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Abstract 

Nicholas Rescher is one of the pioneers among Western scholars who has studied and written about the logic 

in the Islamic period. He distinguishes four main pivots for describing the situation of logic in the Islamic 

period: 1. Choosing the title of Arabic logic for naming the logic of the Islamic period; 2. Creating an East-

West dichotomy to separate the post-Avicenna logicians; 3. Loss of the logic studies after the tenth century; 

4. Listing the names of logicians and their works. In this paper, the model of Rescher’s research in the study 

of the logic in the Islamic period is examined. The most important criticisms of his narrative of this period 

are as follows: 1. Rescher’s reasons for preferring the title of Arabic logic to the logic of the Islamic period are 

not justified; 2. Unlike Rescher, by Western logicians, Ibn Sīnā did not mean the thinkers of Baghdad school 

and their followers, rather, the Greek philosophers and those who were mere followers of them. The basis for 

Rescher’s East-West dichotomy of post- Avicenna logicians is also the consistency between the philosophical 

and logical ideas of these individuals, which has led to the misclassification of some Eastern logicians in the 

Western category and vice versa; 3. Due to his lack of access to original sources and manuscripts, as well as 

his ignorance of the studies of logic in non-logical works such as philosophy and principles of Islamic 

jurisprudence, Rescher mistakenly thought that the study of logic had been forgotten after the tenth century; 

4. Rescher’s account of the names and number of works of logicians also suffer from some shortcomings. 
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 چکیده
شر در م کوالسین ست که دربار یشگامانیاز پ یمحققان غرب انیر سالم ۀمنطق دور ۀا ست. او چهار  دهیشیاند یا و قلم زده ا

منطق  یگذارنام یبرا یمنطق عرب. انتخاب عنوان 1: شماردیبرم یاسالم ۀمنطق در دور تیوضع فیتوص یرا برا یمحور اصل
سالم ۀدور ش3 نا؛یسدانان پس از ابنمنطق کیتفک یبرا یغرب-یشرق ۀدوگان جادی. ا2 ؛یا سد یپژوهمنطق ی. خامو  ۀپس از 

 دانان و آثارشان.منطق ی. ذکر اسام4دهم؛ 
شتار الگو نیا در س یپژوهمنطق ینو شر در برر سالم ۀمنطق دور یر ست. مهم یابیارز یا وارد بر گزارش  ینقدها نیترشده ا

موجه و مسرتد   یاسرالم ۀمنطق دور یجابه یعنوان منطق عرب حیترج یرشرر برا لی. دال1قرار اسرت:  نیدوره به ا نیرشرر از ا
شر، منظور ابن2 ست؛ین از  یراد وها نبوده، بلکه مآن روانیمکتب بغداد و پ شمندانیاند ،یدانان غرباز منطق نایس. برخالف ر

دانان پس از منطق ی  غرب-یشرررق ۀدوگان یرشررر برا یآنان اسررت. مبنا یهاصرررف آموزه روانیو پ یونانیدانان فلسررفه ان،یمغرب
سف یهاشهیاند یهمخوان زین نایسابن س نیا یو منطق یفل ست که  س ببافراد ا ست برخ ی  بندمیتق شرقمنطق ینادر در  یدانان 

ست؛ و به یغرب فیط شده ا شر به3عکس  س لیدل. ر ستر شتنید ست ندا سخهبه منابع د گاه زیو ن یخط یهااو  و ن از  یناآ
 هدهم ب ۀپس از سررد یپژوهاشررتباه گمان کرده اسررت که منطقچون فلسررفه و علم اصررو ، به یرمنطقیدر آثار غ یپژوهمنطق

 دارد.  ییهاکمبود زیدانان نو تعداد آثار منطق یاسام ی. گزارش رشر در معرف4است؛  دهییگرا یفراموش
.رشر ،یمنطق عرب نا،یسابن ،یاسالم ۀمنطق دور ،یغربیدانان شرقمنطق، منطق یدوبخش یالگو: واژگان کلیدي

HomePage:  https://jphilosophy.um.ac.ir/             3991 بهار و تابستانر 041شماره پیاپی - 1شماره  – 25سا     45 - 65ص،  

 2538-4171شاپا الکترونیکی                                                                                                      2008-9112شاپا چاپی 
 

09/10/1399تاریخ پذیرش:  14/11/8139تاریخ دریافت:                                                                                                         
DOI: 10.22067/epk.2021.44142.0                                                                           :پژوهشی نوع مقاله  



                                      47                                                       یاسالم ۀمنطق دور ریگزارش رشر از س لینقد و تکم ل،یتحل، دیگرانو  عبادی

 مقدمه

ای کیفی تغییر و تحو  گسررتردهمیراث فلسررفی و منطقی  یونان پس از انتقا  به جهان اسررالم، از لحای کمی و 
سالمی به  سده، حوزۀ فرهنگ و تمدن ا سترش دادند و طی چند  سط و گ سلمان آن را برگرفته و ب شمندان م یافت. اندی

ها و مکاتب گوناگون مبد  شد. شناخت سهم اندیشمندان مسلمان در توسعۀ بستری برای ظهور و بروز آثار و دیدگاه
شهی نظامدانش منطق، نیازمند مطالعات سط و توسعۀ اندی ستد  از ب ستند و تبیینی م ست تا توصیفی م سترده ا مند و گ

 های منطقی  متفکران حوزۀ فرهنگ اسالمی به دست آید. 
شنایی با میراث یونانی، مواجهۀ فعاالنه شمندان این دوره از آغاز آ ستردهدان شتند و تالش علمی  گ ای از خود ای دا

ست، آثار  شان دادند. نخ سطو و نیز مدخل فرفوریوسن ها دقت ترجمه کردند که برخی از این ترجمهرا به 1منطقی ار
سین شهواقعًا تح شارحان یونانی پرداختند. در این میان، اندی سطو در پرتو   شرح آثار ار برانگیزند. آنان در گام بعد به 

سنیز به 3و رواقی 2های مگاری شنایی م شی از میراث یونانی در آ دانان  لمانان با دانش منطق مؤثر بود. منطقعنوان بخ
های منطقی روی آوردند. آنان در توسرعۀ گذاری  نظامدورۀ اسرالمی در گامی دیگر به اراۀۀ آرای مسرتقل منطقی و پایه

بلکه مسراۀل فراوانی را مطرح کرده و نظریه ،های ارسرطو بسرنده نکردنددانش منطق صررفًا به ترجمه و شررح دیدگاه
های کامل تألیفی، شروح، حواشی در این گستره را رواج بخشیدند. حجم وسیع آثار منطقی اعم از مجموعه پردازی

 ها در موضوعات و مساۀل مهم منطقی گواه این مدعا است. نگاشتهها و تکو نیز رساله
رایش به این رشرر یکی از دالیل گ اسرت. 4نگاری  منطق دورۀ اسرالمی، نیکوالس رشرریکی از پیشرگامان تاریخ

کر بودن منطق خواند پژوهی دورۀ اسررالمی و عدم توجه محققان معاصررر به آثار این دوره میحوزۀ مطالعاتی را در ب 
دلیل تقدم و نیز تأثیر فراوان بر مطالعات آثار وی به(. 112، مطالعات من در زمینۀ منطق و فلسفف ۀ المفف م )رشررر، 

سی و البته نی ستۀ تقدیر و برر شای سین،  ست. پ م م ۀدور منطق خیدر تار  مطالعاتازمند نقد و ارزیابی ا  ریمو  5 ال
ررنگی است که سهم پ   7دو اثر اصلی و مهم رشر در خصوص معرفی تاریخ منطق اسالمی 6، الم م ۀدور در منطق

 های وی در بیان تاریخ منطق این دوره خواهد داشت.های ما از دیدگاهدر گزارش
گذاری منطق این دوره میاصررطالح منطق عربی از سرروی رشررر برای نام انتخابدر این نوشررتار، ابتدا به تحلیل 

ضعف ستیپردازیم و با اراۀۀ دالیل،  شان میهای این نامها و کا سبگذاری را ن ترین دهیم. ما با دالیلی معتقدیم منا

                                                 
1. Porphyry 
2. Megara 
3. Stoic 
4. Nicholas Rescher 
5. Studies in the History of Arabic Logic 
6. The Development of Arabic Logic 

صار تعبیر . 7 سالمی»گاه جهت رعایت اخت ست که این منطق بههیچایم که منظور از آن بهدهکار بر را به« منطق ا ستقیم از آموزهروی این نی شده طور م ستنباط  سالمی ا های ا
 اند.باشد؛ چراکه ریشۀ آن یونانی بوده و بعدًا دانشمندان، در دوره و تمدن اسالمی آن را توسعه داده
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غربی رشررر در -ر بخش بعد، به تحلیل دوگانۀ شرررقیاصررطالح برای این دورۀ منطقی، منطق دورۀ اسررالمی اسررت. د
بندی، موافقت و مخالفت با اندیشهپردازیم. مالک او برای این دستهدانان دورۀ اسالمی میبندی منطقخصوص دسته

سی میهای ابن شر برر سقم این ادعای ر صحت و  ست. در ادامه،  سدۀ دهم هجری را پایان منطقسینا ا شود که 
نویسی مشغو  بودند. در پایان، نقاط ضعف داند و معتقد است اندیشمندان صرفًا به شرحن اسالم میپژوهی در جها

 دانان این دوره و آثارشان بیان خواهد شد. گزارش رشر از تعداد منطق
 

 منطق عربی یا منطق دورۀ اسالمی. ۱

 ,Development of Arabic  TheRescherاسررتفاده کرده ) 1رشررر در غالب آثار خود از تعبیر منطق عربی
Logic, 15; The Studies in the History of Arabic Logic, 13 دالنشففنامۀ (؛ اما در ضررمن مقالۀ خود در

(. البته وی  ,Logic in the Islamic WorldRescher را به کار برده است ) 3عنوان منطق در جهان اسالم 2فلس ه
باره  آن را منطق عربی در اثر دیگری از عنوان منطق اسررالمی هم  بهره گرفته اسرررت، گرچه درضررمن مباحب، دو

ند )می جای منطق عرب ,Islamic LogicRescher ,640خوا به  خاب منطق عربی  یل انت جای  4(. دل را وی در 
صوص ترجیح انتخاب واژۀ دیگری بیان می سفۀکند، آنجا که در خ سفۀربی به جای ع فال ضیح می فال دهد. عرب تو

سیار سفهچون ب سه ویژگی اند، نمیدانان عربی، عرب نبودهی از فل سوفان عرب نامید، اما همگی در  توان آنان را فیل
 Rescher, Three Commentaries ofمشررترکند: دین اسررالم، سررنت فلسررفی  یونانی و نگارش به زبان عربی )

Averroes, 440)بهتر اسررت فیلسرروفان عربی نامیده  نگاشررتند،لذا چون همۀ آنان آثار خود را به زبان عربی می ؛
رشر به سه دلیل واژۀ عربی  5اند.شوند. برخی از مستشرقان نیز به همین دلیل واژۀ عربی را بر واژۀ اسالمی ترجیح داده

دانان است و دانان و فلسفهرا بر واژۀ اسالمی مقدم دانسته است: نخست آنکه، زبان عامل اصلی  پیوند میان این منطق
اند؛ دوم آنکه، بسیاری از متکلمان مسلمان دانان متقدم، مسیحی یا پیرو ادیان دیگر بودهچراکه برخی از منطق نه دین؛

سالم تلقی کرده ضد ا شۀ یونانی آن،  شأ و ری سخن نک: اند )منطق را به دلیل من صیل  شهزراعتبرای تف مطالعات  ، پی

                                                 
1. Arabic Logic 
2. Encyclopedia of Philosophy 
3. Logic in Islam 
4. Arab Logic 

طریق، اواًل مانع خروج ترسایان، جهودان، صابئان و  اند. بدینهای عربی خواندهزبان عربی، دانشدلیل نگارش کتب بهسبب انتساب به قوم عرب، بلکه به. یعنی علوم را نه به5
سازند )نک: ویژه ریاضیات، نجوم، طب و فلسفه سهم دارند و ثانیًا تألیفات غیرعربی همچون فارسی و ترکی را خارج میه که در علوم و تألیفات عربی بهپیروان دیگر ادیان شد

 (.23تا  ۲۲ ،تاریخ نجوم الم م نالینو، 
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سوم آنکه، وی مدعی است این منطق و فلسفه تمامًا غربی و کاماًل  1؛(94 ،در تاریخ منطق عرب  و گزالرشات النتقادی
 (. Rescher, The Studies in the History of Arabic Logic, 11برگرفته از سنت یونانی است )

 ترجیح عنوان منطق عربی بر منطق دورۀ اسالمی از چند جهت محل نقد و تأمل است: 
سالمی از یکالف.  سوی دیگر، سو، مانع  اگر لفظ ا شده و از  سی  خروج تألیفات منطقی  غیرعربی مانند فار

سلمانان را خارج می ست را کنار میتألیفات منطقی  غیرم ستۀ نخ ستۀ دوم را داخل و د  .گذاردکند، لفظ عربی نیز د
صرف این دلیل موجب ترجیح یکی بر دیگری نمیازاین شر به دلخواه و ارادۀ خویش گروهرو،  دوم را  شود جز آنکه ر

. نداشتن (94 ،مطالعات  در تاریخ منطق عرب  و گزالرشات النتقادی، پیشهزراعت) داخل و گروه نخست را خارج کند
گذاری منطق این دوره در برخی از آثار رشررر نمایان در نام، بخواهانۀ رشرررمعیاری مسررتد  و مشررخر و رویکرد د 

ست. برای نمونه، او در کتاب  م م موجهات زمان  در منطا ساۀل، از در جای 2ق دورۀ ال جای کتاب و اثنای بیان م
آنجا که در بیان دلیل   ؛کندکند؛اما تنها در یک جا از اصطالح مسلمان استفاده میدانان عربی استفاده میتعبیر منطق

کاتبی که در ترجمه و بیشتر متون عربی  منطق صورت گرفته است و حدودًا چهار  رمالۀ شمسیۀمفقودشدن بخشی از 
ها در مدارس نشردن این قسرمت(. این امر موجب تدریساللرمفال  اللشفمیسف ، کاتبی قزوینیپاراگراف اسرت )نک: 

داند، اما اعتقاد می 3بودن این مباحب برای آموزگاران مسلمانکنندهاسالمی شده است و این را دلیل دشواری و خسته
ست. رشر بدون توجه به اینکه این مباحب در حوزۀ  سزایی برخوردار ا دارد که این مباحب برای ما غربیان از اهمیت ب

دانان دورۀ دلیل را به منطقزنی شررخصرری و بیاسررالمی به پختگی و بالندگی چشررمگیری رسرریده اسررت، این گمانه
سبت می سالمی ن سخن نک:دهد )ا صیل  -Rescher, Temporal Modalities in Arabic Logic, 1 برای تف

2.)4 
هایشرران بوده اسررت، تصررور خام و دانان صرررف زبان  نگارش کتاباینکه گمان شررود عامل پیوند این منطق ب.

های گوناگون را حو  محور و هدف دانان از اقوام و نژادها و زبانای است. آنچه طیف گسترده و متنوع منطقنسنجیده
سانی گرد هم آورده، انقالب فکری و تحو  انگیزشی  واحد بوده ا شد نه زبان، یک ست. آنچه موجب انقالب و تحو  

ها شررد و ثمرۀ آن، انقالب در علوم بود. البته که ها و انگیزهبلکه آیین جدید اسررالم بود که منجر به تغییر در نگرش

                                                 
مطالعات  در تاریخ منطق عرب  و گزالرشات پیشه، ها در زراعتپیوست 9دهد )نک: شمارۀ را به مکاتبات شخصی خود با رشر ارجاع میمؤلف در ذکر منبع این مطلب، آن. 1

 (.100 النتقادی،
2. Temporal Modalities in Arabic Logic 
3. Muslim schoolmaster 

چاپ رسیده و در دسترس رشر قرار داشته است. اسپرنگر در  ( بهAloys Sprengerحدودًا یک سده پیش از نگارش کتاب رشر، توسط اسپرنگر ) رمالۀ شمسیه. متن عربی 4
 simple [or: even]در برگردان اسررپرنگر سرره بخش اصررلی و مهم در جهات زمانی، یعنی عکس مسررتوی ) دهد.همان چاپ، برگردانی به انگلیسرری از متن عربی اراۀه می

conversion( عکس نقیض ،)conversion by contradictionهای مختلطه( )( و مختلطات )قیاسmixed [syllogisms] از قلم افتاده که توسررط رشررر اضررافه شررده )
 چاپ رسیده است:است. برگردان اسپرنگر با مشخصات زیر به 

Sprenger, Aloys, (1862), “dictionary of the technical terms used on the sciences of Musulmans”, Part 2, Calcutta. 
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ای را موجب صرررف انتقا  یک علم از جایی به جایی دیگر و از زبانی به زبان دیگر چنین تحو  بنیادین و گسررترده
شت. نخواهد  سالمی را نیز به تحرک علمی وادا ساکن در قلمروی ا سلمانان   ست که حتی غیرم شد. این دگرگونی ا

بررمفف  موردوهونانۀ فرامرز قراملکی، سررازی در تعین معرفتی  منطق نیسررت )زبان مهم اسررت؛ اما عامل سرررنوشررت
م م  ه منطق روی آورد و چند رسالۀ منطقی عنوان یک عرب بمثاًل آیا غزالی به(. 1۲0، گزالرش رشر الز منطق دورۀ ال

برای آنکه بتواند یک حجت منطقی  اللقسطاس اللمستقیمتعبیر خود، در نوشت؟ البته که جواب منفی است. غزالی به
اللقسففطاس پردازد و اصرراًل منطق را جایگزین حجتی کند که اسررماعیلیه طرفدار آن بودند، به پژوهش منطقی می

ستقیم ست. لذا گفتگویی میان غزال اللم سالمی ا سم این کتاب، گویای تأثیر فرهنگ ا ست. خود، ا ی و یک باطنی ا
(. برخی از دانشمندان اللقسطاس اللمستقیمغزالی، بنیان این دورۀ تاریخی را باید در تمدن اسالمی جستجو کرد )نک: 

سلمان نبوده شد یافتهاین دوره م صیل کرده اند و ر ست که در کی از دانشاند. منطق یاند، اما در این تمدن تح هایی ا
یافته اسرررت، ازاین پدید آمدهاین تمدن توسررعه و تطور  که در این دوره  ثار منطقی  ند حتی اگر توسررط رو، همۀ آ ا

بررمفف  فرامرز قراملکی، اند، در واقع همگی به تمدن و فرهنگ اسررالمی تعلق دارند )نامسررلمانان هم نوشررته شررده
  (.1۲0 ،ورۀ الم م موردوهونانۀ گزالرش رشر الز منطق د

به زبان عربی هم برای عربی عالوه بر این، صرررف نامیدن منطق دورۀ اسررالمی، الزم و کافی تعلیم و تدریس 
صی آن به غیر از عربی به  ص سیاری از تعبیرهای تخ شدند، ب سالمی پس از آنکه اقتباس  ست. مباحب منطق دورۀ ا نی

 الإلقتباسالمففاساند. برای نمونه، یا ترجمه شررده 1برداریاردو نیز َگرتههای دیگر مانند فارسرری، ترکی، عبری و زبان
دلیل آنکه اثری مهم در منطق دورۀ اسالمی خواجه نصیرالدین طوسی اگرچه به فارسی نوشته شد، در سدۀ پانزدهم به

سوب می سنت را فرگه پایهمح شد. همچنین منطق جدید در  که اغلب در گذاری کرد شد، به عربی ترجمه و تدریس 
شررود، منطق عربی نیسررت. عالوه بر این، اگر درسررت باشررد که های مدرن عرب به عربی تدریس میاکثر دانشررگاه

نوشررتند که در روم های منطقی را به عربی و فقط بر اسرراس  منطقی میسرردۀ هجدهم فقط رسرراله 3و2هایمارونی
 (.  Street, Arabic Logicنگاشتند )نک: ه عربی میها منطق التین و نه منطق عربی را بتحصیل کرده بودند، آن

 ,?Bäck, Islamic Logicشررود؟) )چرا باید عنوانی برگزینیم که تألیفات منطقی  غیرعربی را شررامل نمی ج.
شمند مطالعه ن260 شر شو( مگر نه آنکه اگر همۀ تألیفات یک دان شناخته خواهد ماند؟ ر شۀ وی نا د، ابعادی از اندی
و ازآنجاکه غالب آثار منطقی  آنان به زبان  4ایرانیان مسلمان در تطّور و توسعۀ این منطق را نادیده انگاشته استسهم 

                                                 
صطالحات زبان دیگری، تجزیه میبرداری نوعی وام. َگرته1 صورت ترکیبی یا ا ست که در آن،  صطالح، یک معاد  قرار داده شود و برای هریک از کلمهگیری زبانی ا های آن ا

 شود.گیرنده ترجمه میشود و عبارت، به زبان واممی
 و عمدتًا در لبنان امروزی هستند. سرزمین شاممذهبی در -ها گروهی قومی. مارونی2

3. Maronites 
شاره دارد. این نکته4 ستریت نیز به آن ا ست که تونی ا شدند، برخی اعتقاد دارند که بهتر گوید: چون آثار منطقی به. وی میای ا شته  سی نو طور خاص به دو زبان عربی و فار

 (.Street, Arabic Logic, 6است از تعبیر منطق اسالمی استفاده کنیم )برای تفصیل سخن نک: 
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انگاری  میراث علمی  اند. عربیعربی اسررت، او و برخی دیگر از مورخان، منطق دورۀ اسررالمی را منطق عربی نامیده
دالنشنامۀ اند از: هایی از آثار فارسی در دانش منطق عبارتدورۀ اسالمی عوامل گوناگون سیاسی و فرهنگی دارد. نمونه

 ۵43فخرالدین رازی )رمالۀ کمالیۀ (؛ ق.۵۶7تا  ۵04ساوی )ن مه تبصرۀ البن(؛ ق.4۲8تا  370سینا )ابن ع ی 
ضل منهاج مبین(؛ ق.۶0۶تا  شانی )اف ماس(؛ ق.۶۶7تا  ۵7۶الدین محمد مرقی کا صیرالدین  الإلقتباسال خواجه ن

قطب الدین دّرة اللتاج بن محمد ریزی )نیمۀ دوم سرردۀ هفتم(؛ اسررماعیلحیات اللن وس (؛ ق.73۲تا ۵89طوسرری )
 تح   اللس طین(؛ ق.740تا  71۶میرسیدشریف جرجانی )کبرالی  (؛ دو رسالۀ صغرا وق.1۶/711تا  ۶34شیرازی )
صفهان(؛ محمدبن صاری )دورۀ ا ضل هندی ) حکمت خاقانیۀجابر ان شکال اللمیزالن(؛ ق.113۵تا  10۶۲فا فرصت  ال

گاهان آن ،حسررینی شرریرازی )دورۀ قاجار(. غالب این آثار ها را متونی عربی اسررامی عربی دارند و به همین سرربب ناآ
 1اند. پنداشته

صر خویش مخالفانی دارد و به د. ای ای دیگر یا دایرهتوان آن را به فرقهصرف وجود مخالف نمی هر علمی در ع
از آن در یونان نیز  ، پیششررردای مواجه های پراکندهتر نسرربت داد. اگر منطق در جهان اسررالم با مخالفتکوچک

عالوه چگونه ممکن اسررت که توان انتسرراب آن به یونانیان را نفی کرد. بهحا  نمیهایی برانگیخت، با این مخالفت
ساقط می سالمی را  ساب آن به جامعۀ ا سلمانان، انت شهوجود مخالفان  منطق در میان م بودن  ای به عربیکند، اما خد

شته کند، در حالی کهآن وارد نمی شه، )زراعتاند؟) این مخالفان خود عرب بوده و به عربی نگا مطالعات  در تاریخ پی
 (.94، منطق عرب  و گزالرش النتقادی

ادعای دقیق و  ،این سخن که منطق و فلسفۀ دورۀ اسالمی تمامًا غربی و کاماًل برگرفته از سنت یونانی است هررر.
کند که رشد را دلیلی بر این امر تلقی میسینا و ابندرستی نیست و ناشی از ناآگاهی  مدعیان است. رشر مباحب ابن

سررینا از دارد که بحب ابنمگاری قرار داشررته و اذعان می-تأثیر سررنت رواقیمنطق دورۀ اسررالمی، مسررتقیمًا تحت
کند، حا  آنکه چنین امری در سررنت ارسررطوگرایی التین دیده شررن میخوبی روهای شرررطی این نکته را بهگزاره
شرطیات ولتوننمی صدق گزارهرا نقل می 2شود. او در اثبات این ادعا، بحثی از  شرطی را بر مبنای کند که تابع  های 

ضوع سیع آثار و نظریهمحمولی در نظر می-تحلیل مو سلمان های منطقها و نوآوریگیرد. حجم و گواه بطالن دانان م
های مختلف کاهش تکرار مباحب در رسرراله. 1سررینا که شررامل: این مدعاسررت. برای نمونه، توجه به نوآوری ابن

تقدیم حد و رسم بر قضیه و قیاس؛ . 4بخشی به حد و رسم؛ استقال . 3حذف مقوالت از آثار منطقی؛ . ۲ارگانون؛ 
تقدیم بحب مواد . 7نشررینی تقابل و عکس؛ اسررتقال  و هم .۶جایی بحب عکس از قیاس به پیش از قیاس؛ جابه. ۵

اقیسرره )تحلیل حیثیت مادی قیاس( بر قیاس، تحو  تقسرریم قیاسرری به حملی و شرررطی به تقسرریم آن به اقترانی و 
دانان منطق دورۀ اسالمی دهندۀ تحو  ساختاری در منطق یونانی توسط یکی از منطقشود فقط نشاناستثنایی و... می

                                                 
 ویک به بعد[.، ]مقدمۀ مصحح صفحۀ بیستتح   اللس طین: انصاری، . نک1

2. J. Wolton 
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مینا و تأثیر تاریخ  آن در تمدن نگاری البنتحول ماختاری در منطقرای تفصیل سخن نک: فرامرز قراملکی، باست )
م م ، شر نیز در جای(. ۶0تا  41 ال ست که حتی خود ر صریح کرده ا جای  آثار خویش به این نکته اعتراف دارد و ت

رحجم  مسررلمانان در منطق را نمایان   Rescher, The Studies in theسرررازد )میکتابش تنها بخشرری از کار پ 
11, History of Arabic Logic.)1 

 
 غربیدانان شرقیمنطق. 2

دانان با عنوان مکتب غربی و مکتب شرقی رشر سیر منطق دورۀ اسالمی را در سایۀ تمایز میان دو طیف از منطق
دانان دورۀ بندی منطقمفهومی اسرراسرری برای دسررته به  مثاغربی بهدانان شرررقیوی از تقابل میان منطقکند. تبیین می

دانان مکتب بغداد، تقابل های منطقسررینا بر آموزهکند. ازنظر او، با انتقادهای شررردید  ابناسررالمی اسررتفاده می
دانان سنت اسالمی استمرار یافت های بعد نیز در آثار منطقصورت کاماًل برجسته پدیدار شد و در سدهغربی بهشرقی

(Rescher, The Studies in the History of Arabic Logic, 17رشررر بیان دقیقی از معیار دسررته .)  بندی
توان دریافت که وی این دوگانه را بر دو پایۀ اصررلی بنا دهد، اما از مجموع سررخنان وی میغربی اراۀه نمیشرررقی

ست، انتقاد ابنمی شسینا از منطقنهد: نخ سنت  سطو و مرجعیت آنرحدانان مکتب بغداد که  سی بر آثار ار ها را نوی
صریح آنسرلوحۀ کار خویش قرار داده ست. بر این های منطقی ابنها با آموزهاند؛ دوم، موافقت یا مخالفت  سینا ا

ساس، منطق صریحًا از آموزهدانانی که پس از ابنا دانان غربی و کردند در طیف منطقهای منطقی وی انتقاد میسینا 
 Rescher, The Studies in theگیرند )دانان شرررقی جای میسررینا، در گروه منطقهای منطقی ابنن آموزهپیروا

History of Arabic Logic, 66-70 .) 
معنای جغرافیایی آن به کار برده اسررت که منظور از آن، شرررق و غرب جهان رشررر دو تعبیر غربی و شرررقی را به

سینا (. تعابیر مشرقی و مغربی را خود ابنRescher, The Development of Arabic Logic, 154اسالم است )
تاب  کار برده اسرررت. وی در ک ثاتبه  باح مه اللم نا به ابوجعفر به این دو واژه تصررریح کرده اسرررت و در  که  ای 

 گوید: مرزبان الکیا نگاشته، چنین میبنحسینمحمدبن
صافمن کتابی را با نام  شته الإلن شمندان را به دو گروه طبقهنو شرقیان و بندی کردهام که در آن دان ام: مغربیان و م

کردم خاسررت، من انصرراف را پیشرره میام و چون میانشرران دشررمنی بر میمشرررقیان را به مقابله با مغربیان فراخوانده
 (. 1۲1 ،اللمباحثات، سینا)ابن

های ها تالش کرده دیدگاهز آثار خویش نیز به کار برده است که در آنگذاری  برخی اشرقی را در نام سینا تعبیرابن

                                                 
ای نوشررته ها مقدمهرا به فارسرری ترجمه کرده و رشررر نیز برای هرکدام از این ترجمه مففیر منطق دورۀ المفف م و  مطالعات تاریخ  در منطق دورۀ المفف م . نگارنده، دو کتاب  ۲

رسد رشر هرچه به نظر می برد. بهق به منطق این دوره نام می( برای اطالLogic in the Islamic World) در جهان اسالماست. رشر در هر دو مقدمۀ خود از عبارت منطق 
 گذاری منطق این دوره به منطق عربی تجدیدنظر کرده است.سیر مطالعاتی خود دربارۀ منطق دورۀ اسالمی افزوده است، در اعتقاد نخستین خود در خصوص نام
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اند. در منطق با این هدف نوشته شده منطق اللمشرقییندر فلسفه و  اللحکم  اللمشرقی خاص خود و مشرقیان را بیاورد، 
سررینا از منظور ابننیز تالش کرده میان آرای مشرررقیان و مغربیان داوری کند. در باب اینکه  1الإلنصففافوی در کتاب 

نظر وجود دارد. برخی اصطالح مشرقی را مشرقی و مغربی چیست و مغربیان و مشرقیان چه کسانی هستند، اختالف
سته و حتی تالش کردهبه شراقی دان سیر کنند اند آن را بهمعنای ا سروانی تف ستان و حکمت خ سفۀ ایران با معنای فل
بحب  2«سینا؟فلسفۀ شرقی یا اشراقی ابن»(. ناّلینو در مقالۀ مشهور خود ۲81تا  ۲74، تاریخ فلس ۀ الم م کربن، )

 ’Nallino, Filosofia Oriental od lluminative d)مفصررلی کرده و این دیدگاه را پذیرفتنی ندانسررته اسررت )
Avicenna,  367-400 .درخور نقد سینا و اصطالح اشراقی نزد سهروردی، دانستن  اصطالح شرقی نزد ابنیکسان

(. برخی دیگر معتقدند 144تا  1۲۵، مففینامعنا و م هوم حکمت مشففرق  البنبارانی و کوچنانی، نک: و تأمل اسررت )
منظور از مشرقیان، حکمای بغداد و منظور از مغربیان شارحان یونانی  ارسطو و افالطون هستند و تفاوت این دو صرفًا 

(. این دیدگاه 3۶، مینامشرقی  و مشرقیین و مغربیین در الصط ح البنحکم  اللصفا، در شیوۀ شرح آرای ارسطو است )
ست؛ زیرا ابن سوف نمینیز پذیرفتنی نی ستۀ عنوان حکیم و فیل شای سًا  سا داند و سینا حکمای بغداد و پیروان آنان را ا

 گوید: تازد. وی دربارۀ حکمای بغداد چنین میهایشان میسخت به دیدگاه
صاف کتاب  شتمل الإلن ضعف بغدادیین و خطاها و جهل آنان بود )ابنم ضع   ،اللمباحثات، سینابر تلخیر موا

1۲۲ .) 
ست، منظور ابنتوان گفت آنلذا نمی شته ا شر پندا شمندان مکتب بغداد و پیروان گونه که ر سینا از غربی، اندی

دانان یونانی و پیروان  لسررفهرسررد مراد وی از مغربیان، فسررینا، به نظر میبه تصررریحات خود ابنهاسررت. باتوجهآن
رچرای  آموزهوچونبی یونانی بر آرا و آثار غربیان هم از حیب محتوا و هم  قلم و  های آنان است. سیطرۀ اندیشۀ غربی 

الرۀیس سخت با آن مخالف است و منظور او از شرقیان آن دسته هاست که شیخقالب و ساختار، مشخصۀ بارز غربی
یونانی نیستند و ثانیًا مستقل ررر  وچرای  آموزهای غربیچوناند که اواًل شارح صرف و پیرو بیماز حکمای جهان اسال

نحوی که آرا و آثارشرران، اگرچه تا حدودی، از حیب محتوا و قلم و سرراختار نگارش، اندیشررند، بهو بدیع و بومی می
 متفاوت از مشرب یونانیان است. 

ها به گذاری  آننگاران به دو دسته و نامبندی  منطقرۀ اسالمی از حیب طبقهنگاری  منطق دوالگوی رشر در تاریخ
صریحات خود ابن شرقی، موجه بوده و برگرفته از ت سایی غربی و  شنا صداق و  ست؛ اما او از لحای تعیین م سینا ا

ضیح تفاوت فارابی با ابندانان پیرو این دو مکتب، بهمنطق شر در تو ست. الگوی ر سینا و تفاوت خواجۀ خطا رفته ا
الدین طوسرری با فخر رازی تا حدود زیادی موفق بوده اسررت؛ اما برای مثا  نتوانسررته تفاوت خواجۀ طوسرری با قطب

                                                 
سررینا، گفته مشررتمل بر بیسررت بخش اسررت و در حملۀ غزنویان به اصررفهان از بین رفته اسررت )ابن اللمباحثاتسررینا در ، کتاب مهمی بوده که بنابر آنچه خود ابنالإلنصففاف. 1

 (.1۲1، اللمباحثات
 به عربی ترجمه کرده است.« محاولة المسلمین ایجاد فلسفة شرقیة»عنوان تحت اللترالث اللیونان  ف  اللحضارة الإلم می این مقاله را عبدالرحمن بدوی در . 2
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شر همۀ این منطق سوی دیگر را تبیین کند. ر سو و ابهری و کاتبی از  ها جای دانان را در مکتب غربیشیرازی از یک 
(، درحالی که تفاوت Rescher, The Studies in the History of Arabic Logic, 17-18 )نک: داده اسررت

تعدیل بندی کرد. نصیرالدین طوسی کتاب ها را ذیل یک مکتب دستهراحتی آنتوان بهاین دو آنقدر زیاد است که نمی
و اسررتادش ابهری نوشررته اسررت و در آن به تفصرریل و با شرردت به آرای ابهری  تنزیل الألفکاررا در نقد کتاب  اللمعیار

ضع گوناگون به دیدگاه ست. کاتبی قزوینی نیز در موا ست. دو نمونۀ دیگر، خوَنجی تاخته ا سی حمله کرده ا های طو
شر او را در زمرۀ پیروان مکتب غربی به ست که ر سته شمار آورده و در نتیجه از مخالفان ابنیکی فخر رازی ا سینا دان

و دیگری خواجۀ طوسی است که رشر  1سینا استف فلسفه، پیرو ابناست؛ در حالی که، فخر رازی در منطق برخال
شرق و درنتیجه پیرو ابن سفه، او را از پیروان مکتب  سی در منطق برخالف فل ست؛ درحالی که طو سینا تلقی کرده ا

 سینا است. منتقد ابن
اند، به این صورت که سیر منطق جای الگوی رشر تصویر کردهپژوهان منطق، الگوی دیگری را بهبرخی از تاریخ

سالمی را در دو خط منطق هدورۀ ا شی و منطقنگاری  ن  شی دنبا  کردهبخ هاند. منطقنگاری  دوبخ شی تابع نگاری  ن  بخ
ست و منطق سطویی ا شی مبتنی بر ساختار ار شارالت و اللتنبیهاتساختار کتاب نگاری  دوبخ ست. ابن الإل سینا ا

نگاری سینا با تأمل روشمند در ساختار سنتی  منطق ارسطویی و با انجام تفکری نقادانه به اصالح و تکمیل منطقابن
ه بخشی پرداخت. وی با توجه به دوگانگی  اندیشه، دانش منطق را دوبخشی دانسته است. علم به دو قسم تصورات و ن 

نحو عبور از تصورات پیشین به تصوری جدید رو تفکر نیز دوگانه خواهد بود: تفکر بهشود، ازاینتصدیقات تقسیم می
ست، از هویتی دوگانه و تفکر به شه ا صدیقی جدید. پس منطق نیز که ناظر به اندی صدیقات قبلی به ت نحو عبور از ت

شۀ موصل به ت صدیق جدید. برخوردار خواهد بود: منطق ناظر به اندی شۀ موصل به ت صور جدید و منطق ناظر به اندی
الرۀیس آن را کشررف کرد این اسررت که دوگانگی در فکر و اندیشرره موجب دوگانگی  قواعد و مباحب ای که شرریخنکته

توان امری را واسررطۀ مقدمات تصرردیقی میتوان امری را اثبات کرد و نه بهشررود. نه از طریق تصررورات میمنطقی می
ستدال ، دو منطق مجزا میتعری ستدال . ابنف کرد بلکه هریک از تعریف و ا سینا با طلبند: منطق تعریف و منطق ا

سرررآغاز این روش نوین در  الإلشففارالت و اللتنبیهاتآورد. کتاب نگاری  دوبخشرری روی میاخذ چنین مبنایی به منطق
 2. نگارش کتب منطقی است

ه ضی با انتقاد از الگوی ن  شی و بع ساختار و بخ ست، مبتنی بر  شی معتقدند که چنین الگویی در درجۀ نخ دوبخ
دانان دورۀ اسالمی است. بر اساس این رویکرد، دو ساختار اساسی در نحوۀ سازماندهی و تبویب آثار منطقی منطق

ون . مت1شررود: ارز این دو سرراختار، دو مکتب منطقی برجسررته میمتون منطقی این دوره تشررخیر داده شررده و هم

                                                 
 .1381، ]مقدمه[، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق)ع(، منطق اللملخصنک:  نگاری  فخر رازیمنطقی و نظام منطق یبرای مطالعه در خصوص آرا. 1
ه2 نک: فرامرز قراملکی، اإلشارات  ]مقدمه[؛ حدود اللمنطق،پژوه، دانشکار برده است )نک: پژوه به بار محمدتقی دانشبخشی را برای نخستین. تعبیر منطق دوبخشی و منطق ن 

 (.، ]مقدمه[اللتنقیح ف  اللمنطق؛ فرامرز قراملکی، ۵0تا  38و التنبیهات سرآغاز منطق دوبخشی، 
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ه بخش که بهمنطقی های قاطیغوریاس، العبارة، آنالوطیقای اولٰی، آنالوطیقای ثانی، برهان، ترتیب بخشای که در ن 
شده؛  شعر تنظیم  صوری یا ۲جد ، خطابه و  ساس نیل از مجهو  ت ستدال ، بر ا . متونی که در دو بخش  تعریف و ا

کید دارد و تمایزی بنیادی و اند. این الگو بیشتر بتصدیقی به معلوم، آورده شده ر انسجام و یکپارچگی متون منطقی تأ
هاساسی میان آموزه کند و به همین دلیل، این الگو جهتبخشی و دوبخشی، ترسیم نمیهای متون منطقی، در سنت ن 

هدهد. لذا در الگوی دانان دورۀ اسالمی را نشان نمیهای منطقی  منطقهای آموزهها و تقابلگیری بخشی و دوبخشی ن 
سالمی بیان نمیمطلب چندانی دربارۀ محتوای منطقی  منطق ضیح و تبیین شود؛ ازایندانان دورۀ ا رو، در این الگو تو

سیر منطق به  صی از  ست نمیخا ش نگان  النتقادی به اللگوی نُهوردی، شاهنک: دهد )د م  -بخ ش  در برر دوبخ
 (.100تا  99، منطق دورۀ الم م 

هالگوی  ست، بلکه ن  ساختار نی صرف  ست، اما مراد از آن  ساختار ا شی اگرچه عنوانی ناظر به  شی و دوبخ بخ
ست. برای نمونه می شده ا سیر نگارش کتب منطقی نزد ابنموجب تفاوت در محتوا نیز  توان به جایگاه مقوالت در 

ارسطو است، آوردن  الرگانونغالبًا شرح بر نگاری که سینا در سنت منطقسینای متقدم و متأخر اشاره کرد. پیش از ابن
که اثری مطابق با  شفف اسررینای متقدم نیز مقوالت را در منطق  مقوالت در آغاز مجموعۀ منطقیات معمو  بود. ابن

ه منطق  ،قصففیدة مزدوج  ،عیون اللحکم بخشرری منطق اسررت، پس از مدخل و پیش از قضررایا آورده اسررت. الگوی ن 
سالۀ منطقی در  ش ابیش مانند وکم اللهدالی اللمهج  و و  اللموجز ستین تحو  علمی در حذف مقوالت در ر ست. نخ ا

ستقلدیده می م اتیح اللخزالئن گانه و در نبودن بحب مقوالت و گنجاندن آن در میان مباحب کلیات پنجشود، یعنی م
آورد. این نشرران از برهان میو در میان مباحب  نجاتضررمن بحب از اجناس عالیه. بوعلی متأخر، این بحب را در 

داند و اعتقاد انگاری مقوالت دارد؛ یعنی او تفکیک مبادی از مسرراۀل را در این تغییر  الگو مهم میدرنگ او در مسررئله
سّر حذف مقوالت از علم منطق، مبادی ست )ابنبودن آندارد که  (. وی در آثار 10 ،الالشارالت و اللتنبیهات سینا،ها ا

کند. مقوالت را از منطق حذف می ،الشففارالتو  دالنشففنامۀ ع ی  ،نکت اللمنطق ،اللمشففرقین منطق متأخرش یعنی در
هسینا از منطقدرنتیجه، دگرگونی و تحو  در محتوای نگارش کتب منطقی  ابن شاهده نگاری ن  شی م شی به دوبخ بخ

 (. ۲۲۶ تا ۲۲3 ،دالنان مسلمانجستار در میرالث منطق قراملکی،فرامرز شود )نک: می
ه شی، در بحب از مقوالت نزد منطقاین تأثیرپذیری از الگوی ن  شی و دوبخ سینا نیز مالحظه دانان پس از ابنبخ

همی بخشی شود. دو شارح آثار بوعلی، یعنی فخر رازی که پیرو الگوی دوبخشی و خواجه طوسی که نمایندۀ الگوی ن 
سیر سنت حاکم متفاوت در تف ست با دو پارادایم یا  اند. فخر رازی، ازآنجاکه خود، در باب مقوالت اظهارنظر کرده ا

ها از ها و احوا  اموری که انتقا گوید منطق از انتقا سینا بر این باور است که مقوالت از منطق نیست، او نیز میابن
ید بحب از جنس، دان باکند و نه آنکه منطق از خود آن امور سررخن بگوید. منطقگیرد، بحب میها صررورت میآن

ضوع و محمو  ضی، مو صل، ذاتی، عر ساۀل منطقی در اند و مانند آنبودن مفردات که همان اجناس عالیهف ها را از م
سام آن ستی، چگونگی انق ها را فراتر از ها به انواع و دیگر خواص آننظر بگیرد؛ اما بحب از حقایق این امور، بیان چی
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شففرح  دان باید به بحب از معقوالت ثانی بپردازد و نه معقوالت او  )فخر رازی،، منطقعبارت دیگرداند. بهمنطق می
کاربردن  قوانین خود، در به دان در به(. در مقابل خواجه طوسرری اعتقاد دارد منطق۲0 تا 18 ،الالشففارالت و اللتنبیهات

دان، امر آن اسرررت که اگر منطق دسرررت آوردن  حدود و مقدمات قیاس، به اجناس در مقوالت نیاز دارد. وجه نیاز
تواند فصولی شده را نشناسد و نداند هریک از دو حّد مطلوب وی، ماهیتًا، از کدام جنس از اجناس است، نمیتحدید

شررود؛ اما اجناس متوسررط و ها ترکیب میدسررت آورد که مرتبط با آن و دیگر محموالتی اسررت که تعریف از آن را به
شود، به بیان آنشمارند و چون سافل بی سی،جنس عالی بیان  ست )طو شارالت و اللتنبیهات ها نیازی نی  ،شرح الال

ه84 بندی دگرگون شده بخشی و دوبخشی به این معنا نیست که کل محتوای منطق در این تقسیم(؛ البته اراۀۀ الگوی ن 
ست، بلکه این الگو نماد سبرای تفکیک دو مکتب در منطق یا سالمی مح هشود. منطقوب مینگاری دورۀ ا نگاری ن 

سیس یک جریان جدید در منطق شی در پی تأ ست و الگوی دوبخ ستای تداوم منطق ارسطویی ا شی در را نگاری بخ
ست ساختار و چه محتوا ا شتر در این زمینه نک: فرامرز قراملکی و عابدی،  چه از حیب  سب آگاهی بی شرح )برای ک

 . (308تا  ۲99، 1، جمبسوط منطق الشارالت: تعریف منطق
 پژوهان دورۀ متأخرغفلت از منطق. ۳

سدۀ  سالمی را تا نیمۀ  شر گزارش خود از تاریخ منطق دورۀ ا شر بر این گمان پایان می م به1۶ق/10ر َبَرد. گویا ر
سالمی از این زمان به سلمان منطقبوده که منطق دورۀ ا شمندان م شی گراییده و اندی ها کلی رپژوهی را بهبعد به خامو

صوص میکرده سد: اند. وی در این خ سا  »نوی سا  700م ]1300شاید بتوان از  ق[ را آخرین 90۶م ]1۵00ق[ تا 
ست؛ یعنی دوره سالمی دان سجامی تام یافت. اکنون، دیگر دورۀ منطقدورۀ منطق ا شکل و ان دانان ای که دانش منطق 

سی سرآمده و نوبت به آموزگاران منطق ر سدۀ ده تا بر کتابخالق و مبتکر به  شرح7م ]13های مرجع   شرحق[   1هاال
 Rescher, The Studies in the History)« بنگارند، شروحی که اینک مبنای آموزش منطق نزد مسلمانان است

of Arabic Logic, 18شر، اگر بخواهیم دربارۀ منطق سخن بگوییم باید واژۀ (. ازنظر ر سلمان در این دوره  دانان م
کار ببریم که آموزگاران را نیز شامل شود. منظور کسانی هستند که فعالیت اصلی   تر بهدان را در معنایی گستردهمنطق

ترین دستاورد این دوره مربوط به چینش و تثبیت آنان تحقیق علمی نیست، بلکه تدریس منطق است. درنتیجه، اصلی
دار  مفاهیم جدید دهد، بلکه صرفًا حاکی از سیل ادامهن نمییک سنت است که هیچ پیشرفتی را در دانش منطق نشا

(. ما معتقدیم این تصور فاقد ارزش منطقی است Rescher, The Development of Arabic Logic, 50است )
 کرد:جووجستو ریشۀ این اندیشۀ نادرست را باید در دو امر 

ضعف منابع صان و  شر اول، نق شر به :ر سیدلیل ر ستر ستد شتن به منابع د سخهندا های خطی، او  و نیز ن
خوبی شررناسررایی نکرده و از بسرریاری آثار منطقی  قوی و سررودمند  این دوره بیپژوهان این دوره و آثارشرران را بهمنطق

                                                 
1. super-commentaries 
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ه با اثر یوسف تهرانی کتلخیص الل صول  نقد الألصول ونوشتۀ جابر انصاری؛  تح   اللس طینمثاًل  ؛اطالع بوده است
طور اثر مالشمسای گیالنی که به رمال  ف  الَقسام اللقضایاسینا نوشته شده است؛ ابن یرویکردی انتقادی نسبت به آرا

اثر علی کاشف الغطاء که متعلق به روزگار نزدیک ماست و  نقد الآلرالء اللمنطقی خاص به تحلیل قضیه پرداخته است؛ 
 دانان مسلمان است. طقبودن  نگاه انتقادی در میان مننشانگر زنده

ثار غیرمنطقیدوم، تداوم منطق به نگارش متون درسرری، منطق :پژوهی در آ بًا  نگاری در این دوره اگرچه غال
شد، اما منطق شجویان محدود  ساتید و دان سودمند برای ا شی   های ناظر به پژوهی که همانا پژوهشتلخیر و حوا

سپس  سفی و  ست، در آثار فل ساۀل منطقی ا صو  و کالم جای گرفت که بهم طور خاص پس از کتب مربوط به علم ا
(. لذا تأمالت Street, Arabic Logic, 2؛ 1388، ، رشففر و تاریخ منطقفرامرز قراملکیغزالی آغاز شرررده بود )

ستره شمندان به گ سوب مثا ، علیهای دیگر درآمد. برای منطقی  اندی اند کردهرغم اینکه رسالۀ کوتاهی به میرداماد من
ندارد، کتاب  فق اللمبین  و ظاهرًا وی هیچ اثر منطقی  دیگری 

ُ
وی مملو از آراء و تأمالت منطقی مانند تمایز حمل  الأل

فق اللمبین، میردامادگو و بسیاری مساۀل دیگر است )نک: اولٰی و شایع، پارادوکس دروغ
ُ
مالصدرا  الم ار( یا اینکه الأل

است یا آثار اصولیان هم سرشار از مطالعات بسیار در موضوعات منطقی است،  نیز مشتمل بر تأمالت منطقی فراوان
ضایای حقیقیه و خارجیه که به ست )مثاًل ق شده ا صولی  متأخر بحب  صیل در کتب ا شیرازی،تف صدرالدین   نک: 

 (. 119 ،رشر و تاریخ منطق ؛ فرامرز قراملکی،اللحکم  اللمتعالی 
 دورۀ اسالمی و آثارشاندانان گزارش نادقیق از منطق. 4

شر از آثار منطق ست. برای نمونه، برخی گزارش ر ست و نامطمئن ا ضی مواقع ناقر ا سالمی در بع دانان دورۀ ا
الدین نحو نادرستی به ذکر آثار افضلالدین َکشی به. رشر در بیان آثار زین1اشتباهات تاریخی رشر از این قرار است: 

ساله شانی که ر ست منهاج اللمبینای در منطق به نام کا شاره کرده ا شته، ا  Rescher, The Development of) نو
Arabic Logic, 191-192.) ۲ ست که  م(8۶0ح -800)حبهریز های منطقی  ابنیک از نوشتههیچ». او معتقد ا

میزالن کتاب . 3 .او در دسررترس بوده و به چاپ رسرریده اسررت حدود اللمنطق(، اما Ibid, 100« )باقی نمانده اسررت
سطاس شمس اللق شر به  سبت میکه ر سمرقندی ن سطاس الألفکار ف  همان  (Ibid: 209نک: )نک:  دهدالدین  ق

ست که او به تحقیق الألمرالر ست. ناما سته ا شتۀ قونوی دان ستی آن را نو شده نادر های دیگری نیز برای این کتاب ذکر 
ست شندمان ؛ا شتباه با سطاس فی المنطق که احتمااًل همگی ا سطاس و الق سطاط، میزان الق شتباه رشر به. 4 .ند الف ا
-Ibid: 215است )نک:  را جدا و مستقل پنداشته رازیالدین قطب تحریر اللقوالئد اللمنطقی و  اللرمال  اللشمسی شرح 
ستند و نام کامل آن درحالی (،216 سّی تحریر که این دو، یکی ه شم مال  الل شرح اللر ست؛  اللقوالئد اللمنطقّی  ف   . ۵ا

ست که کتاب  شر مدعی ا صیراللدین و اللرالزیر ستری اللمحاکم  بین ن ق( در تهران چاپ 1304م )188۶سا  به از ت 
  .اما این اثر را نیافتم و گویا چنین چیزی اساسًا صحت ندارد (،Ibid: 214)نک:  شده است



  58                                            104 یاپیپ ۀ، شمار1، شماره دوم، سال پنجاه و جستارهایی در فلسفه و کالم هینشر 

 رمال  الل لس   الالول کندی:  ؛دانان دورۀ اسالمی نکرده استبرخی از آثار مهم منطقای به رشر همچنین اشاره
خواجه طوسرری:  ؛کشففف اللحقائق ف  تحریر اللدقائقو  الألفکارتنزیلابهری: نا؛ رمففال  ف  حدود الألشففیاء و رمففومو 

که بخش حکم  الإلشففرال   شففرحو  دّرة اللتاج لغّرة اللّدباجالدین شرریرازی: قطب ؛تعدیل اللمعیار ف  نقد تنزیل الألفکار
شرحی بر  َشهَرزوری:  ست؛  ست آن در منطق ا شرال  نخ شته که بخش او  آن در منطق حکم  الإل سهروردی نیز نو

ست؛ غیاث شیرازی: ا صور  شمندان را به ،تعدیل اللمیزالنالدین من همراه نظرات خود وی در این اثر آرای برخی از دان
  .خواجه نصیر است شرح الإلشارالت در باب منطق بیان کرده است؛ دیگری

شامل  10رشر در گزارش خود نام  ست را از  ۲0اثر از بوعلی را ذکر کرده و بقیۀ آثار منطقی  وی که گویا  ساله ا ر
الَجوب  عن  ،قیاس  :اللخیرمففعید الب الَجوب  اللشففیخ اللرئیا الل  الب ند از: اها عبارتقلم انداخته اسررت. برخی از آن

ضع  ،اللمنطقتعالیق ف  ،اللقصفیدة اللمزدوج  ،بیان ذوالت اللجه  ،اللمنطقاللبهج  ف  ،هاللمسفائل اللعشفرینی تعقب اللمو
  .اللهدالی  ،نکت اللمنطق ،الصول اللمنطقاللموجزة ف  ،منطق اللموجز ،م اتیح اللخزالئن ،مختصر الألومط ،اللجدل 

شففرح تجرید گزارش رشررر از عالمه حلی و آثار منطقی وی هم بسرریار نادقیق و ناقر اسررت. او تنها از دو اثر 
 ,Rescher کند )نک:عنوان دو اثر منطقی عالمه حلی اشاره میکاتبی قزوینی به رمالۀ شمسیهو شرحی بر  اللمنطق

The Studies in the History of Arabic Logic, 211-212 )، حال ثار یدر گارش آ مه حلی در ن که عال
سیم ست. در یک تق سیم بندی، آثار منطقی عالمه حلی را میمنطقی، محققی پرکار بوده ا د: کرتوان به چهار گروه تق

تک هتاو ، متن  با ج گاری  فان ف گیری آموزشرری: ن لدّر اللمکنون ف  ،علم اللمیزالننهج اللعر قانونال نور و  علم الل
شرررح منطق شرررح رسررالة الشررمسرریة و الجواهر النضررید فیآثار منطقی: القواعد الجلیه فیدوم، شرررح بر  ؛اللُمشففر  

مرالصففد اللتدقیق و  ،علوم اللعقلی الالمففرالر اللخ ی  ف التجرید؛ سرروم، متن جامع سرره دانش  منطق، طبیعیات و الهیات: 
اللمحاکمات بین نویسرری: کمهچهارم، محا ؛معرف  اللعلوم اللث ثالالبحاث ف ( تنقیح)یا  تحریرو  مقاصففد اللتحقیق
شارالت سخن دربارۀ منطق) شّرالح الال صیل  م   پژوهی حلی و گزارش آرا و آثار او نک: فرامرز قراملکی،برای تف برر

 (.3۲تا  30 ،موردوهونانۀ گزالرش رشر الز منطق دورۀ الم م 

آورده است، این فهرست را مینگاران دورۀ اسالمی را فراهم نفر از منطق 1701همچنین رشر فهرستی مشتمل بر 
نگاران دورۀ اسالمی تدوین توان در نوع خود نخستین فهرست دانست. پیش از این، فهرست مستقل و خاص از منطق

ست ست غالبًا از منابع د شر در گردآوری اطالعات مربوط به این فهر شده بود. ر شتر به ن ست. او بی دوم بهره برده ا
ست؛ ازاینشو دیگر گزار 2گزارش بروکلمان سان غربی تکیه کرده ا سیاری مواقع نامطمئن نوی رو، اطالعات وی در ب

ستقیم به آثار و رساله ست. برای تهیۀ چنین فهرستی به مراجعۀ م شیوه که ها و کتب منطقا ست؛ اما این  نگاران نیاز ا

                                                 
شامل . 1 ست که منطق 170فهرست رشر  صلی و نفر به 1۶۶دان ا صورت که آننفر را به 4صورت ا دان دیگری ها را همراه و در کنار منطقصورت فرعی گزارش کرده، به این 

 میر منطق دورۀ الم م (.از فهرست رشر در بخش دوم  کتاب  113و  ۶۵، 3۲، 1۶های ذکر کرده است )نک: شماره
2. Carl Brockelmann 
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ستمطمئن ست بهترین روش در ثبت چنین فهر شر دیده میهایی ا بودن الرویهب علت ناقر شود.ندرت در کار ر
ست شر را در بیاین فهر سی ر سدهنوی سالمی   شکلتوجهی او به تجزیه و تحو  در منطق دورۀ ا گیری  های بعدی و 

نت قا و... میسرر ما  آفری ند، شرر یه، ه مایز در ایران، ترک ند )های منطقی مت  El-Rouayheb, Relationalدا
Syllogisms and the History of Arabic Logic 900-1900, 10-12 الرویهب در اثر دیگر  خود سرریر .)

معتقد است که منطق در دورۀ جدید یعنی سدۀ نوزدهم، جایگاه رفیعی داشته  1(1۲00تا  1800)منطق دورۀ الم م  
سالمی از فاس صلی آموزش مدارس در تمامی مراکز یادگیری ا ست و جزء دروس ا )مراکش( و تونس در غرب تا  2ا

1200The Development of Arabic Logic Rouayheb, -El-)هند( در شرررق بود ) 3ن( و لکهنوقم )ایرا
15, 1800 .) 

های منطقی و آثارشرران نیازمند نگاران دورۀ اسررالمی، زندگی، فعالیتاصررالح و تکمیل فهرسررت رشررر از منطق
دانان دیگری را نیز توان نام منطقمی حا ،پژوهش  مفصل و جامعی است که فرای مجا  و توان این گفتار است؛ بااین

شیده مانده و از قلم افتاده شر پو ست افزود که از دید ر سایی کتب  ینگارنده در کاراند. به این فهر شنا شی و  پژوه
م م دان دیگر را در ترجمۀ کتاب منطق ۵0نام تاریخی،  ست.  میر منطق دورۀ ال شر نیامده ا آورده که در گزارش ر

بنم(، جبرۀیل۵71/۵73پولس فارسرری )ف.عنوان بخش پایانی نوشررتار عبارتند از: این اسررامی به ترتیب تاریخی به
ق(، 4مقدسرری )سرردۀ طاهربنق(، مطهربن337 تا ۲۶0/۲7۶جعفر )بنق(، ابوالفرج قدامة213بختیشرروع )ف. 

سحاق سدۀ ابراهیم کاتب )ف. ابنا شیبانی کرمانی )ف. 4واخر  هندو طبرستانی )ف. بنابوالفرج علیق(، 408ق(، 
ق(، ابوالعباس فضل4فریغون )سدۀ ق(، شعیاابن4۲1 تا 3۲0/330مسکویه رازی )ابوعلی احمدبن، ق(410/4۲0

مد لوکری )سررردۀ بن بدالعزیزبن۵مح بدالعزیزبن۵33نسررفی )ف. بنابراهیمق(، ع نسررفی )ف. بنابراهیمق(، ع
ق(، رشرریدالدین ۵70ق(، مجدالدین جیلی )ف.ح۵۶۵ تا 499یا  490زید بیهقی )بنق(، ابوالحسررن علی۵33

ق(، شرف۵8۵/۵87اسحاق ابیوردی خاورانی متخلر به انوری )ف. بنق(، اوحدالدین علی۵78ح-481وطواط )
سدۀ  سعودی ) سد۶الدین م الدین محمد واهبژی، برهانبنق(، ابومحمد عبدالّله۶ۀ ق(، فریدالدین غیالنی بلخی )

بدالرحمن87۶نسررفی )ف.  ان )سررردۀ بنق(، ع یّ لدین حسررنق(، تقی7د ق(، 707از پس-۶47داود حلی )بنا
الدین ق(، بهاء749 تا ۶74عبدالرحمن اصررفهانی )الدین محمودبنق(، شررمس747صرردرالشررریعة بخاری )ف. 

مد بدالصرر مان ابنع مدق(، شررمس749سررفراینی )ف. عث لدین مح فانی )ف. بنا ق(، 749ابراهیم انصررراری اک
ق(، مالعبدالّله 830/83۵تا770محمد خجندی )بنالدین علی، صرراۀن(ق7۵۶ تا 701/708)عضرردالدین ایجی 

ق(، مالصدرا شیرازی 10۵0 تا 970)ح  ق(، ابوالقاسم میرفندرسکی1041 تا 9۶0ق(، میرداماد )ح981یزدی )ف. 

                                                 
1. The Development of Arabic Logic (1200-1800) 
2. Fes 
3. Lucknow 
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الدین ق(، شررمس1080ق(، مالرجبعلی تبریزی )ف. 10۵1 تا 9۶۵خان تفریشرری )علیق(، مرادبن10۵0 تا 979)
سدۀ  ساری )11محمد گیالنی ) سین خوان شیروانی )ق(، محمدبن1098/1099 تا 101۶ق(، آقاح سن   تا 1033ح

ساری )ف. بنالدینق(، آقاجما 1098 سین خوان سراب تنکابنی )11۲۵یا  11۲۲ح ق(، 11۲4تا  1040ق(، محمد 
 1۲1۲ق(، مالهادی سبزواری )1۲۵7ق(، مالعبدالّله زنوزی )ف. 1۲0۵مالعبدالّله جیالنی، اسماعیل کلنبوی )ف. 

مدانی )ف. 1314 تا 1۲38ق(، میرزاابوالحسررن جلوه )1۲89تا  مد ه هادی مح ق(، علی 1331/1333ق(، عبدال
تا  130۶ق(، میرزامهدی آشررتیانی )13۶0 تا 1۲80ق(، محمدطاهر تنکابنی )13۵0 تا 1۲۶8الغطاء )حکاشررف 

بر فهرسررت منطقق(. عالوه 140۶ تا 13۲1ق(، محمود شررهابی )1383  تا 13۲۲ق(، محمدرضررا مظفر )137۲
شاره کرد که احتدانانی که از آن شخاص دیگری هم ا ست به ا شد، ممکن ا اند؛ اما مااًل به منطق پرداختهها نام برده 

ق(، 37۵احمدی طبری )ف. بنق(، حسررن1بدر )سررردۀ بنعمرمحمدبنها موجود نیسرررت: اطالع چندانی از آن
کّد  ق( که نگارندۀ رسررالۀ13۵4 تا 1۲8۲ق( و حسررین ظهور بارهوی )37۵احمد دارکی )ف. بنابوالحسررین حسررن

 1.استاللقلم ف  حل اللجذر الألصم 
 

 گیرينتیجه
ضعف  سالمی نقاط قوت و  شر از منطق دورۀ ا شگامی در ورود به قلمرو  داردگزارش ر تر ای که کممطالعاتی . پی

شهشناخته ست رهیافت تاریخی و توصیفی در معرفی های منطقی  منطقشده و از اندی ست و نیز کارب دانان این دوره ا
اگرچه مطالعه در آثار فلسفی و علمی مسلمانان در سدۀ گذشته، ها، جزو نقاط قوت گزارش رشر است. این اندیشه

حوزۀ وسرریعی را به خود اختصرراص داده بود، اهتمام چندانی به منطق آنان نشررده اسررت. تعداد بسرریار اندکی از 
صان این حوزه، خود را درگیر نظرات و متون منطقی کرده ص ضوعات فرعی و اند و حتی این تعمتخ داد اندک نیز به مو

اند؛ درنتیجه انبوه مطالبی که بازتاب کار منطقی  مسلمانان است، کاماًل ناشناخته باقی مانده است. ای پرداختهحاشیه
ضعیت، دغدغه سالمی را مند قرار میای واقعی را پیش روی محققان عالقهاین و داد. رشر وظیفۀ معرفی منطق دورۀ ا

ست یابیم که قیاسبرای غرب برع شی جامع و مطمئن در منطق این دوره د ست به دان شدنی با هده گرفت. اگر قرار ا
ست حداقل نمونه شد، بهتر ا سلمانان با سازی  م ضی و دارو سیع مثاًل علم ریا ای از کاری که باید روی این حوزۀ و

 مانند آثار رشر در دسترس باشد. انجام گیرد، به

                                                 
، ابوالحسررن نسرروی ق(381تا300ابوالحسررن عامری )اند از: دان را به فهرسررت رشررر افزوده اسررت که عبارتمنطق 1۶محمد مهران مترجم عربی  کتاب رشررر نیز نام . 1

الدین خسررروشرراهی تبریزی ق(، شررمس۶41)ف.الدین جیلی ق(، رفیع۶18الدین مغربی مصررری )ف.ق(، قطب۵30رحمون مصررری )ف.بنق(، ابوالخیر سررالمة4۲1)ف.
الدین محمد ق(، شررمس714تا  ۶31ق(، علی باجی )۶88تا  ۶1۶الدین اصررفهانی )ق(، ابوعبدالّله شررمس۶81تا  ۶00الدین سررامری )ق(، ابویوسررف موفق۶۵۲تا  ۵80)

شمس819تا  7۵9یا  749جماعه )بکربنابیق(، محمدبن7۵4خلخالی )ف. ساطی )ق(، ابویوسف  شاهرودی )ق(، عالء84۲تا  7۶0الدین ب ق(، 87۵تا  803الدین علی 
شروانی )ف.شهابالدین محمدبنشمس شبندی )ف.89۲الدین  ستری نق شب شمس91۵/917ق(، ابراهیم  ق؛ 9۵7یا  94۲یا  93۵احمد خفری )ف.الدین محمدبنق(، 

 (.118تا  10۶، تطّور اللمنطق اللعرب ، مهران) (114است: مهران ق گزارش کرده 810اشتباه تاریخ فوت او را محمد مهران به
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، گزارش رشر از منطق دورۀ اسالمی نیازمند تحلیل، تکمیل و چند نکتۀ انتقادی است که افزون بر این نقاط قوت
 اند از:عبارت
شر در اکثر آثار منطقی خود برای نام1 ستفاده می. ر صطالح منطق عربی ا سالمی از ا . کندگذاری منطق دورۀ ا

کند، تألیفات منطقی  غیرعربی را داخل می ،لفظ اسررالمیبر نظر رشررر اگر  او ، بنا دارد؛ شررکاالتیاگذاری این نام
سلمانان را خارج می ست را کنار کتألیفات منطقی  غیرم ستۀ نخ ستۀ دوم را داخل و د ند. ما معتقدیم لفظ عربی نیز د

صرف این امر موجب ترجیح یکی بر دیگری نمیگذارد؛ ازاینمی شر بهرو،  بخواهی و نه صرف د شود؛ جز آنکه ر
متقن، اراده کرده گروه دوم را داخل و گروه نخسرررت را خارج کند؛ دوم، این ادعا که عامل پیوند این دالیل موجه و 

اندیشانه و خام و نسنجیده است. این انقالب ای سادههایشان بوده است، انگارهدانان صرف زبان  نگارش کتابمنطق
ها و زباندانان از اقوام و نژادرده و متنوع منطقآوری طیف گستفکری و تحو  انگیزشی  واحد است که منجر به گردهم

شررود. آنچه موجب انقالب و تحو  شررد زبان نبود؛ بلکه آیین جدید های گوناگون حو  محور و هدف یکسرران می
سالم بود که منجر به تغییر در نگرش سوم، انتخاب عنوان منطق ها و انگیزها شد و ثمرۀ آن، انقالب در علوم بود؛  ها 

انگاری تألیفات منطقی  غیرعربی اسررت. مگر نه آنکه اگر همۀ تألیفات یک دانشررمند مطالعه معنای نادیدهی بهعرب
نشود، ابعادی از اندیشۀ وی ناشناخته خواهد ماند؟ رشر سهم ایرانیان مسلمان در تطّور و توسعۀ این منطق را نادیده 

ان عربی است، او و برخی دیگر از مورخان، منطق دورۀ اسالمی انگاشته است و ازآنجاکه غالب آثار منطقی  آنان به زب
، پیش از آن در شرردای مواجه های پراکندهاند؛ چهارم، اگر منطق در جهان اسررالم با مخالفترا منطق عربی نامیده

وه چگونه عالحا  ممکن نیسررت که انتسرراب آن به یونانیان را نفی کرد. بههایی برانگیخت؛ بااینیونان نیز مخالفت
ساقط می سالمی  ساب آن را به جامعۀ ا سلمانان، انت ست که وجود مخالفان  منطق در میان م شهممکن ا کند، اما خد

پنجم، این سخن  ؛اند؟)که این مخالفان خود عرب بوده و به عربی نگاشتهکند؛ درحالیبودن  آن وارد نمیای به عربی
سالمی تمامًا غربی  سفۀ دورۀ ا ستکه منطق و فل سنت یونانی ا ست و  ،و کاماًل برگرفته از  ستی ا ادعای نادقیق و نادر

دانان مسررلمان گواه بطالن این های منطقها و نوآوریناشرری از عدم اطالع  کافی اسررت. حجم وسرریع آثار، نظریه
 مدعاست. 

دانان بندی، منطقاین دستهکند. او در سینا را به دو دستۀ شرقی و غربی تقسیم میدانان پس از ابنمنطق ،. رشر۲
شمندان مکتب بغداد و پیروان آن ستند؛ درحالیهای ابنگیرد که منتقد دیدگاهها در نظر میغربی را اندی  که باسینا ه

صریح خود ابنبه توجه  شخر میت سفهسینا م چرای وچوندانان یونانی و پیروان بیشود که مراد وی از مغربیان، فل
بودن آراء فلسفی و بندی را در یکسانبندی دوگانه، مالک این دستهاست. همچنین رشر در این تقسیمهای آنان آموزه

سالمی در نظر می شمندان دورۀ ا شهگیرد، این مالک باتوجهمنطقی اندی سفی و منطقی نزد این به تفاوت اندی های فل
شده، افراد ست که منجر  سایی منطق ا شنا صداق و  شد و به پیرو   داناناو در تعیین م شتباه این دو مکتب خطا کرده با ا

 دانان مرتبط به مکتب شرقی را وابسته به مکتب غربی در نظر گیرد و بالعکس. برخی از منطق
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های غیرمنطقی چون پژوهی در کتابدانان و غفلت از منطقنشرردن با خود آثار منطق. رشررر به دو دلیل  مواجه3
سدۀ صولی پس از  سفی و ا سپرده  دهم، به کتب فل شی  ستی گمان برده پژوهش منطقی پس از این دوره به فرامو نادر

 شده است. 
نویسان غربی بوده است. این . توصیف رشر از منطق دورۀ اسالمی صرفًا با تکیه بر گزارش بروکلمان و گزارش4

جای گذاشتهآثاری که از خود به دانان و همگزارش او از این دورۀ منطقی، هم در تعداد منطق است که کار منجر شده
 اند، ناقر و نامطمئن باشد.
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