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 افرع  أنه يصح اعتباره  ، أوللتحقيق والبحث العلميأداة حمض هل أنه حول علم املنطق نقاش  يسود منذ القدم
ىل آراء إمبناهم باّدعاء االستناد تدعيم  إىلطرفَيه كّل من   نصارأ وهو نقاش عمد ؟من فروع الفلسفة احقيقي  
، إليهالتخّصصّية  الفلسفاتحّيز و املنطق  علم لو دخوقد امتد نطاق هذا النقاش إىل عامل اإلسالم مع . أرسطو

 .فيه وكان لكّل من جهاته أنصاره

  ظاهرها أّن الفالسفة أيّدوا دراسة املنطقو  – إثر تناوله هذه املسألة جهة اليت قد يتبّناها املرءو عن ال مبعزلو 
الوجود اخلارجية )الواقعية و عامل اللغة و  (الوجود الذهنّ األفكار )و  الذهن عامل كل من  تكاملّية يف الربط بني كجنبة

اليت ربط فيها بني  ياإليساغوجمبقاربة فورفوريوس يف إذ ذاك  متأثّرين (اخلارجّي الواقعيّ اللفظي و 
تقدمي نظريّة عرب  ،ما بعد الطبيعة وطروحاته يف كتاب   األورغانونطروحات أرسطو يف 

فطاملا  عن ذلك كله، مبعزلنقول:  –م واملوجودات اخلارجّية ببعضها األلفاظ واملفاهيكل من ارتباط  كيفية حول  
معياريّة يف  بكوهنا أداة   – معيار العلمكـ  له خالل أعمال – إىل تطبيع دراسة املنطقعمد قد كالغزّايل   امتكّلم  أن 

 .الدراسات الدينّية مناهجيف  اأساسي   ااملنطق ملمح   فقد ظل علم، دراسة الفقه االستداليل

لعلوم يران والعراق عرب منهجها اجلامع بني االتقليديّة يف إالشيعية احلوزات وحىت يف أيامنا هذه، فإن 
يف القرن الثامن عشر ]امليالدّي[  تأّسس"الدرس النظامّي" الذي القائمة على منهج والسنّـّية  ، كماالنقلّية والعقلّية

 .ةالعقليّ  املواد عن غريه بكونه ذروة همتّيز يف الواقع ، بل و س املنطقتقّدم لطاّلهبا در  مل تزل ،2اهلند مشايل

                                                           
 Relational، وهي عبارة عن قراءة يف كتاب خالد الروحيب Continuity of the Logical Traditionترمجة ملقالة بعنوان  1

Syllogisms and the History of Arabic Logic, 900-1900. 
 على يد الشيخ نظام الدين السهالوي، وإليه ينسب مصطلح "النظامّي". املرتجم. 2



[2] 

وتاريخ المنطق العربّي  االقترانيّ القياس كتاب خالد الروحيب   اجلدير اعتبار بناء  على ذلك، فإنو 
 مثرةهو الذي  – Relational Syllogisms and the History of Arabic Logic, 900-1900 م[900-1900]

مندرجات التاريخ ضمن من  – كامربججامعة  لة من األكادميية الربيطانية يف املمو   دراسات ما بعد الدكتوراه منحة
 الفلسفة يف العامل اإلسالمّي. الفكرّي لدراسة

(، )السمة األساس يف القياس األرسطيّ  االقرتاين سألة االستداللملحمّددة  دراسة  الكتاب  يعتربففي حني 
ويساهم واقع ا يف ، ما بعد العهد القروسطّي الذهبّ  املتواصلةالفكرّي لتحقيق افاعلّية فهو يشّكل أيض ا إسهام ا يف 

ظهر يف بدايات احلقبة حقيقّي ، الذي ينّم عن عصر فكرّي ذهّب اإلسالمية النهج اجلديد لدراسة الفلسفة دوامّية
 ، بالتايل، مواجهة  فيشّكل العثمانّيني واملغول الذين جّسدوا هذا العصر. ناطقةمع امل –هنا  – املعاصرة، وبالتحديد

 .نيعثمانيّ لل يتاريخ الفكر الاليت تناولت دراسات اليف  غالب ا جنده حول االحندار الفكري سائدلفهم 

 Nicholas أعمال نيكوالس ريشرييبتن على  ابتالكف، يف العامل اإلسالميّ كدراسة لتاريخ املنطق و 

Rescher  ،صاحب الطرح الشهري بأّن شيئ ا من منطق ما بعد القرن الرابع عشر ]امليالدّي[ ال ميكن االعتداد به(
، Tony Streetتوين سرتيت ومن بعدها أعمال ، السابقة ويبسط هلا وهي فكرة عمل الروحيب على ضحدها(

 حقبة ما بعد القرن الثالث عشر ]امليالدّي[.َذين مل يعطيا أّي اعتبار حقيقّي لتقاليد احلقبة احلديثة، أو لال

الطبيعة  حول Robert Wisnovsky روبريت ويزنوفسكي رؤية هالروحيب تأييد اهلامة لطرح لوازمالمن 
 The Andrewسؤّسسة أندرو ميلون مل املوضوع الذي ُيصّنف اآلن كمورد اهتماميف اإلسالم،  احلواشياحليويّة لثقافة 

W. Mellon Foundation  جون مكغينيس حتت إشراف اليت تبنته كمشروع حبثيJon Mcginnis وأسد أمحد 
Asad Ahmed التحقيق السائد بأّن  االعتبار رفضه وتالزم طرح الروحيب الزمة أخرى هي .سان لويسجامعة  يف

، يف احلوزات الشيعّية حىّت يومنا هذا استمرّ هناياته يف احلوزات السنّـّية مع ابن رشد، يف حني بلغ قد الفلسفّي 
ظهر اجلهود املنطقّية يف احلوزات السنّـّية يف عصور متأّخرة، وستُ  حيويّةعلى قّدم عدد ا وافر ا من األدلّة  حيث

استمّر حىّت حقبة  فيها أّن اإلبداع يف جمايَل اإلهلّيات والفلسفة الطبيعّيةدراسات حول "املدرسة" اهلنديّة 
 االستعمار.

املسائل اهلامة املطروحة يف  جيدولملحق مفيد  مضاف ا إىلينقسم الكتاب إىل فصول سبعة وخالصة، 
غياب أّي  بلحاظعلى درجة من األمهّّية وهو  –باملصطلحات املنطقّية الواردة يف الكتاب  اثبت   وحيوي، الكتاب
املِتافيزيقية  بالدراساتاألداتّية، وهو مفيد أيض ا لكّل مهتّم  هذا العلم فرداتعلى التقدمي األصح ملإمجاع 

تتسلسل فصول الكتاب حبسب التسلسل  .نفسهاصطلحات امل ، وبنطاق واسع،والكالمية الفلسفية اليت تستعمل
على خاّص فصل األّول احلقبة األوىل املمتّدة من عهد الفارايب إىل عهد السهروردي، مع تركيز اليتناول الزمّن، 

)إذا كان "أ" يساوي  املساواةيف قياس الشذوذ التقليدي  عاجلالذي الوحيد من بني املناطقة لكونه ابن سينا، 
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 هي اجملاالت األخرىيف كثري من ية الفلسف كما وجند أن التقاليد،  "ب"، و"ب" يساوي "ج"، فـ"أ" يساوي "ج"(
عهد فخر الدين الرازي يف تقّدم فصل الثاين الاليتناول مّث سهامات احملوريّة اليت قّدمها الرجل. إلاستجابات ل

فصل الثالث على اليف  نعرّجيف طهران. مّث ونشره مسؤّخر ا  كشف األسرارواخلوجني، الذي حّقق الروحيب كتابه 
 التعليمية توناملقّدمت و  ،للحقبة املغولّية الصفويّة اليت مّهدتبالد الشرق، يف كل من مشال أفريقيا و  احلواشيثقافة 

اإليرايّن، كما و   ليد اهلنديّ التقو  املسحيّ -التقليد العريبّ كال  من   مع ا ويتناول الفصل الرابع ."املدرسة"األساسية لـ
الفصل  يف ، ويرّكزالعثماينّ الفكر  اتسياقإىل ينتقالن  اخلامس والسادس نفصالالبدايات القرن العشرين.  حىت

كان   ما إذااألخري الكتاب فصل  مث يدرس. املألوفةغري  األقيسةمنطق وعلى  Gelenbevīغيلينبيفي على  السادس
لعثمايّن، ولعّل عمل أسد تطّور الفكر امأخوذ ب بأغلبّيته، فالكتاب وكما ترى .قد احندرالعثمايّن املنطقّي التقليد 

وإن املسؤلف جيازف يف جانب من تركيزه  سيشّكل تتّمة  جّيدة  هلذه الدراسة.اهلند يف املنطق علم حول  أمحد القادم
التقاليد  ها يفمنإمثار ا أكثر  يه التقليد العثماينّ  قياس املساواة يف معاجلةعلى احلقبة العثمانية ألنه يفرتض أن 

 بعد القرن الرابع عشرإال أنه يبقى جهد كبري جيب بذله حول املنطق يف إيران واهلند  .اهلنديّة أو اإليرانّية
عمل أحد قراملكي ما خال  ةجّديّ دراسة هذه احلقبة أّي حول إذ مل ينتج ، ]امليالدي[ كما ذكر الروحيب نفسه

َنني اخلامس عشر والسابع ، الذي رّكز فيه على إسهامات الفالسفة الشريازّيني بني القر حول شبهة اجلذر األصمّ 
 .]امليالدَيني[ عشر

فهمنا واقع مسار الفلسفة اإلسالمّية، لتاريخ اإلسالم الفكرّي، و لكتاب الروحيب إسهام ا جّدي ا   يقدم
منطق ك  للقارئ أن ينتقي جوانب أخرى منه،إاّل أّن  ،حمّددة   حالة   يشرحهو  لنقاش حول احندار الفكر العثمايّن.لو 

 يدرسها يف سياقاهتا التارخيّيةو احلركة والزمن،  معاجلات حول ، أو حىّت ااملِتافيزيقي ئمباد بعض ، أومثال   اجلهات
 ال بد هلا من حّد. يف الفكر اإلسالميّ  دور التحقيق الفلسفيّ  عدم حموريّة القدمية حولألسطورة ا ليظهر أن


