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 چکیده
 637-756ران )از نگاه بسیاری از مورخین گذشته و پژوهشگران معاصر، حملۀ مغول و حاکمیت ایلخانان بر ای

( موجب ویرانی مراکز آموزشی و رکود علم و دانش در این سرزمین شده است. حال آنکه بررسی اسناد و منابع ق
های موجود، عصر ایلخانی رغم ذهنیتتاریخی و مطالعۀ آثار علمی دانشمندان این دوره بیانگر آن است که علی

ویژه در حوزۀ علوم عقلی و حکمی، های علمی بهارۀ فعالیتاز نظر تحول و فراوانی مراکز آموزشی و احیای دوب
تحلیلی، آثار  -یکی از ادوار مهم تاریخ ایران بوده است. این پژوهش بر آن است که با استفاده از رویکرد توصیفي

 منطقی و فلسفی دانشمندان عصر ایلخانان را مورد بررسی و مطالعه قرار دهد تا  بدین پرسش پاسخ دهد که آیا
استیالی مغول و حاکمیت ایلخانان سبب افول علوم حکمی )منطق و فلسفه( در ایران شده است؟ و یا آنکه، در 
این دوره شرایط بازسازی و تطور این علوم در ایران به عنوان بخشی از قلمرو تمدن اسالمی فراهم شده است؟ 

های ناشی از یورش مغول، در پی قرار م ویرانیرغم تمادهد که با حاکمیت ایلخانان بهنتیجه این بررسی نشان می
ویژه منطق و فلسفه های سیاسی، علوم عقلی بهگرفتن نهاد آموزش در دست دانشمندان ایرانی نزدیک به قدرت

یک بار دیگر در کانون توجه مجامع علمی قرار گرفته و پیامد این تحول حفظ مواریث علمی گذشتگان و 
 ای مختلف این علوم بوده است.هدستاوردهای نوین در شاخه
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 مقدمه
های با ظهور اسالم و تشکیل حکومت اسالمی، تمدنی فراگیر شکل گرفت که قلمرو اسالم را از جنبه

رار داد. مصالحه ویژه ترقی علم و فرهنگ طی قرون متمادی پیشاهنگ تمام دنیای متمدن قگوناگون به
دنبال داشت. متفکر مسلمان هیچ دین با دانش یونانی در قرون نخستین تمدن اسالمی پیشرفت علوم را به

خاطر کرد. به عکس علوم مادی  بهاش احساس نمیهای دینیتضاد مهمی میان علوم اوائل و دریافت
ه برای تبیین و تدوین اصول دین و شد کنمودند و فلسفه حاوی عناصری پنداشته میفوایدشان جذاب می

نمود. لذا در جامعۀ علمی آن عصر، علوم اوائل و فلسفه های دینی سودمند میسازماندهی منطقی آموزه
ها در اسالم و ایران به منوالی که در مجموع با پذیرش باالیی مواجه شدند. اما نگاه به علوم و وضع دانش

ق، در تمدن  2ق، تا اوایل قرن  2علمی که از اواسط قرن -شرح داده شد باقی نماند و سنت فکری
 029-293ق( و سلجوقی ) 322-212های سالطین غزنوی )اسالمی نهادینه شده بود در پی سیاست

ق( و غلبۀ عالمان متعصب بر فالسفه، حکما و پیروان خردگرایی تضعیف گردید و رو به انحطاط 
 گذاشت.

های اسالمی شکل گرفت تا ایام یورش ان و برخی دیگر از سرزمینستیزی که در ایرسنت فکری فلسفه 
مغول کماکان با قدرت پابرجا بود. با  استیالی مغول بر خاک ایران بسیاری از مورخین نظیر 

ویژه ق(، این حادثه را علت رخت بربستن دانش از بالد شرقی تمدن اسالمی، به 632-131خلدون)ابن
اند. که به تبع آن بسیاری از پژوهشگران د و انتقال آن به دیار دیگر دانستهخراسان، ماوراءالنهر، بغدا

معاصر نیز بر این باور هستند. پژوهش حاضر بر آن است، تا با مطالعۀ آثار منطقی و فلسفی دانشمندان 
که مشهور است ایران عصر ایلخانی و بررسی کمی و کیفی آن، بدین پرسش پاسخ دهد که آیا چنان

ویژه در حوزۀ علوم های علمی بهی قوم مغول و حاکمیت ایلخانان بر ایران سبب افول فعالیتاستیال
حکمی )منطق و فلسفه( در این سرزمین  شده است؟ و یا آنکه فعالیت اندیشمندان ایرانی و مسلمان در 

از قلمرو  دورۀ مذکور، سبب بازسازی، احیا و تطور این علوم در ایران عصر ایلخانی، به عنوان بخشی
 تمدن اسالمی گشته  است؟
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 پیشینۀ پژوهش
از  0الله صفا و تاریخ فلسفه اسالمی تالیف هانری کربندر آثاری چون تاریخ ادبیات ایران تألیف ذبیح

دانان و فالسفۀ ایران عصر ایلخانی به اختصار یاد شده است. غالمحسین ابراهیمی دینانی برخی از منطق
به بحث و بررسی دربارۀ خواجه نصیرالدین طوسی و آثار دین طوسی فیلسوف گفتگو نیز در کتاب نصیرال
های همیشه صادق نزد خونجی در . همچنین تاکنون مقاالتی چند، همچون گزارهوی پرداخته است

منطق مرتبه دوم از اسدالله فالحی، میراث اثیری، حیات و کارنامه اثیرالدین ابهری از مهدی عظیمی، 
الدین کاتبی قزوینی و نقش او در گسترش مکتب منطقی سینوی از اکبر فایدئی و ی منطقی نجمهااندیشه

الدین رازی و خواجه نصیرالدین طوسی محمدی و حکم قضیه و تصدیق: بررسی نظرات قطبکریم علی
که از عنوان این مقاالت ای به چاپ رسیده است. همانطوردر باب ماهیت تصدیق از محمدعلی اژه

های فلسفی متفکران آید نویسندگان این آثار به بررسی موردی برخی از قضایای منطقی و اندیشهمیبر
بر فضای علمی و آموزشی ایران رو انجام پژوهشی مستقل که عالوهایناند. از عصر ایلخانی پرداخته

ران بعد از اسالم  مورد دانان و فالسفۀ این دوره را در تاریخ علم ایعصر ایلخانی، جایگاه و آثار منطق
 نمود.مطالعه و بررسی قرار دهد، الزم می

 
 رویکرد نظام آموزش در عصر ایلخانان

ق(که در دوران حیات خویش مدیریت تمامی نهادهای علمی  296-762الدین طوسی )خواجه نصیر
را در گرو  ( رسیدن انسان به مرحلۀ کمال922: 3، ج2،2362دار بود )شاردنقلمرو ایلخانی را عهده
( و عقل به حکم اینکه 23:  2392دانست. )طوسی،های نظری و  عملی میدست یافتن به حکمت

ای برخوردار بود و در بررسی مسائل در پرتو نور شود در نزد او از جایگاه ویژهاساس حکمت شناخته می
ای مستقل تحت عنوان نمود. منزلت عقل در نزد وی تا آنجا بود که در این باب رسالهعقل حرکت می

: 2، ج2316؛ حاجی خلیفه، 2-217:2393اثبات عقل مجرد یا رساله جوهر مفارق نگاشت. )طوسی، 
(وی همچنین  در کتاب تجرید االعتقاد تالش نمود تا نشان دهد حتی فهم حسن و قبح افعال نیز 129

تالش برای اشاعه آن در ( اندیشۀ خواجه نصیر و 296: 2036در توان فهم و خرد آدمی است. )طوسی، 
، دانشمندان و متولیان امر سطح مجامع علمی سبب شد بار دیگر علوم عقلی در کانون توجه اندیشمندان

                                                                 
1. Henry Corbin 
2. Jean Chardin 
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های پیش، آموزش اینگونه از علوم خالف سدههای پس از حیات خواجه  قرار  گیرد و برآموزش در  سال
الدین طوسی آمده است که خواجه نصیر« ایهبدایه النه»در مراکز  علمی و آموزشی معمول گردد. در 

برای هر یک از فالسفه در دارالحکمه، روزی سه درهم، برای هر یک از اطبا در دارطب روزی دو 
درهم،برای هر فقیه درمدرسه، روزی یک درهم و برای هر محدث در دارالحدیث، روزی نیم درهم 

مر موجب شده بود که بسیاری از طالب و ( این ا222: 23، ج2996مقرری تعیین نمود.)ابن کثیر، 
به فراگیری علوم عقلی اشتیاق داشته و به تحصیل آن بپردازند. )نعمه، مندان به امر تحصیل نسبتعالقه

های سرشناس علمی در ( که از این میان برخی به چهره232: 2317، ابراهیمی دینانی، 207: 2916
  تمدن اسالمی مبدل گشتند.

 
 ورۀ ایلخانانعلم منطق در د

علم منطق از جمله علومی بود که از نخستین ایام ورود و ترجمۀ کتب یونانی در قلمرو اسالمی به عنوان 
مدخلی برای تعلم و آموختن سایر علوم، مورد توجه دانشمندان مسلمان قرار گرفت و به همین جهت از 

و جز آن یاد شده «  ئیس علومر» ، « خادم علوم»، «علم المیزان» این علم با تعابیری همچون، 
( که در غالب این تعابیر بر جنبۀ ابزاری و آلی منطق در جهت یاری رساندن 12: 2312است.)آرنالدز، 

های دوران اسالمی، علم منطق از اصول حمکت نامهبرای درک سایر علوم تاکید شده است. در دانش
ه نفایس الفنون و عرایس العیون در تعریف نامنظری به شمار آمده است. در عصر ایلخانی و در دانش

)آملی، « و آن عبارت است از قانونی که بدان فکر صحیح را از فاسد معلوم کنند.»علم منطق آمده است: 
داند و آن را علمی ابزاری ( اما خواجه نصیر طوسی علم منطق را از اقسام حکمت نمی002: 2، ج2369

-دارد. ازکند که قوۀ تفکر را از خطا مصون میختن آنها تلقی میبرای دستیابی به مجهوالت و معلوم سا

؛ 20-26: 2313رو علم منطق از نظر خواجه علمی است که در خدمت علوم دیگر است. )طوسی، این
یاد شده « علم اندیشه سنج»( در برخی دیگر از منابع این دوره از علم منطق با عنوان 22: 2392طوسی، 

-شود، فراگیری علم منطق در این دوره نیز بهکه دیده می( همانطور96: 2323، است. )صوره االقالیم

 نموده است.عنوان مدخل و ابزاری برای درک سایر علوم و دور نگه داشتن قوۀ تفکر از خطا ضروری می
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 آثار منطقی دورۀ ایلخانان
های آداب بحث و جز آن، کتابدر دورۀ ایلخانان دربارۀ فنون گوناگون علم منطق نظیر: مناظره، جدل، 

دیگر عصر حاکمیت مغول در ایران، دورۀ تدوین عبارتهای فراوان نوشته شد. بهاساسی تلخیص و شرح
الدین ق در منطق، افضل 6های درسی برای علم منطق است. از دانشمندان مشهور نیمۀ اول قرن کتاب

یران به کسب علم پرداخت و با یورش ق( بوده است. خونجی در ا 293-707بن ناماور الخونجی )
ای از عمر خود را مانند برخی دیگر از اندیشمندان ایرانی در شام و مغول و جالی وطن  بخش عمده

، ج 2032ها در مدرسه صالحیه قاهره و دیگر مدارس مصر تدریس نمود. )ذهبی، مصر گذراند و مدت
هم وی در منطق کتب الموجز و کشف االسرار ( از جمله آثار م232: 1؛ سبکی، بی تا، ج227-222: 3

ها نگاشته شده است. وی پس از فارابی عن غوامض االفکار بوده که شروح و حواشی زیادی بر آن
جای گذاشته وکتاب ق( بیشترین تأثیر را بر منطق ارسطویی بر 363-021سینا )ق( و ابن 339-221)

سینا عطف در منطق اسالمی پس از منطق شفای ابنترین نقطه کشف االسرار عن غوامض االفکار  مهم
صاحب »است، که تأثیر ژرفی بر منطق سینوی گذاشت و از آنچنان شهرتی برخوردار شد که عبارت 

های شود. این اثر نوآوریق ، و بعد از آن بسیار مشاهده می1دانان سده در آثار منطق« کشف و پیروانش
قضایای حقیقیه و بیان روابط پیچیده میان این قضایا، کشف بسیاری همچون بحث تفضیلی خونجی از 

های صادق و همیشه کاذب، بحث تفضیلی موجبه سالبه المحمول و موجبه سالبه الموضوع، کشف گزاره
های وجهی های نقیض اتفاقی، نقد بسیاری از قیاسهای مستوی و عکساز عکس نقیض، یافتن عکس
های اقترانی جدید را در بر دارد. قترانی شرطی سینوی وکشف قیاسهای اسینوی، نقد بسیاری از قیاس

رو بهها در آثار پس از خونجی مورد پذیرش قرار گرفته و یا با انتقادات شدید روبسیاری از این نوآوری
اند. آمدهدانان مسلمان به دو دسته موافق و مخالف خونجی درطوری که پس از وی، منطقشده است. به

الدین دبیران کاتبی و بسیاری از الدین ابهری، نجمالدین ارموی، اثیرهای سراجتوان نامقان میاز مواف
توان به خواجه نصیرالدین های بعدی را نام برد. از مخالفان منطق خونجی نیز میمنطق دانان سده

ی، ؛فالح2-323:2319الدین رازی اشاره کرد. )الخونجی، الدین شیرازی و قطبطوسی، قطب
7:2392-2) 

دان عصر ایلخانی است که دارای بیش از ق( از دیگر  دانشمندان منطق 773الدین ابهری)متوفی ح اثیر
ترین آثار  باشد. ایساغوجی یا  الرساله االثیریه فی المنطق از مهمده تألیف در زمینۀ منطق و فروع آن می

شته است. این کتاب برخالف پندار برخی ابهری در  مقدمات منطق است که بیشتر کاربرد آموزشی دا
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های پنجگانه پژوهشگران، ترجمۀ شرح یا باز نوشتی از کتاب فرفوریوس یا کتاب مستقلی دربارۀ کلیت
بر شرح مؤلف بر بلکه دربردارنده دور کاملی از ابواب منطق به شیوه دو بخشی است. عالوهنیست، 

یساغوجی ابهری نوشته شده است. همچنین این اثر های فراوان بر اها و حاشیهکتاب خویش، شرح
ای به م به همراه ترجمه2722ها پیش به مغرب زمین راه یافته و پی.توماس نوارینسیس آن را در سال سال

االفکار نام در منطق به زبان فارسی، دقائق االفکار، تنزیلای بیزبان التین در رم منتشر کرده است. رساله
باشد. )ابهری، و عنوان الحق و برهان الصدق از دیگر آثار ابهری در زمینۀ منطق می االسرارفی تعدیل

 (Anawati ،1982 :217-216؛ 270-260: 2392خطی؛ عظیمی، 
ق( است.  296-762دیگر شخصیت اثرگذار بر منطق دورۀ ایلخانی، خواجه نصیرالدین طوسی ) 

باس نیز به زبان فارسی است که خواجه آن را در نه ترین اثر وی در فن منطق یعنی کتاب اساس االقتمهم
بخش یعنی همه ابواب منطق ارسطو شامل، مدخل منطق )ایساغوجی(، مقوالت عشر، اقوال 
جازمه)کتاب باری ارمینیاس(، قیاس، برهان، جدل، مغالطه، خطابه، شعر، به اضافه مدخل فرفوریوس 

الدین (. این کتاب توسط رکن29-723:2323؛ طوسی، 29: 2، ج2366تألیف کرده است. )آملی، 
علی فارسی استرآبادی به زبان عربی ترجمه شده است. کتاب مقوالت عشر، منطق التجرید به  بن محمد

زبان فارسی و کتاب تعدیل المعیار فی نقد تنزیل االفکار که نقدی است بر کتاب تنزیل االفکار ابهری، 
( اگرچه پرداختن به علم منطق 001:2313شد. )مدرس رضوی، بااز دیگر تألیفات خواجه در منطق می

عهده و نگارش آثاری در این زمینه توسط خواجه نصیر که مدیریت نهادهای علمی دورۀ ایلخانی را بر
تر آنکه او با تألیف برخی از این آثار به زبان فارسی، داشت، در توجه دوباره بدین علم موثر بود، اما مهم

 را بدین زبان استحکام بخشید.نگارش این علم 
ق( همکار خواجه نصیر نیز رساالتی در علم منطق نگاشته که در  733-762الدین دبیران کاتبی)نجم

ترین تألیفات وی در این قرون بعد همواره مورد استفاده مدرسان و طالب علم بوده است. از جمله مهم
بر مقدمه، سه مقاله و خاتمه است. ده که مشتملزمینه کتاب منطق العین یا عین القواعد فی الحکمهبو

در بخش اول مقدمه کتاب دربارۀ ماهیت منطق و بیان حاجت بدان و در بخش دوم از موضوع 
گانه پیرامون مفردات، قضایا، احکام و منطق)تصورات و تصدیقات( بحث شده و در مقاالت سه

( 260-222: 2322. )دبیران کاتبی، همچنین قیاس و اقسام و احکام آن سخن به میان آمده است
الدین الدین دبیران خود شرحی بر این کتاب به نام بحرالفواعد فی شرح عین القواعد نگاشت. قطبنجم

کرده است. شیرازی از شاگردان وی نیز عالوه بر شرح کتاب، آن را  در مراکز علمی تدریس می
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الدین دبیران در منطق کتاب مختصر رساله م( دیگرتألیف معتبر نج277-276: 2322کاتبی، )دبیران
نام صاحب دیوان جوینی نوشته شده و به عنوان کتاب درسی به  الشمسیه فی القواعد المنطقیه است که به

( ساختار و موضوعات 023-022: 2312مدارس عصر ایلخانی و ادوار بعد راه یافته است. )جامی،
به اختصار بیان شده است.)دبیران کاتبی، خطی(. عالمه  باشد کهکتاب براساس کتاب  منطق العین می

الدین رازی آن را با نام تحریر القواعد المنطقیه و حلی این کتاب را با عنوان قواعد الجلیه و قطب
الدین رازی اند. میر سید شریف جرجانی نیز بر متن آن و شرح قطبسعدالدین تفتازانی شرح کرده

المخلص فی المنطق و جامع یۀ کوچک معروف است. المنصص فی شرحای نگاشته که به حاشحاشیه
الدقائق فی شرح کشف الحقائق و مطارحات منطقیه بین الکاتبی و الطوسی از دیگر آثار نجم الدین 

الدین ؛ دبیران کاتبی، خطی؛  قطب31-39:2370دبیران در فن منطق است. )دبیران کاتبی،
 (0-026:2317رازی،

الدین االنوار از سراجالحق، المنهاج و مطالعق،کتب بیان 6ی مبسوط منطق در قرن هااز دیگر کتاب
ق( است. کتاب اخیر یکی از متون مهم درسی در علم  290-712محمود بن ابی بکر بن احمد ارموی)

الدین ( قطب23-392:2393منطق بوده و شروح و حواشی بسیاری بر آن نوشته شده است. )ارموی،
الدین رازی، اب را با عنوان لوامع االسرار فی شرح مطالع انوار شرح کرده است. )قطبرازی این کت

 (362: 1خطی؛ سبکی، بی تا، ج
فن »الدباج را به التاج لغرهنامۀ درهق( نیز بخشی از دانش 730-623) الدین شیرازیقطب
فن است که در همۀ  اختصاص داده است. این بخش در واقع خود کتابی مشروح و جامع در این«منطق

ابواب منطق همچون، تاریخچه، ماهیت و منفعت آن، موضوع منطق، الفاظ، اقسام، احکام، قضایا و 
( وی در این جمله، 293-022 2372گانه منطق و جز آن سخن رانده است. ) شیرازی،:صناعات پنج

رسند و از آن جهت عملی می منطق را جزوی از علم مطلق و آلتی دانسته که به وسیلۀ آن به علوم نظری و
که آلت تحصیل دیگر علوم است آن را مقدم بر دیگر علوم دانسته که طالب علم بعد از تهذیب اخالق 

االشراق به (. وی همچنین در شرح حکمه222-226: 2372پرداخت. )شیرازی، باید به کسب آن می
یل به حقیقت می پردازد. معرفی و شرح احکام و اقسام فن منطق و بیان اهمیت آن برای  ن

 631/632-627( دیگر دانشمند عصر ایلخانی عضدالدین ایجی)متوفی29-272 2313)شیرازی،:
از فروع علم منطق با عنوان آداب المناظره نگاشت. این رساله « البحثآداب»ق( رساله مختصری در 

وح فراوانی که بر آن نوشته اش و نیز به علت شررغم اختصار به علت جایگاه علمی واالی نویسندهعلی
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ق(، 926الدین بردعی )متوفی ق(، شرح محیی933شده همچون شرح محمد حنفی تبریزی )متوفی
نامه بزرگ ق( و جز آن شهرت فراوانی یافته است. )دانش 163-903الدین اسفراینی )شرح عصام

وران وهشگران و سخنها آموزش دادن به پژ( هدف از نگارش اینگونه کتاب229: 2، ج2376اسالمی،
بود که به هنگام نگارش یا گفتگو، سخنان خود را بر پایۀ استوار منطقی بنیاد گذارند تا جای ایرادگیری در 
آن پدید نیاید و نیز در سخن رقیب، استدالل درست منطقی را از مغالطه، سفسطه، مصادره به مطلوب و 

 جز آن بازشناسند.
ق( از شاگردان عضدالدین ایجی و عالمه حلی در  706-677الدین محمد بن محمد رازی)قطب

منطق، حکمت و علوم ادبی و شرعی از بزرگان عصر خویش بوده و در غالب علوم یاد شده تألیف داشته 
است. غیر از تحریر قواعد المنطقیه وکتاب لوامع االسرار فی شرح مطالع االنوارکه از آن یاد شد، اثر 

ساله فی التحقیق کلیات مشهور است. این رساله در کلیات خمس و در پنج دیگرش در منطق با عنوان ر
فصل و یک خاتمه نوشته شده و هر فصل از آن شامل یک قاعده است. از دیگر تألیفات وی در منطق 
رساله تحقیق داللت، الرساله المعموله فی التصور و التصدیق و تعلیقاته و رساله محصورات است. ) 

الدین رازی در منطق و (. آوازه آثار  قطب202: 3،ج 2361؛ صفا، 92-292:2023الدین رازی،قطب
حکمت در همان ایام حیات او به خارج از مرزهای دولت ایلخانی راه یافت. سبکی در طبقات الشافعیه 

پیشوایی مبرز در علوم معقول بود، شهرت وی به سرزمین های دور »باره آورده است: اینالکبری در
ق، به دمشق وارد شد و پس از مباحثه، او را پیشوایی در علم منطق و حکمت  673ید. در سالدست رس

( شاگرد 262-267: 9)سبکی، بی تا، ج « یافتیم که در علم تفسیر، معانی و بیان نیز صاحب دانش بود.
عروف ق( نیز اثری م 622-692الدین رازی، منطقی و متکلم ایرانی، سعدالدین تفتازانی)مشهور قطب

المنطق به نام تهذیب المنطق و الکالم نگاشت و آن را به دو جزء منطق و کالم تقسیم نمود. تهذیب
نامه در منطق است که تفتازانی آن را برای آموزش و تقریبًا یک دوره کامل و مختصر و در واقع یک درس

گاهی جویندگان این علم نگاشته و آن را از حشو، زوائد و تکرار مهذب کر ده است. )تفتازانی، خطی؛ آ
(. این اثر به دلیل ایجاز و در برگرفتن یک دوره منطق، به سرعت مورد 2-273:2390بدایع نگار تفرشی،

 توجه قرار گرفته و در شمار کتب درسی درآمد و در قرون بعد شروح و حواشی بسیاری بر آن نوشته شد.
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 علم جدل در دورۀ ایلخانی
رۀ مورد مطالعه علم جدل بود. جدل در لغت به معنی ستیزه جویی، مقابله از فروع علم منطق در دو

( آنچه در منطق و فلسفه 69: 7، ج2032احمد، حجت با حجت، نزاع، مناقشه و مناظره است. )ابن
اسالمی از جدل مراد شده در واقع از محتوای نخستین تبیین منظم از دیالکتیک یعنی کتاب توپیکا از 

جدل علمی بود که به  Hall)، 1972:   ،  (sv "Dialecticفته و بسط یافته است.ارسطو  نشأت گر
داد تا هر وضعی را که اراده کند پافشاری نماید و هر وضعی را که بود مهدوم سازد کننده قدرت میمباحثه

از رفت و و عاده اختصاص به علوم دینی داشت و در راه الزام مخالفین و دفع شکوک آنها به کار می
شود، ها پیش از ایلخانان همدوش علم خالف که خود از فروع علم فقه شمرده میعلومی بود که مدت

( از جمله آثار 270: 3، ج 2361در میان علمای اسالمی خاصه عالمان شرعی رایج بوده است. )صفا، 
)متوفی ح جدلی در عصر ایلخانی کتب المغنی فی العلم جدل و تهذیب النکت از اثیرالدین ابهری 

 ق( است که  کتاب اخیر شرحی انتقادی بر کتاب النکت فی علم جدل از ابواسحاق ابراهیم بن 773
( از دیگر آثار معتبر جدلی در 277-276: 2392ق( بوده است. )عظیمی،  393-067علی شیرازی )

اب الفصول تألیف ق( و کت 712عبدالله مراغی)متوفی  بن توان به کتاب الخالصه از محمداین دوره می
 ق( اشاره نمود. 733-716الدین نسفی)برهان

 
 ) آثار و اقدامات( فالسفۀ عصر ایلخانی

ق، دوران افول علم  6ق،که مصادف با آغاز قدرت سالجقه در ایران بود تا اواسط قرن  2از نیمه دوم قرن 
که در آن کالم در فلسفه بوده است. تقویت کالم اشعری از طرف سالجقه وگسترش مدارس نظامیه 

شد و ظهور چند تن از متکلمین بزرگ نظیر: شهرستانی، امام حرمین جوینی، مقابل فلسفه تقویت می
غزالی و فخر رازی که عقایدشان در تقابل با فلسفه استداللی قرار داشت و عواملی دیگر دست به دست 

کلمان از طریق نقدهای خود و حمله ویژه مکتب ابوعلی سینا شد. این متهم داده، باعث افول فلسفه به
-به فلسفه استداللی تغییر مسیری در تاریخ فلسفه اسالمی به وجود آوردند و نوع مباحث فلسفه را تحت

 (22:2322تأثیر خود قرار دادند. )نصر، 
رغم یورش مغول، فلسفه استداللی توسط خواجه نصیرالدین طوسی احیا شد.  ق، علی6در اواسط قرن 

های سازمان یافته  اشاعره پرداخت و از سوی دیگر در بسط و کردن اندیشهسو به ویران وی از یک
های فلسفی کوشید. خواجه درگام نخست به نقد کتاب المحصل امام فخر رازی از گسترش اندیشه
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( و در گام بعدی در شرح خود بر 2-730:2022اندیشمندان نیرومند اشعری پرداخت. )فخر رازی، 
سینا خط بطالن های ابنهای این متکلم نسبت به اندیشهگیریارات و التنبیهات بر خردهکتاب االش

کشید. نگارش همین شرح ارزشمند بود که در تجدید حیات فلسفه و استمرار آن در ادوار بعد تاریخ 
استداللی که اگر غزالی در بیست مسأله وارد پیکار با فلسفۀ ای ایفا نمود. چراایران نقش قابل مالحظه

سینا نوشت نسبت به همۀ عنوان شرح بر اشارات و تنبیهات ابنشد، امام فخرالدین رازی در آنچه به
های وی از لحاظ فلسفی، اثری گیریطوری که خردهمسائل اساسی فلسفه، زبان به انتقاد گشود. به

 (323:2317؛ نصر، 6-379:2310تر از اسالفش داشته است. )فخر رازی، بادوام
سینا سخن نگوید. چراکه از خالف ابنکند که برخواجه در مقدمۀ شرح االشارات والتنبیهات شرط می

رغم ( با این وجود و علی26: 2ق، ج2022نظر وی تقریر یک سخن غیر از رد آن است. )طوسی، 
قول به سینا، خواجه در موارد مهم همچون مسألۀ اتحاد عاقل و معدفاعیات وسیع از عقاید فلسفی ابن

دهد که اهمیت فلسفه در نظر او بیش از خیزد. این امر نشان میمیسینا برمخالفت با نظریات ابن
: 2ق، ج2022اهمیت فرد است و معتقد است حقیقت نباید به پای شخص قربانی شود. )طوسی، 

ی است که در عبدالکریم شهرستانی نیز از دیگر متکلمان بن ( محمد222:2317؛ ابراهیمی دینانی، 920
با رجز خوانی موضع مخالف فالسفه گرفته « بر زمین زدن فالسفه» کتاب مصارعه الفالسفه به معنی

( و در هفت مسأله الهیات همچون توحید، علم واجب الوجود، 26ق:  2032است. )شهرستانی، 
گویی وی م پاسخرو خواجه  نصیر در مقااینپردازد. ازسینا میحدوث عالم و جز آن به رد آرای ابن

برآمده و در کتاب مصارع المصارع در مقام دفاع از فلسفه به رفع انتقادهای شهرستانی از فالسفه 
پرداخته است. خواجه نصیر به جز تألیفات یاد شده دارای آثار فلسفی دیگری همچون، جبر و اختیار، 

لحادث بالقدیم، العلم االکتسابی، شرح اثبات العقل الفعال، العلل و المعلوالت، اقسام الحکمه، ربط ا
اخالق ناصری، کیفیه صدور الموجودات و جز آن به دو زبان فارسی و عربی است. )مدرس رضوی، 

2313 :721-337) 
اگرچه خواجه نصیر فلسفه جدیدی  نیاورد و از یک سلسله مبادی و مبانی بدیع سخن نگفت، اما برعهدۀ 

سینا فکرانشان را بدهد و مکتب ابنی، شهرستانی و دیگر همخود گرفت که جواب معارضات غزالی، راز
ای که گونهرا که این اندیشمندان با سرسختی به نبرد با آن برخواسته بودند از نو مستقر سازد. به

ویژه در رشد دیگر مدافع فلسفه، در جهان اسالمی و بههای وی بیش از تهافات التهافت ابنجواب
که خواجه در این مرحله از تاریخ انجام داد این بود ثیر پایدار داشته است. آنچههای خاوری آن، تأقسمت
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گر های سرسخت یکدیگر جلوهکه مانع آن شود که علوم مختلف در نبردگاهی عقلی، به صورت دشمن
کوشید سد راه فلسفه را از طریق گفتگو از میان بردارد. چراکه وی بدین شناخت رسیده بود که  شوند و

کند، میان یک گو به همان اندازه که میان یک فیلسوف و یک فیلسوف دیگر امکان تحقق پیدا میگفت
سینا به کتاب االشارات پذیر است. لذا او در میان آثار فلسفی ابنفیلسوف و یک مخالف فلسفه نیز امکان

پرداخت، ا به گفتگو میسینکه با خود ابنبر آنو التنبیهات بیشتر توجه داشت. زیرا در این کتاب عالوه
توانست با مخالفان سرسخت وی نیز به گفتگو بپردازد. در میان آثار متعدد کالمی نیز خواجه بیشتر بر می

که  کتاب طوریهایی تکیه کرده که نویسندۀ آنها با فالسفه سر ستیز داشته است. بهکتاب
ای روشن در ستانی نگاشته شد، نمونهالفالسفه شهرالمصارع خواجه که در مقابل کتاب مصارعهمصارع

رود. وی با پیمودن راه گفتگو نه تنها جریان فکر فلسفی را از خطر سقوط و نابودی شمار میاین باب به
نجات داد، بلکه از این طریق به حفظ هویت ایرانی و احیای فرهنگ اسالمی نیز کمک کرد. کیفیت دفاع 

تواند یک عامل عمده و بنیادی برای نشر در این باب می گیری اوخواجه از فلسفه و چگونگی موضع
ای های فلسفی در ایران بعد از دوره ایلخانان شناخته شود. برخالف ابن رشد که شاگرد برجستهاندیشه

: 2317های خواجه نصیر پس از مرگ او نیز در میان شاگردانش  جریان داشت. )نصر، نداشت، اندیشه
های متمادی مورد بحث و بررسی ( و طی قرن30-32، 220:  2317ی، ؛ ابراهیمی دینان320-323

 اصحاب اندیشه قرار گرفت.
شاگرد برجسته « عالمه حلی»ق( معروف به  706-627الدین ابومنصور حسن بن یوسف)جمال

خواجه نیز به پیروی از استاد در آثار خویش به دفاع از فلسفه و تالش برای نشان دادن ضعف و سستی 
اشاعره پرداخت. وی در کتاب التناسب بین االشعریه و فرق السفسطائیه به مناسبت و سنخیت اصول 

های  اشاعره و سوفسطاییان می پردازد و آن مناسبت را انکار بدیهیات و مکابره در میان  اندیشه
الحق و کشف الصدق از طریق کتاب نهج محسوسات و مشاهدات دانسته است. همچنین عالمه در

اعتبار هایشان را بیها و برهاندهد و استداللبه شبهات اشعریان پاسخ می« معارضه»و  «نقض»
 (237-203:2369؛ عالمه حلی، 232-233: 2317داند. )ابراهیمی دینانی، می
ق( از شاگردان امام فخر رازی کتاب معروفی  773الدین ابهری)متوفی ح زمان با خواجه نصیر، اثیرهم

( 336تا: حکمه در حکمت و در سه بخش منطق، طبیعیات و الهیات نگاشت. )کربن، بیبه نام هدایه ال
های متعددی بر آن که به عنوان کتاب درسی به مراکز آموزشی راه یافت و در قرون بعد حواشی و شرح

؛  023-022: 2312ویژه در هند از تمام کتب دیگر فلسفه بیشتر شهرت یافت. )جامی، نگاشته شد و به
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ق( از جمله شاگردان خواجه نصیر و اثیرالدین ابهری  733-762) الدین دبیران( نجم23:2322ر، نص
العین را دو باب الهیات و طبیعیات نگاشت که همچون کتاب ابهری برای قرون نیز اثر معروف حکمه

یف الدین شیرازی، عالمه حلی و میرسیدشرشد و بزرگانی همچون قطبمتمادی در مدارس تدریس می
؛ جامی، 9-207:2310ق( بر آن شرح و حواشی نوشتد. )دبیران کاتبی، 127جرجانی )متوفی 

القواعد و المنصص در منطق و حکمت و رساله الدین دبیران عین( دیگر آثار نجم022:2312-023
تی اثبات الواجب است که در آن، برهان حکما را برای اثبات واجب از راه ابطال تسلسل رد کرده و شبها

 ( 02:2310معروف شده است. )دبیران کاتبی، « شبهات کاتبی»بر آن وارد ساخته که به 
اند شهرت یافته، سعد بن منصور از دیگر فیلسوفان عصر ایلخانی که به سبب شبهاتی که به او نسبت داده

ه برجای کمونکتاب و رساله از ابن  33ق(. نزدیک به 713کمونه است. )متوفی بن حسن معروف به ابن
ها بوده است. گویا به جهت برانگیزترین آن مانده است که کتاب االبحاث عن الملل الثالث بحث

نگارش همین کتاب بوده که عامۀ مردم بغداد وی را ملحد دانسته و خواستار مجازاتش شدند. )ابن 
مکاتبه داشته و  (. این در حالی است که وی با فیلسوفان و دانشمندان معاصر خود223م: 2916فوطی، 

های خواجه نصیرالدین طوسی بر جای مانده است. های فلسفی او و پرسشای حاوی پرسشرساله
دهندۀ آزادی اندیشه و گرایش به بحث و مناظره به ( که این امر نشان222-223: 2313)مدرس رضوی، 

از دیگر آثار جای تکفیر و سرکوب در فضای علمی عصر ایلخانی، برخالف دو سده پیشین است. 
های ازلیه النفس و بقائها و الجدید فی الحکمه اشاره نمود که کتاب توان به کتابکمونه میحکمی ابن

 (223-290:2032؛ ابن کمونه،16-293:2312اخیر حاوی مسائل عمومی فلسفه است. )ابن کمونه، 
مت مشائی و اشراقی ق( از دیگر شاگردان خواجه نصیر که در دو حک 730-623الدین شیرازی )قطب

سینا نگاشت و ابوابی از آن را بر شفای ابنالدباج را مبتنیالتاج لغرهالمعارف فلسفی درهاستاد بود نیز دایره
-الدین عالوه ( قطب232-222:2372به حکمت اولی، ریاضیات و طبیعیات اختصاص داد. )شیرازی،

االشراق را نقل و نگاشت که در آن متن حکمهاالشراق عمر بن محمد سهروردی بر این  شرحی بر حکمه
کند و نه تنها به توضیح لغات، اصطالحات و بیان تعبیرات تشبیهی، استعاری و با شرح خود ممزوج می

گاهیکنایی می های متقدمان و های مفیدی را از بیان مفاهیم فلسفی و عرفانی و اندیشهپردازد، بلکه آ
الدین ( وی همچنین شاگرد خویش قطب23-239:2313. )شیرازی،کندمتأخران بر خواننده عرضه می

های فخر رازی و نام را ترغیب نمود تا به بررسی و سنجش گفتاردان و فیلسوف صاحبرازی منطق
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خواجه نصیر در شروحشان بر االشارات و التنبیهات بپردازد که حاصل آن نگارش کتاب  المحاکمات 
 (21-072:2312الدین رازی،قطببین شرحی االشارات بوده است. )

بر علم طب که ق(، وزیر بزرگ عصر ایلخانان عالوه 702-621الله همدانی)خواجه رشیدالدین فضل
شناسی، اش جامع التواریخ که بدان مشهور است، به اقتصاد، گیاهپایۀ ارتقای او بود و اثر تاریخی

گاهی داشت. اهل حکمت او را همکشاورزی، مهندسی، فلسفه و حکمت، تفسیر، کالم و حدیث؛  تراز آ
( 23-22: 2، ج2311اند. )اذکایی همدانی، با خواجه نصیرالدین طوسی از زمرۀ حکما به شمار آورده

« تر قومی نباشداز عقال شریف» وی اصواًل طرفدار تفکر فلسفی و عقالنی بوده و  عقیده داشت. 
در دفاع از عقل و عقالنیت با عنواین  ساالتی( به همین سبب ضمن نوشتن ر022م : 2993)همدانی، 

-222م: 2993( و در اثبات اشرفیت عقال از علما )همدانی، 02: 2، ج2322عقل و علم )همدانی، 
( در تمام موارد ممکن کوشیده است تا نظر متکلمان و فیلسوفان را یکی جلوه دهد و در تلفیق عقل 022

ی از مصنفات رشیدالدین که مطالعۀ آن برای دانشجویان ( بسیار322: 2323و ایمان بکوشد. )نصر، 
(. این مصنفات 291-236: 2327ربع رشیدی الزامی بود حاوی مباحث فلسفی هستند. )همدانی، 

المعارف علوم اعم از نظری، عملی و اسالمی با بخشی از طرح عظیم خواجه یعنی تدوین یک دایره
ثار وی همچون: مجموعه رشیدیه )توضیحات، بر آو مشتمل« التصانیف رشیدیجامع»عنوان
المباحث، اسئله و اجوبه رشیدی، بیان التفاسیر، سلطانیه، لطائف الحقایق( به همراه تحقیقمفتاح

( 0-22: 2، ج2322التواریخ بوده است. )همدانی، نامه و جامعالحقایق، آثار و احیاء، تنکسوق
ویژه کالم و فلسفه مسیحی، که به مناظره ها، بهمینهمچنین از توجه رشیدالدین به معارف دیگر سرز

: 2323؛ نصر، 27: 2، ج2322علمی وی با حکمای بودایی و فرنگی انجامیده است. )همدانی، 
های چین، هند و امپراتوری روم توان به عنوان عاملی در بسط علوم قلمرو اسالمی در تمدن(، می327

 شرقی یاد کرد.
آن عصر رسیده ز مرزهای ایران اواخر دورۀ ایلخانی که شهرتش به خارج ا ناماز دیگر حکمای صاحب

ترین فعالیت ق( اشاره نمود. عمده 622-692است باید به سعدالدین مسعود بن عمر تفتازانی )متوفی،
ویژه در حکمت و منطق بوده که بشدت مورد توجه های گوناگون بهنامهوی در عرصۀ علوم، نگارش درس

ار گرفته است. با این وجود برخی وی را معلمی توانا اما فاقد نوآوری فکری و اصالت در اهل علم قر
 ( 270: 2363دانند. )وات، تألیف آثار علمی می



 ق( 720-637)یلخانانعصر ا یران)منطق و فلسفه( در ایو تطور علوم حکم یبازساز

 
      

11 
 

برخی از آنها اشاره شد، بیانگر آن است که ق ،که به 1و6کمیت و کیفیت آثار و تألیفات فلسفی قرن 
لی در این دوره بر اثر رهایی از تعصبات دینی که در قرن ویژه فلسفۀ مشائی و استدالفلسفه و حکمت به

دهد که فلسفۀ عصر ق، ایران را فراگرفته بود  رونق یافت. همچنین بررسی این آثار نشان می 7و 2
کند. در این دوره نگارش هایی برخوردار است که آن را از ادوار پیشین متمایز میایلخانی از شاخصه

نویسی بر کتب فلسفی زیاد است. دانشمندان این کم، ولی شروح و حواشی کتب بدیع فلسفی و حکمی
دوره بیشتر به نقل و استناد بر گذشتگان و اثبات و یا رد سخنان ایشان توجه داشتند. فعالیت فلسفی در 
عصر ایلخانی تنها به اندیشمندانی که کارشان انحصار به منطق و حکمت داشت منحصر نبود، بلکه در 

( و اینگونه 201: 3، ج2361شود. )صفا، شرعان خاصه علمای شرعی شیعی هم مشاهده میبعضی مت
 حکمت همگام با کالم، آزادانه در مراجع دینی ظهور کرد.

 
 کتب حکمی و زبان فارسی در عصر ایلخانان

ۀ مسأله دیگری که در ارتباط با علوم حکمی دورۀ ایلخانان، باید بدان توجه داشت، آن است که با هم
های ناتوانی حکما در نگارش کتب حکمی به زبان فارسی به بهانه حاضر نبودن این زبان برای بحث

هایی در اصول و فروع حکمت به زبان فارسی فلسفی، در عهد حاکمیت مغوالن شاهد نگارش کتاب
با  ق( 6)متوفی قرن  الدین محمد بن حسن مرقی کاشانی معروف به بابا افضلهستیم . خواجه افضل

نگارش رساالت متعدد به زبان فارسی یا با ترجمه بعضی از رسائل فلسفی بدین زبان و با ورود در 
مباحث مختلف حکمی و جستجوی اصطالحات روان و سهل و گنجاندن آنها در عبارات مستحکم که 
 هم جنبۀ معنی و هم جانب لفظ در آن رعایت شده است، سودمندترین کار را برای  ارزش بخشیدن

نامه، مبادی موجودات، منهاج المبین نامه، جاوداننامه، عرضانجامحکمی به زبان فارسی کرده است. ره
عالوه وی از آثار حکیمان پیشین نامه از جمله آثار حکمی بابا افضل به زبان فارسی هستند. به و گشایش

ی همچون رساله نفس ارسطو، توان به آثارهایی به زبان فارسی کرده است که از این میان میترجمه
، 2361رساله تفاحه منسوب به ارسطو و ینبوع الحیات منسوب به هرمس الهرامسه اشاره نمود. )صفا، 

دهد بابا افضل فیلسوفی متوقف در عقاید پیشینیان و متحّجر ( بررسی این آثار فارسی نشان می223: 3ج
حب نظر است. در تفکر فلسفی؛ وی شناخت در اصطالحات و گفتارهای آنان نیست، بلکه مبتکر و صا

ای است گونهکه جایگاه محوری خودشناسی نزد وی بهطوریای برخوردار بوده، بهنفس از اهمیت یگانه
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 ,Nasrشناسی و وجودشناسی تأثیر نهاده است. )که بر اغلب مباحث فلسفی در آثار او نظیر خدا
1975: 260) 

الدین شاعر و طبیب کمتر شناخته شده و معاصر با خواجه نصیر ق( فیلسوف، 6اوحدالدین رازی) قرن 
طوسی دیگر اندیشمند عصر ایلخانی است که دارای تألیفات فلسفی به زبان فارسی است. وی دارای 

نامه یا اجتماع عالمه است که مؤلف در کتابی فلسفی با مایه های عرفانی در قالب نظم و نثر به نام حکیم
گفتگویی میان نفس ناطقه و عقل کلی، مراتب موجودات را  از مبداء تکوین تا عالم آن سعی کرده، در 

جسمانی و مادی شرح دهد و به این ترتیب مسیر حرکت و بازگشت نفس ناطقه را به مبدا نشان داده و 
ها دیگر اثر فلسفی اوحدالدین است که به موضوع ماده موم و اشکال ترسیم نماید. مثنوی تبدیل صورت

پردازد. تظاهره آن ماده، به صور و اشکال گوناگون، در قالب داستانی بین چند کودک و یک تکه موم میم
الدین آملی از الدین شیرازی و شمس( خواجه نصیرالدین طوسی، قطب23-32: 2310)پورجوادی، 

ه دیگر حکمای عصر ایلخانی هستند که در نگارش  برخی  مطالب حکمی خود از زبان فارسی بهر
اند. نکته دیگر آنکه با جالی وطن برخی از دانشمندان و حکمای ایرانی و سکنی گزیدن آنان در جسته

های باز؛ بسته بدان که تا کارانۀ مغول نظیر شام و مصر، حکمت و دانشهای ویراننواحی دور از تاخت
صر و شام منتقل شد و این روزگار بیشتر در شرق جهان اسالم رواج داشت به جانب باختری آن، خاصه م

( و شاگردانی توسط ایشان 209: 3، ج2361بزرگان ایرانی در آن دیارها بساط درس گستردند. )صفا، 
 تربیت شدند که مروج اندیشه و کارهایشان در آن سامان گردیدند. 

 
 گیرینتیجه

زش، اعتبار و جایگاه بررسی آثار علمی برجای مانده از عصر ایلخانی و نگاه اندیشمندان این دوره  به ار
های پیشین، حکمت و فلسفه بر فضای فکری خالف سدهدهد برهای علوم نشان میهر یک از شاخه

جامعۀ علمی ایران مسلط بوده است. در عصر ایلخانان پس از یک دوره  فترت طوالنی، بار دیگر علوم 
و متولیان امر آموزش قرار گرفت و ، دانشمندان عقلی همچون منطق و فلسفه  در کانون توجه اندیشمندان

های پیش، آموزش اینگونه از علوم در مراکز  علمی و آموزشی معمول گردید. در این دوره خالف سدهبر
منظور تدریس در مراکز آثار متعددی در فنون گوناگون علم منطق نوشته شد که هم نوآورانه بود و هم به

های درسی و توان حاکمیت ایلخانان را دورۀ تدوین کتابآموزشی ترتیب یافته بود. از این رو  می
آموزشی برای علم منطق دانست. تألیفاتی که خارج از قلمرو ایلخانان به مناطق مختلف تمدن اسالمی، 
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مغرب زمین و همچنین ادوار تاریخی بعد راه یافت و مورد استفاده مدرسان و طالبان علم منطق قرار 
 گرفت. 

فلسفه نیز توسط حکمای بزرگ عصر ایلخانی چون خواجه نصیر احیا شد و  در این  در کنار علم منطق،
تنها جریان فکری زمینه آثاری به رشته تحریر درآمد که با پاسخگویی به معارضات مخالفان فلسفه، نه

های فلسفی و استمرار آن در ادوار فلسفه را از خطر نابودی نجات داد بلکه در بسط و گسترش اندیشه
ای داشت. همچنین در این دوره شاهد نگارش آثار متعدد فلسفی و عد تاریخ ایران تاثیر قابل مالحظهب

بر آنکه ارزش حکمی  انکار ناپذیری به زبان فارسی حکمی به زبان فارسی هستیم. این مهم ، عالوه
-زبان فارسی، چراجویی حکمای پیشین در نگارش کتب فلسفی به بخشید، پایانی بود بر ناتوانی و بهانه

که تا پیش از این دوره، زبان فارسی را فاقد اصطالحات و واژگان مناسب برای نگارش و تشریح مباحث 
 دانستند.فلسفی می

 
 منابع

، بهار، 2 ، شنشریۀ معارف عقلیترجمۀ رضا صادقی،  ،«درآمدی بر منطق»(. 2312آرنالدز، آر )
 69-223صص

، تصحیح میرزا ابوالحسن نفائس الفنون فی العرایس العیون(. 2366,2369آملی، شمس الدین محمد )
 ، تهران: بی نا.2و2شعرانی،ج

 ، تهران: نشرهرمس.نصیرالدین طوسی فیلسوف گفتگو(. 2317ابراهیمی دینانی، غالمحسین )
، قم: ، 7، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، جکتاب العینق(. 2032ابن احمد، خلیل )

 ه دارالهجره.انتشارات موسس
الحوادث الجامعه و التجارب النافعه فی المائه م(. 2916الدین عبدالرزاق بن احمد )فوطی،کمال ابن

 ، بیروت: دارالفکر الحدیث.السابعه
 ، بیروت: مکتب المعارف. 23، ج البدایه و النهایهم(. 2966کثیر، حافظ )ابن
، تصحیح انیسه برخواه، تهران: نشر مجلس بقائهاازلیه النفس و (. 2312کمونه، سعد بن منصور ) ابن

 شورای اسالمی.
، محقق حمید مرعید کبیسی، بغداد: وزاره الجدید فی الحکمهق(. 2032ـــــــــــــــــــــــــــ )

 البحث علمی جامعه البغداد. التعلیم العالی و
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های خطی اسالمی ه باز نسخه، نسخۀ خطی، قم: کتابخانه حائری، گنجینایساغوجیابهری، اثیرالدین . 
 . IRN-003-0079در. 7و ایرانی، مجلد شمارۀ 

، مصحح 3و2و2)طرف المنطق(، جمطالع االنوار(. 2393الدین محمود بن ابی بکر )ارموی، سراج
 ابوالقاسم رحمانی،  ،موسسه تهران: پژوهشی حکمت و فلسفه ایران. 

عه مقاالت درباره رشیدالدین و ربع رشیدی تبریز، ، مجموخواجه رشید(. 2311اذکایی همدانی، پرویز )
 بی جا: چاپخانۀ عالمه طباطبایی.
، مصحح مهدی محقق، الالهویته فی شرح تهذیب المنطق(. 2390بدایع نگار تفرشی، میرزا مهدی )

 تهران: موسسه مطالعات اسالمی دانشگاه تهران و دانشگاه مک گیل.
فلسفه و ، «رازی، حکیم ناشناخته عصر ایلخانی اوحدالدین(.»2310پورجوادی، نصرالله )

 23-32، بهار و تابستان، صص3و2 ، شکالم)اشراق(
، شارح عنایه الله/غیاث الله هندی، نسخۀ خطی، قم: کتابخانه تذهیب المنطقتفتازانی، سعدالدین، 

 IRN-003-00 15های خطی اسالمی و ایرانی، مجلد حائری ، گنجینه باز نسخه
، تصحیح مرتضی مدرس گیالنی، تهران: مثنوی هفت اورنگ(. 2312حمن بن احمد )جامی، عبدالر

 انتشارات اهورا.
، مقدمه شهاب کشف الظنون عن اسامی الکتب والفنون (.2316حاجی خلیفه، مصطفی بن عبدالله )

 الدین النجفی المرشی، تهران: المکتبه االسالمیه و المکتبه الجعفری. 
، محقق خالد الرویهب، تهران: کشف االسرار، عن غوامض االفکار(. 2319الدین )خونجی، افضل

 موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.
، مرکز دایره المعارف بزرگ اسالمی، مقاله 2، ج ذیل آداب البحث(. 2376دانشنامۀ بزرگ اسالمی )

 .220شمارۀ 
الدین ، مصحح زینعد در فن منطقمنطق العین یا عین القوا(. 2322دبیران کاتبی قزوینی، نجم الدین ) 

 جعفر زاهدی، مشهد: نشریه دانشکده الهیأت و معارف اسالمی مشهد.
، )منطق و مباحث الفاظ(، به مطارحات منطقیه بین کاتبی و طوسی(. 2323ــــــــــــــــــــــــ )

 تهران.دانشگاه  -اهتمام عبدالله نورانی، تهران: موسسه مطالعات اسالمی دانشگاه مک گیل
، تصحیح عباس صدری، تهران: انجمن آثار و مفاخر حکمه العین(. 2310ـــــــــــــــــــــــ  )

 فرهنگی.
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، مصحح عباس صدری، تهران: انجمن آثار و مفاخر حکمه العین(. 2370ــــــــــــــــــــــــ )
 فرهنگی.

بیروت: بی  ، 3زغلول، ج  بسیونی محمد سعید بن کوشش ، بهالعبرق(. 2032ذهبی، محمد بن احمد )
 نا

و  1، محقق محمود محمود طناحی، ج طبقات الشافعیه الکبریسبکی، عبدالوهاب بن علی )بی تا(. 
 ، بیروت: دار احیاء الکتب العربیه.  9

 ، تهران: نشر توس. 3، ترجمۀ اقبال یغمایی، ج سفرنامه شاردن(. 2362شاردن، ژان )
، محقق حسن معزی، قم: کتابخانه مصارع الفالسفه ق(.2032لکریم )شهرستانی، محمد بن عبدا

 عمومی آیت الله العظمی مرعشی نجفی)ره(. 
، به اهتمام مهدی محقق و شرح حکمه االشراق(. 2313شیرازی، قطب الدین محمود بن مسعود )

 عبدالله نورانی، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. 
)بخش حکمت عملی و سیروسلوک(، دره التاج لغره الدباج (.2317.  )ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 به اهتمام ماهدخت بانو همایی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. 
، امور عامه، طبیعیات، الهیأت(، تصحیح 2)بخش دره التاج لغره الدباج(. 2372ـــــــــــــــــــــ )

 محمد مشکوه، تهران: نشرحکمت.
 ، تهران: انتشارات فردوس، 3، ج تاریخ ادبیات ایران(. 2361ح الله )صفا، ذبی

 (. مصحح منوچهر ستوده، تهران: بنیاد فرهنگ ایران.2323مولف ناشناس( ) (صوره االقالیم 
 ، تهران: انتشارات اقبال. اخالق ناصری(.  2392طوسی ، خواجه نصیرالدین  )

نیا، ، تصحیح و تحقیق طیبه عارفلعقل المجرد و شروح آناثبات ا .(0383ــــــــــــــــــــــــ )
 تهران: میراث مکتوب. 

، به کوشش مصطفی بروجردی، تهران: وزارت فرهنگ اساس االقتباس(. 2313ــــــــــــــــــــــــ )
 و ارشاد اسالمی. 

، تهران: مکتب ، محقق محمد جواد حسینی جاللیتجرید االعتقادق(. 2036ــــــــــــــــــــــــ )
 االعالم. 

، 2، محقق حسن حسن زاده عاملی، ج شرح االشارات والتنبیهاتق(. 2022ــــــــــــــــــــــــ )
 قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم. 
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، 3، شماره فلسفه و کالم، «میراث اثیری)حیات و کارنامه اثیر الدین ابهری»(. 2392عظیمی، مهدی )
 .222-213چهارم، صصسال 

، ترجمۀ علیرضا کهنسال، تهران: نهج الحق و کشف الصدق(. 2369عالمه حلی، حسن بن یوسف )
 نشر تاسوعا. 

، مصحح علیرضا نجف زاده، تهران: شرح االشارات و التنبیهات(. 2310فخر رازی، محمد بن عمر )
 انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. 

 ، محقق حسین اتای، قاهره: مکتبه دار التراث. المحصل. ق(2022ـــــــــــــــــــــــ )
 ، تهران: انتشارات سمت. منطق تطبیقی(. 2392فالحی، اسدالله )

 ، تهران: موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران. منطق خونجی(. 2392ـــــــــــــــــــــــــــ  )
، مصحح محسن بیدار فر، قم: قیهتحریر القواعد المنط(. 2317قطب الدین رازی، محمد بن محمد )

 نشر بیدار.
، شارح محمد الرساله المعموله فی التصور و التصدیق و تعلیقاتهق(. 2023ـــــــــــــــــــــــــ )

 زاهد بن محمد اسلم هروی کابلی، محقق مهدی شریعت، قم: مکتبه الشهید شریعتی. 
بین شرحی االشارات، مصحح، مجید المحاکمات (، کتاب  2312ــــــــــــــــــــــــ )

 زاده،تهران: نشر میراث مکتوبهادی
، نسخۀ خطی، مدرسه صدر، گنجینه باز االنواراالسرار فی شرح مطالعلوامعــــــــــــــــــــــــ  

 IRN-018-0123های خطی اسالمی و ایرانی نسخه
 بایی، تهران: انتشارات کویر. ، ترجمۀ جواد طباطتاریخ فلسفه اسالمیتا (. کربن، هانری )بی

 ، تهران: انتشارات اساطیر. احوال و آثار خواجه نصیرالدین طوسی(. 2313مدرس رضوی، محمد تقی )
 قم: دار الکتاب االسالمی. )حیاتهم و آرائهم(، فالسفة الشیعة م(. 0896نعمه، عبدالله )
 هران: انتشارات علمی و فرهنگی. ، ترجمۀ احمد آرام، ت. علم و تمدن در اسالم(2317نصر، حسین )

ای از سیمای تاریخ تحول علوم در ، گوشهفلسفه در اعصار تاریخ ایران(. 2322ــــــــــــــ )
 ایران)مجموعه مقاالت(، تهران: انتشارات وزارت علوم و آموزش عالی. 

، مجموعه خطابه میالله در تاریخ فلسفه و علوم اسالمقام رشیدالدین فضل(. 2323ــــــــــــــــ )
 الله همدانی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.های تحقیقی درباره رشیدالدین فضل
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، ترجمۀ ابوالفضل عزتی، تهران: شرکت فلسفه وکالم اسالمی(. 2363وات، ویلیام مونتگمری )
 انتشارات علمی و فرهنگی. 

، 2و2به کوشش غالمرضا طاهر، ج ،لطائف الحقایق(. 2322همدانی، خواجه رشیدالدین فضل الله )
 تهران: انتشارات کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران. 

، به کوشش مجتبی مینوی و ایرج افشار، تهران: وقفنامه ربع رشیدی(. 2327ــــــــــــــــــــــــــ )
 انتشارات انجمن آثارملی.

، به کوشش رضا شعبانی، تهران: مرکز ه رشیدیاسئله و اجوبم(. 2993ــــــــــــــــــــــــــ )
 تحقیقات پارسی ایران و پاکستان. 
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