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 حلّی عالمه گاهیجا
  منطق دانش خیتار در

  2یاحد فرامرز قراملک و 1نژاد يمحمد غفور

  چکیده
 خیدر تـار  یـی واال گاهیقرن هشتم، جا لیبرجسته اواخر قرن هفتم و اوا انیاز منطق حلّی عالمه
ـ یخصوص علـوم د  به ي دیگرها دانشدر  يو یدارد. برجستگمنطق علم  در  يبـر منزلـت و   ،ین

از آنهـا   یگردد که بعضـ  می اثر بالغ ستیعالمه به ب یافکنده است. آثار منطق هیدانش منطق سا
ـ  مشتمل بر علوم سه یکوتاه، برخ یهای رساله ـ عیمنطـق، طب  هگان ـ و اله اتی ، شـرح بعضـی  و  اتی

 نیفراوان است. ا حلّی عالمه یمنطق يها و پژوهشها  ياست. نوآور گرانیآثار دتلخیص یا نقد 
ـ ید شـه یکـه دغدغـه اند   یعنوان متکلم به ويکرد که  نییتب گونه اینتوان  می کثرت را دارد،  ین

و  فیو ورود افکـار سـخ   يگر يرا آغاز قشر یانحرّ هیمیت ابنچون  ییها تیشخص يزیگر منطق
ـ ادانسـت و از  می ینید شهیدر ساحت اند یخراف دربرابـر   يرا همچـون سـد   گرایـی  رو منطـق  نی
  توسعه داد. ـ کرد می دیرا تهد ینید شهیاند ،کن انیبن یلیکه همچون س ـ يگر يقشر

شـارات  إلااز  کـه  افتـه ینگارش  یدوبخش گرایی منطق سنّت رد حلّی عالمه یآثار منطقبیشتر 
  الگو گرفته است. نایس ابن هاتیتنبالو

  .هیعیطب هیعامه، قض هیقض ه،یمیت ابن ،یدوبخش ينگار منطق ،حلّی عالمه :يدیکل واژگان
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  مقدمه

فقیه، اصولی، متکلم، فیلسوف، منطقی،  ،حلّی مطهر بن علی بن یوسف بن ابومنصور حسن
مفسر بزرگ شیعه  و )359، ص1، ج1401، افندي اصبهانیر.ك: ( ث، ادیب، شاعررجالی، محد

و در تاریخ است نظیر  دانان کم وي از منطقملقب گردیده است. » عالمه« که بحق به باشد می
یی ها دانشدر  ایشان هکنند درخشش خیره ولی، دارد یجایگاه رفیعمنطق در تمدن اسالمی 

هاي  چشم ،الشعاع قرار داده اش را تحت چون فقه، اصول، کالم و... جایگاه و منزلت منطقیهم
، با داشتن بیش از بیست اثر مهم در دانش منطق اوبسته است.  يخران را بر آثار منطقی وأمت
  عنوان دانشمند این علم شناخته نشده است. باید، بهکه  گونه آن

هـاي اخیــر   تـر از آن اسـت کــه نیازمنـد معرفـی باشــد. در سـال      شــده شـناخته  حلّـی عالمـه  
ـ ر.ك: ( ده اسـت ه شرح حال او تدوین شهاي جامع و تحقیقی دربار نامه شناخت ون تبریزیـان، حس 
صرف نظر  ي. در این مجال از شرح حال و)بعد به ، فصل اول1378اشمیتکه،  /53ـ11ص، 1417

نگـاري   منطـق  هدر دانش منطق، مروري بر شیوایشان کنیم و پس از معرفی اجمالی آثار متعدد  می
س به تحلیل تاریخی و معرفتی اهتمام عالمـه بـه دانـش منطـق خـواهیم      سپوي خواهیم داشت. 

  است.حاضر ي نوشتار ها بخشمنطقی خاص عالمه از دیگر  يپرداخت. مروري بر آرا

  حلّیعالمه منطقی آثار . 1

  شود: گوناگون است. درذیل به آثار ایشان اشاره می حلّی آثار فلسفی منطقی عالمه
ماننـد   ؛نـد ا اي نسـبتاً کوتـاه بـا هـدف آمـوزش علـم منطـق        رسـاله آثار عالمه، یک. برخی از 

  المیزان والنور المشرق فی علم المنطق. العرفان فی علم نهج
جـامع سـه دانـش منطـق،      ،سـینا  ابـن شارات إلبه پیروي از نجات و ا ایشاندو. برخی از آثار 

ـ الخفسـرار  المقاصـد، األ طبیعیات و الهیات است. مراصدالتدقیق و مقاصدالتحقیق، القواعد و فـی   ةي
  هایی از آثار جامع اوست. نمونه ،بحاث فی العلوم الثالثو تنقیح األ ةيالعقلالعلوم 

ي انتقادي با حکیمی بزرگ یـا حکیمـان   وگو گفتاي در چالش و  رساله حلّی عالمهسه. گاهی 
اي بـاعنوان ایضـاح التلبـیس مـن کـالم       از رسـاله کردن  نگارد. وي در خالصه هنگام یاد سلف می

، 1312، (حلّـی  »ایـم  بـه مباحثـه نشسـته    سینا ابنالرئیس  در این کتاب با شیخ«گوید:  الرئیس می
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باحثنا فیـه  «گوید:  می ةميالحک قاماتالم ههنگام یاد از رسال و به همان موضعدر  همچنین). 24ص
  .)همان( »الحکماء السابقین و هو یتم مع تمام عمرنا

سازي مـتن فلسـفی بـا حفـظ      چهار. عالمه در تلخیص که فن مهم در تنقیح، تهذیب و آسان
را تلخـیص کـرد.    ـ الشفاء ـ سینا ابنالمعارف فلسفی ةدقت و تمامیت آن است، اثر دارد. وي دایر

  شود. همه مباحث منطق شفا را شامل می ، ولیاین تلخیص ناتمام ماند
ي سلف اسـت. وي بـر   ها کتاب، شروح وي بر حلّی پنج. بیشترین آثار منطقی و فلسفی عالمه

، سـه شـرح نوشـته اسـت و     باشد میجدید و دوبخشی نگاري  که سرآغاز منطق سینا ابنشارات إلا
شسـته اسـت. المحاکمـات    داوري ن شارات و طرفداران آن بهإلمخالفان منتقد امیان عالوه بر آنها 
ـ  دست ما رسیده اسـت، نمونـه   شارات که بخش منطق آن بهبین شراح اإل تطبیقـی و   هاي از مطالع

شـراق  اإلحکمـة ، فخرالدین رازيبر ملخص  حلّی پژوهش منطقی استوار و متصلبانه است. عالمه
آور  نـام  بن الدین محمد افضلسرار األ ، کشفشیخ اشراقو نیز تلویحات  الدین سهروردي شهاب

القواعد دبیران کاتبی قزوینی شرح نوشته است. متن همه این  الشمسیه و نیز عین الرسالة، خونجی
بـه منطـق    حلّـی  نگاري دوبخشی انتخاب شده اسـت. عالمـه   شروح ازمیان آثاري با سبک منطق

خواجه نصیرالدین نظر داشته است و عالوه بر تلخیص منطق شفا، بر تجریدالمنطق  بخشی نیز نُه
 هـاي  ، دربـاب سـبک  حاضـر  بخشـی شـرح نوشـته اسـت. درادامـه نوشـتار       در منطقِ نُـه  طوسی
  عالمه بیشتر سخن خواهیم گفت.نگاري  و سبک منطقنگاري  منطق

همـراه معرفـی    بـه  حلّـی  عالمهار جامعی از آث هاي نسبتاً هاي اخیر گزارش خوشبختانه در سال
ـ ازجمله باید به  ؛ده استشنگهداري آنها تدوین و منتشر  نسخ خطی و محل  یمکتبة العالمة الحلّ

هـاي موجـود از آن    اثر عالمه و نسخه 120اشاره کرد که در آن  سیدعبدالعزیز طباطباییمرحوم 
ـ  هاي گوناگون که تا قرن دهم کتابت شـده، معرفـی گردیـده اسـت.      در کتابخانه ون فـارس حس

 هبهـر  طباطبـایی از اثـر   ،ارائه کـرده  باره اطالعاتی دراین ةيالجلدر مقدمه تحقیق القواعد تبریزیان
از انتشـار اثـر    پـیش فصل دوم اثر خود که آن را  هنیز در ضمیم هزابینه اشمیتکفراوان برده است. 

اثر عالمه ارائه کرده کـه امتیـاز آن    126اي از  شناسی متتبعانه تدوین کرده است، نسخه طباطبایی
  هاي غربی است. ها و فهرست مندي بیشتر از کتابخانه در بهره طباطبایینسبت به کار 
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  نگاري عالمه روش منطق .2

 ارسـطو از ارگانون  متأثربخشی که دانشمندان مسلمان در آغاز، مباحث منطقی را در نظامی نُه
ـ   سـیر شـکل  براي دیدن ( دادندبود آموزش می فرامـرز  ، ر.ك: بخشـی در یونـان  هگیـري منطـق نُ

ه بخش عبارت بودند از: قاطیغوریاس یا مقوالت، بـاري ارمینـاس   . این نُ)7ـ6، ص1378قراملکی، 
یا عبارت، آنالوطیقاي نخست یا تحلیالت اولی، آنالوطیقاي دوم یا تحلیالت ثانیه (برهان)، طوبیقـا  

ایسـاغوجی (مـدخل).    درنهایـت یا جدل، سوفسطیقا یا مغالطه، ایطوریقا یا خطابه، بوطیقا یا شعر و 
ـ  منطـق  سـنّت  ،شـارات إلبـار در کتـاب ا   براي نخسـتین  سیناابن بخشـی را شکسـت و   هنگـاري نُ

نگاري دوبخشی را بنیان نهاد. در این ابداع، مباحث منطق در دو بخش معرّف و حجت ارائه  منطق
 گرفـت ي نگـاري دوبخشـی پـا   نگاران از او تبعیت کردند و منطـق پس برخی منطق شود. ازآن می

ــا  برخــی. )50ـــ38، ص1373فرامــرز قراملکــی، ر.ك: ( ــن دو شــیوه را ب ــد و آ یکــدیگرای میختن
  .)15، ص1378، همو( گذاري کردند گاري تلفیقی را پایهن منطق

اسـت. وي غالبـاً از سـاختار    نگـاران دوبخشـی    ، بیشتر به سبک منطقحلّی آثار منطقی عالمه
بحـث از مبـادي    سـینا  ابندارد. نیز کند. این امر استثنایی  تبعیت می سینا ابنشارات والتنبیهات اإل

آورد و آن را بـر   صـورت کلـی در نهـج مسـتقلی مـی      قیاس برهانی، جدلی، خطابی و شعري را به
شـیوه   شـارات در ایـن مـورد بـه    إلکند (نهج ششم). غالب پیـروان سـبک ا   مباحث قیاس مقدم می

تب معرفـت، پـس   ها و مرا اند و بحث از مبادي قیاس را ازحیث ارتباط با گونه عمل نکرده سینا ابن
انـد.   عنوان پیوست منطـق جـاي داده   اند و غالباً در ضمن صناعات خمس به از مباحث قیاس آورده

 ةيسـرارالخف األبنـد اسـت، ولـی در     پـاي  سـینا  ابنشارات إلشیوه ا در مراصدالتدقیق به حلّی عالمه
  هاي ششم و هفتم عمل کرده است. نگاران دوبخشی سده شیوه رایج نزد منطق به

  به دانش منطق حلّی عالمه هاهتمام ویژ .3

خالقانه و نو و نیز مواضـع انتقـادي نسـبت بـه      يآرا ،حلّیعالمه تحلیل محتوایی آثار منطقی 
بنـدي قضـیه    دانان سلف و خلف، تقسیم منطق هبرخالف هم يومثال  براي ؛دهد سلف را نشان می

بـا پیـروي از    )Justification( توجیـه در بحث از وع را به پنج قسم افزایش داد. او بر حسب موض
  ه کرد.ئدانستن بدیهی و اولی ارا اي بر اساس مساوق گیرانه ، نظریه مبناگروي سختطوسی
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در  حلّـی  رباري عالمـه رکاري و پ. پاست ربارربرگ و هم پپ همدر منطق  حلّی هاي عالمه پژوهش
شناسـی،   یی چون کالم، فقه، حدیثها دانش چرا وي در کنار ؛یابی است علم منطق، نیازمند تبیین و علت

  کند؟ این دانش می هصرف توسع فراوانیدهد و زمان  به علم منطق نیز اهمیت می ...اصول و
اي کـه   را باید با مقایسه وضعیت تاریخی دو دانش منطـق و کـالم در دوره   پرسشپاسخ این 

دسـت آورد. روزگـار    اي که وي بـه تولیـد علـم پرداخـت، بـه      کرد و دوره تحصیل می حلّی عالمه
شکوفایی، بالندگی  ه. این سده دورباشد میهفتم هجري  هدوم سد هنیم ،حلّی تحصیل علم عالمه

یـا   شـفا کتـاب  شرحی بـر   ،علم منطق سینا ابناست. پس از نگاري  پژوهی و منطق و رواج منطق
هـاي چهـارم تـا     در سده سینا ابن. دانشمندان بزرگی پس از شد شاراتإلا کتاب شرح و بسطی بر

هـم دانشـمندان شـیعی و هـم      ،ششم زمینه را براي شکوفایی منطق آماده کردند. در این تـالش 
رضـوان مصـري،    حزم، ابـن  مرزبان، ابومحمدبن بن بهمنیار؛ مانند سهیم بودند سنّت دانشمندان اهل

همو که فخرالـدین رازي   ،و مجدالدین جیلی سهالن ساوي بغدادي، ابنملکاي  ابوحامد غزالی، ابن
  .اند تلمذ کردهو شیخ اشراق، منطق را پیش وي 

رشـد اندلسـی،    ابـن  ؛ همچـون انـد  رکـار بـوده  رآوازه و در منطق پدانان سده هفتم غالباً مؤثر، پ منطق
الـدین دبیـران کـاتبی قزوینـی.      جمفخرالدین رازي، شیخ اشراق، اثیرالدین ابهري، نصیرالدین طوسی و ن

هاي متمـادي مـتن درسـی و     سده دان دانست. رساله شمسیه طی رکارترین منطقشاید بتوان کاتبی را پ
الـدین   محمـد کیشـی، شـمس   الـدین   کمونـه، شـمس   ابن ،الدین ارموي آموزشی منطق بوده است. سراج

  . اند زیسته می در این سده که اند دانان برجسته در تمدن اسالمی منطقاز محمد سمرقندي نیز 
خیز تـاریخ ایـران اسـت. مغـوالن بـر کشـور و فرهنـگ آن         فتنه ههفتم، سد هدیگر سد ازسوي

کُن مغـول را تجربـه کـرد. شکسـت ایـن فرهنـگ و        تاختند و تمدن اسالمی، یورشِ تمدن ویران
 هفرهنـگ و اندیشـ  ویـژه   براي جهان اسالمی به بديتوانست سرآغاز  استیالي فرهنگ مغولی می

 نگ مبارزه با منطق نواخته شـد. هرچنـد  تدریج آه آور مغول، به اسالمی باشد. پس از استیالي یأس
نوشـت یـا کسـی چـون     را الفالسـفه   تهافت ،در سده پنجم غزالی در نقد فلسفه و تکفیر فیلسوفان

زلت و جایگـاه  در همان روزگار منطق من ولینگاشت، را  الفالسفهمصارعة ،عبدالکریم شهرستانی
النظـر، معیـارالعلم، القسـطاس     مهمی داشت و غزالی خـود در منطـق آثـار فراوانـی چـون محـک      

صول را نوشت. در نیمه دوم سـده  األ المستقیم، منطق مقاصدالفالسفه و منطق المستصفی من علم
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 الـرد  ،تیمیـه  بن الدین ابوالعباس احمد ، تقیحلّی هاي نخست قرن هشتم، معاصر عالمه هفتم و دهه
  المنطقیین را نوشت و در مجموع فتاوي به چالش با مبانی منطق پرداخت. علی

هـاي   آمدن اندیشه بیان دینی و به هنگري به اندیش گریزي را سرآغاز سطحی ، منطقحلّی عالمه
عنـوان سـدي اسـتوار در برابـر      دانست و بر توسعه دانش منطق بـه  ناپخته و آمیخته با خرافات می

دانـان   عالوه بر آثار فراوان منطقـی، منطـق   ي. وورزیدگري در اندیشه دینی اهتمام ن سیل سطحی
ـ   الدین رازي را تربیت کرد. سرّ اخذ مبناگروي سـخت  بزرگی چون قطب توجیـه را   هگیرانـه در نظری

دینـی   هباید جست. او براي حفظ استواري و عمق اندیشـ  حلّی در همین گرایش کالمی عالمه نیز
اصـالت   حلّی و ترازویی بود که سره را از ناسره تمایز دهد. خردگرایی ازنظر عالمهنیازمند شاخص 

هـاي   گیرانه اثبات اندیشه کند و با منطقِ استوار بر نظریه مبناگروي سخت می اندیشه دینی را حفظ
 حلّـی  هاي اصـیل دینـی سـبب شـد عالمـه      ایمان به حقانیت اندیشه ، ولیشود کالمی دشوار می

 ابزاري قابل اعتمـاد در رد نگاه، ی خود و مکاتب رقیب را به ترازوي منطق برنهد. این دیدگاه کالم
  نگر است. هاي سطحی هاي التقاطی و نیز اندیشه اندیشه

شـارات و  إلخواجه نصیرالدین طوسـی، در شـرح ا   ،حلّی گیرانه را استاد نظریه مبناگروي سخت
در کتاب تحلیل ثانی توجیه را  هنظری مبناگروي در  ،ارسطوبار  نیز تجریدالمنطق اخذ کرد. نخستین

علـم نظـري بـا     ،ارسطو ه کرد. بر اساس دیدگاهئگرایی سوفیسم ارا یا برهان و براي مبارزه با شک
ـ    علم بدیهی قابل اخذ است و فرایند قیاس از  محسوسـات و اولیـات    هبـدیهی نـزد وي در دو گون

شـده توسـعه دادنـد و     صـورت تعـدیل   طویی را بـه منحصر بود. دانشمندان مسلمان مبناگروي ارس
  بدیهی اعم از اولی است. اساس براین ؛قسم رساندند بدیهی را به شش 

آورد و هـم در مبـادي    تساوق اولی و بدیهی اسـتدالل مـی   بر  هم طوسیخواجه نصیرالدین 
الحدسـیات  االولیات والمحسوسـات والمجربـات والمتـواترات و    و مبادئه ستۀ: «گوید:  برهان می

واألخیرتان لیستا من المبـادي، بـل واللّتـان قبلهمـا     : «نویسد میسپس ». والقضایا الفطریۀ القیاس
ـ 199، ص1363، (حلّـی  »أیضاً، والعمده هـی االولیـات   در عـدول از مبنـاگروي    طوسـی . )201ـ

ز (فرامـر  دینـی دارد  هاستحکام و عمق اندیشـ  هگیرانه، دغدغ سلف به مبناگروي سخت هشد تعدیل
  آن را بسط داده است. ،خوبی دانسته این نکته را به حلّی و عالمه )142ـ129، ص1391قراملکی، 
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  منطقی عالمه يآرا .4

 نظـر  در ایـن مقـام مناسـب بـه     ،مروري اجمالی بر آرا و نظریات خاص عالمه در دانش منطق
شـامل الجوهرالنضـید،    ويمنطقی عالمه بر اساس چهار عنوان از تألیفـات   يبررسی آرا .رسد می

بـه   در گـزارش ایـن آرا عمـدتاً   و مراصدالتدقیق انجام گرفتـه اسـت.    ةياألسرارالخف، ةيالقواعدالجل
  ایم. میان ناظر بوده و موضع عالمه دراین فخر رازيو  طوسی الدینخواجه نصیر هاي اختالف
 حسـین محمـدخانی  مرحـوم  نامه کارشناسی ارشد توسـط   در قالب پایان حلّی منطقی عالمه يآرا

  :میا بهره بردهنیز  اثر از آن ،در تدوین این بخش. )1381محمدخانی، ر.ك: ( استشده بررسی 
 خـر و فنصـیر  میان خواجه  ،در بحث بساطت و ترکب تصدیق :ترکب تصدیق یابساطت الف) 

 را آننصـیر  خواجه  و )7، ص1381، رازير.ك: ب (تصدیق را مرکرازي اختالف است. فخر  رازي
به  ،داده نظر استاد خود را ترجیح ،عالمه در این بحث .)6، ص1359طوسی، ر.ك: ( داند می بسیط

  .)11، ص1379، حلّیر.ك: ( است قائل بساطت تصدیق
عالمه در بحث از موضوع منطق، در موضعی تصور و تصـدیق را موضـوع    :موضوع منطقب) 

با استدالل، این نظریه  ير موضع دیگرولی د ،)190، ص1417، همور.ك: ( کند منطق معرفی می
ـ 10، ص1379همـو،  ر.ك: ( نامد می خطا آن رااً کند و صریح می را رد در موضـع  همچنـین  . )11ـ
  .کند می میان این دو نظریه جمعاي  گونه به يدیگر

کـه فخـر    ـدر بحث از داللت التزام و مهجوریـت آن    :مهجوریت داللت التزامی در تعریفج) 
تبـع اسـتاد خـود در شـرح      عالمـه بـه  ـ  )21ـ20، ص1381رازي، ر.ك: ( کند می رازي آن را ادعا

پذیرد و معتقـد اسـت داللـت     نمی این مهجوریت را ،)30، ص1ج، 1375طوسی، ر.ك: ( شاراتإلا
توان از ملـزوم یـک شـیء     نمی »ما هو« پاسخولی در  ،حدود ناقصه و رسوم داللتی التزامی است

  .)16، ص1379، (حلّی فاده کرداست
تقسیم لفـظ بـه مفـرد،     ،از دیگر مباحث محلّ اختالف :تقسیم لفظ به مفرد، مرکب و مؤلفد) 

از  ارسـطو بعضی بر تعریفـی کـه    ، شاراتإلدر شرح ا نصیر گزارش خواجه ف است. بهب و مؤلمرک
ـ   انـد.   خـارج از آن دانسـته  را » عبـداهللا «و الفـاظی ماننـد   انـد   رده گرفتـه مفرد ارائه کرده اسـت، خُ

نهایت درو  اند تعریف کرده» کند آنچه جزء آن بر جزء معنایش داللت نمی«اساس مفرد را به  برهمین
یا بر چیـزي کـه    ،کند که چنین لفظی مفرد است ییز داللت نمچ جزء لفظ یا بر هیچ اند گفته برخی



 1396 زمستانپاییز و ـ  9ـ شماره  پنجمسال   90

کند  می ا بر جزء معنایش داللتی باشد میکند و چنین لفظی مرکب  می داللت ،جزء معنایش نیست
ازآنجاکه داللـت   گوید می پذیرد و نمیاین تقسیم را نصیر . خواجه اند ف نامیدهو چنین لفظی را مؤل

خارج  ارسطواز تعریف » عبداهللا« همچونالفاظی است، لفظی از دالالت وضعیه و تابع اراده متلّفظ 
، 1، ج1375(ر.ك: طوسـی،   متکلم نبـوده اسـت   قصودشان میداللت این الفاظ بر اجزا زیرا ؛نیستند

پذیرد و ایـن تقسـیم را    می از مفرد را ارسطوتبع استاد خود همان تعریف  . عالمه نیز به)32ـ31ص
  .)200، ص1417همو،  /11، ص1363همو،  /17، ص1379، حلّیر.ك: ( داند می مردود
 و» ماهو پاسخمقول در «در بحث تفاوت میان  :واقع در طریق ماهو ماهو و پاسخمقول در )  ه

معتقـد اسـت آن   رازي اختالف است. فخـر   رازي و فخر نصیر میان خواجه» واقع در طریق ماهو«
 اگر به داللت مطابقی در مقـول در  ،شود می عنوان جزء تعریف در تعریف اخذ قسم از ذاتیات که به

 ،نحو تضمنی در تعریف بیان شـود  اگر به لیو ،است» مقول در طریق ماهو«بیان شود،  ماهو پاسخ
شـرح   در طوسـی نصـیرالدین  خواجه . )37، ص1381، (رازي خواهد بـود » ماهوپاسخ داخل در «
واقـع در طریـق   « (جـنس یـا فصـل) و    معناي جزء ماهیـت  را به» ماهوپاسخ داخل در «شارات إلا

  .)68ص، 1، ج1375طوسی، ر.ك: ( را ذاتی اعم (جنس) دانسته است» ماهو
ك: ر.(انـد   را برگزیـده رازي دانان در تفسیر این سه مفهـوم، تفسـیر فخـر     هرچند غالب منطق

را تـرجیح داده اسـت و    نصـیر  ، ولی مرحوم عالمه تفسیر خواجـه )75، ص1381فرامرز قراملکی، 
  .)30، ص1379، حلّیر.ك: ( داند می »فایده تغییر بی«و » گمان«را رازي سخن فخر 

قـول دال بـر ماهیـت    «را حـد  طوسی  شیخ .اند را نیز تعریف کردهحد  منطقیان :تعریف حدو) 
عالمـه   .)95، ص1، ج1375طوسی، ر.ك: ( پذیرد می تعریف کرده است و خواجه نیز آن را» شیء
 شـامل حـدود مفـرده    ،اگر مراد از قول در این تعریف، قول مرکب باشد«: نویسد می سرارأدر  حلّی
  .)45، ص1379، (حلّی »شود نمی

در جامعیـت تعریـف خللـی     دلیل همین هشود و ب می شامل مفرد نیز» قول«رسد لفظ  می نظر به
همـین تعریـف را ارائـه کـرده      ادقیقً ،نیست. از شواهد این مدعا نیز این است که عالمه در مراصد

  .)22، ص1363ی، حلّر.ك: ( است
 سـرار أعالمـه دو بیـان دارد: در    ،و رسـم نـاقص  حـد   در بحث از :تعریف به فصل و خاصهز) 

آن  ولـی در قواعـد  ، داند می ناقص و رسم ناقصحد  ترتیب تنهایی را به تعریف به فصل و خاصه به
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ریفـی حـداقل بایـد    هـر تع «: گویـد  مـی  . وي در قواعـد )44، ص1379ی، حلّر.ك: ( کند می را رد
  .)همان( »باشد که دو لفظ بر آنها داللت نماید امشتمل بر دو معن

ـ  نـه سـاختار زبـانی    ـقضیه حملیه در ساختار منطقـی    يدر باب اجزا :حملیه هاجزاء قضیح)   ـ
 ن اختالف است. شیخ قضیه حملیه را داراي سه جزء یعنی موضـوع محمـول و رابطـه   امیان منطقی

داند که محمول آنها جامـد   می بودن قضیه حملیه را منحصر در قضایایی داند. فخر رازي ثالثی می
اقتضاي ارتباط به موضوع را دارند و بـراي ایـن    ،، ولی معتقد است محموالت مشتق بذاتهباشد می

ـ رازي نیست. خواجه بر ایـن سـخن فخـر    نیاز اي  رابطه به واسطه  گیـرد و آن را مـردود   مـی  ردهخُ
  .)126ـ125، ص1، ج1375طوسی، ر.ك: ( داند می

را خطـا   رازي فخـر  نظـر  صـریحاً  عالمه در این بحث نیـز پیـرو شـیخ اسـت. وي در قواعـد     
کـه رابطـه آنهـا فعـل یـا اسـم       را گزیند و قضـایایی   میبراي  طریق میانه ،، ولی در مراصدداند می

، 1363همـو،   /56، ص1379، حلّـی ر.ك: ( خوانـد  مـی  »قضـایاي ثالثـی غیرتـام   « ،مشتق است
  .)247، ص1417همو،  /39ـ38ص

ال، تحلیـل  جـ از دیگر مباحث قابـل طـرح در ایـن م    :مفاد قضیه موجبه کلیه عام اإلطالقط) 
هـاي منطقـی    کتـاب بیشـتر  در  سـینا  ابـن از  پـس مفاد قضیه موجبه کلیه عام اإلطالق است که 

اخـتالف   نصـیر  خواجـه  و رازي میـان فخـر   بـاره  دراین بوعلیگنجانده شده است. در تفسیر کالم 
اعلم أنّا إذا قلنا: کل ج ب، فلسنا نعنی به أنّ کلّیۀ ج أو الجیم الکلّی « گوید: می سینا بوعلیاست. 
کلّـی  «و خواجـه آن را بـه   » کـلّ مجمـوعی  «بـه  کلیت ج در این کالم را  رازيفخر  .»...هو ب 
  نماید. تر می صحیح رازي تفسیر فخر ،البته در این موضع .تفسیر کرده است» منطقی

  گوید: می افزاید و می سه تصور دیگر نیز ،در کالم شیخعالمه بر دو تصور نادرست مذکور 
ی یا کلّ ـی منطقی یعنی کلّ ـکلیت جیم  ،»کلّ جیم«مراد ما از اینکه گوییم 

 عقلی یا کلّ مجموعی و یا آنچه که حقیقتش همان حقیقت ج است، نیست
بلکه معنـایی   ... مراد ما نیست ،مچنین آنچه که موصوف به جیم است... ه

 ،که هم شامل آنچه حقیقتش جـیم اسـت  اي  گونه به ؛کنیم می اعم را قصد
  .)142، ص1438ی، (حلّ شامل آنچه که موصوف به ج استشود و هم  می

  ترجیح داده است. رازي را بر تفسیر فخر نصیر شود تفسیر خواجه می معلوم ياز این کالم و
بـه   بـاره  دارد و پس از بیان تصورات نادرستی که ممکن است دراین تري بیان روشن سرارأعالمه در 

یک آن چیزهـایی اسـت کـه ج بـر آنهـا صـادق        یک ]کلّ ج[ بلکه مراد ما از آن: «گوید می ذهن برسد،
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  .)253، ص1417، همورك: ( نیز کالمی مشابه دارد . وي در قواعد)61، ص1379، همو( »... است
از مباحثی کـه متفـرّع بـر تحلیـل موجبـه کلیـه اسـت،         :ذهنیه قضایاي حقیقیه، خارجیه وي) 

  فرماید: می باشد. عالمه می تقسیم قضایا به حقیقیه، خارجیه و ذهنیه
هـاي موجـود در خـارج    »ج«را منحصـر در  » ج ب کلّ« اینکه بعضی مفاد

ما لـو وجـد کـان     کلّ«را » کلّ ج«از  قصود(مفاد قضیه خارجیه) یا م کنند
» کلّ ج ب«از  قصودبلکه م ،قضیه حقیقیه)، صحیح نیست (مفاد بدانند» ج

یک آن چیزهایی که ج بر آنها  یعنی یک ؛همان است که بدان اشاره کردیم
خواه صفتی دائمی  ،شود؛ خواه جیمیت ذات آن باشد یا صفت آن می اطالق

 ،ننی موصوف به آن با شد یـا غیـرمعی  خواه در وقت معی ،باشد یا غیردائمی
، 1379، (حلّـی  فـرض ذهنـی   ارج موجود باشد یا در عقل یـا در خواه در خ

  .)255ـ253، ص1417همو،  /64ص
شـروط تنـاقض   نصـیر،  خواجـه   و رازي از دیگر موارد اختالفی میان فخر :شروط تناقضك) 

 هـاي  معتقـد اسـت کلیـه وحـدت    رازي شـارات، فخـر   إلشـرح ا  است. بنا بـه گـزارش خواجـه در   
 ؛راجـع اسـت   به موضوع یـا بـه محمـول    اند، دو قضیه شرط دانستهکه براي تناقض اي  گانه هشت

، 1375(طوسـی،   »وحدت محمـول «و  »وحدت موضوع«بنابراین درواقع شروط تناقض دوتاست: 
تـر   گـامی عقـب   اسـت،  شـارات گفتـه  إلشـرح ا  از آنچه در ،در الملخّصرازي فخر . )180، ص1ج

ـ  مـی  محمولگذارد و وحدت زمان را مغایر با وحدت موضوع یا  می شـروط   دلیـل  همـین  د و بـه دان
  .)17، ص1381، رازير.ك: ( دهد می تناقض را به سه مورد افزایش

آنها را به موضوع یـا  رازي فرماید: مواردي که فخر  می کند و می را رد رازي خواجه عقیده فخر
ضـمن   ؛، صالحیت لحوق به هریـک از موضـوع یـا محمـول را دارد    است محمول اختصاص داده

، 1375(طوسـی،   نه به اجـزاي قضـیه   ،گیرند می گانه گاهی به حکم تعلق هاي هشت اینکه وحدت
  .)181ـ180، ص1ج

 هـاي  گانه را به وحدت هشت هاي وحدترازي، تبعیت از فخر  که به ـ کاتبی قزوینیعالمه بر 
. )191، ص1417، حلّـی ر.ك: ( پـذیرد  نمی گیرد و این سخن را می ردهخُ ـ است دادهدوگانه ارجاع 
دانـد   ـ می کیف ياستثنا بهـ  شرط تناقض را اتحاد دو قضیه در نسبت حکمیه فقط ،وي در مراصد

  شود. می که تمامیت این اتحاد با هشت امر کامل
 خواجـه را  نظـر کنـد و   مـی  تفصـیل نقـل   را بـه  رازيفخر نیز پاسخ خواجه به عقیده  سرارأدر 
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تابع استاد خود خواجه نصـیر اسـت و نـامی از     ،در جوهرهمچنین . )76، ص1379، همو( پذیرد می
  .)74ـ73ص، 1363همو، ( آورد نمی میان اتحاد در نسبت حکمیه به

قائـل  قدما بـه آن   اإلطالق، بعضی از در باب نقیض مطلقه عام :اإلطالق نقیض مطلقه عامك) 
هـردو   ،متفاوت بوده قضیه که ممکن است زمان دو یدرحال ،که نقیض مطلقه، مطلقه استاند  شده

شیخ بـراي  ». لها نائم نیستند بالفع بعضی انسان ،هر انسانی نائم است بالفعل«؛ مثالً باشندصادق 
 ؛معنـاي عرفیـه بگیـریم    آنکه مطلقه را به نخست، :به دو حیله متوسل شده است ،توجیه این کالم

ـ  حیلـه  نیم. خواجه بـر هـردو  کن آنکه موضوع را مقید به زمان معی ،دوم گیـرد و آنهـا را    مـی  ردهخُ
 ،عالمه نیز به پیروي از خواجـه . )193ـ188، ص1، ج1375، سینا ابنر.ك: ( داند می غیرقابل قبول

  .)81ـ80، ص1379، حلّیر.ك: ( داند می شیخ را فاسد هاي حیله
نـد: گروهـی   ا منطقیـان دو گـروه   ،در بحث تعریف عکس مسـتوي  :تعریف عکس مستويل) 

و  )185، ص1381، رازير.ك: ( فخـر رازي  ،)196، ص1، ج1375، سـینا  ابنر.ك: ( همچون شیخ
انـد و   در تعریف عکس قید کرده» بقاء در صدق« نیز همچون را» بقاء در کذب« ،ابهريالدین  اثیر

 کـاتبی قزوینـی   ،)196، ص1، ج1375طوسـی،  ر.ك: (نصیرالدین طوسی  گروهی همچون خواجه
 /84، ص1363همو،  /82ـ81، ص1379، حلّیر.ك: ( حلّی و عالمه )298، ص1417، حلّیر.ك: (

با این استدالل که ممکن است محمول یـا تـالی قضـیه الزم اعـم باشـد،       )299، ص1417همو، 
  اند. را خطا دانسته يقید چنین

  معناي متابعت کذب اصل از کذب عکس قابل توجیه است. باید دانست قید بقاء کذب، به
قابل ذکر است، تفسـیر عکـس نقـیض از     باره بحث دیگري که دراین :تفسیر عکس نقیضم) 

 شـفا منطق برخی همچون شیخ در  ؛دو بیان وجود دارد ،عکس نقیض مورددیدگاه عالمه است. در
جـاي   به بـه  به و قرار دادن نقیض محکوم جاي محکوم هعلیه ب قراردادن نقیض محکوم«آن را به 
کـه   ) 93، ص2ج، 1404سـینا،   (ابـن  انـد  تفسـیر کـرده  » کیفعلیه با موافقت در صدق و  محکوم

شـود و بعضـی دیگـر همچـون بهمنیـار در       می عکس نقیض موافق خوانده ،نودراصطالح منطقی
جـاي   علیـه بـه   علیه و عـین محکـوم   جاي محکوم به به قراردادن نقیض محکوم«آن را  التّحصیل

90، ص1375(بهمنیار،  (عکس نقیض مخالف) اند دانسته» علیه محکوم(.  
اخذ الزم یـک شـیء   «سرار و قواعد أ تفسیر دوم را در پذیرد و می عالمه همان تفسیر شیخ را
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  .)315، ص1417همو،  /94، ص1363همو،  /95، ص1379، (حلّی خواند می »جاي خود آن به
تـاج  در مبحث قیاس، اعتبار قیاس اقترانـی شـکل چهـارم و ان    :قیاس اقترانی شکل چهارم) ن

، 1363، (حلّـی  مهـم عالمـه برشـمرد    يتـوان از آرا  مـی  هشت ضرب از مختلطات ایـن شـکل را  
حسـب نظریـات وي در    قیاسات مختلطه را بـه  عالمه در ي. حسین محمدخانی آرا)135ـ134ص

کـه  ) 1381(ر.ك: محمـدخانی،  بندي کرده است  قالب جداولی صورت چهار کتاب مورد بحث، در
  .آن نیست این مختصر را مجال ذکر

ن کبـراي  دبـو  بودن یا شرطیه در بحث حملیه :یین کبراي قیاس استثنادبو حملیه یا شرطیه) ق
اسـت، عالمـه نظـر خـاص      رازي و فخرنصیر که از مباحث اختالفی میان خواجه  ی یقیاس استثنا

 ضـروري مواردي که شرطیه مرکب از دو حملیـه باشـد،    را جز در ابودن کبر حملیه رازي دارد. فخر
  . )320، ص1381 رازي،ر.ك: ( تواند شرطیه باشد می اکبر ،داند و معتقد است در بقیه موارد نمی

) مرکـب از دو شـرطیه یـا از یـک شـرطیه      ا(صغر اگر قضیه شرطیه :گوید می عالمه در مراصد
 .دشرطیه باشـ  اعنوان تالی باشد و عین استثنا شود، ممکن است کبر عنوان مقدم و یک حملیه به به

 عنـوان تـالی باشـد    عنوان مقدم و یک شرطیه به مرکب از یک حملیه به ااست اگر صغر گونه همین
  .)330، ص1438ی، (حلّ

 را از مطالـب اصـلیه  » مطلـب أي « شاراتإلدر بیان مطالب اصلی و فرعی، شیخ در ا :مطلب أي ) ر
بـودن یـا    شـیخ، اصـلی   در شـرح کـالم  نصـیر  خواجـه  . )311، ص1، ج1375، سـینا  ابـن ر.ك: ( داند می

 /312، ص1، ج1375طوسـی،  ر.ك: ( کنـد  می و براي هریک وجهی ذکر داند میبودن آن را جایز  فرعی
آورد،  شـمار مـی   را از مطالب فرعیـه بـه   يأ پس از آنکه مطلب ،عالمه در جوهر. )196، ص1363ی، حلّ

ـ ( »األصـول  و قد یضاف إلی«گوید:  می آن را درشـمار مطالـب    سـرار أولـی در   ،)196، ص1363ی، حلّ
  .)206، ص1379ی، (حلّ آورد می حساب از مطالب جزئیه به کند و صریحاً نمی اصلیه ذکر

نظـر  کنـد و   مـی  را طرحاي  در بحث ترتیب مطالب، عالمه با استاد خود مناقشه :ترتیب مطالب) ش
  .)198ـ197، ص1363، حلّیر.ك: ( پذیرد نمی راـ  مبنی بر تقدم هل مرکبه بر ماي حقیقیهـ  استاد

کـه از دیگـر اختالفـات میـان فخـر      ـ   در تفسیر برهان إنّی دلیل :ماهیت برهان إنّی دلیلت) 
پـس از    سـرار أپـذیرد و در   می را نصیر عالمه نظر خواجهـ   شود می محسوبنصیر و خواجه رازي 

معلـوالً لوجـود    ]األوسـط [ ثم إن کان: «نویسد می تقسیم برهان به إنّی و لمی و بیان مالك آن،
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  .)202، ص1379ی، (حلّ »الحکم فی الخارج، فهو الدلیل
خـواهیم   منطقـی عالمـه   هـاي  تفصیل به توضیح و تحلیـل یکـی از نـوآوري    در بخش بعد به

  بعد قرار نگرفت. هاي دانان دوره که چندان مورد توجه منطق پرداخت

  شرح و تحلیل یک نوآوري منطقی عالمه؛ قضیه عامه. 5

ي خاص منطقی فـراوان دارد. در ایـن مقـام بـه شـرح و      ها دیدگاه حلّی شد که عالمهتر اشاره  یشپ
  پردازیم. میـ   بندي قضیه ازحیث موضوع یعنی اعتبار قسم پنجم در طبقه  ـها  تحلیل یکی از این نوآوري

 کلّیـه در آغاز تحلیل اول یا قیاس، قضیه را ازحیث موضوع بر سه گونه دانست: مهمله،  ارسطو
ـ   ؛بندي درواقع دوگانه است و جزئیه. این تقسیم ـ ی و جززیـرا کلّ انـد. پـس از    دو قسـم مسـوره   ،یئ

نیـز بـر    ـ از آن سخن گفته بود ةالعباردر کتاب  ارسطوکه  ـ، قضیه شخصیه یا مخصوصه  ارسطو
در توضـیح   سینا ابنگانه تا قرن هفتم هجري رواج یافت.  بندي سه بندي افزوده شد و طبقه تقسیم

قرن هفـتم، کسـانی چـون    دانان دوبخشی  سخن گفت. منطق» انسان عام است«از  ،اقسام حملی
مهملـه ندانسـتند. قضـیه مهملـه اگرچـه سـور        یضاح و ابهري در آثارش آن را قضیهارموي در اإل

اي را  سورپذیر نیست. آنان چنـین قضـیه   » انسان عام است«که  درحالی ،سورپذیر استولی  ،ندارد
بخشی همچون طوسـی و   دانان نُه عنوان قسم چهارم اعتبار کردند. منطق طبیعیه نامیدند و آن را به

بنـدي   طبقـه  ولیبا اعتبار طبیعیه مخالفت کردند،  ،دشتکیالدین  هاي بعدي همچون غیاث در سده
را اي  چنین قضـیه  حلّی عالمه). 461ـ439، ص1391فرامرز قراملکی، ر.ك: چهارگانه رواج یافت (

 نه طبیعیه، بلکه عامه خواند و خود قسـم پنجمـی را تعریـف و اعتبـار کـرد و آن را طبیعیـه نامیـد       
  .)352ـ351، ص1417 همو، /55ـ54، ص1363همو،  /58، ص1379، حلّیر.ك: (

که قسم پنجمی از قضایاست و نباید آن را با طبیعیه نزد  ،حلّی طبیعیه در اصطالح عالمه هقضی
. یافـت از مهملـه   طوسیرا باید در تحلیل  پرسشقوم درآمیخت، چه مضمونی دارد؟ پاسخ به این 

  گانه قضیه (مخصوصه، مهمله و مسوره) از سه اعتبار ماهیت بهره جست: در تمایز اقسام سه طوسی
ضوع مخصوصه است و با دو قید عموم و تخصیص (هـر و  مو ،ماهیت با قید خصوص (این انسان)

موضوع مهمله اسـت (انسـان    ،ره و بدون هیچ قیدي یا ماهیت من حیث هیموضوع مسو ،برخی)
 ،ماهیـت بـدون قیـد    کـه  هنگـامی زیرا  شود؛تواند مناقشه و نقد  طوسی می  کوشاست). این تحلیل

ز آنِ ماهیت عامه من حیث هی هی (به حمـل  گیرد، دو حالت وجود دارد: یا حکم ا موضوع قرار می
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یا حکم از آنِ مصادیق ماهیت است. حالت نخسـت همـان اسـت کـه      مثابه مفهوم عام)، اولی و به
  خواند. آن را عامه می حلّی دانان دوبخشی قرن هفتم آن را طبیعیه نامیدند و عالمه منطق

مناط حکم طبیعت من حیث هـی هـی باشـد، حکـم در      ، ولیاگر حکم از آن مصادیق ماهیت باشد
دادن بـه   بـا توجـه   حلّی . عالمه»فراداأل علی ة صحيعيالطب علی ما صح«زیرا  ؛اي فراگیر است چنین قضیه

  خواند. کند و آن را طبیعیه می جداگانه اعتبار می هاي را قضی این نکته مهم، چنین قضیه
لـی تلـک الطبیعـۀ    إأن ینظر  ،داند: یک گونه می بر سهنسبت محمول و حکم را با موضوع کلی وي 

لیهـا مـن حیـث تقـع     إأن ینظر دو،  ؛من حیث هی هی و یحکم علیها بالمحمول و تسمی القضیۀ الطبیعیۀ
و » نسان نـوع اإل«سمیها القضیۀ العامۀ کقولنا: علی الکثرة، و هی المأخوذة بمعنی الکلی العقلی، و نحن ن

توانـد   این قسم خود مـی  ینظر إلی الکثرة من حیث تلک الطبیعۀ مقولۀ علیها.أن ؛ سه، »الحیوان جنس« 
  .)58، ص1379، (حلّی و جزئیه تقسیم شود کلّیهبا قید و سور به سه گونه مهمله، 

جیلـی  الـدین   دو شاگرد مجـد  هوسیل نیازي به اعتبار حقیقیه و خارجیه نیست که به اساس براین
حقیقـی،  «وسیله ابهري بـه قضـایاي مبحـث     به ،میان آمده اشراق بهیعنی فخرالدین رازي و شیخ 

  رسیده است.» خارجی و ذهنی
ی علوم تجربی و علومی چـون  ، تمایز قضایاي کلّحلّی و طبیعیه در اصطالح عالمه کلّیهتمایز 

چون منـاط حکـم طبیعـت مـن      ،کند. در قضایاي طبیعی تاریخ را از قضایاي متافیزیکی روشن می
پذیري تجربـی درمیـان نیسـت. قضـایاي      امتناع بوده،تضاد دو حکم تناقض  ،ی استحیث هی ه

ی الیب نیتز است که اگـر موضـوع   قضایاي کلّ همانندبیش و کم  ،حلّی طبیعیه در اصطالح عالمه
  را بشناسیم، محمول در ضمن موضوع است (البته به حمل اولی).

دانـان   خواند، مورد اقبـال منطـق   آن را طبیعیه می ياي که و در اعتبار قضیه حلّی ابتکار عالمه
دو  ،اصـولیان از آن اسـتقبال کردنـد. البتـه گـاهی نـزد برخـی اصـولیان         ولـی متأخر قرار نگرفت، 

خوانـد   آن را عامه مـی  حلّی شود: طبیعیه در اصطالح قوم که عالمه اصطالح طبیعیه درآمیخته می
بـودن احکـام شـرعی، طبیعیـه در اصـطالح       طبیعیـه  . در نزاع برحلّی و طبیعیه در اصطالح عالمه

ود، در شـ  قوم یکسان تلقـی مـی   هاست و چون این قضیه بیش و کم با حقیقی د نظرم حلّی عالمه
پنداري حقیقیه در اصطالح قوم با طبیعیـه   رود. شاید یکسان کار می به این نزاع اصطالح حقیقیه نیز

  باشد. حلّی عالمه بال به دیدگاهاقعدم یکی از عوامل  ،حلّی در اصطالح عالمه
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  نتیجه

 ولـی در تاریخ منطق در تمدن اسالمی است، بلندمرتبه نظیر و  دانان کم از منطق حلّی عالمه
اش  یی چون فقه، اصول، کالم و... جایگاه و منزلت منطقـی ها دانشدر  ایشان هکنند درخشش خیره

بسته است. او با داشتن بـیش از   يآثار منطقی وخران را بر أهاي مت چشم ،الشعاع قرار داده را تحت
عنوان دانشمند این علم شـناخته نشـده اسـت.     باید، بهگونه که  آنبیست اثر مهم در دانش منطق، 

کوتاه با هـدف آمـوزش علـم     اي نسبتاً برخی از آنها رساله ؛گوناگون است حلّی آثار منطقی عالمه
جامع سه دانش منطق، طبیعیات و  ،سینا ابن شاراتإلاو  نجاتبه پیروي از و بعضی نیز  ندا منطق

گوي انتقـادي بـا حکیمـی بـزرگ یـا      و اي در چالش و گفت رسالهگاهی  حلّی عالمه .الهیات است
، شـروح وي بـر   حلّـی  بیشترین آثار منطقـی و فلسـفی عالمـه    درنهایت ؛نگارد حکیمان سلف می

خشـی اسـت. وي   نگاران دوب سبک منطق ، بیشتر بهحلّی ي سلف است. آثار منطقی عالمهها کتاب
  کند. تبعیت می سینا ابن شارات والتنبیهاتاإلغالباً از ساختار 
تـوان بـا مقایسـه     مـی  ،»به دانش منطق چیسـت؟  حلّی سرّ اهتمام عالمه«که را  پرسشپاسخ این 

اي کـه وي   کرد و دوره تحصیل می حلّی اي که عالمه وضعیت تاریخی دو دانش منطق و کالم در دوره
هفـتم هجـري    هدوم سـد  هنیمـ  حلّـی  دست آورد. روزگار تحصیل علم عالمـه  به تولید علم پرداخت، به

دیگـر   سوينگاري است. از پژوهی و منطق شکوفایی، بالندگی و رواج منطق هدور سوییاست. این سده از
تـدریج آهنـگ    پس از اسـتیالي مغـول، بـه   اسالمی است.  هاي خیز تاریخ سرزمین فتنه ههفتم، سد هسد

 معاصـر عالمـه    ـهاي نخسـت قـرن هشـتم      مبارزه با منطق نواخته شد. در نیمه دوم سده هفتم و دهه
را نوشت و در مجموع فتـاوي بـه چـالش بـا مبـانی منطـق        المنطقیین علی الردکتاب  تیمیه ابن ـ  حلّی

هـاي   آمدن اندیشـه  بیان دینی و به هنگري به اندیش گریزي را سرآغاز سطحی منطق حلّی پرداخت. عالمه
عنـوان سـدي اسـتوار در برابـر سـیل       دانست و بر توسعه دانش منطق به ناپخته و آمیخته با خرافات می

  نگري در اندیشه دینی اهتمام کرد. سطحی
پردازانـه اسـت. مـروري بـر      رویکـردي اجتهـادي و نظریـه    ،رویکرد عالمه بـه دانـش منطـق   

 سازد. می خوبی مدلل این مدعا را به يمنطقی و هاي نوآوري
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