهاآمازه و پرداخته هانشتتانه لیتحل و یبررستت  به که شتتادیم اشتتاره  یایانانی
 لیتحل دومِ دفتر یانتها و العباره یابتدا در که باد  ارستتطا  نخستتت:  شتتدند واقع مؤ ر  بعد  یهادوره
 میتقست یاصتل  ةدستت دو لیذ را  هانشتانه که  پزشتکان گریدود پرداخت؛  هانشتانه  یبررست  به  نیشتیپ
 قرار  یبررستت مارد هااستتتدالل از  بحث مدخل  ةمثاب  به را  هانشتتانه که انیرواق  گریستتد و کردندیم
 یلفظ داللت انااع  یبندمیتقست با که  استت  یدانمنطق نینخستت  نایستابن  ،یاستالم  ةدور در.  دادندیم

  تکرار  دانانمنطق گرید  تاسط اغلب که یو یهاآمازه و آوردیم یرو  داللت  قیدق  یبررس  به یوضع
  نا،یستابن از پ   رد؛یگیم  شتکل  العباره کتا   یابتدا در  ارستطا  یگفتارها  به  تاجه  با عمدتاً  شتاد،یم

  از  یرویپ  بته  دانتانمنطق  گرید  و  یخانت  آ تار  در  یطبع  یلفظ  یهتاداللتت  بته  حیتصتتتر  بتا  همگتام
 مارد یرازیشتت نیالدقطب و یحل  عالمه  ،یارما  آ ار در  زین  یعقل یلفظ  یهاداللت ،یراز نیفخرالدّ
 گستتترش را داللت هینظر  ةدامن یرلفظیغ  یهاداللت از  بحث  با یراز نیالدقطب و  رندیگیم اشتتاره
 یهتاداللتت  بته تاجته  و  داللتت  از  دیتجتد  فیتعر  نیا  کنتد؛یم ارائته  داللتت.ع  از  یدیتجتد  فیتعر  و  داده
 انیرواق یهاآمازه نیهمچن و نیشیپ  لیتحل دوم دفتر  در  ارسطا مباحث  از  یناش  تاانیم  را  یرلفظیغ
  ارستطا منطق  شتارحان و متکلمان  آ ار یعنی  ق،یطر دو از احتماالً که دانستت  باستتان  ةدور  پزشتکان و
 .اندشده واقع مؤ ر بعد یهادوره دانانمنطق بر
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 مقدمه

  یآبشتخارها  و  یمبان  اند،پرداخته  یاستالم  ةدور  در  داللت  یةنظر  یبررست  به که  یآ ار
 ةدامنت  کردن  محتدود بتا و کرده دنبتال  ختاص یانحلته  یهتاآمازه  انیتم در  غتالبتاً را بحتث نیا

  یبررست  مارد  را  گرید  یهامکتب  آراء از  یاستالم  شتمندانیاند  یریگبهره  امکان  پژوهش،
  لی دال  به و  مختلف  یهابافت  در  یانانی  شتمندانیاند  که  استت  یحال  در  نیا.  اندنداده  قرار

  آ ار  گذاشتتن  یباق با  و  داده  قرار  یبررست  مارد را  هاآن  داللت  یچگانگ و  هانشتانه  گاناگان،
 فراهم  خاد  نتدگتانیآ  یبرا  را  بحتث  نیا  گستتتترش  و  طرح  امکتان  نته،یزم  نیا  در یمختلف
 .آوردند

 و  هتاآمازه  کردن  برجستتتتته  بتا  حازه،  نیا  در  گرفتته  صتتتارت  یهتاپژوهش  شتتتتریب
  چنتدان نته  یریگیپ بتا و  کرده دنبتال  را  یمشتتتائ  یانیتجر  تحال  غتالبتاً ارستتتطا  یهتادگتاهیتد

 حال،  نیع  در.  1اندداده قرار  یبررست  مارد  را  یتحال ریست  نیهم  صترفاً  ،یفاراب  تا  آن  متستمر
  یاستالم   ةدور  شتمندانیاند  بر یرواق  یهاآمازه  ریتأ   یبررست به که  ییهاپژوهش  اندک  در

 و  شتده  گرفته  دهیناد  یمشتائ  ستنت  و  ارستطا  یهاآمازه  ییپروایب  یناع با  غالباً  اند،پرداخته
 گرفته  نظر  در  انیرواق  نظرات  از  متأ ر  صرفاً  نهیزم  نیا  در  یاسالم  ةدور  دانانمنطق  دگاهید

  یاب یارز  نیچن را  نهیزم  نیا  در  یرواق  یهاآمازه  ریتأ  نیام  عثمان  مثال،  یبرا استت؛  شتده
 :کندیم

  ها داللت   ةدربار  مبساط  یاه ینظر  ان یرواق  م،یدی د  که  گانههمان   و
  یة نظر  هم،   مسلمانان   و   باد   ی خال   آن  یجا  ، ییارسطا  منطق   در   که  داشتند 
  اسیق  ز ین  نایسابن  که  شادی م  مالحظه]...[    افتندی در  گانهن ی ا  را  داللت
  که   یمثال  و  کندی م   انیب  یرواق  یمعنا  نی هم  به  را  2عالمت. ع  و  ل.ی دلع
  ر یش  زن   ن یا : عاست  یرواق  مثال   همان   قاً یدق  کند،ی م   ذکر  را   آن   نایسابن
   (. 35- 36: 1945 ن،یام)  است. ده یزائ ن یبنابرا پ   دارد، 
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 اس یقع مبحث  نا،یستتابن  جمله  از  یاستتالم  ةدور  دانانمنطق که  استتت  یحال  در  نیا
 از  اند؛داده  قرار  یبررستت  مارد  نیشتتیپ  لیتحل  در  ارستتطا  یهاآمازه  از  متأ ر  را  3عالمت.

 گرفته  کار به  بخش  نیا  در  نایسابن که  ییهامثال  ن،یام  عثمان نظر  خالف  بر  گر،ید  یسا
 کرده  مطرح  عالمت.  اسیقع  مبحث  در  ارستتطا  که استتت  ییهامثال  همان  قاًیدق  استتت
 با   در  ارستطا  یگفتارها به  تا استت  یکاف  ن،یام  عثمان  اشتتباه  شتدن  روشتن  یبرا استت؛
  پ   ارستطا  شتاد؛  رجاع  استت،  شتده  انیب  نیشتیپ  لیتحل  دوم  دفتر  در که  عالمت.  اسیقع
 کته  کنتدیم  ارائته  را ریز  مثتال اس،یتق  ناع نیا  اول شتتتکتل  یبرا  عالمتت،  اسیتق یمعرف  از
 مطرح  را  آن  انیرواق از  متأ ر  نایستابن  استت  معتقد  نیام  عثمان که  استت  یمثال  همان  قاًیدق

 است؛ کرده

 به( اسیق  ی)  هاشتکل  در  وستط  حد که  ییهااهیشت  با  مطابق نشتانه،
 و   یانیم( شتکل)  ای نخستت شتکل  در  ای  رایز استت؛  گانه سته  رود،یم  کار
 یزن  کهنیا  ا بات  مثال، یبرا.  شتادیم  گرفته  کاربه  ستام(  شتکل)  در  ای

 وستط،  حد  رایز استت،  نخستت  شتکل  قیطر از  دارد  ریشت  چان استت  حامله
 C و  داشتتن  ریشت  B  بادن،  حامله یبرا  A  د،یبگذار) استت  داشتتن  ریشت
 .a1070)4-15( )باشند زن یبرا

  ة دور  در   آن   ی ریگشکل   ی چگانگ  و   داللت. ع   مبحث  که   است  روشن   ب یترت  ن یبد
  بر   رگذاری تأ   یهاآمازه   و  آن   یخ یتار   ی هاشه یر  تا   است  ترق یدق  ی پژوهش  ازمندین  یاسالم
 . سازد روشن  را  مبحث ن یا  در  ی اسالم ة دور دانان منطق

 ی شناس نشانه  و  ارسطو  .1

 هانشتتانه  از بحث به  خاد  یمنطق  آ ار از  عمده  بخش  دو  در  ارستتطاصتتدرالمتألهین  
  یر ی گشتکل بر  خاص  طاربه که  هستتند  هابخش  نیهم  در  شتده  مطرح  مطالب و  پردازدیم
 که  ییجا  نینخستت.  گذارندیم  ریتأ   داللت.ع  ةنیزم  در  یمشتائ  شتمندانیاند  نظرات  و  آراء

 :دیگایم نیچن که است العباره کتا  یابتدا پردازد،یم هانشانه از بحث به ارسطا
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  تتأ رات ایت  انفعتاالت  ینمتادهتا  ایت هتانشتتتانته  ،5گفتتارنتد  در کته  ییزهتایچ
 که   هستتند  ییزهایچ یبرا  ییهانشتانه  شتده  ناشتته  یزهایچ.  هستتند  روان
 اما.  ستتتین  کستتانی  افراد  ةهم  یبرا  گفتار  همانند  ناشتتتار.  گفتارند  در

  یها نشتانه نخستت  درجه  در  شتده  ناشتته  یزهایچ که  ،یذهن  انفعاالت
 یانیاع  که  همچنان  کسانند،ی  بشر  ناع  ةهم  یبرا  نفسه  یف  هستند،  هاآن
 یبرا)  هستتتند،  هاآن  مشتتابه  ای  یکو  ر،یتصتتا  انگر،ینما  انفعاالت  نیا که
 .6(a516-8) کسانندی( هاانسان ةهم

  کاربرد و  ایقضتتا  یریگشتتکل  مدخل که  گاهشیجا به  تاجه  با  ها،نشتتانه  از بحث  نیا
  یلفظ   یهانشتانه به  بالذات و اوالً  ارستطا  که  دهدیم  نشتان  یخاب به  استت، اسیق  در  هاآن
 حیتاضتتت یخاب  بته یمطلب  نیچن.  هتانشتتتانته انااع  ةهمت  نته دارد  نظر  هتاآن  داللتت  ةنحا  و
  داللت  ةمثاب  به  غالباً  داللت.ع  ،یاسالم  ةدور  انیمشائ  و  ارسطا  روانیپ  نزد  چرا  که  دهدیم
  یلفظ  داللتت  بته  کته همچنتان  ارستتتطا حتال،  نیع در.  ردیگیم  قرار  یبررستتت  مارد یلفظ

 که   کنتدیم اشتتتاره  یمثتال قالب  در زین  یلفظ  داللت  از  یگرید  ناع به  پردازد،یم  یوضتتتع
  در  یلفظ  داللت  انااع  یبندمیتقستتت جهت  در  یگستتتترشتتت  یةما و  هیپا  تاانیم را  نیهم
 :دانست یبعد یهادوره

 را  زیچ  آن  ای  نیا که استتت وضتتع ةواستتط به نام، که  میگفت  ترشیپ
  شتادیم نام  یزمان بلکه:  ستتین نام  بالذات  ییآوا  چیه.  کندیم  ینشتانگر
 که   ییهاآن مثال  یبرا  برهم،  و هم  در  الفاظ.  گردد(  یزیچ)  ستتتمبل که
  یبرهم   و  هم در  لفظ  چیه امتا  دهنتد،یم ییمعنتا  کننتد،یم  تتادیا اانتاتیح
 (.16a28-30) ستین نام دست، نیا از

  دارد   شباهت  آمده  هم  استیس  کتا    در   چهآن   به  که  ارسطا  یگفتارها   از   بخش  نیا
(1253a9)،  ی لفظ  داللت  یبرا  یانیبن  و  افتهی  گسترش  یاسالم  ةدور   دانانمنطق   دست  در  



داللت مبحث یریگشکل  در  آن ریتأث  و باستان یشناسنشانه 103 (یورد شاه نیام)   

  ها نشانه   از  ی گرید   ناع   ارسطا  شد،  گفته  مقاله   یابتدا  در   کهچنان   اما .  7آورد ی م  فراهم   یطبع
  العباره   کتا    در   نه  اما   دهد، ی م   قرار  اشاره   مارد   خاد   آ ار   در   ز ین  را   ی رلفظی غ  یهانشانه   ی عنی

  آ ار   گرید  در.  عالمت.ع  اسیق  از  بحث  در   و  نی شیپ  لی تحل  کتا   از  دوم  دفتر  در  بلکه
  چند   هر   افت،ی  را  یی هانشانه  ن یچن  از   یی ردپا  تاان ی م  ی قی دق  ی بندم یتقس  بدون   ز ین  ارسطا
  در   ارسطا  مثال،   یبرا.  اندآمده   عالمت.ع  اسیق  از  بحث  در  که  یای ل یتفص  حاتیتاض  با  نه

 کندی م   اشاره  هاخاا    ی برخ   بادن   نشانه  به  خاا .   در  ییشگایپ  با   در ع   کتا 
(a31463 )8رد یگی م نظر  در  یگرفتگ   ةنشان را  هیسا به  ستاره شدن وارد  ا ی (b28462 .) 

 ی رواق  منطق در ی شناس نشانه  گاهيجا. 2

  یکل   بخش سته  به را  فلستفه  هاآن  دارد؛  یاژهیو  گاهیجا منطق  انیرواق یفکر  نظام  در
  کردن  روشتتن یبرا  یمختلف  یهامثال  از و  نماده  میتقستت  منطق و  اخالق  ك،یزیف  یعنی

  کندیم  نقل  انیرواق  از  اسیالئرت  که  یمثال  در  کردند؛یم  استتتفاده  بخش  ستته  نیا ةرابط
 روح  اتیعیطب و  گاشت  اخالق  ها،استخاان منطق  که  شادیم  متستم  یاانیح  مانند  فلستفه
 منطق که  شتادیم هیتشتب  یزراع  ینیزم به  فلستفه  یگرید  مثال  در  دهد؛یم  لیتشتک   را  آن

  دهنتدیم  لیتتشتتتک  را  آن  ةایم  اخالق  و  ختاک  ایت  درختتان  اتیتعیطب  آن،  دور  حصتتتار
(Laertius, 1925: 151.) 

 ,Laertius)  شتتادیم  میتقستت  كیالکتید و  خطابه  بخش  دو به  انیرواق  نزد  منطق

  خاد و  دهدیم  لیتشتک  را  منطق  یاصتل  بخش  ك،یالکتید  هاآن  دگاهید از  ؛9(151 :1925
 و استت  هامدلال  با   در  آنچه نخستت،  بخش  شتاد؛یم  میتقست  یاصتل  بخش  ریز  دو به

 که  افتیدر  تاانیم  یروشتن به  ب،یترت  نیبد.  10شتادیم  مرباط  گفتار به  آنچه  دوم،  بخش
 قرار بحث  مارد استت،  هامدلال  با   در  آنچه  یعنی نخستت،  بخش  در که) یشتناستنشتانه

  استتنتاجات و  استتدالالت به  ورود  درگاه واقع  در  و  یرواق منطق  از  یمهم  بخش(  ردیگیم
  یاصتل   ةهستت که  یاستتنتاجات  و  هااستتدالل  ةهم  استاس،  نیا  بر  دهد؛یم  لیتشتک  را  یمنطق
 بخش  نیهم  در...    و  ایقضتا  تماها،  ها،نشتدها بات:  مانند  دهند،یم  لیتشتک را  یرواق  منطق
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 .رندیگیم قرار مطالعه مارد

  مرتعش   هاآن   از  گاش  و   دارند  ی ماد  ی هست  که  را   یمعنادار   سخنان  و  الفاظ   انیرواق
  مدلالِ   شاد؛ی م   بسته   نقش  ذهن   در   که   رندیگی م  نظر   در  ی تصار  و   معنا   ةنشان  شاد،یم

  جهان  در  یاهابژ   با   معنادار  لفظ  قیطر   نیبد   و  کندیم  داللت  یک یزیف  یاابژه   بر  خاد  لفظ،
  لفظ   آن،   ق یطر  از  که  ی مدلال  ا ی  معنا   ان یرواق  دگاه ی د از  حال،  نی ع  در   ابد؛ یی م  ارتباط   خارج
Toole Ơ)  دارد  11ی کی زیف  ری غ  ی هست  شد،ی م  مرتبط   خارج  جهان   در  خاد   مصداق  با

and Jennings, 2004, 437 .) 

 (τὸ τυγχάνον)مصداق           ) τὸ(σημαινόμενον مدلال         ) σημαῖνον τὸ(نشانه 

   12ی ک یزیف  ةابژ  دو  داللتِ  امر  در  یاواسطه   مدلال،  ای  معنا  ان یرواق  دگاهی د  از  ب،یترت  نیبد
  اطالق   یک یزیف  جهان  در  یاابژه   بر  بتااند  لفظ  تا  شادی م   سبب  و  شادی م  گرفته  نظر  در

  و  کند داللت  ی زیچ بر  تااندی نم آورد، ی نم  حاصل را یی معنا که ی لفظ اساس نی ا بر. گردد
  معنا  انیانانی   یبرا  کهآن   ن ی ع  در   یانان ی  یاواژه   ان،یرواق  دگاهی د  از  که  است  ل ی دل  نی هم  به
 .13است مدلال از  ی خال داندی نم  یانانی  که یکس  یبرا دارد  مدلال  ای

 باستان ة دور در  شکاکان  و پزشکان  نزد ی شناسنشانه . 3

  خاد  ینظر  یهاآمازه  یاصل  جزء  را  داللت  از  بحث که  انیرواق  جز به  باستان،  ةدور  در
  داده قرار  تاجه  مارد  را  هانشتانه  از ینظر  بحث هم  شتکاکان  و  پزشتکان  کردند،یم  قلمداد

  در مهم  ةنحل  دو  کاس،یامور  گفتتار استتتاس  بر  پرداختنتد؛یم هانشتتتانه  یبنتددستتتتته به و
  15انی گرا عقل و  14انیگراتتربه به  هاآن از که استتت  داشتتته  وجاد  باستتتان  ةدور  یپزشتتک
  لیتتمتا   تاانیم  را  نحلته  دو  نیا  انیتم  یزهتایتمتا  نیترمهم  از  یکی  شتتتاد؛یم  ریتعب
 دانستتت  ییهااستتتنتاج  نیچن  بر  انیگراتتربه  انتقاد و  ینظر  یهااستتتنتاج به  انیگراعقل
(Hankinson, 2005: 332)چهارچا  از  خارج  نحله دو  نیا  زاتیتما  قیدق  یبررست  ؛  
  داللت  یچگانگ و  هانشتانه  خصتاص  در  هاآن  زاتیتما به  تنها  جانیا  در و استت  مقاله  نیا
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  یبند میتقستت به  دیبا  نخستتت  منظار  نیا یبرا  شتتد؛  خااهد  پرداخته  هامدلال بر  هانشتتانه
  دگاهید  از نشتانه  ناع  نینخستت  شتاد؛  اشتاره  دارد،  وجاد  هاآن  مباحث  در  که  گانهآن  هانشتانه

 استت، گشتته  مستتار  ماقتاً که  کندیم  داللت  یمدلال  بر که استت یانشتانه  متفکران،  نیا
  هانشتتتانته  از  یگرید  ناع کته  یحتال  در  نتامتد،یم  16ادآور.یتع  را یانشتتتانته  نیچن  کاسیامور
 و  هستتتتنتد  مستتتتار  ذات  لحتاظ  بته  کته  کننتدیم  داللتت  ییهتامتدلال  بر  کته  دارنتد  وجاد
  ادآور.یع ةنشتتان  یبرا  کاسیامور که  ییهامثال  نامد؛یم  17نشتتانگر.ع  را  هاآن  کاسیامور
 یو که  یمثال و استت  مرگ بر  قلب  یختگیگست  داللت  ای  آتش  بر  دود  داللت:  کندیم  ذکر
 استتتت   نف   وجاد  بر  بتدن  حرکتت  داللتت  کنتد،یم  ذکر  نشتتتانگر.ع  ةنشتتتانت  یبرا
(Empricus, 1967: 317)انتقتاد  بته  تاانیم  اکنان  حتاتیتاضتتت  نیا  بته  تاجته  بتا  ؛  

 بر یمبتن  یهتااستتتتتدالل اعتبتار عتدم  آن و کرد تاجته  انیتگراعقتل  بر  گراتتربته  پزشتتتکتان
  وجاد  یایتترب  راه  انیگراتتربه  دگاهید  از استت؛  متفکران  نیا  نزد  نشتانگر.،ع  یهانشتانه
  خالف بر  ستتبب،  نیهم به  و  کرد  ا بات  را  نشتتانگر.ع  یهانشتتانه  مدلالِ  وجاد تا  ندارد
 بر و  کرد  استتتفاده  استتتدالل  ندیفرآ  در  ییهانشتتانه  نیچن  از  تاانینم  انیگراعقل  دگاهید

 (. Hankinson, 2005: 333) نماد یپردازهینظر هاآن اساس

  با   مشابه  یایبندمیتقس   ،یرواق  یهادگاه ی د  گزارش   هنگام   کاسیامور  حال،   نی ع  در
  ان یگراتتربه   که   طارهمان   دهد؛ ی م   نسبت  هاآن   به  را   ها نشانه   از   پزشکان  یبندم یتقس

  نقش   و  ها استدالل   در   نشانگر.ع  ی هانشانه  اعتبار   عدم  بر  را  ان یگراعقل   بر   خاد   انتقادات 
  شکاکان   بادند،  کرده  متمرکز  آشکارا  نا  و  مستار  امار  به  دارهایپد  از  گذار  در  هاآن   نامشخ 

  ب یترت   ن یبد   و   کردند یم  مطرح   ان یرواق  بر   را   یمشابه   انتقادات   ان، یگراتتربه   مانند   هم
.  کردندی م   اتخاذ  نشانگر.ع  یهانشانه  خصاص  در  گراتتربه  پزشکان  با  مشابه  یماضع
  نشانگر.، ع  و  ادآور. ی ع  یهانشانه   ان یم  ز یتما   که  است  ن یا  شاد ی م  مطرح   که  یپرسش   اکنان
  گرا عقل   و   گرا تتربه  پزشکان   نخست،   که   است   ی زیتما  ا ی   است   ی رواق  ی زیتما   اصل،   در 

  ان یم  ز یتما   منشاء   که  است  داده   نشان   خاد   پژوهش   در   آلن  مز ی ج  اند؛هداد   قرار   نظر   مارد 
  است؛  باده   پزشکان  ان یم   ی نظر  ی هاجدال  و   منازعات   نشانگر.،ع  و  ادآور. یع  یهانشانه
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  را   ی و  دگاه ید   و   کرده   ی معرف   ی دگاه ید   ن یچن   ان یب  در   خاد   سلف   را   وسان یلیف  ربرت   ،یو
 (. Allen, 2001: 88) دهد ی م  قرار د یی تأ مارد 

 باستان ی شناسنشانه  رات یتأث  و  ی لفظ  ریغ یهاداللت  .۴

 از و  پردازدینم  یلفظ  داللت  انااع  قیدق  یبندمیتقستت به  شتتفاء  کتا   در  نا،یستت  ابن
 یوضتع  ریغ  یلفظ  یهاداللت  از  یبرخ  به ارستطا  همانند که  یاختهیگر  و جستته  یهااشتاره
 و  نداشتته  یاستاست  یتیاهم یو  یبرا  ییهاداللت  نیچن که  شتادیم  برداشتت  گانهنیا  دارد،
  افتیدر  بهتر  یزمان  مطلب  نیا.  18استت  باده  یوضتع  یلفظ  یهاداللت  به یو  یاصتل  تاجه
 اقستتام  از که زین  نییالمشتترق  منطق و  اشتتارات  یهاکتا   در  نایستتابن  میبدان که  شتتادیم

  داللت  یعنی  آن  ةگانسته  ماتیتقست  و  یوضتع  یلفظ  داللت به  صترفاً  کند،یم بحث  داللت
  لی التحصتتت  در  اریبهمن  نا،یستتتابن مشتتتابه  دارد؛  تاجه  یالتزام  و  یتضتتتمن  ،یمطابق  یلفظ
 و(  60:  1383  ،یستتاو)  هیریالنصتت  البصتتائر  در  یستتاو  ستتهالن  ،(13:  1375  ار،یبهمن)

  داللت به  صترفاً  را  داللت  از بحث(  3:  1334  ،یستهرورد)  حاتیتلا  منطق  در  یستهرورد
  یالتزام  و  یتضتمن  ،یمطابق به  لفظ  ةگانسته  یهاداللت  از  تنها و  دهندیم  اختصتاص  یلفظ
  انیم به  ستتخن  داده، قرار  تاجه  مارد  یاستتالم  ةدور منطق  در  نایستتابن  بار  نینخستتت که
  انیم  ،یوضتع  یهاداللت  در  ینشتانگر  ةنحا  یبررست با  ،یفخرراز  انیم  نیا  در.  آورندیم

 قستتم را  هاآن و  گذاردیم  زیتما  یالتزام  و  یتضتتمن  یهاداللت  و  یمطابق  یوضتتع  داللت
  یهتا داللتت عناان از  و کنتدیم یمعرف یوضتتتع  یهتاداللتت عرض در و  داللتت از  یگرید
 :19ردیگیم بهره هاآن یبرا یعقل

 ،یوضتتع  داللت.  یعقل  ای  و استتت  یوضتتع  ای  ،یمعن  بر  لفظ  داللت
 بر  لفظ  هر  داللت که  میدانیم  رایز  استتت؛  یمستتمّ  تمامِ  بر  لفظ  داللت
  لفظ  داللت  ،یعقل  داللت و  استت واجب  ریغ  ،یعقل  لحاظ  به  یمستمّ  تمام

  داللتت،  بتاشتتتد، آن  در  داختل اگر الزم،  نیا  و ؛یمستتتمّ الزمِ بر  استتتت
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- 21:  1381  ،یراز)  التزام.ع  صتارت،نیا  ریغ  در  و  باد  خااهد  تضتمن.ع
19.) 

  در که  یاستتالم  ةدور  منطق  در  داللت  مبحث که  گرفت تهینت  تاانیم  ب،یترت  نیبد
 کتا   در  ارستتطا  یگفتارها از  متأ ر  داشتتته،  اختصتتاص  یلفظ  یهاداللت به  صتترفاً  ابتدا،
  یمنابع   گرید به  تاجه  با را  بخش  نیا  در  ارسطا مطالب  نا،یسابن  استت؛ گرفته  شتکل  العباره
  داللت یبرا  را  یاگانهسته  یبندمیتقست و  داده  بستط  یاندک  داشتته،  اریاخت  در  احتماالً که
  ممکن  ،یاستالم  ةدور  دانانمنطق  بر ارستطا  روشتن  ریتأ   کنار  در.  استت  کرده ارائه  یلفظ

  ةدور   منطق  در  داللتت.ع  مبحتث  بر  میمستتتتق  ریغ  یریتتأ   زین  یرواق  یهتاآمازه  استتتت
  یبند میتقست بر  یریتأ   یرواق  یهاآمازه که داشتت  ادی به  دیبا اما  باشتند،  داشتته  یاستالم
  ماجاد، منابع  در که  چرا  اند،نداشتتته  یالتزام و  یتضتتمن  ،یمطابق به  یلفظ  داللت  ةگانستته
  نی ع  در.  باشتند کرده  اشتاره  یایبندمیتقست  نیچن به  انیرواق که  ستتین  دستت  در  یشتاهد
 انااع  به  داللت  یبندمیتقستت  در  یاستتالم  ةدور  دانانمنطق که  دارد  وجاد  امکان  نیا  حال،
 به ادامه،  در  باشتتند؛  رفتهیپذ  ریتأ   میرمستتتقیغ  صتتارت به  انیرواق از  یرلفظیغ و  یلفظ
 . شد خااهد پرداخته هافرض نیا یبررس

  ةدور   دانانمنطق  آ ار  در  یطبع و  یعقل  ،یلفظ  انااع به  داللت  یبندمیتقست به  حیتصتر
 از  فراتر  را  پتا  کته  یدانمنطق  از  یکی  نتدارد؛  یچنتدان  ظهار  هفتم  قرن  از  شیپ  یِاستتتالم
  در را  داللت از  یگرید قستم  آشتکارا  و  گذاردیم  نایستابن  یوضتع  یلفظ ةگانسته  یهاداللت
  در  یو استت؛  یخانت  نیالد  افضتل  ،20دهدیم  قرار اشتاره  مارد  یوضتع  یلفظ  داللت  عرض
 :کندیم اشاره یطبع یلفظ داللت به یوضع یِلفظ داللت کنار در االسرار کشف کتا 

 معنا  آن  ازاء به  لفظ  وضتتع واستتطةبه  ای  معنا، بر  لفظ  یِوضتتع  داللت
  آن ازاء  به  لفظ وضتع  ةواستط-به  ای و  استت  مطابقه.ع  داللت  نیا  و استت
 و استت  تضتمن.ع  داللت  نیا و استت  معنا  آن بر  مشتتمل که استت  یزیچ
 و( استت  معنا  آن)  یخارج  مستتلزم  ذهن،  در  که استت  یزیچ  آن  ازاء به  ای
 یبرا(  شتد  آورده ابتدا  در که)  یوضتع  داللت دیق  و استت  التزام  داللت  نیا
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 بر  اُف  و  درد  بر  آخ  داللتت  متاننتد  استتتت  بتالطبع  داللتت  گتذاشتتتتن  کنتار
 (. 10: 1389 ،یخانت) یتینارضا

  یلفظ  داللتت  کردن اضتتتافته  بتا زین یاستتتالم ةدور  دانتانمنطق  گرید  ،یخانت از  پ 
  نی ع  در و  دادند  قرار  تاجه  مارد زین  را داللت  ناع  نیا  ،یوضتع  یلفظ  داللت کنار  در  یطبع
 شتتده،  ادی قستتم  دو به  زین  را  یعقل  یلفظ  داللت  یعنی  یلفظ  داللت از  یستتام  ناع  حال،
  21الصتتدق  لستتان و  الحق  انیب  در  را  داللت از  یمیتقستت  نیچن  مثال،  یبرا  نمادند؛ اضتتافه
 :کرد مشاهده تاانیم یحل عالمه دیالنض التاهر در آن از متأ ر احتماالً و یارما

 نستبت آن  لیتخ  ای  اطالق  هنگام  در استت،  لفظ  یمعنا  فهم  داللت،
 داللت  مانند  استت  یعیطب  داللت، و  استت  عالم  آن  وضتع به  که  یکست به
 و کننده  صتدا بر  صتدا  داللت  مانند استت  یعقل و  نهیست  درد بر  اُح.  اُح،ع

 (.24: 1392 ،یحل) 22شادیم حاصل واضع، وضع از که است یوضع

 ستنت  با  همخاان  همچنان  تاانیم را  داللت  از  گرفته  صتارت یبندمیتقست  جا،نیا  تا
  صتترفاً بحث،  مارد  یهاداللت  انااع  ةهم  در که  چرا  دانستتت،  العباره  یابتدا  در  ییارستتطا
 یابتدا  در  ارستطا که استت  یارابطه  همان  نیا و  استت نظر  مارد  معنا و  لفظ  انیم ةرابط
  صتتارت  داللت یةنظر  در  یمهم  رییتغ  یراز  نیالدقطب  با  باد؛  کرده  اشتتاره  آن  به  العباره

 و هیشتمست  شترح  در  یراز  نیالدقطب. استت  یلفظ  ریغ  یهاداللت  به  تاجه  آن  و  ردیگیم
  مارد  هاآن  لیذ  در را  هاداللت  انااع  ،یلفظ  ریغ و  یلفظ به  داللت  میتقستت با  مطالع  شتترح
 :دهدیم قرار تاجه

 ریغ  صتارت،نیا  ریغ  در استت؛  یلفظ  داللت،  باشتد؛  لفظ  دال،  اگر و
 (.83-84: 1386 ،یراز) اشارات و عقد و خط داللت مانند. است یلفظ

 را  یمختصر  بحث  صرفاً  مطالع،  شرح  در  هم  و  هیشمس  شرح  در  هم  یراز  نیالد قطب
 مبحتث  لیتذ  را  هتاداللتت  نیا  کته  جتاآن  از  و  دهتدیم اختصتتتاص  یرلفظیغ  یهتاداللتت  بته
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 یو  از  شیپ  یمنطق ستنت  در که  همچنان  را  خاد  تمرکز  دهد،یم  قرار  یبررست  مارد  الفاظ
 مطرح  نتایا  در که  یپرستتشتت.  کندیم  معطاف  یلفظ  یهاداللت به  صتترفاً  استتت،  جیرا
  یاستالم   ةدور  در که استت  یکست  نینخستت  یراز  نیالدقطب  ایآ که استت  نیا  شتادیم

  پرستش،  نیا به  پاستا  در نه؛  ای  استت  داده  قرار  ییشتناستا  مارد  را  یلفظ  ریغ  یهاداللت
 مانند  یاستالم  ةدور  متقدم  دانانمنطق که  داشتت  تاجه  دیبا  شتد،  گفته  ترشیپ  که  همچنان

  نی ا  امتا کردنتد،یم  اشتتتاره  یرلفظیغ  یهتاداللتت  بته  عالمتت  اسیتق  از  بحتث در  نتایستتتابن
  نی بنابرا.  گرفتندینم نظر  در  داللت  انااع ریستتا  کنار  در و منستتتم  صتتارتبه  را  هابحث
 را  یرلفظیغ  یهاداللت که استت  یدانمنطق  نینخستت  یراز  نیالدقطب که  گفت  تاانیم
 که  داشتتت  تاجه  دیبا  حال،  نیع  در.  دهدیم قرار  یبررستت  مارد  یلفظ  یهاداللت  کنار  در
 به  خاص  طاربه که استت  یاستالم  ةدور  شتمندیاند  نینخستت نه  و  دانمنطق نینخستت  یو

 که  دهدیم  نشتتان  متکلمان  یهاآمازه به  تاجه. استتت  کرده  تاجه  یرلفظیغ  یهاداللت
 قرار  تاجه  مارد را  یرلفظیغ  یهاداللت با  مرتبط  یهاماضتتتاع  دانانمنطق  از  شیب  هاآن
 :دیگایم نیچن داللت با  در ایالتار و البدء کتا  در یمقدس مثال یبرا. دادندیم

 هستتتتنتد  متدلال ماافق  ،یوجاه ایت وجته بته  لیتدال از  یبرخ  میگایم
  هاآن  کل  بر  داللت  نیا  و مینیبیم  را  اجستتام از  یقستتمت ما  کهنیا  مانند
 از  یوجه به  ل،یدال  از  یبرخ  و  منفصتل چه  و  باشتند  متصتل چه  کند،یم

 بر  صتدا  داللت  مانند  ستتندین  ماافق  مدلال  با  استبا   از  یستبب  ای  وجاه،
 هم به که  فاعل بر  فعل  داللت  و  ستتتندین  هم  مانند که  صتتدا  صتتاحب
...    ستتتتندین  گریکدی مشتتتابه  که  آتش  بر  دود  داللت و  ندارند  شتتتباهت

 (.36: تایب ،یمقدس)

 ریغ  یهاداللت  باشتند،  داشتته  اشتاره  یلفظ  یهاداللت  به  کهآن  از شیب  هاعبارت  نیا
 کته  دیتد  تاانیم  ییهتامثتال  در  یخاب بته را  ماضتتتاع  نیا  دهنتد؛یم قرار نظر وجته  را  یلفظ
  احتمال  نیا  ،یمقدس  یهامثال  به  تاجه  گرید  یسا  از.  آوردیم  مدلال  و  دال  یبرا  یمقدس
  یعقل  یلفظ  داللتت  یبرا یاستتتالم ةدور  دانتانمنطق  کته  ییهتامثتال  کته  کنتدیم  تیتتقا  را



 1398 زمستان، 60 ، شمارة15سال  ، حکمت و فلسفه   110

  دانانمنطق  آ ار  اغلب  در  که چرا  باشتند، شتده  گرفته  متکلمان  گرید  ای یو  آ ار  از  اندآورده
  صتتاحب بر  صتتات  داللت  استتت،  آمده  یعقل  یلفظ  داللت یبرا  که  یمثال  ،یاستتالم  ةدور

  التاجدرة  و(  24:  1392  ،یحل)  دیالنضت  التاهر به  تاانیم  آ ار  نیا  ةجمل  از  باشتد؛یم  صتات
  ،ی راز) هیشتمست  شترح  در  رییتغ  یاندک  با مثال  نیهم  کرد؛ اشتاره(  306:  1385  ،یرازیشت)

 عبتداهلل، یمال) عبتداهلل یمال  هیتحتاشتتت  و( 103: 1391 ،یراز)  مطتالع  شتتترح  ،(84:  1386
 .است آمده زین( 23: 1430

 را  احتمال  دو  تاانیم  شتتد،  گفته  یرلفظیغ  یهاداللت  خصتتاص  در  چهآن به  تاجه  با
  شتتانیمنطق  آ ار  در  یلفظ  ریغ  یهاداللت  طرح  در  دانانمنطق  یریپذریتأ   خصتتاص  در

  آ تار  در  متکلمتان یهتاآمازه  از  متتأ ر ،یلفظریغ  یهتاداللتت  کتهنیا  نخستتتت  کرد؛  مطرح
  نی ا  شتادیم مطرح  که  یپرستشت  حالت  نیا  در  باشتد؛  شتده  وارد  یاستالم  ةدور  دانانمنطق
  نی ا زین  هاآن کهنیا  ای  استتت  متکلمان  یناآور  یلفظ  ریغ  یهاداللت  از بحث که استتت
  آ ار  قیدق  یبررست  ازمندین  پرستش  نیبد  پاستا  اند؛برگرفته  شتمندانیاند  گرید  آ ار  از  را بحث

 انتام  با 23اس  فان  باشتد،یم  هاآن  یاستاست  یهاشتهیاند و  مختلف  یهادوره  در  متکلمان
  دیی تأ  مارد  را  ریتأ   نیا  متکلمان،  بر  یرواق  یهاشتهیاند  ریتأ   خصتاص  در  یپژوهشت  نیچن
 :است داده قرار

  لحتاظ از تنهتا  نته ،یرواق  منطق بتا(  متکلمتان  دگتاهیتد)  مشتتتابهتت نیا
  ل.ی دلع استت،  زیانگرتیح زین  واژگان  لحاظ از  بلکه  دستتگاه میتنظ  طرز
  مدلال.ع  و استت  آن  مالزمات  ةهم با  انیستم  یانانی  لفظ  درستت  ةترجم
 ای  داللت.ع و  نامنانیستتتما  ای  اتانیستتتم  یانانی  لفظ  درستتتت  ةترجم

  آتشِ و  دود  معروف مثال به  یحت.   یاستیستم  یانانی  با  مطابق استتدالل
 (.42-43: 1366 اس،فان) است کرده اشاره سکستاس

  در  یلفظ  ریغ  یهاداللت  یاحتمال  گستترش  تاانیم  نخستت  فرض  استاس بر  ن،یبنابرا
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 گرفت؛  نظر  در  انیرواق  از  متأ ر  هاآن  ةواستط به و  متکلمان از  متأ ر  را  یاستالم  ةدور  منطق
  کندینم  اشتاره  یرواق  یهاآمازه  از  متکلمان  یریرپذیتأ   یچگانگ به  خاد  ةمقال  در اسفان
 بتا  گاتتاس  بتاشتتتد؛یم  یرواق  یهتاشتتتهیانتد  ریتتأ   در  مفقاده  یهتاحلقته از  یکی امر  نیهم و

 یرواق  یهاآمازه  ریتأ  که استت  داده نشتان  ترجمه نهضتت  در  یعرب  مترجمان  آ ار  یبررست
  چی ه  ترجمه،  نهضتت  طال  در  و استت  نباده  میمستتق  چگاهیه  یاستالم  ةدور  شتمندانیاند  بر
  نی بد  ؛(Gutas, 1994: 4959) است  نشده  ترجمه  یعرب  به یرواق  شمندانیاند  از  یا ر
  در  گاتاس  شتاد؛  داده  حیتاضت  متکلمان  بر  یرواق  یهاآمازه  ریتأ   ةایشت  تا  استت الزم  بیترت

 نیا که است  معتقد  یاسالم  ةدور  شتمندانیاند  بر  انیرواق  یمنطق  یهاآمازه  ریتأ   خصتاص
 :Gutas, 1994)  استت  باده  ناسیجال و  یستیافرود  استکندر  آ ار  قیطر از  عمدتاً  ریتأ 

  ةآماز   بتا  هتاآن  آ تار  قیطر  از  زین  متکلمتان  کته  داشتتتت  انتظتار  تاانیم  نیبنتابرا(.  4961
 تاجه  زین  پزشتکان  آ ار  در  میدید  ترشیپ  کهچنان  حال،  نیع  در  باشتند؛  شتده  آشتنا  داللت.ع
 از که استت  محتمل کامالً  نیبنابرا  داشتته،  وجاد  هاآن  یبندمیتقست و  هانشتانه به  یاژهیو
 گرفته  قرار  یاستالم  ةدور  شتمندانیاند  اریاخت  در زین  هاآن  یهادگاهید  ناس،یجال  آ ار  قیطر
  تاستط که  یو  یپزشتک  آ ار  خصتاص به  ناسیجال  آ ار  بلندِ فهرستت  گر،ید  یستا  از.  باشتد
 یو  یهاشتهیاند  نفاذ  و  ریتأ  از  نشتان  یخاب به  اند؛شتده  ترجمه  یعرب  به استحاق  بن  نیحن
 .دارد یاسالم ةدور شمندانیاند انیم در

 نظر در تاانیم  یرلفظیغ  یهتاداللتت  بته  دانتانمنطق  تاجته در  کته یگرید احتمتال  امتا
  آراء  ریتأ  با  همگام  یاستتالم  دوران  یابتدا  در ارستتطا  شتتارحان  یهاشتترح  ریتأ   گرفت،
  ةترجم   از یبخشت  بر که  24یاهیحاشت  در. استت  شتارحان  نیا  بر باستتان  پزشتکان  و  انیرواق
 ناشتته  یاستالم  ةدور  دانانمنطق  تاستط  نیشتیپ  لیتحل  کتا   در  ارستطا  یهاعبارت  یعرب
  ری تأ  که  استت  آمده  یمطالب استت،  آورده  خاد  حیتصتح  در را  آن  یبدو  عبدالرحمن و  شتده
 :دهدیم نشان یاسالم ةدور  متقدم دانانمنطق بر را ناسیجال و انیرواق یهاشهیاند

 لب  لرزش  مانند  دارد؛  تقدم  استت،  آن  لیدل که  چهآن  بر  عالمت، که استت  گانهنیا  ای
  مارانیب  از  یبرخ  در  ینیب  خارش  مانند و  یکباد بر استتت  دال که ستتخت  یهایماریب  در
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  دود  مانند استت  آن  عالمت که  استت  یزیچ با  همراه  ای و  شتدن  دماغ  خان بر  استت  دال که
 که  خاکستتر  مانند  استت،  آن عالمت که  استت  یزیچ  از  متأخر  ای  و استت  آتش با  همراه که
 (.313: 1980 ارسطا،) است آتش وجاد بر دال

  ةدور پزشکان  و  یرواق یهاآمازه  ری تأ   است،  آمده  متن  ن یا  در  که  ییهامثال   به  تاجه
  آتش   و  دود  مثال  که  چرا  دهد؛ی م   قرار  دیی تأ  مارد  را  یاسالم  ةدور  دانان منطق   بر  باستان
  گر، ید   ی سا  از   ؛25است   باده  باستان   پزشکان  و   ان یرواق  ةعالق  مارد   همااره  که  است   ی مثال
  به   را  هاآن   تاانی م   و  هستند  ی پزشک  ة رشت  از  ییهامثال  باال،  متن   ی هامثال   از  مثال   دو

  در   یگرید  احتمال  ب،یترت  نی بد.  دانست  باستان  ةدور  پزشکان  از  متأ ر  ناس یجال  ةواسط
  م یمستق  ریغ  ریتأ   یو  تبع  به  و  ناسیجال  آ ار   میمستق  ری تأ   آن  و  شادی م  مطرح  جان یا

  بر  یلفظ  ر یغ یهاداللت   مبحث یریگشکل  در  انیرواق و  باستان ةدور  پزشکان  یهاآمازه 
  ن ی نخست  قرون  دانان منطق  یهاه یحاش  و  شرح   ةواسط  به  هفتم   و  ششم   قرون   دانان منطق
  ناشته   ه یحاش  ن یا   که  یزمان  در  م، یابیدر   که   شادی م   ترمحتمل   ی زمان  امر  ن یا   است؛  ی هتر
  ی منطق مطالعات بر  نسل چند  یبرا ناس یجال ی منطق آ ار( ی هتر  سام قرن  احتماالً ) شده
 (. Street, 2004: 523) اندباده  مسلط بغداد  در

 ارسطو  یهاآموزه  ریتأث و  متأخر دانان منطق  نزد  داللت  فيتعر. 5

  ،ی هتر  هفتم و  شتشتم  یهاقرن  در  آن  ماتیتقست و  داللت یةنظر  گستترش و  بستط  با
 که استتت داللت  از  یفیتعر  در  یبازنگر  آن  و  افتدیم  اتفاق  حازه  نیا  در  زین  یگرید  رییتغ
  شی پ  داللت.ع  از که  یفیتعر  نیترمهم داشتت؛  وجاد  یاستالم  ةدور  متقدمِ  دانانمنطق  نزد
 :باد کرده ارائه شفاء در نایسابن که باد یفیتعر داشت، وجاد هفتم قرن از

 میترس  مسماع  لفظِ  ال،یخ  در  هرگاه که  است  آن  لفظ  داللتِ  یمعن  و
 (.4: 1404 نا،یسابن) گردد میترس نف  در آن یمعن شاد،

 با  کامالً که دانستت  العباره یابتدا  در ارستطا  یگفتارها به  ناظر  تاانیم  را  فیتعر  نیا
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  آ ار  در نایستابن  از  پ   حال،  نیع  در استت؛  همخاان  العباره  در ارستطا  مباحث  چهارچا 
  ای  و  هیریالنصت  بصتائر  مانند  م،یابیینم  داللت  از  یفیتعر  ای  ،یاستالم  ةدور  دانانمنطق  گرید
  یحل   عالمه که  یفیتعر  مانند  میابییم  نایستابن  فیتعر  نیهم با  مشتابه  شیب و کم  یفیتعر
 صترفاً که استت  آن  فیتعر  نیا  یژگیو(.  24:  1392  ،یحل)  کندیم ارائه  دیالنضت  التاهر  در
  تاجته  مارد  یلفظ  ریغ  یهتاداللتت  کته  یهنگتام  نیبنتابرا  دارد؛  نظر  یلفظ  یهتاداللتت  بته

  داللت از  یگرید  فیتعر  شتادیم  متبار  رند،یگیم  قرار  یراز  نیالدقطب  مانند  یدانمنطق
 ارائته  داللتت  از  یفیتعر  بیتترت نیبتد رد؛یبگ  بر در  زین  را  یلفظ  ریغ  اقستتتام  کته دیتنمتا  ارائته
 :26شادیم واقع دانانمنطق اکثر قبال مارد ،یراز نیالدقطب از پ  که شادیم

 دیتآ  الزم  یگرید  زیچ بته علم  بتدان،  علم از  کته  یحتالت  بته  شتتت   بادن
 (.83: 1386 ،یراز)

  العباره  در  ارستتتطا  گفتار  با  همخاان  داللت.ع  از نایستتت  ابن  فیتعر  کهنیا به  تاجه  با
 از  متأ ر  متکلمان  ةواستتطبه  یراز  نیالدقطب  فیتعر که  شتتاد  گمان استتت  ممکن استتت،
 نشتانه.ع  از  انیرواق  فیتعر که داشتت  تاجه  دیبا اما استت؛ شتده  انیب  پزشتکان  ای  انیرواق
  گرفتندیم نظر  در  یصتادق  یشترط  مقدم را  نشتانه  هاآن  استت،  متفاوت  فیتعر  نیا با  کامالً
 کهنیا  جالب  ةنکت  ؛(Empricus, 1967: 367)  کردیم  داللت  گزاره  همان  یتال  بر  که
  یاد یز  شتتباهت  کندیم ارائه  داللت.ع  از  یراز  نیالدقطب که  یفیتعر  ما،  انتظار  خالف  بر
 :است کرده انیب ن،یشیپ لیتحل دوم دفتر یانتها در نشانه از ارسطا که دارد یفیتعر با

  پ   ای  شیپ  اگر  ای  باشتد،  یگرید  نیمع  زیچ  باشتد،  اگر که  چهآن  هر
  خااهد  زیچ  آن  رخداد  ای  وجاد  ةنشان  دهد،  رخ  زیچ  آن  دهد،  رخ  زیچ  آن  از
 (.70a 8-10) باد

  تاستط  شتده ارائه  فیتعر شتباهت  یتذار  تاستط  ارستطا  گفتار  یعرب  ةترجم  حالنیع  در
 :دهدیم نشان بهتر را یراز نیالدقطب

 یزیچ  ای  شتتاد؛یم  ماجاد(  یگرید)  زیچ  افتنش،ی  وجاد  با که  یزیچ
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  آن  وجاد  ای  بادن  ةنشتتتان  ابد،ییم  یهستتتت(  یگرید)  زیچ  بادنش،  با که
 (.313: 1980 ارسطا،) است( گرید) ءیش

  تاجه   از  ی ناش  کندی م   ارائه  ی راز  ن ی الدقطب  که   یف یتعر   با   ارسطا   ف یتعر   ان یم  تفاوت 
  عبارت   به  و  است  داللت.ع   مفهام  خاد  بر  یراز  نیالدقطب  تمرکز  و  نشانه.ع  به  ارسطا

  و   درک  ةمثاب  به  را   داللت  داللت.، ع   به  نشانه. ع  از   دیتأک  انتقال   با   یراز  نی الدقطب  گر ید
 . دهد ی م  حی تاض نشانه افتیدر

 گیرینتیجه

 و  پزشتکان  ارستطا،  رویپ  انیمشتائ  یعنی  شتمندان،یاند  از  گروه سته  باستتان،  ةدور  در
  وجاد به  را  باستتان یشتناستنشتانه  ةپار  پاره ستنت و  پرداخته  هانشتانه از  بحث به  انیرواق

 هیبق  از  شیب  یاستالم  ةدور  دانانمنطق بر  شتاگردانش  و  ارستطا  ریتأ   انیم  نیا  از.  آوردند
 از  متأ ر نخستتتت  ةدرج  در  ،یاستتتالم  ةدور  منطق  در  داللت.ع  مبحث  ب،یترت  نیبد.  باد
 به  تاجه با  نایستت  ابن گرفت؛  شتتکل  العباره  یابتدا  در  شتتاگردانش  و  ارستتطا  یهاآمازه
  یبند میتقست و  یوضتع  یلفظ  یهاداللت  ترقیدق  یبررست به  العباره،  در  ارستطا  یگفتارها
 بتا  یمحکم  انتدیپ  بتدون  عالمتت،  اسیتق  از  بحتث  در  ارستتتطا  بتا  همگتام  و  پرداختت  هتاآن

  نگارش با که  باد  یحال  در  نیا.  پرداخت  یرلفظیغ  یهانشتتتانه  یبررستتت به  العباره  مباحث
 اسیق  یِشتناختنشتانه مباحث  تنها  نه  ،یمنطق  یهاآمازه  انیب  دیجد  ةنحا و  اشتارات  کتا 
  یها داللت  مبحث،  نیا  شتتدن  گذاشتتته  کنار با  بلکه  نشتتد،  وارد  داللت  مبحث  در  عالمت

 .شدند دور دانانمنطق تاجه کانان از یرلفظیغ

  در   ی و  از  پ   و  یراز   نی فخرالد  نزد  را  داللت  هینظر  گسترش  یهابارقه   نینخست
  ی خانت   و  یراز   از   پ .  افتی  تاان ی م  ی طبع  یلفظ   داللت   ی معرف  با   و  ی خانت  االسرار  کشف
  قرار   اشاره  مارد   ز ین  یعقل   یلفظ   داللت  ،ی رازیش  ن یالدقطب  و   یحل   عالمه   ، یارما  آ ار  در
  از   یف یتعر   و  شده  وارد  یلفظ  ری غ  یهاداللت   ،یراز  نیالدقطب  آ ار  در  تاًی نها  و  ردیگیم
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  به   یهامثال   به  تاجه .  ردیگی م   بر   در   ز ین  را   ی لفظ  ر ی غ  یها داللت   که  شاد ی م   ارائه  داللت 
  در   دانان منطق   ن ی ا  که   سازندی م   محتمل   را ه یفرض  ن یا  دانان، منطق   تاسط   شده   گرفته  کار

  باستان   ةدور  پزشکان   و  ان یرواق  از   ها آن   ةواسط  به   و  متکلمان   از  داللت  یة نظر  گسترش 
  ی امالحظه   قابل  شباهت  داللت.، ع  از   یراز   نی الدقطب  فی تعر  گر، ی د  یسا  از.  اندشده   متأ ر 
  که  دارد   وجاد   احتمال  نی ا   و  دارد   ن یشیپ  لی تحل  یانتها  در  نشانه   از  ارسطا   فیتعر   با

  ، یلفظ   ری غ  یهاداللت   انااع  طرح  در  و   ارسطا  از   متأ ر   فیتعر   نی ا  ةارائ  در   ی راز  نیالدقطب
  ن ی ا  بر  ها آن   یهاشرح   و  یحااش   ة جمل  از  ، یاسالم   ةدور  متقدم   دانانمنطق   آ ار   از  متأ ر 
  ی حااش  ن یا  که  است  محتمل  کامالً  حال،  نیع  در.  باشد  باده  ارسطا  نی شیپ  ل یتحل  از  بخش
  و   ان یرواق  یهاآمازه   از  متأ ر  میمستق  ریغ  شکل  به  و  ناسیجال  از  متأ ر   میمستق  طاربه

  ارسطا،   ةگان  سه   ی هاآمازه  ر یتأ   تاان ی م  ب یترت  نی بد  باشند؛  شده   ان یب  باستان   ة دور  پزشکان 
  ی اسالم   ةدور  در   داللت   مبحث  یینها  ی ریگشکل   در  را  باستان   ةدور  پزشکان   و   انیرواق
 . داد   قرار د یی تأ مارد 

 

 هانوشتپی

  ییها پژوهش  در  تاانیم  را  حازه  نیا  در  ییارسطا  ریغ  شمندانیاند  نظرات  به  تاجه  عدم  1

  نی چن از  یانمانه  یبرا  اند؛کرده  اشاره  ماضاع  نیا  ةنیشتیپ به  اجمال به  که  کرد  مشتاهده
 و  انیتوفتائ)  و(  20:  1393  کهنستتتال،  و  مهریدیتجمشتتت)  بته  دیتکن  نگتاه  ،یی هتاپژوهش
 (.122-123: 1394 ،یبرخاردار

 .العالمة.ع و ل.یالدلع اسیق 2
 که  باد  یریضتتم: عآوردیم  نیچن  عالمت اسیق  فیتعر  در  ،یطاستت  نیرالدینصتت خااجه  3

 یانتها  در ارستطا(.  338:  1361  ،یطاست)  اصتغر.  در  باد اکبر  حصتال  عالمت اوستطش
 اسیق  استتاس بر  را  هااستتتدالل  انااع  گرید  تا  کندیم  یستتع نخستتت،  لیتحل  دومِ  دفتر
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 با  تا  کندیم  تالش  و  رودیم زین  هانشتانه  ستراغ به استاس  نیهم  بر و  کند  یبررست  ،یحمل
 یاتتهینت.  درآورد  یحمل اسیتق  لیتذ را  هتاآن  ،ییهتاگزاره  نیچن بته  یگرید  ةمقتدمت  افزودن
 اول  شتکل  قالب  در که  ییهانشتانه  تنها  که استت  نیا  ردیگیم  بخش  نیا  در  ارستطا که
  تاانینم را  هانشانه  گرید  یمنطق  اعتبار و  دارند  یمنطق تیحت  شاند،  ییبازآرا  تاانندیم
 (.70a30-70b5) رفتیپذ

  آورده  بخش  نیا  در  ارستتطا که  یمثال  با مشتتابه  یمثال  زین یرواق  منابع  در  حال  نیع  در  4

  کاسیامور  است؛  دهیگرد  نیام  عثمان  اشتباه  سبب  امر  نیهم  احتماالً  و  دارد  وجاد  است،
  یشترط   ةگزار  با  هاآن ةرابط  و هانشتانه  خصتاص  در  یرواق  یهادگاهید  حیتاضت  هنگام  در
 :کندیم اشاره مثال نیا به

 به و شتتروع  صتتدق  از که  را  یایشتترط  ةگزار  مقدم(  انیرواق)  هاآن
 نیا.  نامندیم(  Pre-antecedent)  مقدم-شیپ  شتاد،یم  ختم  صتدق
 زن  نیا( عةجمل)  درک( که  طارهمان)  ستتازد،یم  آشتتکار  را  یتال  مقدم،
 شده  حامله  زن  نیا  دارد، ریش  زن  نیا  اگرع  یشترط(  ةگزار)  در  دارد.  ریشت

  ستتازدیم  روشتتن را  استتت. شتتده  حامله  زن  نیا( عةجمل) استتت.،
(Empiricus, 2007: 94.) 

  ،آورده   آن  در  را  مثال  نیا  نایست ابن  که  یبافت  ان،یرواق  بر  ارستطا  یزمان  ستبقت  بر عالوه  اما
:  1964  نا،یست  ابن)  استت گرفته  انیرواق نه  و  ارستطا  از را  مثال  نیا که  دهدیم  نشتان  زین

574.) 
 .کاک ةترجم با زیمتما یاندک و” ῃνῶφ ῃν τἐ ὰτ“ یانانی عبارت با مطابق 5
 متن  از  یو  ةنشتد  منتشتر  ةترجم  از  بخش،  نیا  در که  هستتم یکرامت  آرش  ستواستگزار  6

 .امبرده ساد یانانی
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  قرارداد و  وضتع  مستتلزم که  یطبع  داللت  یهاانیبن به  ارستطا  گفتار  حیتاضت  در  یفاراب  7

  هذه  فان  حروف، من  مرکبا  کان  ان  اللفظ و:  ستدینایم  نیچن و  شتادیم  كینزد ستت،ین
 رایکث  نشتتاهد  انا  على.  نحن  نعرفها  حروفا  تکن  لم  ان و  لفظ،  ها  بما  تصتتات  ااناتیالح
  حروف  من مرکبة  اءیباشتت  تصتتات  رها،یغ  و  المعز   مثل  نا،یلد  یالت  ااناتیالح  هذه  من

  مثل  االلفاظ  تلقن  یالت  اریالط  بها  دیار لستتت  و بالطبع  لها  یالت  اصتتااتها  هى و  نعرفها،
 (.19: 1409 ،یفاراب) بالطبع  لها الذی تیالتصا تصات یالت بل العقعق، و الببغاء

 که  هستتم،  یناشتناست  یداور  انیمد را  خاا .  در  ییشتگایپ  با   درع  کتا  به  اشتاره  نیا  8

 .پرداختند مقاله یابیارز به
  هاآن   غالب  برداشتت  د،یآیم  هاآن منطق  و  انیرواق  یفکر نظام  از  جانیا  در که  یفیتاصت  9

  داشتتته  وجاد  خصتتاص  نیا  در  یرواق مکتب  در که  یی هادگاهید  گرید  یبرا.  باشتتدیم
 (.Laertius, 1925: 153) به شاد رجاع است،

 Subjects of)  عبارت  كیالکتید  یهاربخشیز  یبرا  ک ،یه  ةترجم  در  متأستتفانه  10

discourse and language  )در  انیترواق  دگتاهیتد  وجتهچیه  بته  کته  استتتت  آمتده  
  نی چن  بخش  نیا  یانانی  اصتل  کند؛ینم  منعک   را  هاآن  یهامدلال و  هانشتانه  خصتاص
 (:Laertius, 1925: 152) است

 (τὴν διαλεκτικὴν εἴς τε τὸν περὶ τῶν σημαινομένον καὶ τῆς φωνῆς 

τόπον) 

(  σημαινομένον) مهم  اصتطالح  به  صتراحتاً  یانانی  متن  در  شتاد،یم  مالحظه  کهچنان
 کردند؛یم استفاده هانشانه مدلال یبرا آن از انیرواق که است شده اشاره

11 ἀσῶμα 
12 σωματα 

 بتا  در انیترواق  دگتاهیتد  از  کاسیامور گزارش در  کته یمشتتتکل  بته یدرستتتت  بته ت یم  13

  مصتداق،  و  لفظ  انیرواق  دگاهید  از  شتد  گفته  کهچنان.  کندیم  اشتاره  دارد،  وجاد  هانشتانه
 بنابر  حال،  نیع  در استتت؛  یماد  ریغ یاابژه  معناستتت،  همان که  مدلال و  یماد یاابژه

 



 1398 زمستان، 60 ، شمارة15سال  ، حکمت و فلسفه   118

 

 بر  و  رندیگیم نظر  در  یمعان  ای  هامدلال  ستنا  از  را  هاگزاره  انیرواق  کاس،یامور  گزارش
  ستنا از  الجرم  بلکه  باشتند،  یماد  یاابژه  تاانندینم  هاگزاره  هاآن  دگاهید از  استاس،  نیا

  انیرواق  ،یرواق  یهاآمازه  از  کاسیامور  یهاگزارش  گرید استاس  بر اما  هستتند؛  یمعان
  اند،گرفتهیم  نظر  در  آن  یتال  ةنشان  ةمثاب  به  را  طیشرا  یبرخ  با  صادق  یشرط  ةگزار  مقدم
  یشترط   ةگزار  یتال  در  که  آن،  مدلال  و  باشتد  یماد  یاابژه  دیبا  مقدم  ةگزار بیترت  نیبد
 از  ،یشترط  ةگزار  یِتال  هم  و  مقدم  هم که استت  یحال  در  نیا  ؛یرمادیغ یاابژه  دارد،  قرار
  یها حلراه  از  یکی  حال  نیع  در  ؛(Mates, 1961: 13)  هستند  گزاره  یعنی  سنا،  كی

 را  انیرواق  نزد نشتانه که استت  نیا  استت،  هماهنگ  یرواق  یهاآمازه  تیکل با  که  ممکن
  لحتاظ یمتاد ریغ و یمتاد ةابژ از  اعم را  آن  بلکته میرینگ نظر در  یکیزیف یاابژه  صتتترفتاً

 از  تاانیم  شتاد،یم  گفته  ستخن  معنا بر  لفظ  داللت از  که  طارهمان  بیترت  نیبد م؛یکن
 یرواق  یهاآمازه  درک  در  ییهایدشتاار  نیچن  آورد؛  انیم به  ستخن  یمعان  انیم  داللت
 و  لاپاناسیف  مانند  یدانانمنطق  گفتار  در و(  Late antiquity)  نیپست  باستتان  ةدور  در
 kneal and)  بته دیتکن نگتاه  نتهیزم  نیا در  استتتت؛  داشتتتتته  وجاد  زین  کاسیمولیستتت

Kneal, 1971: 142-143.) 

14 Empiricists 
15 Rationalists 
16 Commemorative 
17 Indicative 

  هاداللت  از  یفیط  حیتاضت  هنگام  در هیعیطب  داللت اصتطالح  از  شتفاء،  کتا   در نایستابن  18

 نتا،یستتتابن)  کننتدیم  رییتغ  ریمتغ  بته   تابتت  از  هتاآن  در  متدلال  و  دال  کته  ردیگیم  بهره
  آخ.ع  داللت به  ،یعیطب  یلفظ  داللت از  بردن نام  بدون یو  ن،یا  بر عالوه  ؛(5:  ق1404
 (.9: 1404 نا،یسابن) کندیم اشاره درد.ع بر
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 چرا استت،  متفاوت  شتمندانیاند  غالب  دگاهید با  یفخرراز نظر  نیا  که داشتت  تاجه  دیبا  19

 از  یادستته  را  یتضتمن  و  یالتزام  یهاداللت  یاستالم  ةدور  دانانمنطق  اغلب  باًیتقر که
 .رندیگیم نظر در یوضع یلفظ یهاداللت

 کرده  اشتاره  یطبع  یوضتع  یهاداللت به  شتفاء،  در  نایست  ابن که  شتد  گفته  نیا  از  شیپ  20

 .است نداشته هاداللت از ناع نیا بر یدیتأک اما است،
 :دیگایم نیچن الصدق، لسان و الحق انیب در در یارما 21

  کتداللتة بتالطبع   و  الالفظ یعل  کتداللتته  بتالعقتل یمعن یعل  التدال  اللفظ
 .األقسام هذه عن خارج الاجع یعل آخ.ع و الضتر یعل  فٌ.،ع

 :است نیچن یحل عالمه عبارت 22

  یه  و  بالاضتع؛  العالم  یإل  بالنستبة  لهیّتخ   و إطالقه  عند  اللفظ  من  یالمعن فهم  یه  الداللة
 و  المصتتتات  یعل  الصتتتات  کداللة  ةیعقل و  الصتتتدر  ی ذ  یعل  اُح. اُحع  کداللة  ةیّعیطب
 .الااضع وضع من مستفادة ةیوضع

 به اصتل  در  فیتعر  نیا که  گرددیم روشتن  شتاد،  تاجه  فیتعر  نیا به یشتتریب  دقت با  اگر  
  عتالمع  دیتق  کته  چرا  ؛یلفظ یهتاداللتت  ةهمت  نته  و  دارد  نظر  یوضتتتع  یلفظ یهتاداللتت

  نی ا با.  شتاند  گذاشتته  کنار  یطبع و  یعقل یلفظ  یهاداللت تا  شتادیم ستبب  بالاضتع.
 شتده  ادی  فیتعر  شتمال از  یلفظ  یهاداللت  انااع  برشتمردن  هنگام  در  یحل  عالمه  همه،
  مارد  یوضتتتع  یلفظ  داللت  کنار  در را  یطبع و  یعقل  یلفظ  یهاداللت  و  کندیم  عدول
  نی الد شتتم   فیتعر به که  شتتادیم  ترروشتتن  یزمان مطلب  نیا.  دهدیم  قرار  اشتتاره
  فی تعر  یحل  عالمه  ظاهراً که  شتاد  تاجه هیااله  الشتترة کتا   در  داللت  از  یشتهرزور
 :است آورده آنتا از را خاد
  بالاضتتع  العالم  یإل  بالنستتبة  لهیّتخ   و إطالقه  عند  اللفظ  من  یالمعن فهم  ها  اللفظ  الداللة
 (.52: 1383 ،یشهرزور)
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 استتت،  آن  یمقتضتتا  کهچنان  ف،یتعر  نیا  ذکر  از  پ   ،یحل  عالمه  خالف بر  ،یشتتهروز
  یلفظ   یهاداللت  انااع  ریستتا  متعرض  و  پردازدیم  یوضتتع  یلفظ  یهاداللت به  صتترفاً
 .شادینم

23 Van Ess 
 .است نشده یااشاره شرح، نیا سندهینا به متأسفانه 24
 افتی  زین  یعقل  یلفظ  ریغ  داللت  یبرا  عبداهلل،  یمال  هیحاشت  در  تاانیم  را  یمثال  نیچن  25

 (.23: 1430 عبداهلل، یمال)
 (.23: 1430 عبداهلل، یمال) دیکن نگاه مثال یرا 26

 مناب  فهرست

 .  النشر و للطباعه یالعرب  الکتا   دار : القاهره ،اسیالق: الشفاء  (.1964. )نایس ابن

 . ی نتف یمرعش  اهلل  ةیآ  مکتبة: قم ،هالعبار: الشفاء (. ق1404. )نایس ابن

 . دارالقلم   و   المطباعات   هوکال:  روتیب  و   تیالکا   ، األول  التزء   ارسطا،   منطق (.  1980. )ارسطا

  ، یالثان  کانان  ،هدی جد  هسلسل  ،1  العدد   المشرق،  ،اإلسالم  و   هیالرواق(.  1945. )عثمان  ن،یام
48 -31 . 

 .  تهران  دانشگاه  انتشارات : تهران ،ل یالتحص(. 1375. )مرزبان  بن اریبهمن

  منظر   از  اراداه   از   داللت  تی تبع  یبررسع(.  1393. )رضایعل  کهنسال،   ن؛ی فرز  مهر،   ی دیجمش
- 30  ص   ، 1  ةشمار  ،47  سال   ، یاسالم   کالم  و   فلسفه   ، .یطاس   ر ینص  خااجه   و  نا یس  ابن
91 . 

 . داری ب انتشارات: قم ، دیالنض التاهر (. 1392. ) اسفی بن  حسن  ، یحل
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) نی الد  افضل  ، یخانت   ة ماسس:  تهران  ،االفکار  غاامض  عن   االسرار   کشف(.  1389. 
 . آلمان-ن یبرل  آزاد   دانشگاه  ی اسالم  مطالعات   ة ماسس  و  ران یا  ة فلسف  و  حکمت   ی پژوهش 

  امام   دانشگاه   انتشارات :  تهران  ، الملخ   منطق (.  1381. )عمر  بن   محمد   ن ی فخرالد  ، یراز
 (. ع) صادق

  ه الرسال  شرح  ی ف  هیالمنطق  القااعد  ریتحر (.  1386. )محمد   بن  محمد   نیالد   قطب  ،یراز
 . دار یب انتشارات : قم ،هیالشمس

  ی ذو  منشارات :  قم  ،االول  التزء   المطالع،   شرح (.  1391. ) محد   بن   محمد   ن ی الدقطب  ، یراز
 . ی القرب

:  تهران  ، المنطق   علم   یف  ه یری النص  البصائر (.  1383. ) سهالن  بن   عمر   ن یالد   ن یز  ،یساو
 . یز یتبر شم 

)حبش  بن  ی ح ی  ن یالدشها    ، یسهرورد   انتشارات :  تهران  ،حات یالتلا   منطق (.  1334. 
 . تهران دانشگاه

:  تهران  ، هیالربان  ق ی الحقا  علام  ی ف  ه یاالله  هالشتر  ه رسال(.  1383. ) ن یالد   شم    ، یشهرزور
 . ران یا  ةفلسف و حکمت

 . حکمت انتشارات : تهران ،التاج هدر(. 1385. ) مسعاد بن  محماد نی الد قطب ،یرازیش

 .  تهران  دانشگاه   انتشارات: تهران ،االقتباس  اساس(. 1361)  نی رالدینص خااجه  ، یطاس

)محمد   بن  محمد  ، یفاراب   ی العظم   اهلل  ه یآ  ه مکتب:  قم  ، 2ج  ،ی للفاراب  ات یالمنطق(.  1409. 
 . یالنتف  یالمرعش 

  ، یاسالم  قاتی تحق  آرام،  احمد   ة ترجم  کالم.،   علم   ی منطق   ساخت ع(.  1366. )ازف ی   اس،فان 
 . 33-78 ص  ، 3و2  ةشمار
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)یزدی  نیحس   نی الد  شها   عبداهلل،  یمال :  قم  ،المنطق  بیتهذ   یعل   ةیالحاش(.  1430. 
 . ی اإلسالم النشر  ماسسة

 . ه ینیالد  هالثقاف  همکتب:  جای ب  األول،  المتلد  ،ای التار  و  البدء(.  تای ب. )طاهر  بن   مطهر  ،یمقدس 

)نبی ز  ،یبرخاردار   ن؛ی محمدحس  ان،یوفائ   و   یتضمن   داللت  زی تما  ی ارهایمعع(.  1394. 
 . 121-135 ص   ،1 ةشمار  ، 48  سال ، یاسالم  کالم و فلسفه  ،لفظ. در   متاز از یالتزام
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