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نشانهشناسی باستان و تأثیر آن در شکلگیری مبحث داللت
امین شاه وردی



چکیده
در این مقاله ،چگانگی شتکلگیری نظریة داللت و تأ یرپذیری اندیشتمندان مستلمان در طرح و
گستتترش این مبحث مارد بررستتی قرار میگیرد .برای این منظار ،به آمازههای ستته مکتب مهم
یانانیای اشتتاره میشتتاد که به بررستی و تحلیل نشتتانهها پرداخته و آمازههایشتتان در نایستتندگان
دورههای بعد مؤ ر واقع شتتدند :نخستتت ارستتطا باد که در ابتدای العباره و انتهای دفتر دومِ تحلیل
پیشتین به بررستی نشتانهها پرداخت؛ دودیگر پزشتکان که نشتانهها را ذیل دو دستتة اصتلی تقستیم
میکردند و ستتدیگر رواقیان که نشتتانهها را به مثابة مدخل بحث از استتتداللها مارد بررستتی قرار
میدادند .در دورة استالمی ،ابنستینا نخستتین منطقدانی استت که با تقستیمبندی انااع داللت لفظی
وضعی به بررسی دقیق داللت روی میآورد و آمازههای وی که اغلب تاسط دیگر منطقدانان تکرار
میشتاد ،عمدتاً با تاجه به گفتارهای ارستطا در ابتدای کتا العباره شتکل میگیرد؛ پ از ابنستینا،
همگتام بتا تصتتتریح بته داللتتهتای لفظی طبعی در آتار خانتی و دیگر منطقدانتان بته پیروی از
فخرالدّین رازی ،داللتهای لفظی عقلی نیز در آ ار ارمای ،عالمه حلی و قطبالدین شتتیرازی مارد
اشتتاره میگیرند و قطبالدین رازی با بحث از داللتهای غیرلفظی دامنة نظریه داللت را گستتترش
داده و تعریف جتدیتدی از عداللتت .ارائته میکنتد؛ این تعریف جتدیتد از داللتت و تاجته بته داللتتهتای
غیرلفظی را میتاان ناشی از مباحث ارسطا در دفتر دوم تحلیل پیشین و همچنین آمازههای رواقیان
و پزشتکان دورة باستتان دانستت که احتماالً از دو طریق ،یعنی آ ار متکلمان و شتارحان منطق ارستطا
بر منطقدانان دورههای بعد مؤ ر واقع شدهاند.

واژگان کلیدی :نشانهشناسی ،نظریة داللت ،منطق رواقی ،ارسطا ،ابنسینا.
 دکترای فلسفه ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران؛
[تاريخ دريافت1398/۰2/25 :؛ تاريخ تأيید]1398/۰7/13 :

amin.shahverdy@gmail.com
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مقدمه
آ اری که به بررستی نظریة داللت در دورة استالمی پرداختهاند ،مبانی و آبشتخارهای
این بحتث را غتالبتاً در میتان آمازههتای نحلتهای ختاص دنبتال کرده و بتا محتدود کردن دامنتة
پژوهش ،امکان بهرهگیری اندیشتمندان استالمی از آراء مکتبهای دیگر را مارد بررستی
قرار ندادهاند .این در حالی استت که اندیشتمندان یانانی در بافتهای مختلف و به دالیل
گاناگان ،نشتانهها و چگانگی داللت آنها را مارد بررستی قرار داده و با باقی گذاشتتن آ ار
مختلفی در این زمینته ،امکتان طرح و گستتتترش این بحتث را برای آینتدگتان خاد فراهم
آوردند.
بیشتتتتر پژوهشهتای صتتتارت گرفتته در این حازه ،بتا برجست تتته کردن آمازههتا و
دیتدگتاههتای ارستتتطا غتالبتاً تحال جریتانی مشتتتائی را دنبتال کرده و بتا پیگیری نته چنتدان
متستمر آن تا فارابی ،صترفاً همین ستیر تحالی را مارد بررستی قرار دادهاند .1در عین حال،
در اندک پژوهشهایی که به بررستی تأ یر آمازههای رواقی بر اندیشتمندان دورة استالمی
پرداختهاند ،غالباً با ناعی بیپروایی آمازههای ارستطا و ستنت مشتائی نادیده گرفته شتده و
دیدگاه منطقدانان دورة اسالمی در این زمینه صرفاً متأ ر از نظرات رواقیان در نظر گرفته
شتده استت؛ برای مثال ،عثمان امین تأ یر آمازههای رواقی در این زمینه را چنین ارزیابی
میکند:
و همانگانه که دیدیم ،رواقیان نظریهای مبساط دربارة داللتها
داشتند که در منطق ارسطایی ،جای آن خالی باد و مسلمانان هم ،نظریة
داللت را اینگانه دریافتند [ ]...مالحظه میشاد که ابنسینا نیز قیاس
عدلیل .و ععالمت 2.را به همین معنای رواقی بیان میکند و مثالی که
ابنسینا آن را ذکر میکند ،دقیقاً همان مثال رواقی است :عاین زن شیر
دارد ،پ بنابراین زائیده است( .امین.)35-36 :1945 ،
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این در حالی استتت که منطقدانان دورة استتالمی از جمله ابنستتینا ،مبحث عقیاس
عالمت 3.را متأ ر از آمازههای ارستتطا در تحلیل پیشتتین مارد بررستتی قرار دادهاند؛ از
سای دیگر ،بر خالف نظر عثمان امین ،مثالهایی که ابنسینا در این بخش به کار گرفته
استتت دقیقاً همان مثالهایی استتت که ارستتطا در مبحث عقیاس عالمت .مطرح کرده
استت؛ برای روشتن شتدن اشتتباه عثمان امین ،کافی استت تا به گفتارهای ارستطا در با
عقیاس عالمت .که در دفتر دوم تحلیل پیشتین بیان شتده استت ،رجاع شتاد؛ ارستطا پ
از معرفی قیتاس عالمتت ،برای شت تکتل اول این ناع قیتاس ،مثتال زیر را ارائته میکنتد کته
دقیقاً همان مثالی استت که عثمان امین معتقد استت ابنستینا متأ ر از رواقیان آن را مطرح
کرده است؛
نشتانه ،مطابق با شتیاههایی که حد وستط در شتکلها (ی قیاس) به
کار میرود ،سته گانه استت؛ زیرا یا در شتکل نخستت یا (شتکل) میانی و
یا در (شتکل) ستام بهکار گرفته میشتاد .برای مثال ،ا بات اینکه زنی
حامله استت چان شتیر دارد از طریق شتکل نخستت استت ،زیرا حد وستط،
شتیر داشتتن استت (بگذارید A ،برای حامله بادن B ،شتیر داشتتن و C
برای زن باشند) (.4)70a10-15
بدین ترتیب روشن است که مبحث عداللت .و چگانگی شکلگیری آن در دورة
اسالمی نیازمند پژوهشی دقیقتر است تا ریشههای تاریخی آن و آمازههای تأ یرگذار بر
منطقدانان دورة اسالمی در این مبحث را روشن سازد.
 .1ارسطو و نشانهشناسی
صتتدرالمتألهین ارستتطا در دو بخش عمده از آ ار منطقی خاد به بحث از نشتتانهها
میپردازد و مطالب مطرح شتده در همین بخشها هستتند که بهطار خاص بر شتکلگیری
آراء و نظرات اندیشتمندان مشتائی در زمینة عداللت .تأ یر میگذارند .نخستتین جایی که
ارسطا به بحث از نشانهها میپردازد ،ابتدای کتا العباره است که چنین میگاید:
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چیزهتایی کته در گفتتارنتد ،5نشتتتانتههتا یتا نمتادهتای انفعتاالت یتا تتأ رات
روان هستتند .چیزهای ناشتته شتده نشتانههایی برای چیزهایی هستتند که
در گفتارند .ناشتتتار همانند گفتار برای همة افراد یکستتان نیستتت .اما
انفعاالت ذهنی ،که چیزهای ناشتته شتده در درجه نخستت نشتانههای
آنها هستند ،فی نفسه برای همة ناع بشر یکسانند ،همچنان که اعیانی
که این انفعاالت نمایانگر ،تصتتایر ،کوی یا مشتتابه آنها هستتتند( ،برای
همة انسانها) یکسانند (.6)16a5-8
این بحث از نشتتانهها ،با تاجه به جایگاهش که مدخل شتتکلگیری قضتتایا و کاربرد
آنها در قیاس استت ،به خابی نشتان میدهد که ارستطا اوالً و بالذات به نشتانههای لفظی
و نحاة داللتت آنهتا نظر دارد نته همتة انااع نشتتتانتههتا .چنین مطلبی بته خابی تاضت تیح
میدهد که چرا نزد پیروان ارسطا و مشائیان دورة اسالمی ،عداللت .غالباً به مثابة داللت
لفظی مارد بررست تی قرار میگیرد .در عین حتال ،ارستتتطا همچنتان کته بته داللتت لفظی
وضتتتعی میپردازد ،به ناع دیگری از داللت لفظی نیز در قالب مثتالی اشتتتاره میکنتد که
همین را میتاان پایه و مایة گستتتترشت تی در جهت تقست تیمبندی انااع داللت لفظی در
دورههای بعدی دانست:
پیشتر گفتیم که نام ،به واستتطة وضتتع استتت که این یا آن چیز را
نشتانگری میکند .هیچ آوایی بالذات نام نیستت :بلکه زمانی نام میشتاد
که ستتتمبل (چیزی) گردد .الفاظ در هم و برهم ،برای مثال آنهایی که
حیاانتات ایتتاد میکننتد ،معنتایی میدهنتد ،امتا هیچ لفظ در هم و برهمی
از این دست ،نام نیست (.)16a28-30
این بخش از گفتارهای ارسطا که به آنچه در کتا سیاست هم آمده شباهت دارد
( ،)1253a9در دست منطقدانان دورة اسالمی گسترش یافته و بنیانی برای داللت لفظی
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طبعی فراهم میآورد .7اما چنانکه در ابتدای مقاله گفته شد ،ارسطا ناع دیگری از نشانهها
یعنی نشانههای غیرلفظی را نیز در آ ار خاد مارد اشاره قرار میدهد ،اما نه در کتا العباره
بلکه در دفتر دوم از کتا تحلیل پیشین و در بحث از قیاس ععالمت ..در دیگر آ ار
ارسطا نیز بدون تقسیمبندی دقیقی میتاان ردپایی از چنین نشانههایی را یافت ،هر چند
نه با تاضیحات تفصیلیای که در بحث از قیاس ععالمت .آمدهاند .برای مثال ،ارسطا در
کتا عدر با پیشگایی در خاا  .به نشانه بادن برخی خاا ها اشاره میکند
( )463a31یا وارد شدن ستاره به سایه را نشانة گرفتگی در نظر میگیرد.)462b28( 8
 .2جايگاه نشانهشناسی در منطق رواقی
در نظام فکری رواقیان منطق جایگاه ویژهای دارد؛ آنها فلستفه را به سته بخش کلی
یعنی فیزیك ،اخالق و منطق تقستتیم نماده و از مثالهای مختلفی برای روشتتن کردن
رابطة این ستته بخش استتتفاده میکردند؛ در مثالی که الئرتیاس از رواقیان نقل میکند
فلستفه مانند حیاانی متستم میشاد که منطق استخاانها ،اخالق گاشت و طبیعیات روح
آن را تشتکیل میدهد؛ در مثال دیگری فلستفه به زمینی زراعی تشتبیه میشتاد که منطق
حصتتتار دور آن ،طبیعیتات درختتان یتا ختاک و اخالق میاة آن را تشتتتکیتل میدهنتد
(.)Laertius, 1925: 151
منطق نزد رواقیان به دو بخش خطابه و دیالکتیك تقستتیم میشتتاد ( Laertius,
9)1925: 151؛ از دیدگاه آنها دیالکتیك ،بخش اصتلی منطق را تشتکیل میدهد و خاد
به دو زیر بخش اصتلی تقستیم میشتاد؛ بخش نخستت ،آنچه در با مدلالها استت و
بخش دوم ،آنچه به گفتار مرباط میشتاد .10بدین ترتیب ،به روشتنی میتاان دریافت که
نشتانهشتناستی (که در بخش نخستت ،یعنی آنچه در با مدلالها استت ،مارد بحث قرار
میگیرد) بخش مهمی از منطق رواقی و در واقع درگاه ورود به استتدالالت و استتنتاجات
منطقی را تشتکیل میدهد؛ بر این استاس ،همة استتداللها و استتنتاجاتی که هستتة اصتلی
منطق رواقی را تشتکیل میدهند ،مانند :ا باتنشتدهها ،تماها ،قضتایا و  ...در همین بخش
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مارد مطالعه قرار میگیرند.
رواقیان الفاظ و سخنان معناداری را که هستی مادی دارند و گاش از آنها مرتعش
میشاد ،نشانة معنا و تصاری در نظر میگیرند که در ذهن نقش بسته میشاد؛ مدلالِ
لفظ ،خاد بر ابژهای فیزیکی داللت میکند و بدین طریق لفظ معنادار با ابژهای در جهان
خارج ارتباط مییابد؛ در عین حال ،از دیدگاه رواقیان معنا یا مدلالی که از طریق آن ،لفظ
OToole
̛
با مصداق خاد در جهان خارج مرتبط میشد ،هستی غیر فیزیکی 11دارد (
.)and Jennings, 2004, 437
نشانه )(σημαῖνον τὸ

مدلال)(τὸ σημαινόμενον

مصداق )(τὸ τυγχάνον

بدین ترتیب ،از دیدگاه رواقیان معنا یا مدلال ،واسطهای در امر داللتِ دو ابژة فیزیکی
در نظر گرفته میشاد و سبب میشاد تا لفظ بتااند بر ابژهای در جهان فیزیکی اطالق
گردد .بر این اساس لفظی که معنایی را حاصل نمیآورد ،نمیتااند بر چیزی داللت کند و
به همین دلیل است که از دیدگاه رواقیان ،واژهای یانانی در عین آنکه برای یانانیان معنا
یا مدلال دارد برای کسی که یانانی نمیداند خالی از مدلال است.13
12

 .3نشانهشناسی نزد پزشکان و شکاکان در دورة باستان
در دورة باستان ،به جز رواقیان که بحث از داللت را جزء اصلی آمازههای نظری خاد
قلمداد میکردند ،پزشتکان و شتکاکان هم بحث نظری از نشتانهها را مارد تاجه قرار داده
و به دست تتتهبنتدی نشتتتانهها میپرداختنتد؛ بر استتتاس گفتتار اموریکاس ،دو نحلة مهم در
15
پزشتتکی دورة باستتتان وجاد داشتتته استتت که از آنها به تتربهگرایان 14و عقلگرایان
تعبیر میشتتتاد؛ یکی از مهمترین تمتایزهتای میتان این دو نحلته را میتاان تمتایتل
عقلگرایان به استتتنتاجهای نظری و انتقاد تتربهگرایان بر چنین استتتنتاجهایی دانستتت
()Hankinson, 2005: 332؛ بررستی دقیق تمایزات این دو نحله خارج از چهارچا
این مقاله استت و در اینجا تنها به تمایزات آنها در خصتاص نشتانهها و چگانگی داللت
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نشتتانهها بر مدلالها پرداخته خااهد شتتد؛ برای این منظار نخستتت باید به تقس تیمبندی
نشتانهها آنگانه که در مباحث آنها وجاد دارد ،اشتاره شتاد؛ نخستتین ناع نشتانه از دیدگاه
این متفکران ،نشتانهای استت که بر مدلالی داللت میکند که ماقتاً مستتار گشتته استت،
اموریکاس چنین نشتتتانتهای را عیتادآور 16.مینتامتد ،در حتالی کته ناع دیگری از نشتتتانتهها
وجاد دارنتد کته بر متدلالهتایی داللتت میکننتد کته بته لحتاظ ذات مستتتتار هستتتتنتد و
اموریکاس آنها را عنشتتانگر 17.مینامد؛ مثالهایی که اموریکاس برای نشتتانة عیادآور.
ذکر میکند :داللت دود بر آتش یا داللت گستیختگی قلب بر مرگ استت و مثالی که وی
برای نشتتتانتة عنشتتتانگر .ذکر میکنتد ،داللتت حرکتت بتدن بر وجاد نف استتتت
()Empricus, 1967: 317؛ بتا تاجته بته این تاضت تیحتات اکنان میتاان بته انتقتاد
پزشت تکتان تتربتهگرا بر عقتلگرایتان تاجته کرد و آن عتدم اعتبتار است تتتداللهتای مبتنی بر
نشتانههای عنشتانگر ،.نزد این متفکران استت؛ از دیدگاه تتربهگرایان راه تتربیای وجاد
ندارد تا وجاد مدلالِ نشتتانههای عنشتتانگر .را ا بات کرد و به همین ستتبب ،بر خالف
دیدگاه عقلگرایان نمیتاان از چنین نشتتانههایی در فرآیند استتتدالل استتتفاده کرد و بر
اساس آنها نظریهپردازی نماد (.)Hankinson, 2005: 333
در عین حال ،اموریکاس هنگام گزارش دیدگاههای رواقی ،تقسیمبندیای مشابه با
تقسیمبندی پزشکان از نشانهها را به آنها نسبت میدهد؛ همانطار که تتربهگرایان
انتقادات خاد بر عقلگرایان را بر عدم اعتبار نشانههای عنشانگر .در استداللها و نقش
نامشخ آنها در گذار از پدیدارها به امار مستار و نا آشکارا متمرکز کرده بادند ،شکاکان
هم مانند تتربهگرایان ،انتقادات مشابهی را بر رواقیان مطرح میکردند و بدین ترتیب
ماضعی مشابه با پزشکان تتربهگرا در خصاص نشانههای عنشانگر .اتخاذ میکردند.
اکنان پرسشی که مطرح میشاد این است که تمایز میان نشانههای عیادآور .و عنشانگر،.
در اصل ،تمایزی رواقی است یا تمایزی است که نخست ،پزشکان تتربهگرا و عقلگرا
مارد نظر قرار دادهاند؛ جیمز آلن در پژوهش خاد نشان داده است که منشاء تمایز میان
نشانههای عیادآور .و عنشانگر ،.منازعات و جدالهای نظری میان پزشکان باده است؛
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وی ،ربرت فیلیوسان را سلف خاد در بیان چنین دیدگاهی معرفی کرده و دیدگاه وی را
مارد تأیید قرار میدهد (.)Allen, 2001: 88
 .۴داللتهای غیر لفظی و تأثیرات نشانهشناسی باستان
ابن ستتینا ،در کتا شتتفاء به تقستتیمبندی دقیق انااع داللت لفظی نمیپردازد و از
اشتارههای جستته و گریختهای که همانند ارستطا به برخی از داللتهای لفظی غیر وضتعی
دارد ،اینگانه برداشتت میشتاد که چنین داللتهایی برای وی اهمیتی استاستی نداشتته و
تاجه اصتلی وی به داللتهای لفظی وضتعی باده استت .18این مطلب زمانی بهتر دریافت
میشتتاد که بدانیم ابنستینا در کتا های اشتتارات و منطق المشتترقیین نیز که از اقستتام
داللت بحث میکند ،صترفاً به داللت لفظی وضتعی و تقستیمات ستهگانة آن یعنی داللت
لفظی مطابقی ،تضتتتمنی و التزامی تاجه دارد؛ مشتتتابه ابنستتینا ،بهمنیار در التحصتتیل
(بهمنیار ،)13 :1375 ،ستتهالن ستتاوی در البصتتائر النصتتیریه (ستتاوی )60 :1383 ،و
ستهروردی در منطق تلایحات (ستهروردی )3 :1334 ،بحث از داللت را صترفاً به داللت
لفظی اختصتاص میدهند و تنها از داللتهای ستهگانة لفظ به مطابقی ،تضتمنی و التزامی
که نخستتتین بار ابنس تینا در منطق دورة استتالمی مارد تاجه قرار داده ،ستتخن به میان
میآورند .در این میان فخررازی ،با بررستی نحاة نشتانگری در داللتهای وضتعی ،میان
داللت وضتتعی مطابقی و داللتهای تضتتمنی و التزامی تمایز میگذارد و آنها را قستتم
دیگری از داللتت و در عرض داللتتهتای وضتتتعی معرفی میکنتد و از عناان داللتتهتای
عقلی برای آنها بهره میگیرد:19
داللت لفظ بر معنی ،یا وضتتعی استتت و یا عقلی .داللت وضتتعی،
داللت لفظ بر تمامِ مستتمّی استتت؛ زیرا میدانیم که داللت هر لفظ بر
تمام مستمّی به لحاظ عقلی ،غیر واجب استت و داللت عقلی ،داللت لفظ
استتتت بر الزمِ مست تمّی؛ و این الزم ،اگر داختل در آن بتاشتتتد ،داللتت،
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عتضتمن .خااهد باد و در غیر اینصتارت ،عالتزام( .رازی-21 :1381 ،
.)19
بدین ترتیب ،میتاان نتیته گرفت که مبحث داللت در منطق دورة استتالمی که در
ابتدا ،صتترفاً به داللتهای لفظی اختصتتاص داشتتته ،متأ ر از گفتارهای ارستتطا در کتا
العباره شتکل گرفته استت؛ ابنسینا ،مطالب ارسطا در این بخش را با تاجه به دیگر منابعی
که احتماالً در اختیار داشتته ،اندکی بستط داده و تقستیمبندی ستهگانهای را برای داللت
لفظی ارائه کرده استت .در کنار تأ یر روشتن ارستطا بر منطقدانان دورة استالمی ،ممکن
استتتت آمازههتای رواقی نیز تتأ یری غیر مستتتتقیم بر مبحتث عداللتت .در منطق دورة
استالمی داشتته باشتند ،اما باید به یاد داشتت که آمازههای رواقی تأ یری بر تقستیمبندی
ستتهگانة داللت لفظی به مطابقی ،تضتتمنی و التزامی نداشتتتهاند ،چرا که در منابع ماجاد،
شتاهدی در دستت نیستت که رواقیان به چنین تقستیمبندیای اشتاره کرده باشتند .در عین
حال ،این امکان وجاد دارد که منطقدانان دورة استتالمی در تقس تیمبندی داللت به انااع
لفظی و غیرلفظی از رواقیان به صتتارت غیرمستتتقیم تأ یر پذیرفته باشتتند؛ در ادامه ،به
بررسی این فرضها پرداخته خااهد شد.
تصتریح به تقستیمبندی داللت به انااع لفظی ،عقلی و طبعی در آ ار منطقدانان دورة
استتتالمیِ پیش از قرن هفتم ظهار چنتدانی نتدارد؛ یکی از منطقدانی کته پتا را فراتر از
داللتهای ستهگانة لفظی وضتعی ابنستینا میگذارد و آشتکارا قستم دیگری از داللت را در
عرض داللت لفظی وضتعی مارد اشتاره قرار میدهد ،20افضتل الدین خانتی استت؛ وی در
کتا کشف االسرار در کنار داللت لفظیِ وضعی به داللت لفظی طبعی اشاره میکند:
داللت وضتتعیِ لفظ بر معنا ،یا بهواستتطة وضتتع لفظ به ازاء آن معنا
استت و این داللت عمطابقه .استت و یا به-واستطة وضتع لفظ به ازاء آن
چیزی استت که مشتتمل بر آن معنا استت و این داللت عتضتمن .استت و
یا به ازاء آن چیزی استت که در ذهن ،مستتلزم خارجی (آن معنا استت) و
این داللت التزام استت و قید داللت وضتعی (که در ابتدا آورده شتد) برای
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کنتار گتذاشتتتتن داللتت بتالطبع استتتت متاننتد داللتت آخ بر درد و اُف بر
نارضایتی (خانتی.)10 :1389 ،
پ از خانتی ،دیگر منطقدانتان دورة استتتالمی نیز بتا اضتتتافته کردن داللتت لفظی
طبعی در کنار داللت لفظی وضتعی ،این ناع داللت را نیز مارد تاجه قرار دادند و در عین
حال ،ناع ستتامی از داللت لفظی یعنی داللت لفظی عقلی را نیز به دو قستتم یاد شتتده،
21
اضتتافه نمادند؛ برای مثال ،چنین تقس تیمی از داللت را در بیان الحق و لستتان الصتتدق
ارمای و احتماالً متأ ر از آن در التاهر النضید عالمه حلی میتاان مشاهده کرد:
داللت ،فهم معنای لفظ استت ،در هنگام اطالق یا تخیل آن نستبت
به کستی که به وضتع آن عالم استت و داللت ،طبیعی استت مانند داللت
عاُح ،اُح .بر درد ستینه و عقلی استت مانند داللت صتدا بر صتدا کننده و
وضعی است که از وضع واضع ،حاصل میشاد( 22حلی.)24 :1392 ،
تا اینجا ،تقستیمبندی صتارت گرفته از داللت را میتاان همچنان همخاان با ستنت
ارستتطایی در ابتدای العباره دانستتت ،چرا که در همة انااع داللتهای مارد بحث ،صتترفاً
رابطة میان لفظ و معنا مارد نظر استت و این همان رابطهای استت که ارستطا در ابتدای
العباره به آن اشتتاره کرده باد؛ با قطبالدین رازی تغییر مهمی در نظریة داللت صتتارت
میگیرد و آن تاجه به داللتهای غیر لفظی استت .قطبالدین رازی در شترح شتمستیه و
شتترح مطالع با تقس تیم داللت به لفظی و غیر لفظی ،انااع داللتها را در ذیل آنها مارد
تاجه قرار میدهد:
و اگر دال ،لفظ باشتد؛ داللت ،لفظی استت؛ در غیر اینصتارت ،غیر
لفظی است .مانند داللت خط و عقد و اشارات (رازی.)83-84 :1386 ،
قطب الدین رازی هم در شرح شمسیه و هم در شرح مطالع ،صرفاً بحث مختصری را
بته داللتتهتای غیرلفظی اختصتتتاص میدهتد و از آنجتا کته این داللتتهتا را ذیتل مبحتث
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الفاظ مارد بررستی قرار میدهد ،تمرکز خاد را همچنان که در ستنت منطقی پیش از وی
رایج استتت ،صتترفاً به داللتهای لفظی معطاف میکند .پرستتشتتی که در اینتا مطرح
میشتاد این استت که آیا قطبالدین رازی نخستتین کستی استت که در دورة استالمی
داللتهای غیر لفظی را مارد شتناستایی قرار داده استت یا نه؛ در پاستا به این پرستش،
همچنان که پیشتر گفته شتد ،باید تاجه داشتت که منطقدانان متقدم دورة استالمی مانند
ابنست تینتا در بحتث از قیتاس عالمتت بته داللتتهتای غیرلفظی اشتتتاره میکردنتد ،امتا این
بحثها را بهصتتارت منستتتم و در کنار ستتایر انااع داللت در نظر نمیگرفتند .بنابراین
میتاان گفت که قطبالدین رازی نخستتین منطقدانی استت که داللتهای غیرلفظی را
در کنار داللتهای لفظی مارد بررستتی قرار میدهد .در عین حال ،باید تاجه داشتتت که
وی نخستتین منطقدان و نه نخستتین اندیشتمند دورة استالمی استت که بهطار خاص به
داللتهای غیرلفظی تاجه کرده استتت .تاجه به آمازههای متکلمان نشتتان میدهد که
آنها بیش از منطقدانان ماضتتتاعهای مرتبط با داللتهای غیرلفظی را مارد تاجه قرار
میدادند .برای مثال مقدسی در کتا البدء و التاریا در با داللت چنین میگاید:
میگایم برخی از دالیتل بته وجته یتا وجاهی ،ماافق متدلال هستتتتنتد
مانند اینکه ما قستتمتی از اجستتام را میبینیم و این داللت بر کل آنها
میکند ،چه متصتل باشتند و چه منفصتل و برخی از دالیل ،به وجهی از
وجاه ،یا ستببی از استبا با مدلال ماافق نیستتند مانند داللت صتدا بر
صتتاحب صتتدا که مانند هم نیستتتند و داللت فعل بر فاعل که به هم
شتتتباهت ندارند و داللت دود بر آتش که مشتتتابه یکدیگر نیستتتتند ...
(مقدسی ،بیتا.)36 :
این عبارتها بیش از آنکه به داللتهای لفظی اشتاره داشتته باشتند ،داللتهای غیر
لفظی را وجته نظر قرار میدهنتد؛ این ماضتتتاع را بته خابی در مثتالهتایی میتاان دیتد کته
مقدسی برای دال و مدلال میآورد .از سای دیگر تاجه به مثالهای مقدسی ،این احتمال
را تقایتت میکنتد کته مثتالهتایی کته منطقدانتان دورة استتتالمی برای داللتت لفظی عقلی
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آوردهاند از آ ار وی یا دیگر متکلمان گرفته شتده باشتند ،چرا که در اغلب آ ار منطقدانان
دورة استتالمی ،مثالی که برای داللت لفظی عقلی آمده استتت ،داللت صتتات بر صتتاحب
صتات میباشتد؛ از جملة این آ ار میتاان به التاهر النضتید (حلی )24 :1392 ،و درةالتاج
(شتیرازی )306 :1385 ،اشتاره کرد؛ همین مثال با اندکی تغییر در شترح شتمستیه (رازی،
 ،)84 :1386شتتترح مطتالع (رازی )103 :1391 ،و حتاشت تیته مالی عبتداهلل (مالی عبتداهلل،
 )23 :1430نیز آمده است.
با تاجه به آنچه در خصتتاص داللتهای غیرلفظی گفته شتتد ،میتاان دو احتمال را
در خصتتاص تأ یرپذیری منطقدانان در طرح داللتهای غیر لفظی در آ ار منطقیشتتان
مطرح کرد؛ نخستتتت اینکته داللتتهتای غیرلفظی ،متتأ ر از آمازههتای متکلمتان در آتار
منطقدانان دورة استالمی وارد شتده باشتد؛ در این حالت پرستشتی که مطرح میشتاد این
استتت که بحث از داللتهای غیر لفظی ناآوری متکلمان استتت یا اینکه آنها نیز این
بحث را از آ ار دیگر اندیشتمندان برگرفتهاند؛ پاستا بدین پرستش نیازمند بررستی دقیق آ ار
متکلمان در دورههای مختلف و اندیشتههای استاستی آنها میباشتد ،فان اس 23با انتام
چنین پژوهشتی در خصتاص تأ یر اندیشتههای رواقی بر متکلمان ،این تأ یر را مارد تأیید
قرار داده است:
این مشتتتابهتت (دیتدگتاه متکلمتان) بتا منطق رواقی ،نته تنهتا از لحتاظ
طرز تنظیم دستتگاه بلکه از لحاظ واژگان نیز حیرتانگیز استت ،عدلیل.
ترجمة درستت لفظ یانانی ستمیان با همة مالزمات آن استت و عمدلال.
ترجمة درستتتت لفظ یانانی ستتتمیاتان یا ستتتماینامنان و عداللت .یا
استتدالل مطابق با یانانی ستمیاستی  .حتی به مثال معروف دود و آتشِ
سکستاس اشاره کرده است (فاناس.)42-43 :1366 ،
بنابراین ،بر استاس فرض نخستت میتاان گستترش احتمالی داللتهای غیر لفظی در
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منطق دورة استالمی را متأ ر از متکلمان و به واستطة آنها متأ ر از رواقیان در نظر گرفت؛
فاناس در مقالة خاد به چگانگی تأ یرپذیری متکلمان از آمازههای رواقی اشتاره نمیکند
و همین امر یکی از حلقتههتای مفقاده در تتأ یر انتدیشتتتههتای رواقی میبتاشتتتد؛ گاتتاس بتا
بررستی آ ار مترجمان عربی در نهضتت ترجمه نشتان داده استت که تأ یر آمازههای رواقی
بر اندیشتمندان دورة استالمی هیچگاه مستتقیم نباده استت و در طال نهضتت ترجمه ،هیچ
ا ری از اندیشمندان رواقی به عربی ترجمه نشده است ()Gutas, 1994: 4959؛ بدین
ترتیب الزم استت تا شتیاة تأ یر آمازههای رواقی بر متکلمان تاضتیح داده شتاد؛ گاتاس در
خصتاص تأ یر آمازههای منطقی رواقیان بر اندیشتمندان دورة اسالمی معتقد است که این
تأ یر عمدتاً از طریق آ ار استکندر افرودیستی و جالیناس باده استت ( Gutas, 1994:
 .)4961بنتابراین میتاان انتظتار داشتتتت کته متکلمتان نیز از طریق آتار آنهتا بتا آمازة
عداللت .آشتنا شتده باشتند؛ در عین حال ،چنانکه پیشتر دیدیم در آ ار پزشتکان نیز تاجه
ویژهای به نشتانهها و تقستیمبندی آنها وجاد داشتته ،بنابراین کامالً محتمل استت که از
طریق آ ار جالیناس ،دیدگاههای آنها نیز در اختیار اندیشتمندان دورة استالمی قرار گرفته
باشتد .از ستای دیگر ،فهرستت بلندِ آ ار جالیناس به خصتاص آ ار پزشتکی وی که تاستط
حنین بن استحاق به عربی ترجمه شتدهاند؛ به خابی نشتان از تأ یر و نفاذ اندیشتههای وی
در میان اندیشمندان دورة اسالمی دارد.
امتا احتمتال دیگری کته در تاجته منطقدانتان بته داللتتهتای غیرلفظی میتاان در نظر
گرفت ،تأ یر شتترحهای شتتارحان ارستتطا در ابتدای دوران استتالمی همگام با تأ یر آراء
رواقیان و پزشتکان باستتان بر این شتارحان استت .در حاشتیهای 24که بر بخشتی از ترجمة
عربی عبارتهای ارستطا در کتا تحلیل پیشتین تاستط منطقدانان دورة استالمی ناشتته
شتده و عبدالرحمن بدوی آن را در تصتحیح خاد آورده استت ،مطالبی آمده استت که تأ یر
اندیشههای رواقیان و جالیناس را بر منطقدانان متقدم دورة اسالمی نشان میدهد:
یا اینگانه استت که عالمت ،بر آنچه که دلیل آن استت ،تقدم دارد؛ مانند لرزش لب
در بیماریهای ستتخت که دال استتت بر کبادی و مانند خارش بینی در برخی از بیماران
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که دال استت بر خان دماغ شتدن و یا همراه با چیزی استت که عالمت آن استت مانند دود
که همراه با آتش استت و یا متأخر از چیزی استت که عالمت آن استت ،مانند خاکستتر که
دال بر وجاد آتش است (ارسطا.)313 :1980 ،
تاجه به مثالهایی که در این متن آمده است ،تأ یر آمازههای رواقی و پزشکان دورة
باستان بر منطقدانان دورة اسالمی را مارد تأیید قرار میدهد؛ چرا که مثال دود و آتش
مثالی است که همااره مارد عالقة رواقیان و پزشکان باستان باده است25؛ از سای دیگر،
دو مثال از مثالهای متن باال ،مثالهایی از رشتة پزشکی هستند و میتاان آنها را به
واسطة جالیناس متأ ر از پزشکان دورة باستان دانست .بدین ترتیب ،احتمال دیگری در
اینجا مطرح میشاد و آن تأ یر مستقیم آ ار جالیناس و به تبع وی تأ یر غیر مستقیم
آمازههای پزشکان دورة باستان و رواقیان در شکلگیری مبحث داللتهای غیر لفظی بر
منطقدانان قرون ششم و هفتم به واسطة شرح و حاشیههای منطقدانان قرون نخستین
هتری است؛ این امر زمانی محتملتر میشاد که دریابیم ،در زمانی که این حاشیه ناشته
شده (احتماالً قرن سام هتری) آ ار منطقی جالیناس برای چند نسل بر مطالعات منطقی
در بغداد مسلط بادهاند (.)Street, 2004: 523
 .5تعريف داللت نزد منطقدانان متأخر و تأثیر آموزههای ارسطو
با بستط و گستترش نظریة داللت و تقستیمات آن در قرنهای شتشتم و هفتم هتری،
تغییر دیگری نیز در این حازه اتفاق میافتد و آن بازنگری در تعریفی از داللت استتت که
نزد منطقدانان متقدمِ دورة استالمی وجاد داشتت؛ مهمترین تعریفی که از عداللت .پیش
از قرن هفتم وجاد داشت ،تعریفی باد که ابنسینا در شفاء ارائه کرده باد:
و معنی داللتِ لفظ آن است که هرگاه در خیال ،لفظِ مسماع ترسیم
شاد ،معنی آن در نف ترسیم گردد (ابنسینا.)4 :1404 ،
این تعریف را میتاان ناظر به گفتارهای ارستطا در ابتدای العباره دانستت که کامالً با
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چهارچا مباحث ارستطا در العباره همخاان استت؛ در عین حال ،پ از ابنستینا در آ ار
دیگر منطقدانان دورة استالمی ،یا تعریفی از داللت نمییابیم ،مانند بصتائر النصتیریه و یا
تعریفی کم و بیش مشتابه با همین تعریف ابنستینا مییابیم مانند تعریفی که عالمه حلی
در التاهر النضتید ارائه میکند (حلی .)24 :1392 ،ویژگی این تعریف آن استت که صترفاً
بته داللتتهتای لفظی نظر دارد؛ بنتابراین هنگتامی کته داللتتهتای غیر لفظی مارد تاجته
منطقدانی مانند قطبالدین رازی قرار میگیرند ،متبار میشتاد تعریف دیگری از داللت
ارائته نمتایتد کته اقستتتام غیر لفظی را نیز در بر بگیرد؛ بتدین ترتیتب تعریفی از داللتت ارائته
میشاد که پ از قطبالدین رازی ،مارد قبال اکثر منطقدانان واقع میشاد:26
بادن شت ت بته حتالتی کته از علم بتدان ،علم بته چیز دیگری الزم آیتد
(رازی.)83 :1386 ،
با تاجه به اینکه تعریف ابن ست تینا از عداللت .همخاان با گفتار ارستتتطا در العباره
استتت ،ممکن استتت گمان شتتاد که تعریف قطبالدین رازی بهواستتطة متکلمان متأ ر از
رواقیان یا پزشتکان بیان شتده استت؛ اما باید تاجه داشتت که تعریف رواقیان از عنشتانه.
کامالً با این تعریف متفاوت استت ،آنها نشتانه را مقدم شترطی صتادقی در نظر میگرفتند
که بر تالی همان گزاره داللت میکرد ()Empricus, 1967: 367؛ نکتة جالب اینکه
بر خالف انتظار ما ،تعریفی که قطبالدین رازی از عداللت .ارائه میکند شتتباهت زیادی
با تعریفی دارد که ارسطا از نشانه در انتهای دفتر دوم تحلیل پیشین ،بیان کرده است:
هر آنچه که اگر باشتد ،چیز معین دیگری باشتد ،یا اگر پیش یا پ
از آن چیز رخ دهد ،آن چیز رخ دهد ،نشانة وجاد یا رخداد آن چیز خااهد
باد (.)70a 8-10
در عینحال ترجمة عربی گفتار ارستطا تاستط تذاری شتباهت تعریف ارائه شتده تاستط
قطبالدین رازی را بهتر نشان میدهد:
چیزی که با وجاد یافتنش ،چیز (دیگری) ماجاد میشتتاد؛ یا چیزی
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که با بادنش ،چیز (دیگری) هستتتتی مییابد ،نشتتتانة بادن یا وجاد آن
شیء (دیگر) است (ارسطا.)313 :1980 ،
تفاوت میان تعریف ارسطا با تعریفی که قطبالدین رازی ارائه میکند ناشی از تاجه
ارسطا به عنشانه .و تمرکز قطبالدین رازی بر خاد مفهام عداللت .است و به عبارت
دیگر قطبالدین رازی با انتقال تأکید از عنشانه .به عداللت ،.داللت را به مثابة درک و
دریافت نشانه تاضیح میدهد.
نتیجهگیری
در دورة باستتان ،سته گروه از اندیشتمندان ،یعنی مشتائیان پیرو ارستطا ،پزشتکان و
رواقیان به بحث از نشتانهها پرداخته و ستنت پاره پارة نشتانهشتناستی باستتان را به وجاد
آوردند .از این میان تأ یر ارستطا و شتاگردانش بر منطقدانان دورة استالمی بیش از بقیه
باد .بدین ترتیب ،مبحث عداللت .در منطق دورة استتتالمی ،در درجة نخستتتت متأ ر از
آمازههای ارستتطا و شتتاگردانش در ابتدای العباره شتتکل گرفت؛ ابن ستتینا با تاجه به
گفتارهای ارستطا در العباره ،به بررستی دقیقتر داللتهای لفظی وضتعی و تقستیمبندی
آنهتا پرداختت و همگتام بتا ارستتتطا در بحتث از قیتاس عالمتت ،بتدون پیانتد محکمی بتا
مباحث العباره به بررستتی نشتتتانههای غیرلفظی پرداخت .این در حالی باد که با نگارش
کتا اشتارات و نحاة جدید بیان آمازههای منطقی ،نه تنها مباحث نشتانهشتناختیِ قیاس
عالمت در مبحث داللت وارد نشتتد ،بلکه با کنار گذاشتتته شتتدن این مبحث ،داللتهای
غیرلفظی از کانان تاجه منطقدانان دور شدند.
نخستین بارقههای گسترش نظریه داللت را نزد فخرالدین رازی و پ از وی در
کشف االسرار خانتی و با معرفی داللت لفظی طبعی میتاان یافت .پ از رازی و خانتی
در آ ار ارمای ،عالمه حلی و قطبالدین شیرازی ،داللت لفظی عقلی نیز مارد اشاره قرار
میگیرد و نهایتاً در آ ار قطبالدین رازی ،داللتهای غیر لفظی وارد شده و تعریفی از
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داللت ارائه میشاد که داللتهای غیر لفظی را نیز در بر میگیرد .تاجه به مثالهای به
کار گرفته شده تاسط منطقدانان ،این فرضیه را محتمل میسازند که این منطقدانان در
گسترش نظریة داللت از متکلمان و به واسطة آنها از رواقیان و پزشکان دورة باستان
متأ ر شدهاند .از سای دیگر ،تعریف قطبالدین رازی از عداللت ،.شباهت قابل مالحظهای
با تعریف ارسطا از نشانه در انتهای تحلیل پیشین دارد و این احتمال وجاد دارد که
قطبالدین رازی در ارائة این تعریف متأ ر از ارسطا و در طرح انااع داللتهای غیر لفظی،
متأ ر از آ ار منطقدانان متقدم دورة اسالمی ،از جملة حااشی و شرحهای آنها بر این
بخش از تحلیل پیشین ارسطا باده باشد .در عین حال ،کامالً محتمل است که این حااشی
بهطار مستقیم متأ ر از جالیناس و به شکل غیر مستقیم متأ ر از آمازههای رواقیان و
پزشکان دورة باستان بیان شده باشند؛ بدین ترتیب میتاان تأ یر آمازههای سه گانة ارسطا،
رواقیان و پزشکان دورة باستان را در شکلگیری نهایی مبحث داللت در دورة اسالمی
مارد تأیید قرار داد.

پینوشتها
 1عدم تاجه به نظرات اندیشمندان غیر ارسطایی در این حازه را میتاان در پژوهشهایی
مشتاهده کرد که به اجمال به پیشتینة این ماضاع اشاره کردهاند؛ برای نمانهای از چنین
پژوهشهتایی ،نگتاه کنیتد بته (جمشت تیتدیمهر و کهنستتتال )20 :1393 ،و (وفتائیتان و
برخارداری.)122-123 :1394 ،
 2قیاس عالدلیل .و عالعالمة..
 3خااجه نص تیرالدین طاس تی ،در تعریف قیاس عالمت چنین میآورد :عضتتمیری باد که
اوستطش عالمت حصتال اکبر باد در اصتغر( .طاستی .)338 :1361 ،ارستطا در انتهای
دفتر دومِ تحلیل نخستتت ،ستتعی میکند تا دیگر انااع استتتداللها را بر استتاس قیاس
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حملی ،بررستی کند و بر همین استاس به ستراغ نشتانهها نیز میرود و تالش میکند تا با
افزودن مقتدمتة دیگری بته چنین گزارههتایی ،آنهتا را ذیتل قیتاس حملی درآورد .نتیتتهای
که ارستطا در این بخش میگیرد این استت که تنها نشتانههایی که در قالب شتکل اول
میتاانند بازآرایی شاند ،حتیت منطقی دارند و اعتبار منطقی دیگر نشانهها را نمیتاان
پذیرفت (.)70a30-70b5
 4در عین حال در منابع رواقی نیز مثالی مشتتابه با مثالی که ارستتطا در این بخش آورده
است ،وجاد دارد و احتماالً همین امر سبب اشتباه عثمان امین گردیده است؛ اموریکاس
در هنگام تاضتیح دیدگاههای رواقی در خصتاص نشتانهها و رابطة آنها با گزارة شترطی
به این مثال اشاره میکند:
آنها (رواقیان) مقدم گزارة شتترطیای را که از صتتدق شتتروع و به
صتدق ختم میشتاد ،پیش-مقدم ( )Pre-antecedentمینامند .این
مقدم ،تالی را آشتتکار میستتازد( ،همانطار که) درک (جملة) عاین زن
شتیر دارد .در (گزارة) شترطی عاگر این زن شیر دارد ،این زن حامله شده
استتت( ،.جملة) عاین زن حامله شتتده استتت .را روشتتن میستتازد
(.)Empiricus, 2007: 94
اما عالوه بر ستبقت زمانی ارستطا بر رواقیان ،بافتی که ابن ستینا این مثال را در آن آورده،
نیز نشتان میدهد که این مثال را از ارستطا و نه رواقیان گرفته استت (ابن ستینا:1964 ،
.)574
 5مطابق با عبارت یانانی “ ”τὰ ἐν τῃ φῶνῃو اندکی متمایز با ترجمة کاک.
 6ستواستگزار آرش کرامتی هستتم که در این بخش ،از ترجمة منتشتر نشتدة وی از متن
یانانی ساد بردهام.
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 7فارابی در تاضتیح گفتار ارستطا به بنیانهای داللت طبعی که مستتلزم وضتع و قرارداد
نیستت ،نزدیك میشتاد و چنین مینایستد :و اللفظ ان کان مرکبا من حروف ،فان هذه
الحیاانات تصتتات بما ها لفظ ،و ان لم تکن حروفا نعرفها نحن .على انا نشتتاهد کثیرا
من هذه الحیاانات التی لدینا ،مثل المعز و غیرها ،تصتتات باشتتیاء مرکبة من حروف
نعرفها ،و هى اصتتااتها التی لها بالطبع و لستتت ارید بها الطیار التی تلقن االلفاظ مثل
الببغاء و العقعق ،بل التی تصات التصایت الذی لها بالطبع (فارابی.)19 :1409 ،
 8این اشتاره به کتا عدر با پیشتگایی در خاا  .را مدیان داوری ناشتناستی هستتم ،که
به ارزیابی مقاله پرداختند.
 9تاصتیفی که در اینجا از نظام فکری رواقیان و منطق آنها میآید ،برداشتت غالب آنها
میباشتتد .برای دیگر دیدگاههایی که در مکتب رواقی در این خصتتاص وجاد داشتتته
است ،رجاع شاد به (.)Laertius, 1925: 153
 10متأستتفانه در ترجمة هیک  ،برای زیربخشهای دیالکتیك عبارت ( Subjects of
 )discourse and languageآمتده استتتت کته بته هیچوجته دیتدگتاه رواقیتان در
خصتاص نشتانهها و مدلالهای آنها را منعک نمیکند؛ اصتل یانانی این بخش چنین
است (:)Laertius, 1925: 152
(τὴν διαλεκτικὴν εἴς τε τὸν περὶ τῶν σημαινομένον καὶ τῆς φωνῆς
)τόπον

چنانکه مالحظه میشتاد ،در متن یانانی صتراحتاً به اصتطالح مهم ()σημαινομένον
اشاره شده است که رواقیان از آن برای مدلال نشانهها استفاده میکردند؛
ἀσῶμα
σωματα

11
12

 13میت بته درستتتتی بته مشتتتکلی کته در گزارش اموریکاس از دیتدگتاه رواقیتان در بتا
نشتانهها وجاد دارد ،اشتاره میکند .چنانکه گفته شتد از دیدگاه رواقیان لفظ و مصتداق،
ابژهای مادی و مدلال که همان معناستتت ،ابژهای غیر مادی استتت؛ در عین حال ،بنابر
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گزارش اموریکاس ،رواقیان گزارهها را از ستنا مدلالها یا معانی در نظر میگیرند و بر
این استاس ،از دیدگاه آنها گزارهها نمیتاانند ابژهای مادی باشتند ،بلکه الجرم از ستنا
معانی هستتند؛ اما بر استاس دیگر گزارشهای اموریکاس از آمازههای رواقی ،رواقیان
مقدم گزارة شرطی صادق با برخی شرایط را به مثابة نشانة تالی آن در نظر میگرفتهاند،
بدین ترتیب گزارة مقدم باید ابژهای مادی باشتد و مدلال آن ،که در تالی گزارة شترطی
قرار دارد ،ابژهای غیرمادی؛ این در حالی استت که هم مقدم و هم تالیِ گزارة شترطی ،از
یك سنا ،یعنی گزاره هستند ()Mates, 1961: 13؛ در عین حال یکی از راهحلهای
ممکن که با کلیت آمازههای رواقی هماهنگ استت ،این استت که نشتانه نزد رواقیان را
صتتترفتاً ابژهای فیزیکی در نظر نگیریم بلکته آن را اعم از ابژة متادی و غیر متادی لحتاظ
کنیم؛ بدین ترتیب همانطار که از داللت لفظ بر معنا ستخن گفته میشتاد ،میتاان از
داللت میان معانی ستخن به میان آورد؛ چنین دشتااریهایی در درک آمازههای رواقی
در دورة باستتان پستین ( )Late antiquityو در گفتار منطقدانانی مانند فیلاپاناس و
ست تیمولیکاس نیز وجاد داشت تتته استتتت؛ در این زمینته نگتاه کنیتد بته ( kneal and
.)Kneal, 1971: 142-143
14

Empiricists
Rationalists
16
Commemorative
17
Indicative
15

 18ابنستینا در کتا شتفاء ،از اصتطالح داللت طبیعیه در هنگام تاضتیح طیفی از داللتها
بهره میگیرد کته دال و متدلال در آنهتا از تابتت بته متغیر تغییر میکننتد (ابنست تینتا،
1404ق)5 :؛ عالوه بر این ،وی بدون نام بردن از داللت لفظی طبیعی ،به داللت عآخ.
بر عدرد .اشاره میکند (ابنسینا.)9 :1404 ،
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 19باید تاجه داشتت که این نظر فخررازی با دیدگاه غالب اندیشتمندان متفاوت استت ،چرا
که تقریباً اغلب منطقدانان دورة استالمی داللتهای التزامی و تضتمنی را دستتهای از
داللتهای لفظی وضعی در نظر میگیرند.
 20پیش از این گفته شتد که ابن ستینا در شتفاء ،به داللتهای وضتعی طبعی اشتاره کرده
است ،اما تأکیدی بر این ناع از داللتها نداشته است.
 21ارمای در در بیان الحق و لسان الصدق ،چنین میگاید:
اللفظ التدال علی معنی بتالعقتل کتداللتته علی الالفظ و بتالطبع کتداللتة
ع فٌ ،.علی الضتر و عآخ .علی الاجع خارج عن هذه األقسام.
 22عبارت عالمه حلی چنین است:
الداللة هی فهم المعنی من اللفظ عند إطالقه و تخیّله بالنستبة إلی العالم بالاضتع؛ و هی
طبیعیّة کداللة عاُح اُح .علی ذی الصتتتدر و عقلیة کداللة الصتتتات علی المصتتتات و
وضعیة مستفادة من وضع الااضع.
اگر با دقت بیشتتری به این تعریف تاجه شتاد ،روشتن میگردد که این تعریف در اصتل به
داللتتهتای لفظی وضتتتعی نظر دارد و نته همتة داللتتهتای لفظی؛ چرا کته قیتد ععتالم
بالاضتع .ستبب میشتاد تا داللتهای لفظی عقلی و طبعی کنار گذاشتته شتاند .با این
همه ،عالمه حلی در هنگام برشتمردن انااع داللتهای لفظی از شتمال تعریف یاد شتده
عدول میکند و داللتهای لفظی عقلی و طبعی را در کنار داللت لفظی وضتتتعی مارد
اشتتاره قرار میدهد .این مطلب زمانی روشتتنتر میشتتاد که به تعریف شتتم الدین
شتهرزوری از داللت در کتا الشتترة االهیه تاجه شتاد که ظاهراً عالمه حلی تعریف
خاد را از آنتا آورده است:
الداللة اللفظ ها فهم المعنی من اللفظ عند إطالقه و تخیّله بالنستتبة إلی العالم بالاضتتع
(شهرزوری.)52 :1383 ،
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شتتهروزی ،بر خالف عالمه حلی ،پ از ذکر این تعریف ،چنانکه مقتضتتای آن استتت،
صتترفاً به داللتهای لفظی وضتتعی میپردازد و متعرض ستتایر انااع داللتهای لفظی
نمیشاد.
Van Ess

23

 24متأسفانه به نایسنده این شرح ،اشارهای نشده است.
 25چنین مثالی را میتاان در حاشتیه مالی عبداهلل ،برای داللت غیر لفظی عقلی نیز یافت
(مالی عبداهلل.)23 :1430 ،
 26رای مثال نگاه کنید (مالی عبداهلل.)23 :1430 ،
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