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  چكيده
 بـر را  گـزاره  ،»عبـارت  دربـارة «فصل چهارم  درمشهور، ارسطو  رياساس تفس بر

 »انيب« پنجم، فصل انيپا در يو حال نيبا ا. كند يم فيتعر كذب و صدق اساس
 يهـا  مقاله بـا توجـه بـه فصـل     نيدر ا. كند يمطرح م »ساده« ةگزار از را يگريد

ـ تعر واقـع در گـر، يد انيـ كه آن ب شود يچهارم و پنجم استدالل م  بـه    گـزاره   ف ي
 در ييهـا  لفـه ؤم عنـوان  به نگرفتن،  تعلق و رفتنگ  قتعل اساس بر مطلق صورت
از مفسـران از بخـش    يبرخـ   ِر يمنظور ابتدا تفسـ  نيا يبرا. است ،تيواقع ةحوز

ـ تعر  ِي سپس نادرست. شود يم ريفصل چهارم و فصل پنجم تقر يانيپا گـزاره   في
ـ ا يها يبر اساس صدق و كذب و ناسازگار بـا مـتن ارسـطو مـورد      ريتفسـ  ني

ـ تقر ارسطو متن از ينهاد شيپ ريتفس گاه آن. رديگ يقرار م يبررس  و شـود  يمـ  ري
ـ تعر هـا، گر نشـان  ةكنند ميتقس  ِم يمفاه فيتعر متفاوت ةنحو به اشاره از پس  في

ـ ا يها و به شباهت شود ياز گزاره شرح داده م ينهاد شيپ   ِر يبـا تفسـ   ريتفسـ  ني
  .شود ياشاره م وسيفرفر
 تعلق ،كذب و صدق ارسطو،       ِمفسران  ،»عبارت ةدربار«ارسطو، گزاره،  :ها دواژهيكل

  .گرفتنن تعلق و گرفتن
 

  مقدمه .1
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 كـذب  و صـدق  اهـ  نآ در كـه  اييهـ  نآ تنها بلكه است، اي گزاره عبارتي هر نه ولي )1 م(
 ،است عبارت دعا نمونه يبرا ستند؛ين ]ها عبارت ي[ همه در ]كذب و صدق[ اه نآ ؛2هست

 رايـ ز ؛شـود  گذاشـته  كنـار  ]هـا  گونـه [ گريد ديبگذار اكنون. كاذب نه و است صادق نه اما
 نگـرش  بـه  كـه  اسـت  يا گزاره عبارت اما. است شعر و خطابه ةژيو رت شيب اه نآ      ِپژوهش 

  ).7- 2الف17، 4 .ع. د( 3ابدي يم ونديپ ما يكنون

 اسـاس  بر را) ἀπόφανσις( گزاره اج نيا در ارسطو مشهور، و كيكالس ريتفس اساس بر
  :شود يم آغاز جمله نيا با پنجم فصل بالفاصله. كند يم فيتعر كذب و صدق

 4انـد  چنـين  ربط با بقيه سلب؛ سپس است، ايجاب واحد، اي گزاره  عبارت نخستين )2 م(
  .)9- 8الف17، 5 .ع. د(

در كنـار   ايـ واحدنـد آ  »ربـط  با«ها كه  اين پرسش مطرح است كه ديگر گزاره) 2 م( در
واحـد نيسـتند؟ بـه     ةدر تحليل گزار       ًيا اصال  دهند يم ليو سلب قسم سومي را تشك جابيا

 ارسـطو  فصل، نيا ةادام در نه؟ اي كند يم صدق اه نآ ةگزاره دربار فيتعر ايآ گر،يعبارت د
 و) 12- 9الـف 17 ،5 .ع. د( دارد ازين فعل به يا گزاره عبارت هر كه كند يم خاطرنشان نخست
 بين تمايز سپس). 15- 13الـف 17 ،5 .ع. د( كند يم ها عبارت يبرخ وحدت به يا اشاره سپس
  :كند مي بيان را كثير هاي  گزاره و واحد ي ا گزاره عبارت

ربط واحد  سببيك واحد است، يا به  ةآشكاركنند يا واحد، اي گزاره عبارت )3 م(
ـ  ناپيوسته ]اگر[كنند، يا  بسيارند اگر بسياري، نه چيزي واحد، را آشكار مي. است  دان

  5.)17- 15الف17، 5 .ع. د(

 تـوان  يم هستند »ربط واحد سبب به«كه  ييها گزاره ةدربار را فوق مشابه يپرسش
   سـتند ين گـزاردن  ينـوع  فعـل  و نام كه كند يم نشاندر ادامه ارسطو خاطر. مطرح كرد

 :دهد مي تمييز نهاده ساده را از باهم ةگزار سپس). 20- 17الف17 ،5 .ع. د(

 ايجاب[ چيزي مورد در را چيزي نمونه براي است، ساده ةگزار يكي ها اين از )4 م(
 برنهاده هم به ساده هاي گزاره از ديگري ؛]كند مي سلب[ چيزي از را چيزي يا ]كند مي
  .)22- 20الف17، 5 .ع. د( 6است نهاده باهم عبارت از نوعي كه است، شده

 سـرانجام . شـود  يمـ  مطرح ادههن باهم ةگزار ةدربار فوق مشابه يپرسش هم باز جا نيا در
  :برد يم انيپا به نيچن را پنجم فصل ارسطو

بـه  [ چيـزي  نگـرفتن   تعلـق  يا رفتنگ  قتعل ةدربار است يگر نشانساده آواي  ةگزار )5 م(
  .)4- 23الف17، 5 .ع. د( 8زمان هاي بندي بخش حسب بر ،7]چيزي
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و  ستيچ »5 م«        ِ          كه منظور  ارسطو از  شود يمهم مطرح م اريپرسش بس نيا جا نيا در
ارسـطو از    ف يتعر »5 م«مقاله استدالل خواهد شد كه  نيدر ا. دارد »1 م«با  يا چه رابطه

  .گزاره است
  

  يسيافرود اسكندر  ِر يتفس .2
دسترس نيسـت،   در. ع. داز  )Alexander of Aphrodisias( يسيافرود اسكندر      ِتفسير 

ـ  از ارسطو  ف يتعر  ِل يذ، .ا. تبر  رشياما در تفس  نيـ بـه ا  ،πρότασις(9( گـذارده  شيپ
 اسـت  شـده  فيـ تعر كـذب  و صـدق  اسـاس  بر گزاره. ع. دكه در  كند ينكته اشاره م

)Alexander Aphrodisiensis, 1883: 10(.10 گذارده شيپ فيتعر يو اج آن در ن،يا بر عالوه 
 نيچنـ  گـذارده  پيش يها تعريف ةو پس از بحثي دربار ibid: 11(11( داند يم »5 م«        ِ را معادل  
  :كند مي خاطرنشان

 و) ἁπλοῦς( ساده هاي گذارده پيش ةدربار بلكه ها، گذارده پيش ةهم ةدربار نه ها تعريف اين
 بـودن   چيزي، كلي، جزئي يـا مهمـل   ةدربار چيزي گفتن. رود مي كار  به حملي به معروف
 و صـدق  شـرطي  هـاي  گذارده پيش در زيرا است؛ حملي هاي گزاره مخصوص هاي ويژگي
 وابسـته  سـتيزي  هـم  و اسـتلزام  به بلكه نيست، شدن گفته چيزي بر چيزي به وابسته كذب
  .)ibid( است

 دانـد  يمصداق م هم ايرا مترادف  يساده و حمل يكه و آيد برمي جا نيا در وي     ِبيان  از
همـان   »5 م«رو مهم اسـت كـه در    نينكته از ا نيا. دهد يقرار م يو آن را در مقابل شرط

اسـكندر،   دگاهيـ گرفـت كـه از د   جـه ينت تـوان  يم نيرفته است و بنابرا كار  به) ساده(لفظ 
 اي ساده ةگزار »5 م«و در  كند يم فيگزاره را بر اساس صدق و كذب تعر »1 م« ارسطو در

 از ن،يـ ا بـر  عالوه. كند يم فيتعر نگرفتن و گرفتن  تعلق اساس بر را گذارده شيپ اي يحمل
 هـاي  گـذارده  پـيش  در كـذب  و صـدق  كـه  كنـد  يمـ  اشـاره  قطعـه  نيا در يو كه ييجا آن
 ديقسم گزاره با نيرا شامل ا »1 م«است،  يزيست هم و استلزام اساس بر شرطي) يها گزاره(

فرض كـرد   توان ياساس م نيبر ا. دهد ينكته را به ارسطو هم نسبت م نيا ً احتماالبداند و 
 از و سـلب  و جـاب يا بـه  سو كي از را واحد ةارسطو گزار »3 م«و  »2 م«در  يكه به نظر و

 12.است يشرط ةگزار همان بالربط واحد ةگزار كه كند يم ميتقس بالربط واحد به گريد يسو
 گـذارده  شياست كه اسكندر پ نيا 13كند يم تيرا تقو »5 م«و  »2 م« نيوجود رابطه ب چه آن

را مقـدم بـر    جـاب يا »2 م«كه ارسـطو در   ليدل نيبه ا داند ينم سلبو  جابيرا جنس ا
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 شود مي حمل آن بر چه آن از مستقل طبيعتي گذارده پيش ،يبلكه از نظر و داند؛ يسلب م
 ةسلب و ايجاب با گـزار  ةرابط ةدربار اسكندر البته). ibid: 10-11( ندارد) ايجاب وسلب (

  .اند يحمل ةگزار  ِل يو سلب ذ جابيفوق ا  ِر ياما بر اساس تقر كند نمي بيان را چيزي شرطي
  

  وسيفرفر ريتفس .3
 وسيـ بوئث امـا  سـت؛ ين دسترس در .ع. دبر  )Porphyry( سيفرفرو  ِر يتفس اسكندر، همانند

)Boethius (رويپ است ممكن كه جا آن تا رشيتفس كه كند يم ادعا. ع. دخود بر  ريدر تفس 
 ةدربـار  وسيبوئث). Boethius, 1880: 7( كند يهم نقل م گرانياست، اگرچه از د وسيفرفر

 خاطرنشـان  ،»3 م« لياما ذ. دهد ينسبت نم وسيبه فرفر صراحت را به يزيچ »2 م«و  »1 م«
 يخطاهـا  و هـا  خلـط  امـا  است، گرفته قرار يبررس مورد اريبس قطعه نيا اگرچه كه كند يم

  :است ختهيبرانگ »عبارت« ةدربار را يفراوان
 يتفـاوت . را مطـرح نكـرد   ديـ آ يمـ  يكه در پ يريتفس وس،يفرفر از شيپ يمفسر چيه

 نهاده باهم اي باشد ساده كه نيا نيو ب ريكث ايواحد باشد  14عبارت كي كه نيا نيهست ب
)Boethius, 1880: 106.(  

 كنـد؛  يم ريرا تفس »4 م«و هم  »3 م«هم  درواقع و) ibid: 106-112(اين تفسير مفصل است 
افـزوده   وسيـ و چه مطـالبي را بوئث  است اما روشن نيست كه چه مطالبي را فرفريوس گفته

 گريد يسو ازو  ،»3 م«واحد و كثير در  ةتمايز بين گزار ةپاي برسو   يك ازاين تفسير . است
  :است استوار »4 م«در  نهاده ساده و باهم ةگزار ةيبر پا

 نـد گر نشـان  ها آن چه آن از توان مي رااست ) متعدد( كثير يا واحد عبارت يك آيا بنابراين و
 را، بسـياري  چيزهـاي  اگر و است واحد كند يگر نشان را چيز  يك اگر زيرا ؛داد تشخيص

 نـد گر نشـان  ها آن چه آن به نبايد را نهاده باهم و ساده هاي عبارت ديگر، سوي از. است كثير
 در كــه واقعــي) terminus( 15يحــدها و) dictio( كلمــات بــه ]بايــد[ بلكــه داد، ارجــاع
  .)ibid: 107( داد ارجاع دارند قرار گذارده پيش

 وسيـ بوئث ،»5 م« ريدر ضـمن تفسـ  . خواهـد آمـد   وسيدر بخش بوئث ريتفس نيا  ِل يتفص
  :كند يم ريتقر را وسيفرفر ريتفس

 ةقـو  اسـاس  بـر  گـزاره  رايـ ز: اسـت  شيستا قابل فشيتعر    دقت  كه ديگو يم وسيفرفر اما
)vim(16 بـر  سـلب  و جـاب يا خود كه يحال در است، شده فيتعر سلب و جابيا خاص 

 در يزيـ چ كه نيا...  است، حد دو از متشكل كه جاب،يا رايز. اند شده فيتعر حدها اساس
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 اسـت  يزيـ چ) pono( وضـع ) totus( عامش ةقو اما كند، يم يگر نشان را است گريد زيچ
 وضـع  را يزيچ كند، يم يگر نشان را است يگريد زيچ در يزيچ كه نيا كه يهنگام رايز(
 كـردن   رفـع  عـامش  ةقو اما ست،ين يگريد زيچ در يزيچ كه كند يم انيب سلب و) كند يم
)aufero (عـام  ةقـو گويد كه ارسطو گزاره را بر اسـاس   جا وي مي در اين نيبنابرا و. است 

 ةي است دربارگر نشانگويد يك گزاره آواي  كند، هنگامي كه مي سلب و ايجاب تعريف مي
معادل اين گفتـه اسـت كـه    سلب و ايجاب مرتبط است و  ةقواين با . چيزي              ِبودن يا نبودن 

 ،ترتيـب  بـه  ،هـا  كنـد و ايـن   ي است كه چيزي را وضع يا رفع مـي گر نشانيك گزاره آواي 
 كه است نيا ةدربار گزاره بود گفته يو اگر .اند    ِ            خاص  ايجاب و سلب) virtus(  ِي ها تيظرف
 و جابيا  ِي حدها اساس بر را گزاره كه آمد يم نظر  به نباشد، اي باشد يگريد زيچ در يزيچ

 اسـت،  آن      ِ  نبـودن   ايـ  يزيچ     ِبودن  ةدربار ديگو يم كه يهنگام اما. است كرده فيتعر سلب
  ibid: 122(.17( دساز يم دو هر    ِعام  ةقو اساس بر را يفيتعر

و  سلب ةبر اساس قو) ديبدون ق(گزاره  فيرا تعر »5 م« وسيفرفر ر،يتقر نياساس ا بر
بر اساس آن خوانش ديگر از متن يوناني اسـت كـه بـر     ريتقر نيا نيچن هم. داند يم جابيا

 بـه «كـه اگـر    ديـ آ يمآن بر يانيو از بخش پا. شود حذف مي »5 م«از  »به چيزي«اساس آن، 
و سـلب   جـاب يا  ِي افزوده شود، در آن صورت ارسطو گزاره را بـر اسـاس حـدها    »يزيچ
 در هـم ) Thomas Aquinas( نـاس يآكو تومـاس . هـا  آن ةكرده است نه بر اساس قو فيتعر
  :كند يم انيب سيفرفرو ريتفس از يكوتاه اريبس ريتقر خود ريتفس

 كـه  ايـن  گـر  نشـان  آواي تعبير، اين كل كه بگوييم كه است بهتر كه انديشيد مي فرفريوس
 در چه بر اساس شرحش آن.                                    تعلق دارد يا ندارد، تعريف  گزاره است موضوع يك بهچيزي 
 اسـت،  سـلب  و جـاب يا)   )virtusت يـ سلب و ايجاب نيست، بلكه ظرف است آمده تعريف
 گـزاره  بـر  مقـدم  طبيعـت  درآن است كه بودن يا نبودن است، كه  ةنشان گزاره چه آن يعني
  .)Aquinas, 1962: 72( تاس

بـر اسـاس    وسيـ تقرير بوئث) 1( جمله از ،هايي دارد تفاوت وسيبوئث                   ِاين تقرير با تقرير 
      ِ  تقريـر   امـا . دانـد  يآن مـ   را ناظر بـه  وسيفرفر  ِر يخوانش ديگري از متن يوناني است و تفس

در و نبـودن   بـودن             ِ              بر طبق تقريـر  آكوينـاس،   ) 2( ؛است مشهور خوانشآكويناس بر اساس 
هر صورت، بر  به. است نشده انيب وسيبوئث                           ِاند، اما اين نكته در تقرير  طبيعت مقدم بر گزاره

 ايـ  تاس يجابيا اي يا هر گزاره نيگزاره است و بنابرا  ف يتعر »5 م« وسيفرفر  ِر يتفس اساس
 ةگزار وسيفرفر وس،يبوئث      ِگزارش  اساس بر كه كند يم دييأت نكته نيا را برداشت نيا. يسلب
 يا چه رابطه يكه از نظر و ماند يم يپرسش باق نياما ا 18.داند ينم تك ةگزار كي را يشرط

  .وجود دارد »5 م«و  »1 م« نيب
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  اسيآمون ريتفس .4
ــاس ــر   در) Ammonius( آموني ــود ب ــير خ ــي  »1 م« ،.ع. دتفس ــزاره م ــف گ ــد  را تعري دان

)Ammonius, 1897: 66 .(واحـد  : شـود  هم دو قسم واحد مطرح مـي  »2 م«در  ،يبه نظر و
 حـرف             ًيك ربط، مثال  ةبالطبع كه به ايجاب و سلب تقسيم شود و واحد بالوضع كه به وسيل

در  »4 م«و  »3 م«تفســير آمونيــاس از ). ibid: 66-67( شــود يعطــف يــا شــرط ســاخته مــ
هاي كثيـر بـر اسـاس     واحد و گزاره ةگزار بين ،»3 م«در . تفسير فرفريوس است بچهارچو

 قسم دو به ،معنا خود بر اساس ةنوب به واحد هاي گزاره). ibid: 73(شود  معنا فرق گذاشته مي
 توضـيح  آمونيـاس  جـا  يك ربط، واحد است، اما در ايـن  ةوسيل هب دوم قسم شود، مي تقسيم
به ساده  لفظ اساس بر گزاره ،»4 م«در ). ibid( است نظر مورد شرطي قضاياي فقط كه دهد مي

مورد اشاره  »2 م«همان تقسيمي است كه در       ًظاهرا  كه، )ibid: 72( شود مي تقسيم نهاده و باهم
 ديگـر  را به نحـوي معـادل يـك    »4 م«و بخش اول  »5 م« اسيآمون). ibid(قرار گرفته است 

هـاي   سـاده، كـه گـزاره    ةگـزار       ِتقسيم  دو، اين بيان از هدف وي، نظر به). ibid: 80( داند مي
 باز اساس، نيا بر). ibid(است ) سلب و ايجاب(به دو نوع  دنگير مي تئنش آن از نهاده باهم
  .ماند يم يباق نشده نييتب سلب، و جابيا و) بالربطواحد ( يشرط ةگزار نيب ةرابط هم

  
  وسيبوئث ريتفس .5
 :Boethius, 1880(كنـد   گزاره را تعريف مي »1 م« ،.ع. ددر تفسيرش بر  وس،ي   ِ     نظر  بوئث به

98-99 and 113.(  به واحـد بـالطبع و واحـد بالوضـع      19عبارت »2 م«در) پـذير بـه    تقسـيم
 شـده  ميتقسـ     َّ   مـوخ ر  سـلب  و     مقد م ايجاب به خود، ةو واحد بالطبع، به نوب) هاي ديگر عبارت
 ،»4 م«و  »3 م«با  »2 م«بندي  بين تقسيم ةرابط از وسيبوئث). Boethius, 1880: 96 and 98( است
، )Boethius, 1880: 116 and 118( فصـل  ايـن  در ارسـطو  مطالب به دادن  نظم هنگام به يحت

 »3 م«در . كنـد  از فرفريوس پيروي مي »4 م«و  »3 م«        ِ در تفسير   يو. آورد به ميان نمي سخن
 عبـارت  دو وي اسـاس  ايـن  بـر ). ibid: 107( است »شده  يگر نشان«               ِ مالك وحدت و تكثر  

  :شمارد برمي كثير گر نشان مركب عبارت دو و واحد گر نشان مركب
  ؛)ibid: 110( »فاني ناطق حيوان«مانند  چيز، يك كنندة عبارت مركب از حدود نامرتبط بيان. 1
يك چيـز اسـت، ماننـد     گر نشانمرتبط با رابط كه  گذاردة پيشعبارت مركب از چند  .2

  ؛)ibid: 109-110(آمد است  يك پي گر نشانكه  »هوا روشن است است روز اگر«
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چند چيز است  دهندة نشان كه ربط بدون هاي گذارده پيشعبارت متشكل از حدود يا  .3
)ibid: 109(؛  

چند چيز است، مانند    ِگر  نشان كه ربط با هاي گذارده پيشعبارت متشكل از حدود يا  .4
  .)ibid( »غرد مي ژوپيتر و است پيامبر يك آپولو«

و مركـب  ) متشـكل از دو حـد  (ها بر اسـاس تعـداد حـدود بـه سـاده       گزاره »4 م« در
 »5 م« وسيـ و سرانجام، بوئث) ibid: 115-116( دنشو تقسيم مي) متشكل از بيش از دو حد(

 ةدربـار «   ِ            فصل  آن اسـت و   ،»گر نشان« ،جنس است »آوا«كه در آن  داند يگزاره م فيرا تعر
 اشـتباه  ريتفسـ  نيا   رد  يبرا اما). ibid: 118-119(   ِ           فصل  آن دو است  »يزيچ نبودن اي بودن
 و جـاب يا بـر ) جا نيادر ( فشيتعر كهچرا باشد سلب و جابيا جنس تواند ينم گزاره كه

 فقـط  سـلب  و يزيـ چ بـودن   گـر  نشانفقط  جابيجهت كه ا نياز ا كند ينم صدق سلب
در عـين   »5 م«كـه   كنـد  يمـ  نشانخاطر وسيبوئث) ibid: 119( است يزيچ نبودن گر نشان

  :كند تعريف گزاره آن را تقسيم مي
 ماهيت تعريف، همان در كه اين از شود انجام توانست نمي تري دقيق ةشيو به چيزي  هيچ اما

 است يگر نشان آواي  گزاره يك گويد مي كه اين زيرا. شود مطرح اش فرعي اقسام و گزاره
 است يگر نشانگويد يك گزاره آواي  چيزي معادل اين است كه مي ،بودن يا نبودن ةدربار
 سلب ديگري و ايجاب آن      ِانواع  از يكي و است شده يگر نشان    كذب  و صدق آن در كه
  .)ibid: 120( تاس

الفـاظ مـورد نظـر     يمطـابق  يمعنا ف،يدر تعر رايز ؛است فيضع وسيبوئث حيتوض نيا
چگونـه ممكـن    ميو تقس فيكه اجتماع تعر دهد  ينم حيتوض وسيبوئث ن،يعالوه بر ا. است
  .شود ينم داده حيتوض سلب و جابيا با يشرط ةگزار ةرابط زين ريتفس نيدر ا. است
  

  نايس  ابن و يفاراب ريتفس .6
 ،)52: 1960فارابي، (پذيرد  را به عنوان تعريف گزاره مي »1 م«      ًظاهرا  ،.ع. ددر شرح خود بر  فارابي

گزاره  .ع. دكند كه ارسطو در  رسد از زبان مفسران نقل مي مي »5 م«كه به  گاه  آن حال نيا با
). 59: همـان ( اسـت  كـرده  تعريف ،»5 م«و  20»4 م«بخش اول  ،»1 م«را به سه گونه، يعني 

 »3 م«در  »ربط واحد است سبب به«و  »2 م«در  »اند چنين ربط با بقيه«مراد از  يو نيچن هم
را  »4 م«در  نهـاده  بـاهم  ةگـزار  و). 3- 1 .58؛ 11- 8 .55: همـان (دانـد   شرطي مـي  ةرا گزار
  ).12- 11 .59 :همان(داند  هاي ساده، مانند قياس، مي هاي متشكل از گزاره گزاره
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هماننـد   را،) الجـازم  القـول ( هكه گزار 21رسد يم نظر به شفاءمنطق  ازالعبارة  در نايس ابن
 چـه  آن هـر  بـه  جازم قول«: كند يم فيبر اساس صدق و كذب تعر ،»1 م«مشهور از  ريتفس

 گـزاره  هـات يالتنب و اإلشاراتدر ). 32: 1404 نا،يسـ  ابن( »شود يگفته م است كاذب اي صادق
 ميخـواه  يم كه ب،يترك از گونه نيا« :كند يم في، به صورت مشابه، تعررا) يالخبر بيالترك(
 در كاذب اي صادق آن ندةياست كه به گو يبياست و آن ترك يخبر بيترك ميكن اشاره آن به
  ).112: 1375 نا،يس  ابن( »شود يگفته م ديگو يم چه آن

 وصـف  جا نيا در كاذب و صادق رايز ؛دارد نيشيپ فيتعر با مهم يتفاوت فيتعر نيا البته
 مشـخص  را بيـ ترك آن     ِ  بـودن  ي خبـر  بيـ ترك كيـ  ةنديگو ةدربار كاربردشكه  است ندهيگو
اشـكال   اشـارات خـود بـر    يهـا  در شرح يطوس نيالد  رينص خواجه و يراز نيالد فخر. كند يم

 كـه  دهـد  يمـ  حيتـرج  را پاسـخ  نيا يراز فخر 22.كنند يم مطرح را فيتعر نيا بودني دور
گـزاره را   يهـا  و الزمه ها يژگياز و يكيبلكه  ستين گزاره  ف يتعر درصدد جا نيا در نايس  ابن

). 1- 130: 1384 نا،يس ابن(است  فياز تعر ازين يب) خبر(گزاره  ي              ِ  و البته به نظر  و كند يذكر م
 عـوارض  از كـذب  و صدق كه ييجا آن از يطوس نيالد رينص خواجه    ِنظر  به مشابه، طور به
آن را  يو معنـا  كنـد  يمـ  رياست كه اسم را تفس يرسم فيتعر نيا است) خبر( گزاره يذات

آشكار است    ًتا يكه ماه يزيممكن است چ رايز ؛23ستين يدور فيتعر نيا. كند يمشخص م
 هستند فياز تعر ازين يكه ب اش ياز عوارض ذات يشود، اما برخ اشتباه  يگريبا د يدر موارد

ـ  عـرض  آن         كـاربرد   پس د،ناشتباه نشو يگريبا د از  ءيشـ  آن بـه  يبخشـ  نيتعـ  يبـرا  يذات
 خـود  كذب، و صدق بر عالوه كه ديآ يبرم خواجه انيب از. كند يم يريجلوگ گرفتنش اشتباه
نكتـه   نيـ بـه ا  خـود  ةيحاشـ در  يراز نيالـد  قطب البته و است فيتعر از ازين يب هم گزاره
و خواجـه، هـر دو،    يفخـر راز  كه آن خالصه). 113- 112: 1375 ،نايس ابن( كند يم حيتصر

  .دانند يم فياز تعر ازين يگزاره را ب
  

  ناسيآكو ريتفس .7
). Aquinas, 1962: 60(داند  را تعريف گزاره مي »1 م« ،.ع. دهم در تفسير خود بر  آكويناس
واحـد   ةگزار به وحدت جهت از را گزاره ارسطو ،»2 م«در آغاز فصل پنجم در  ،يبه نظر و

واحد ساده را به ايجـاب و   ةگزار و) Aquinas, 1962: 63, 67(ساده و واحد بالربط يا نسبي 
واحد ساده  ةگزار ارسطو ،»3 م«آكويناس معتقد است كه در ). ibid: 64(كند  سلب تقسيم مي

يـك چيـز واحـد     گـر  نشانواحد ساده  ةگزار). ibid: 67(دهد  و واحد بالربط را توضيح مي
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 وس،يـ فرفر بـرخالف  بـالربط،  واحـد  امـا ، )»اسـت  دوپا ناطق حيوان انسان«مانند (است 
 گر نشان كه است ساده واحد ةگزار چند بلكه نيست، واحد گر نشان وس،يبوئث و آمونياس

 بـه  جـا  ايـن  در آكوينـاس ). ibid: 69( گـردد  بازمي رابط به آن     ِنسبي      وحدت  و است كثير
واحـد بـالربط    ةگـزار  مقابـل  در را واحد گر نشان ةارسطو گزار: كند مهمي اشاره مي ةنكت

و ). ibid: 68-69( آورد نمـي  ميـان  بـه  سخن يگر نشاندهد يعني در قسم دوم از  قرار مي
 دو مقابـل  در راهاي كثير  دو قسم گزاره ،»2 م«ارسطو در  ،»بأضدادها تعرف األشياء«چون 
 ربـط  بدون هاي گزاره و كثيرند گر نشان كه ييها گزاره: شمارد ميبر واحد هاي گزاره قسم

)ibid: 69 .(يبـرا  جداگانـه  مـالك  دو يبنـد  ميتقسـ  نيـ ا در ارسطو ر،يتفس نيا اساس بر 
 وحـدت  و شده يگر نشان اي معنا وحدت: است برده كار به) كثرت يبرا بالتبعو ( وحدت

واحد به ساده و  ةگزار ميسبيان ديگري از تق »4 م«      ِ          از نظر  آكويناس،       ًظاهرا . ينحو اي يلفظ
 گـزاره  وحـدت  كـه  گويد مي وي ديگر، عبارت به« :است »واحد      طبيعت «              ِ بالربط بر اساس  

 تقسيم نهاده باهم و ساده به واحد كه گونه درست همان شود مي ميتقس نهاده  باهم و ساده به
  .)ibid: 71( »شود مي

 از اجتناب يبرا كند يم انيب ساده ةگزار ةدربار »4 م«كه ارسطو در  يحيتوض ينظر و به
به پيروي از آمونياس معتقـد   »5 م« ةدربار و) ibid: 71(ساده با نام و فعل است  ةگزار خلط

 شـود  مـي  تقسـيم  نـوع  دو آن    ِفصل  دو به ،يو خالفشود، اما بر است كه گزاره تقسيم مي
)ibid: 72.(  

  
  معاصر يرهايتفس .8
) Whitaker( تكريوا و) Ackrill( ليآكر  ِر يتفس به بخش، نيا در معاصر يرهايتفس انيم از

. كند يبحث م »3 م« ةدربار فقط صراحت به. ع. دبر  خود ةيحاش در ليآكر. شود يم اشاره
 يبرا مالك دو جا نيفصل دارد و معتقد است كه ارسطو در ا نيبه ا يانتقاد ينگاه ليآكر

واحد  ءيش     ِكردن   آشكار اساس بر وحدت: است ختهيدرآم را) كثرت يبرا بالتبعو ( وحدت
 24اشكال دو جا نيا در ها مالك ختنيدرآم كه ديآ يمبر يو انياز ب. يو وحدت دستور زبان

هم واحد بالربط است  كند يرا آشكار م يريكث ياياش كه بالربط واحد ةگزار كه نياول ا: دارد
 و است انسان سقراط« ةگزار دو كه نيو دوم ا) ريكث ياياش كردن آشكار ليبه دل( ريو هم كث
 ليذ ياول اما گرند،يد كي معادل اگرچه ،»است ديسف انسان سقراط«و  »است ديسف سقراط
  ).Ackrill, 1975: 125-127( رديگ يم قرار ريكث ليذ يدوم و رديگ يم قرار بالربط واحد
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 ).Whitaker, 1996: 73( كند يم فيگزاره را به عنوان حامل صدق و كذب تعر »1 م« تكر،ينظر وا به
ـ     مالك  دو ،»2 م«      ًظاهرا  و ،»3 م«معتقد است كه  تكريوا ناس،يآكوهمانند   ييمعنـا  ةجداگان

تـر   ارسـطو مهـم   يبـرا  ييمالك معنـا  البته و ،دنكن يم مطرح گزاره وحدت يبرا ينحو و
 واحـد  و) طيبسـ  ةگـزار ( ييگزاره بـه واحـد معنـا    مياز تقس يگريد انيهم ب »4 م«. است
است  ساده ةاز گزار كننده يبند جمع فيتعر كيهم  »5 م«. است) نهاده باهم ةگزار( ينحو

 ديـ كأدر گـزاره ت  فعـل  وجـود سازگار اسـت و بـر ضـرورت     .ع. د 3و  2 يها كه با فصل
  ).Whitaker, 1996: 74-77( كند يم

  
  نيشيپ يرهايتفس نقد .9

 فيـ تعر نيا. دانند يگزاره م فيرا تعر »1 م«است كه  نيا 25نيشيپ يرهايتفس ياصل اشكال
 هـم  و ستين حيصح نفسه يف كذب، و صدق ةارسطو دربار دگاهياز گزاره هم، با توجه با د

 و صـدق  ارسـطو  گرچـه  رايز ؛ستين حيصح نفسه يف. است نادرست ارسطو به آن       ِانتساب 
انديشـه و بـالتبع مخـتص بـه      26ةحوز عناصر از برخي به مختص كاربرد، يك در را، كذب
، 1. ع. د؛ 28- 19ب1027، 4 .6 .متـا ؛ 11الـف 432، 8 .3. ن. د(دانـد   مي) لفظ ةدر حوز(گزاره 

و بنـابراين كـاربردش در    27دارد ديگري كاربردهاي ارسطو در كذب و صدق، )13- 9الف16
 ةلئامـا مسـ  . گزاره مستلزم اين است كه مشخص شود كدام كاربرد مورد نظر اسـت   ف يتعر
زيرا از ديد  ؛است يدور فيتعر نيااست كه  نياگذشت،  6كه در بخش  گونه همان ،ياصل

 اسـت  واقعيت با مقايسه در) شهياند از تيتبع بهالبته (صدق و كذب ويژگي گزاره  ارسطو،
. رديـ گ يمـ  فـرض  شيپ را گزاره مفهوم كذب و صدق بنابراين و) 10- 3ب1051 ،10 .9 .متا(

 نيا    سود  به يا نهيقر تواند ينم ييتنها به گزاره تعريف در كذب و صدق       كاربرد  نادرستي البته
امـا   ،مرتكب نشده است ياشتباه نيچن يعني نداشته است، ينظر نيارسطو چن امر باشد كه

 توانـد  يخـود مـ   رديـ به ارسطو قرار گ دگاهيد نيبر عدم انتساب ا ها نهيقر گرياگر در كنار د
كـه ارسـطو    هسـت . ع. ددر  نـه يدو قر. شود به ارسطو  دگاهيد نيبر عدم انتساب ا يا نهيقر

 م«ارسطو در  انيب ةنحو كه نياول ا: كند ينم فيتعر »1 م«گزاره را بر اساس صدق و كذب 
 گزاره كه است درصدد وي يعني ،است كردن زيمتمابلكه مناسب  ستين فيمناسب تعر »1
متمايز كنـد و   ،يخبرريتام غ يها عبارت گريد      ًخصوصا  عبارت، اقسام ديگر از نحوي به را

كند تـا در   از صدق و كذب در ذهن تمسك مي آشناو  يشهود يبراي اين منظور به مفهوم
 را ها آن »5 م«سرانجام در ) ريپذ صدق و كذب(ها  دسته از عبارت نيا يفصل پنجم با بررس
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 و صـدق  هـا  عبـارت  ةكـه همـ   دهـد  يمـ  حيتوض »1 م«رو ارسطو در  نياز ا 28.كند فيتعر
 اقسـام  گريد ديبا كه كند يم نشانو سپس خاطر كند يرا هم ذكر م يو مثال ندستين ريپذ كذب
دوم  .اسـت  مربـوط  رسـاله  نيـ ا بحث به يا گزاره عبارت فقط و گذاشت كنار را ها عبارت

  ِر يـ فصـل پـنجم و تقر    ِي رهاي                  در ضمن نقـد  تفسـ  . كند يم انيگزاره را ب فيتعر »5 م« كه نيا
  .نكته روشن خواهد شد نيا ينهاد شيپ ريتفس

بـه عنـوان    »1 م« گـرفتن   نظـر   در بـا  هـا  است كه آن نيا نيشيپ يرهايتفس گريد اشكال
 ريتفس ياصل يدشوار. شوند يم رو هفصل پنجم روب ريدر تفس ييها يگزاره، با دشوار فيتعر

را  »5 م«كـه   يكسان: كرد ميتقس توان يآن به دو دسته م  ِر ياست كه مفسران را در تفس »5 م«
 ميرا تقسـ  »5 م«كه  يو كسان ليآكر         ًو احتماال  تكريوا ،ياسكندر، فاراب يعني دانند يم فيتعر
اگرچـه  . رديـ گ يدر هر دو دسته قرار م وسيو البته بوئث. ناسيو آكو اسيآمون يعني دانند، يم

كننده از  قانع ينييتب دياست، اما با حيصح »5 م« دانستن فيتعر به اول ةمفسران دست كرديرو
از  فوق ةشد يبازساز  ِر يتقر جز به. دهند ارائه ف،يتعر عنوان به دو هر ،»5 م«و  »1 م« ةرابط
 وجـود باره  نيمفسران در ا گريد انيدر ب يجد نييتب چي، ه)مقاله 2 بخش(اسكندر  دگاهيد

 دگاهيـ است كـه بـر اسـاس آن، از د    نياسكندر ا دگاهيفوق از د ريبه تقر ياشكال اصل. ندارد
 يحملـ  ةگـزار  بـر  عالوه ،»3 م«و  »2 م«با توجه به  ،»1 م«است و  »5 م«اعم از  »1 م«ارسطو 
هـم در   يو فـاراب  وسيـ بوئث اس،يـ آمون گذشت كه گونه همان. رديگ يم دربر را يشرط ةگزار
از آثـار   ريتفسـ  نيـ ا دييأت در يا نهيقر كي چيه اما. كنند يم اشاره يشرط ةبه گزار »3 م«  ِر يتفس

 نامناسـب با توجه به آثار ارسـطو   »3 م«و  »2 م« قيدق يبررس برعكس،. كنند ينمارسطو ذكر 
را بـه نخسـتين    »واحد اي گزاره عبارت«ارسطو  »2 م«در : كند يرا آشكار م ريتفس نيا     ِبودن  

منظـور  . »اند چنين ربط با بقيه«افزايد كه  سپس مي. كند تقسيم مي) سلب(و دومين ) ايجاب(
آشكار است . است »دواح« ،»چنين«است و منظور از  »اي گزاره هاي عبارت«ديگر  ،»بقيه«از 
اين است كه هر وحـدتي،   هئلاما مس. اند و نه سلب اي نه ايجاب هاي گزاره عبارت »ةبقي«كه 

 بـر  هـا  گـزاره  ايـن  وحدت جا اين در 29.دهد نمي تشكيل را) »نوع«يك (يك قسم جداگانه 
 كـرده  تعريـف  چنين ارسطو را) جا اين در نظرمورد ( ربط. است) σύνδεσμoς( ربط اساس
 آوا، چند از رگ ننشا آواي يك تشكيل       قابليت  كه است ريگ ننانشا آواي...  ربط يك« :است
  ).6الف1457- 32ب1456، 20 .1 .ش( »است را دارد رگ ننشا اه نآ از يك هر كه

 وحدت ديگر بار پنج ارسطو كه دهد مي نشان) Bonitz( بونتس ةنماي در واژه اين بررسي
. ت ؛30- 28الـف 1457، 20 .1 .ش ؛23- 17ب643، 3 .1 .ج. ا( كنـد  مـي  ذكر را عبارت       بالربط 
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ــا ؛37- 35ب93 10 .1 .ث ــار ) 10- 7ب1030، 4 .7و  ؛14- 12الــف1045، 6 .8 .مت كــه در چه
 ةنكتـ  سه قطعات اين از. آورد مي شمار به                             ِ            مورد اخير آن را يكي از دو قسم  وحدت  عبارت 

چهار مورد، مثالي براي عبـارت واحـد    در را، ايلياد منظومة كه اين اول: آيد مي دست هبمهم 
 كـه  ايـن  سـوم  و دانـد  مي بالعرض را آن     وحدت  مورد دو در كه اين دوم ،كند يم ذكربالربط 

 را آن سـوم  مـورد  در و واحد يگر نشان اساس بر دوم مورد در را »آن      ِمقابل      واحد       عبارت «
 ةسـوم بـه عـالو    ةاز نكت. كند يك چيز، مشخص مي ةدربار چيز يك كردن آشكار اساس بر

 يكـ يهمـان تفك  درواقـع  كيتفك اين كه آيد مي دست به »3 م«در  σύνδεσμoς ة          كاربرد  واژ
 كـه  آيد مي دست هباول و دوم آشكارا  ةنكت از و 30.آمده است »3 م«است كه در بخش اول 

 32.را تشكيل دهد 31عبارت يا گزاره از اي جداگانه) نوع( قسم يك تواند نمي بالربط وحدت
 م«و  »2 م«      ِ                               مفسران  ارسطو، مصداق واحد بـالربط در    ِر يتعب     ِاساس  بر ،يشرط ةگزار ن،يبنابرا

واحد و صدق و  ءيش كي گر نشان يشرط ةمفسران گزار ني           ِ  بر اساس نظر  ا رايز ت؛سين »3
و  )Boethius, 1880: 105, 109-110; Ammonius, 1897: 73(كـذبش نـاظر بـه آن اسـت     

 گـر ياسـكندر د   ِر ياز تفسـ  ريـ اساس، هـم آن تقر  نيبر ا. باشد يقيحق ديوحدتش با نيبنابرا
 اس،يـ آمون يرهايبـه تفسـ   يقابل قبول از فصل پـنجم باشـد و هـم اشـكال     ريتفس تواند ينم
 ميبـه عنـوان تقسـ    »5 م«بـه   دوم ةمفسران دست كردياما رو. شود يوارد م يو فاراب وسيبوئث
منفصله بيان  ةبا يك گزار           ًبندي معموال  تقسيم) 1(زيرا  ؛رسد يم نظر بهنادرست  ،ساده ةگزار
ايجـاب و  ) 3(شود و  ذكر نمي) »آوا« جا در اين(جنس                      ًبه هنگام تقسيم معموال ) 2( ؛شود مي

پرسـش مطـرح    نيـ ا نيكنـد و بنـابرا   مـي  تعريف ديگريرا ارسطو بالفاصله به بيان  سلب
 بـر « ديـ برده است و چـرا ق  كار  به را نگرفتن و گرفتن  تعلق ريتعب »5 م«كه چرا در  شود يم

 »4 م« ةاز رابط يا كننده قانع نييتب ،يبه طور كل. را افزوده است »زمان يها يبند بخش حسب
  .خورد ينم چشم به مفسران انيب در هم، با دو هر ،»5 م«با  و »3 م« با

 شيپ پنجم فصل ريتفس در كذب و صدق اساس بر گزاره فيتعر كه يگريد ةلئمس
 ةگزار كي اي ،»3 م«بر اساس  ،يعطف ةآشكار است كه گزار. است 33يعطف يها گزاره كشد يم

 اما. است ياريبس يها گزاره درواقع ار،يبس يزهايچ كردن  آشكار ليدل به اي است بالربط واحد
     ًصرفا  ليتحل در تواند ينم يعطف ةگزار كذب، و صدق اساس بر گزاره فيتعر به توجه با

 و صدق     ِتابع  يعطف ةاگرچه صدق و كذب گزار رايز ؛باشد 34ياريبس يها      ِ      مجموع  گزاره
 اساس بر و دارد يا جداگانه صدق ارزش اما هاست، آن از شده ليتشك يها گزاره كذب
 كه نيا از گذشته اما. باشد سلب و جابيا كنار در گزاره از يا جداگانه قسم كي ديبا ف،يتعر
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 يحت ريتعب نيا با يعطف ةگزار نيبنابرا و است بالعرض واحد بالربط، واحد كه شد داده نشان
 قسم كي يعطف يها گزاره كه نيا ،يدگاهيد نيالتزام به چن باشد بالربط واحد تواند ينم

  .دشوار است اريبس نه،يآن به ارسطو، بدون قر دادن نسبت و هاست، گزاره از يا جداگانه
  
  ينهاد شيپ ريتفس .10
 زيمتمـا آن   ِر يـ را از غ يا گـزاره  عبـارت صدق و كـذب،   يژگياساس و برارسطو  »1 م« در
 وجـو  جسترا  گزاره  ف يتعر ها عبارت از دسته نيا يبررس با پنجم فصل در سپس. كند يم
  :ندكفصل كمك  نيدر ا ارسطو ةويش فهم به تواند يم. س. ااز  يا قطعه. كند  يم

 پايـه  ايـن  بر ،هستند  ساختن پرسمان يك پرسمان چنديناز  به وابسته كه هايي مغالطه ولي
 گذارده پيش زيرا ؛گردانيم نمي منسجم و بندي مفصل را گذارده پيش تعريف ما كه دارند قرار

 تك چيز يك مورد در يگانه تعريف همان؛ زيرا )كند حمل مي(يك چيز بر يك چيز است 
 به و تك؛ انسان يك مورد در و انسان مورد در نمونه براي ؛است معتبر مطلق سان به چيز و

 بر را چيز يك كه باشد آن تك  گذارده پيش يك اگر اكنون 35.ديگر موردهاي در سان همين
 بود خواهد پرسشي چنين مطلق سان به گذارده پيش يك چنين هم گاه  آن كند، ادعا چيز يك

  .)12- 6الف169، 6 .س. ا(

 و دارد سـاني  به سان مطلق تعريف يـك  ءيش هر و واحد ءيش هر قطعه، اين اساس بر
 ةواحد است و ارسطو اين نكته را دربار ءيبه سان مطلق، شناخت ش ءيش شناخت راه يك
 پردازد مي مواردي بررسي به پنجم فصل در ارسطوبر اين اساس، . برد مي كار  به گذارده پيش
دست   مطلق ةشود تا از اين راه به تعريف گزار گفته مي »واحد يا هگزار عبارت« ها آن به كه
. شـمارد  يمشود را بر گفته مي »واحد اي گزاره عبارت«دو مورد كه به آن  »2 م«در  ابتدا. يابد

 فيـ تعر     ِافتن يـ  و يقيحق واحد ةگزار      شناخت  در كه كند يم اشاره نكته دو به ارسطو سپس
 ازيـ ن فعـل  بـه ) ريپـذ  كذب وصدق ( يا گزاره يها عبارت كه نيا اول: است رگذاريثأت گزاره
 ةحـوز  در »آن ةشـد  يگـر  نشان« وحدت به عبارت كي يقيحق وحدت كه نيا دوم و دارند
 حيرا توضـ  »واحـد  يا گـزاره  عبـارت «            دو كـاربرد    »3 م«پس از آن، در . گردد يبازم تيواقع
 عبـارت «       كاربرد   كي. كند ياشاره م زين كيمقابل هر  ريكث يا گزاره يها و به عبارت دهد يم

و البتـه  . كننـد  يواحد را آشكار م ءيش كياست كه  يا گزاره  عبارت ةدربار »واحد يا گزاره
 آشـكار  ييتنهـا  بـه  فعـل  كيـ  اي نام كي كه يواحد با كند يگزاره آشكار م كيكه  يواحد

كـه نـام و فعـل     دهد يتذكر م واقع،در ،يو »3 م«رو پس از  نيمتفاوت است و از ا كنند يم
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 يهـا  عبـارت  ةدربـار  »واحد يا گزاره عبارت«   ِگر يكاربرد د. رنديگ ي                  كاربرد  اول قرار نم ليذ
بـه آن   چـه  آن هـر  اما. گذشت نيشيپ بخش در ها آن از مراد كه است بالربط واحد يا  گزاره

 نشـان خاطر »4 م«از اين رو ارسطو در . شود به معناي حقيقي واحد نيست گفته مي »واحد«
هـم   يا اسـت و دسـته   »مطلـق  گزارة« ،36واحد يا گزاره يها عبارت اين از يا دسته كه كند مي

  .است) هاي مطلق مركب از گزاره( »نهاده باهم گزارة«
ἁπλοῦς و  »طيبس« و »ساده« ،»تك« يدر لغت به معناσύνθετος با هم« يدر لغت به معنا« 

كار  بهمقابل هم  در را دو نيا يارسطو در موارد). Liddell, 1940( رود يكار م به  »مركب«و 
ـ  يكار مـ   مطلق به يبه معنا را ἁπλοῦς ارسطو .برد يم ) ἁπλοῦς( مطلـق «نمونـه   يرد، بـرا ب

نظر   ، و به)3- 32الف1072، 7 .12 .متا( »طبيعت خاصي دارد ءيش خود كه است نيا گر نشان
 σύνθετοςو  συγκεισθαιهـاي   بررسـي واژه . جا مورد نظر است نيا در معنا نيا كه رسد يم

، 4 .1. ف(تركيب كل از اجزا  رةها را دربا ارسطو آن كهدهد  نشان مي     ًصرفا  بونتس ةدر نماي
 .2؛ 19ب325، 8 .1 .ف. ك(يا از عناصـر  ) 19الف1252، 1 .1 .س؛ 7الف218، 10 .3؛ 2ب187

ارسـطو   »4 م«اسـاس، در   نيـ بـر ا . كار بـرده اسـت    به) 8ب1070، 4 .12 .متا؛ 31ب334، 8
و ) است منطبق واحد ةكنند آشكار يا كه بر عبارت گزاره(مطلق ة واحد را به گزار يها گزاره
 ميتقسـ ) اسـت  منطبـق  بـالربط  واحد ةگزار عبارت بركه ( مطلق ةگزار چند از مركبة گزار

 كيـ اده خـود  هـ ن بـاهم ة گزار و كرد فيمطلق را تعرة گزار ديگزاره با فيتعر يبرا. كند يم
 از پس ارسطو رو، نياز ا. استمطلق  ةگزار چند مجموع ،بلكه در تحليل ستين گزاره قسم
  .كند يم فيمطلق را تعرة گزار »5 م«مقدمات، بالفاصله در  نياشدن  فراهم
  
  گزاره از ينهاد شيپ فيتعر .11

      ِ  عناصـر   يعني ها،گر نشان  ِم يتقس ةنحو به اشاره ،»5 م«گزاره در  فيتعر ةدربار بحث از شيپ
      ِ   مفـاهيم    ةجملـ  از گـزاره  و عبارت فعل، نام،. است يضرور ةمقدم كي گر نشان    ِهاي  حوزه
 تفاوت حوزه، دو با ارتباط ليدل به ها،گر نشان. اند زبان ةحوز در گر نشان     ِ عناصر   ةكنند تقسيم
 هـا  آن ةكننـد  ميتقسـ   ِم يمفـاه  فيـ تعر ةنحـو  نيواقعيت دارند و بنابرا ةحوز عناصر با مهمي

 جـنس  به بخش يك: كرد تقسيم توان مي بخش سه به را مفاهيم اين تعريف. است متفاوت
ديگـر يـا    ةحوز با گر نشان ةرابط به بخش يك دارد، اختصاص اش حوزه اساس بر گر نشان
 نظـر  در هـا  آن يبرا »جنس«توان  مي هم با را بخش دواين ( دارد اختصاص بودنشگر نشان
     ِ  اسـاس   بـر  حـوزه  آن در گـر  نشـان       ِ  عناصـر   گـر يد بـا  آن  ِز يتمـا  بـه  كـه  بخشـي  و) گرفت
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براي نمونه، ارسـطو نـام را چنـين    . هاست آن يبرا »فصل«اختصاص دارد و  شده يگر نشان
 از بخشي ره كه زمان، با پيوند دونب قرارداد، ةپاي بر است يگر نشان آواي«: كند تعريف مي

بخش اول تعريـف،  ). 20- 19الف16 ،2 .1 .ع. د( »نيست گر نشان شود گرفته جداگانه اگر آن
 بـر  گـر  نشان«بخش دوم تعريف . كند مبدأ مشخص مي ةاست كه جنس آن را در حوز »آوا«
بخـش سـوم   . كنـد  را بيان مـي  آن ةديگر و نحو ةحوز با داشتن رابطهاست كه » قرارداد ةپاي

اسـت، يعنـي    »بـا زمـان   پيونـد  دونب«قسمت اول   :تعريف از دو قسمت تشكيل شده است
را بيـان   »شـده  يگر نشان« هاي ويژگي از يكي قيد اين واقع در 37.نيست زمان گر نشان افزون
ايـن  . اسـت  »نيست گر نشان شود گرفته جداگانه اگر آن از بخشي هر«قسمت دوم . كند مي

به عبارت ديگر، در نام  ؛كند مي مشخص »شده يگر نشان« به توجه با را گر نشان          ِ قيد ساختار  
  .نيست »شده يگر نشان« از بخش يك گر نشان ،گر نشانيك بخش از 

واقعيت  ةحوز از عنصري به اشاره براي) ὑπάρχειν( گرفتن  تعلق كه بپذيريم اگر حال
فوق خواهـد   ينهاد شيمطابق با ساختار پ »5 م«در  مطلق ةگزار فيتعر است، رفته كار  به
 ةيـ بق و اند مطلق ةگزار يبرا جنس مانند هم اند كه با بخش اول و دوم »گر نشان يآوا«: بود
حسـب   بـر «  د يـ امـا كـاربرد ق  . آن اسـت  يبخش سوم است كه ماننـد فصـل بـرا    فيتعر

: ديـ ريبگ نظـر  در رامـورد   دو نيـ ا. اسـت  حيتوض ازمندين »5 م«در  »زمان يها يبند بخش
رو  نيـ و از ا انـد  متفاوت مورد دو نيا. »است لسوفيف سقراط« و »سقراط بودن لسوفيف«

 و صـدق  دوم، مـورد  گـر  نشـان  عبـارت  خالفبـر  باشـد  اول مـورد  گـر  نشـان كه  يعبارت
 دوم مورد      ِداشتن  زمانارسطو به  دگاهيدو مورد از د نيا نيب زيتما      ًظاهرا . ستين ريپذ كذب
نكتـه توجـه    نيحال اگر به ا. ديافزا يفوق را م ديرو ارسطو ق نياز ا       ًاحتماال  و گردد يبازم

 يكـاف  بـودن  فعـل  يبـرا  »زمان يگر نشان افزون«ارسطو  دگاهياز د رسد يم نظر بهشود كه 
 روشـن  نكتـه  نيـ ا اسـت،  فعـل  ارسطو دگاهيد از) هست /است( έστινرو  نياست و از ا

نكتـه   نيا پنجم فصل آغاز در ارسطو كه چنان ،است فعل      ازمند ين گزاره هر چرا كه شود يم
  .كند يم خاطرنشانرا 

بـه نظـر   . هـايي دارد  با تفسير منسوب بـه فرفريـوس قرابـت    »5 م«از  ينهاد شيپ ريتفس
سـلب و ايجـاب    ةقـو ) 1(» تعلق داشتن يا نداشتن«تعريف گزاره است و  »5 م«فرفريوس، 

بـا   ويژگـي سـه   اين. آن است گر نشان هگزار) 3(در طبيعت مقدم بر آن است و ) 2(است، 
عنصـري از عناصـر حـوزة    ) ὑπάρχειν(گـرفتن    سازگار است كـه تعلـق           ًفوق كامال  ريتفس

  .واقعيت است
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 ينهاد شيپ ريآن را به تفس توان يكند كه م مي وارد فرفريوس تفسير به ياشكال آكويناس
  :وارد كرد

 بيـان  نبايـد  هم انواع هاي ويژگي شوند، بيان جنس      تعريف  در نبايد انواع كه ونهگ نهما اما
 اسـت  سـلب  ويژگـي  نبـودن  رگـ  ننشـا  و اسـت  ايجاب ويژگي ِ     بودن رگ ننشا حال. شوند

)Aquinas, 1962: 72.(  

 نكـرده  توجه هاگر نشان ةكنند ميتقس ميمفاه متفاوت فيتعر ةنحو به ناسيآكو جا نيا در
 كـه  بـرد  كـار  بـه  جـنس   ف يتعر در توان ينم رو آن از را شانيها يژگيو و انواع رايز است؛
 نيچن هاگر نشان ةكنند ميتقس ميمفاه در اما. ستين ريپذ امكان جنس بدون ها آن خود  ف يتعر
 يبـرا . شـوند  يمـ  فيتعر شده يگر نشان ةحوز به توجه با هم ها آن ليذ »     ِانواع « رايز ؛ستين

 فيـ تعر نيا ميكن فيتعر »يزيچ به يزيچ گرفتن  تعلق گر نشان يآوا« را جابيا اگر نمونه
 بـر  مقدمه  ف يتعر بر نايس ابن دوم اشكال صورت، نيا در. كند ينم فرض شيگزاره را پ    ًاصال 
 تعلـق  اسـاس  بـر  آن  ف يتعر ةدربار توان يم را) 82: 1370 سينا، ابن( سلب و جابيا اساس
 باشند داشته »ياالشتراك به ما« ديبا نگرفتن تعلق و گرفتن تعلق: كرد ريتقر نگرفتن و گرفتن

آن  نيبنابرا. است ريپذ صدق و كذب جهينت گزاره و در كي هاست آن گر نشان چه آن فقط كه
 بـه . كرد فيتعر »االشتراك به ما« آن گر نشان يآوا را گزاره و افتي ديبا را »االشتراك به ما«
  ِي هـا  يژگـ يو اول ةوهلـ  در بحـث  مورد يها يژگيو كه داد پاسخ توان يم نيچن اشكال نيا
 اسـت،  »گرفتن تعلق« عدم اي ينف واقع در »نگرفتن تعلق« كه ييجا آن از و اند»گرفتن  تعلق«
 يجـامع  يزيـ چ عـدم  و     وجود  كه ييجا آن از و دنريگ يم تعلق آن به بالتبع يها يژگيو نيا

بر سلب كه ارسـطو در   جابيا  ت ياولو       ًاحتماال . ندارد وجود »يما به االشتراك« نيندارند چن
  .گردد يمنكته باز نيبه هم كند يبه آن اشاره م »2 م«

 واحـد  ةگزار كي) يعطف ةگزارمانند ( بالربط واحد ةگزار ،ينهاد شيپاساس تعريف  بر
 چيـزي  گـر  نشـان                          ً    رابط از ديدگاه ارسـطو اصـال    رايز ؛بلكه مجموع چند گزاره است ستين

واقعيـت نـدارد؛    ةبنابراين ما به ازايـي در حـوز   .)6الف1457- 32ب1456، 20 .1 .ش( نيست
واقعيـت بـيش از مجمـوع     ةحـوز  در چيـزي  نهاده واحد بالربط يا باهم ةگزار يك نتيجه،در

  .شود تحليل مي ها آن به و كند نمي يگر نشان ها آن ةدهند هاي صرف تشكيل گزاره
  
  يريگ جهينت .12

بر اساس صدق و كذب  .ع. دمشهور در فصل چهارم   ِر يتفس برخالف را گزاره ارسطو
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نادرست است،  نفسه يف يفيتعر نيچن كه نيگذشته از ا رايز ؛كند ينم فيتعر
  ِر يتفس در را ييها يردشوا و دارد. ع. دبا متن فصل چهارم و پنجم  ييها يناسازگار

 به آن  ِر يغ از يا گزاره عبارت زييتم يبرا را يژگيو نيا ارسطو بلكه ،آورد يم ديپد ها آن
 يا گزاره عبارت« ها آن به كه يعبارات ةدربار بحث با پنجم فصل در وا. برد يم كار

 تا ند»واحد يا گزاره عبارت«             ًاست كه واقعا  يعبارات افتنيدرصدد  شود ياطالق م »واحد
اگرچه  رايز ؛دهد ارائه مطلق ةگزار از يمانع و جامع فيتعر ها آن      ِگرفتن  نظر در با

مطلق  ءيش كيواحد و  ءيش كياند و  مصداق اما هم زنديمتما                   ًوحدت و اطالق مفهوما 
 هاستگر نشان ةكنند ميتقس مفهوم كي گزاره كه ييجا آن از البته. دارند يسان كي فيتعر
 از. شود يم فيتعر شده يگر نشان ةحوز به توجه با و است متفاوت آن فيتعر ةنحو

 ةحوز در يزيچ به يزيچ نگرفتن تعلق اي گرفتن تعلق اساس بر را گزاره ارسطو رو نيا
 به منسوب ريتفس به ييها شباهت گزاره فيتعر از ريتفس نيا. كند يم فيتعر تيواقع
  .دارد وسيفرفر

  
 

    ها      نوشت    پي
  :  . س  .  ا   ؛                 اعضـاي جـانوران            دربـارة   :  . ج  .  ا  :      انـد    ن ي        مقاله چن   ن ي               آثار ارسطو در ا   ن ي    عناو   ي  ها      نوشت      كوته  . 1

  .  د   ؛     عبارت        دربارة  :  . ع  .  د   ؛     ثانوي        تحليالت  :  . ث  .  ت   ؛    اولي        تحليالت  :  . ا  .  ت   ؛       سوفيستي     هاي       ابطال        دربارة
   .        متافيزيك  :  .   متا   ؛          كون و فساد   : . ف  .  ك    ك؛ ي ز ي ف  :  . ف   ؛   شعر        دربارة  :  . ش   ؛     سياست  :  . س   ؛   نفس        دربارة  :  . ن

2.  α πογαντικὸς δὲ ου                    πα ς ،  α λλ  ε ν ω     τὸ α      ληθεύειν η           ̀   ψεύδεσθαι υ            πάρχει      . 

ـ   اد   ة                بر اسـاس ترجمـ     . س  .  ا  و    ، . ث  .  ت   ، . ا  .  ت   ، . ع  .  د   از      شده     نقل       قطعات  . 3              همـراه بـا      ي       سـلطان    ب   ي
   .   است     رات  يي  تغ

4.  ε ́ στι δὲ ει            ς πρω τος λόγος α            ποφαντικὸς κατάφασις                      ،  ει  τα α πόφασις       · οι   δὲ α      ́ λλοι συνδέσμω               ει  ς. 

5.  ε ́ στι δὲ ει            ς λόγος α          ποφαντικὸς η              ̀   ο  ε ̀ ν δηλω ν η ̀   ο   συνδέσμω          ει  ς ،  πολλοὶ δὲ οι                 πολλὰ καὶ μὴ                 

ε ̀ ν η ̀   οι   ασύνδετοι         . 

6.  τούτων δ᾿ ἡ μὲν ἁπλῆ ἐστὶν ἀπόφανσις ،  οἷον τ̀ι κατὰ τινὸς η                      ̀   τὶ     ἀπό  τινός      ،  η  δ  ε κ τούτων     

συγκειμένη           ،  οι  ον λόγος τις η               ́ δη σύνθετος           . 

    ).Minio-Paluello, 1949 (            حذف شده است    ει           هاي يوناني                  در برخي از نسخه  . 7
8.  ε ́ στι δ  η   μὲν α       πλη  α πόφανσις φωνὴ σημαντικὴ περὶ του                                     [ει ] υ πάρχει τι η            ̀   μὴ υ      πάρχει       ،  ω ς οι   

χρόνοι διή           ρηνται. 
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 ةاسـت كـه چيـزي را دربـار     عبـارتي «  :    كند                  را چنين تعريف مي        گذارده     پيش    .  ا  .  ت   در        ارسطو  . 9
تعريــف  دربــارة بحــث   ).   17-  16     الــف  24  ،  1  .  1   . ا  .  ت ( »كنــد چيــزي ايجــاب يــا ســلب مــي

 پـژوهش  به باره اين در مفسران نظرات و گزاره با آن تمايز و ارسطو ديدگاه از گذارده پيش
  .است نيازمند مستقلي

        ارجـاع        هـا     آن        آثـار            استاندارد     چاپ      اساس    بر         بوئثيوس   و         آمونياس         اسكندر،          تفسيرهاي    به  . 10
         ترتيـب       بـه       هـا     آن        آثـار            انگليسـي        هـاي          ترجمـه         اسـاس       بـر     ها     قول     نقل     اما              داده شده است، 

Alexander of Aphrodisias, 1991،   Ammonius, 1996   و  Boethius, 2010   ة           كـه شـمار         اسـت   
   ي  ها        به چاپ   ي        در موارد    ين  چن    هم  .    است     يده         به چاپ رس    ها    آن    ية                    چاپ استاندارد در حاش   ة   صفح

   .   است     شده      داده       ترجمه    در       اندكي         تغييرات    آن      اساس    بر   و     است                     استاندارد مراجعه شده 
  :است قائل گذارده شيپ و گزاره نيب يزيتما اسكندر البته  . 11

جـا كـه    آنتـا  : اند اند در بيان متفاوت سان يك» شان زيرنهاده«ها در  ها و گزاره گذارده اگرچه پيش
ها به صـورت ايجـابي يـا سـلبي بيـان       آنجا كه  آناند؛ تا  ها گزاره آناند يا كاذب،  ها يا صادق آن

  ).Alexander Aphrodisiensis, 1883: 10( ندا گذارده ها پيش آناند،  شده
          از بحـث   .             آمـده اسـت    28- 13 سـطور            منبع بـاال     در                 تمايز بين اين دو         دربارة        اسكندر     بحث

   ة           بـه گـزار     ي ا       اشاره     ً اصالً   و     اند       مصداق    هم        گذارده   ش ي پ   و       گزاره    كه   د ي آ   ي م       قطعه بر   ن ي           اسكندر در ا
          اسـكندر     از     شده     نقل      ِ تذكرِ    كه     است        استوار     فرض   ن ي ا    بر     فوق   ي    نهاد   ش ي پ   ِ رِ ي   تقر  .    شود   ي  نم   ي   شرط

  .   رد ي گ   ي م    بر    در   ز ي    را ن   ز ي   تما   ن ي   ، ا ) ي          ساده و حمل        گذاردة   ش ي پ    به    ها   ف ي   تعر   ن ي ا        ِ اختصاصِ   ة     دربار (
        باشـد         مطلـق         صـورت     به        گذارده   ش ي پ   و       گزاره   ن ي ب   ز ي   تما   ن ي ا   و    رد ي  نگ    بر    در    را   ز ي   تما   ن ي ا     اگر     اما

      كـه        ايـن              با توجه بـه   (    شود    ن  يي  تب   » 5   م «  و    » 1   م «   ن ي ب   ة    رابط    ز، ي   تما   ن ي                         دشوار است كه با توجه به ا
   ز ي   تما   ن ي         بر اساس ا   ي ن  يي  تب   ن ي      اگر چن   ي  حت   ).     داند   ي م   » 5   م «        ِ را معادلِ         گذارده   ش ي پ   ف ي   تعر        اسكندر

   را    ي ز ي     تمـا    ن ي    چنـ      ً   اصـالً       كـه    چرا   ؛     كـرد    ر ي       ِ       ِ               بر اساسِ آن متنِ ارسطو را تفسـ       توان   ي      شود نم   ر ي   تقر
         ارسـطو       بـه    ز ي     تمـا    ن ي ا      دادن      نسبت   ي   برا    را   ي ا    نه ي  قر   چ ي        اسكندر ه (                  به ارسطو نسبت داد       توان   ي  نم

                   جداگانـه، ماننـد      ي      دو آوا   ي                          از نظر اسـكندر در مـوارد      ز، ي   تما   ن ي       ِ  بر اساسِ ا    را ي ز   ؛ )   كند   ي  نم     ذكر
       نظـر     از         گـزاره        امـا          گذارده؛   ش ي پ    دو   و     اند       گزاره   ك ي   ، »  ست ي ن    بد       عدالت «  و    »   است     خوب       عدالت «

ـ           تواننـد    ي    نمـ            جداگانـه    ي   آوا    دو   ن ي      بنابرا   و       آواست       عبارت   و     است  )      λόγος (       عبارت       ارسطو    ك   ي
   .     باشند       گزاره   ك ي        بالتبع   و       عبارت

   ي   شرط   ة    گزار    اس ي       را آمون   » 3   م «                             كه خواهد آمد، واحد بالربط در       گونه   ن ا  هم     كه،     است      توجه      قابل  . 12
   را    » 3   م «  و    » 2   م «                  هم واحد بالربط در    ي     فاراب  .    اند      كرده   ر ي   تفس   ي   شرط   ة    گزار      رندة ي     دربرگ    وس ي      و بوئث
   .        كرده است   ر ي   تفس   ي   شرط   ة    گزار

  .   كند   ي م   ف ي      را تعر   » 2   م «       ِ    قسم اولِ در    » 5   م «    كه     اين   ي  عن ي  . 13
 



 113   سيدعمار كالنتر
 

         گـزاره       يـا   ) λόγος       ἀποφαντικός (   » ي ا         گـزاره          عبـارت  «          دربـارة       پنجم     فصل    در       ارسطو     بحث  . 14
) ἀπόφανσις (  ،اي        حاشيه      نكتة    يك    جز    به      است   ) كـه بحـث در آن     )   15-  13     الـف   17  ،  5   . ع  .  د                 

     ً   مـثالً  (  oratio enuntiativa        ِ                      در تفسيرِ اين فصل، عـالوه بـر       وس ي        اما بوئث  .          عبارت است   ة     دربار
Boethius, 1880: 100, 13 (   و  enuntiatio  ) ًمثال ً     ibid: 99, 2 (  واژة    دو       خـود          تفسـير     در      oratio  

       كـار       بـه     را  ) ibid: 100, 6     ً   مـثالً            گـذارده؛        پـيش  (  propositio  و   ) ibid: 96, 28     ً مثالً       عبارت؛  (
       بينـد                 و گزاره نمـي         گذارده                                  حداقل در اين بحث، تفاوتي بين پيش     وس، ي    بوئث       ً  ظاهراً  .    برد    مي

       ارسطو    كه        قطعاتي       تفسير    در       عبارت        كاربرد     اما   ). ibid: 99, 100, and 105   ←       نمونه      براي (
       قرينة    به    كه     اين     اول  :       انگيزد    مي               دو احتمال را بر     است      برده     كار    به    اي       گزاره       عبارت    يا       گزاره
         هـاي وي                                       اي است و در اين صورت در برخي مثـال              عبارت گزاره    وس ي          منظور بوئث   ،    سياق

     بحث    وي       موارد    آن    در    كه     اين     دوم   و  ) ibid: 108-109     ً مثالً (                        بايد چيز محذوفي فرض شود 
         نيازمند      نكته     اين      صورت    هر    به  .    است      داده       تعميم       عبارت    به    اي       گزاره       عبارت    از    را       ارسطو
   .   است    تر     بيش      تأمل

   ِ رِ ي        در تفسـ       واژه   ن ي        كاربرد ا  .               ترجمه كرده است  )  ن ي  الت      واژة   ن ي  هم    از       گرفته  بر (  term      آن را        مترجم  15
   را    ي     برخـ                      هـا را داراي سـه و                      برخـي از گـزاره      وس ي    بوئث   ي   طرف    از  .         مبهم است   ي     مقدار    وس ي    بوئث
    وم   يـ                     افالطون فيلسوف در لوك (  ’Plato philosophus in lycio ambulat‘        ، مانند  » د ح «     چهار    ي    دارا

    شه ي   اند    از      آگاه      فاني      ناطق       حيوان«      عبارت    ن ي  چن      ، هم )Boethius, 1880: 107 (     داند     مي  )    رود        راه مي
                       گويـد كـه دو تعبيـر                        از سوي ديگـر مـي     ). ibid: 109 (      داند   ي م    ار ي                   را متشكل از حدود بس   »   نظم   و
) dictio (  » دانـد كـه در             را حد مي   »   كند                خورشيد طلوع مي «   ة       در گزار   »   كند         طلوع مي «  و    »      خورشيد               

   ن ي    بر ا    ).ibid: 100 (          محمول است    ي   بعد        موضوع و      شود   ي م      گفته      نخست    چه             هاي ساده آن       گزاره
   .   برد   ي م     كار    به       مقوله   ك ي   ا ي       مستقل   ي    معنا    ِ گرِ          لفظ نشان   ي               واژه را به معنا   ن ي ا        ً احتماالً   ي      اساس و

  .رسد نمي نظر ترجمه كرده است كه مناسب به) كاركرد( function   را     آن   ت ي   اسم  . 16
                رسد كه در ايـن      مي     نظر    به  .     يابد    مي       ادامه  123صفحة    تا         فرفريوس       ِ تفسيرِ    از    وس ي    بوئث       تقرير       البته  . 17

   .                                    بر اساس فهم خود مطالبي را افزوده است    وس ي           تقرير، بوئث
       تخطئه    را    وي    وس ي    بوئث     اما  .     داند   ي م  ) proposition extrinsecus (   » ي    خارج        گذاردة   ش ي پ «   ك ي   را     آن  . 18

       كنـد     مي       توجيه      واحد  ) consequentia (       پيامد    يك     گري                 شرطي را با نشان       گزارة      وحدت   و     كند    مي
) ibid: 109-110.(    

   .14      نوشت   ي پ   ←  . 19
                                 و اما الحكم البسيط الكاين من هذه  «  :                                     را اسحاق بن حنين چنين ترجمه كرده است   » 4   م «      البته   . 20

   »       ايقـاع  «                            و بر اين اساس فارابي كاربرد    » ء ي    من ش   ء ي ش        انتزاع   او    ء ي     علي ش   ء ي ش       ايقاع        فبمنزلة 
                          ِّ                  معناي حكم ساده براي مـتعلِّم دانسـته اسـت     )      كشيدن       تصوير    به (  ل  ي   تخي   ي  را    را ب   »      انتزاع «  و 
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    در    كه     است      توجه      جالب     جهت    آن    از   ، »      انتزاع «  و    »   قاع ي ا «    ر، ي      دو تعب   ن ي ا   ).   59  :     1960   ،      فارابي (
   ← (       اسـت       رفته     كار    به   ي     مشابه   ر ي    تعاب    وس ي    بوئث   ر ي   تفس    در     اما      است،      امده ي ن       ارسطو     خود    ان ي ب

    ).     مقاله   3    بخش 
       سـطر     دو   در     نا ي س     ابن    كه    رد ي گ   ي م   ت ئ  نش    جا    آن    از       رساله   ن ي ا    در       گزاره    از    نا ي س     ابن    ف ي   تعر    در       ابهام  . 21

        صـورت       بـه    ،  يي      معنـا       بـا     يي      معنـا        داشتن      نسبت    به    آن    در      جازم     قول «    كه     كند   ي م          خاطرنشان     بعد
         گـزاره     از   ي ف ي   تعر   ن ي  چن    كه    يي  جا    آن    از     اما   ).   32  :     1404     نا، ي س     ابن (   »   شود   ي م     حكم   ، ي   سلب   ا ي   ي   جاب ي ا

     كـه        كند،   ي م   ف ي   تعر     سلب   و     جاب ي ا      اساس    بر    را        گذارده   ش ي            بلكه ارسطو پ    ست ي ن       ارسطو      آثار    در
  .   است      نشده         پرداخته        احتمال   ن ي ا    به    جا     اين        است، در    ي ا               پژوهش جداگانه        ازمند ي ن
                    بر اساس سلب و ايجاب    »     مقدمة «      تعريف     از         سه اشكال                            المسائل الغريبة العشرينية         سينا در     ابن  . 22

        كنـد؛    ي                                  تعريفش بر اساس صدق و كذب اشاره مـ       بودن   ي   دور    به  ،     مورد   ن ي        و در اول    رد ي گ    مي
       عـرض          تعريـف     در  )        معـروض  (       موضوع   و     است       گزاره      ذاتي       عوارض    از     كذب   و    صدق     را ي ز

     نيست       قضية  و        مقدمة                           آيد كه از اين جهت فرقي بين                    و از بيان وي برمي     رود    مي     كار    به      ذاتي
    ).  82-  81  :     1370       سينا،     ابن (

   ن ي     الـد        قطـب     ِ انِ   يـ                    خواجه و توجه بـه ب       دگاه ي                خروج از دور از د      نحوة   ق ي  دق   ر ي   تقر    كه    يي  جا    آن    از  . 23
  .                      به آن پرداخته نشده است       ندارد   ي ر ي  أث     بحث ت       ادامة    در     آن،   ِ يِ  اب ي   ارز   و   ه ي   حاش    در   ي   راز

ـ         واحد را        گزارة    جا   ن ي          ارسطو در ا  :    كرد   ر ي   تقر      توان   ي م   ن ي     را چن   ل ي   آكر      دگاه ي د  . 24         واحـد        مفهوم   ك   ي
      باشد   ح ي  صح   ي   بند   م ي   تقس   ن ي ا     اگر    پس      است؛      كرده   م ي   تقس     قسم    دو    به    را    آن   و     است       گرفته     نظر    در
  و   )          اشكال اول (     باشد    ر ي  كث   ي  ها       گزاره   ي  عن ي                 ِ    واحد باشد و مقابلِ آن    ة       هم گزار       تواند   ي       مورد نم   ك ي

   ي  ها       گزاره   ي  گر ي             واحد باشد و د       گزارة   ي ك ي    گر ي د   ك ي      معادل    ة          كه دو گزار    ست ي      ممكن ن   ن ي  چن    هم
       مـالك     دو      كـه    چرا       سـت؛  ي ن   ح ي    صـح       جـا    ن ي          ارسطو در ا   ي   بند   م ي   تقس    ن، ي      بنابرا   ).          اشكال دوم (   ر ي  كث

ـ       پاسخ ا  .    است     خته ي    درآم    هم    با    را     مالك    دو      واقع    در   و     است      برده     كار    به      وحدت   ي   برا       مختلف    ن   ي
   را    »      واحـد    ي   ا       گزاره       عبارت «   »   ِ شدنِ      گفته      نحوة «    دو    يا        كاربرد    دو   » 3   م «                است كه ارسطو در 
          بـالعرض       واحد   ي  گر ي د   و   ي ق ي  حق      واحد      مورد   ك ي     آمد       خواهد    كه      گونه        و همان              ذكر كرده است

     ناس ي   آكو   ِ رِ ي   تفس   از  (     است       شمرده                    از آن كاربردها را بر   ك ي          ِ    كثرت مقابلِ هر       نحوة    دو     سپس  .    است
       صـدد   در     ً   اصـالً    » 3   م «           ارسـطو در     ن ي        بنـابرا    ).            داشته اسـت    ي               هم برداشت مشابه   ي    كه و   د ي آ   ي   برم
  .    ستند ي       اشكال ن     است      كرده     ذكر   ل ي   آكر    كه   ي    مورد    دو   و     است       نبوده   ي ق ي  حق   م ي   تقس

    كه    نا ي س          ِ    و شارحانِ ابن     امد ي ن     دست      به   » 1   م «        دربارة   ي و    از   ي ز ي چ    كه    وس ي    فرفر   ِ رِ ي   تفس   ي      استثنا    به  . 25
  .     دانند   ي م   ف ي   تعر    از    از ي ن   ي ب    را       گزاره

         از فصـل     ي      نهـاد    ش ي پ   ِ رِ ي           اطالع از تفس   ن ي  چن      و هم    جا     اين   در    »    حوزه «      مفهوم      شدن      تر      روشن   ي   برا  . 26
   .    1393   ، ي                كالنتر و قوام صفر   ←  )          مفروض است   ي              مقاله در موارد   ن ي       كه در ا (  .  ع  .  د    اول 
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ماننـد  (انديشـه   ةديگـر عناصـر حـوز    دربـارة  را كـذب يـا   /و صـدق  ارسطو اين، بر عالوه اما  . 27
واقعيت  ةزبان و برخي عناصر حوز ة، گزاره در حوز)هاي بسيط، تخيل و ادراكات حسي انديشه

  ).Crivelli, 2004: 45( برد مي كار به
                 كـاربرد صـدق و             دربـارة          خواجـه    و   ي   راز     فخر    ان ي ب    به   ي     شباهت       اگرچه   ، » 1   م «      ِ از نقشِ    ن  يي  تب   ن ي ا  . 28

   » 1   م «    ن،  يي  تب   ن ي ا      اساس    بر  :        دو دارد    ين    با ا   ي          تفاوت اساس    يك     اما            گزاره دارد،     ف ي          كذب در تعر
             و ارسـطو در         كنـد    ي       فراهم م   . ع  .  د                  گزاره در فصل پنجم      يف   تعر      وجوي     جست   ي      را برا     ينه  زم
  .   است   ف ي   تعر    از    از ي ن   ي ب       گزاره       خواجه   و   ي   راز               اما از نظر فخر       كند؛   ي م    يف            گزاره را تعر   » 5   م «

ـ                                                        كه وحدت بالذات يا وحدت بـر اسـاس تعريـف دارد اگـر ذ       ي ز ي چ                   به عبارت ديگر فقط  . 29    ل   ي
   را    »     نـوع  «                                          داشته باشد يـك قسـم جداگانـه يـا يـك         ي ا               و فصل جداگانه    رد ي             انواع قرار نگ    گر ي د

   .   دهد          تشكيل مي
    ).     مقاله   4    بخش  (     رسد   ي  نم     نظر        موجه به     اس ي    آمون   ر ي      در تفس   » 3   م «  و    » 2   م «   ن ي ب   ي    گذار     فرق   ن ي      بنابرا  . 30
   ة                    گانـه بحـث دربـار                                اي است و در اين قطعات پـنج              عبارت گزاره   ة         بحث دربار   » 2   م «         اگرچه در   . 31

               نـاظر بـه آن      » 2   م «       بنـدي                      دهـد كـه تقسـيم                                                  مطلق عبارت است، اما شباهت تعبيرات نشـان مـي  
   .             ساخته شده است   ي   بند       تقسيم

   . )     مقاله   7     بخش (    ست ي          امر واحد ن    ِ گرِ      نشان   » 3   م «                               هم معتقد است كه واحد بالربط در      ناس ي   آكو  . 32
     تابع        گزارة    هر   ي ر ي   تعب    به   و       ندارد        اختصاص   ي   عطف   ي  ها       گزاره    به     فقط     بحث   ن ي ا    كه     است       آشكار  . 33

   .  رد ي گ   ي م    بر     را در   ي ع ي          در زبان طب   ي    ارزش
      ً صرفاً   ي   عطف   ة    گزار (   ي           چنين رويكرد   ة                                   و آكويناس تعبيراتي هست كه شايد نشان    وس ي             در تفسير بوئث  . 34

    ).Boethius, 1880: 117-118; Aquinas, 1962: 71   ← (     باشد   )    است   ي  ار ي  بس   ي  ها             مجموع گزاره
35.  ο   γὰρ αυ        τὸς ο       ́ ρος ε νὸς μόνου καὶ α                  πλω ς του   πράγματος         , οι  ον α νθρώπου καὶ ε               νὸς μόνου            

α νθρώπου         ο μοίως δὲ καὶ ε                 πὶ τω       ν α ̀ λλων.  

ــا يــك ضــمير مشــخص شــده اســت كــه برخــي مرجــعِ آن را گــزاره   »4 م« در  . 36 ــم ب مقس
)Ammonius, 1897: 77-78 (واحد  گزارة را آن مرجعِ برخي و)Aquinas, 1962: 70 (اند دانسته.  

   . ) 7-  6 ب  16  ،  3   . ع  .  د (          تعريف فعل        قرينة    به  . 37
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