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چکیده
 اسالمی  دانان دوره بندی منطق در دسته رشردیدگاه  مقاله، بخش نخست ایندر 

 و پیروانش سینا دانان مکتب بغداد و ابن یان منطقکه در درجه نخست بر تضاد م
هاای نن اشااره    ینارساای  از گیرد و به برخی مورد بررسی قرار می مبتنی است،

تحات  دو بخشی  -دو خوانش متفاوت از الگوی نُه بخشی پس از نن،شود؛  می
 ،«کالسایک »؛ در خاوانش  دنشاو  مای  معرفای « حداکثری»و « کالسیک»عناوین 
و حاف  یاا عادم حاف  مبحا        منطقای  ترتیب و انسجام مباحا   صرفاً به
، «حاداکثری »، در حالی که در خاوانش  شود می در متون منطقی توجهمقوالت 

 در سایر منطاق دور    منطقای  های متفااوت  نموزه ینجهت تبیعوامل در همین 
 در «حداکثری»خوانش  های ناکارنمدی ادامه،در  شوند. می  اسالمی به کار گرفته

هاای   اسالمی و تشاخی  و تبیاین نماوزه    دانان دور  بندی منطق دسته خصوص
برخای انتقاادات    گیرند و به مورد تأکید قرار می دانان منطقی متفاوت این منطق

وارد  دو بخشای -غربای و نُاه بخشای   -بار هار دو الگاوی شارقی     ی کهمشترک
اشااره  ، از جمله عدم توجه به تحوالت متأخر منطق در جهاان اساالم   شوند می
 .شود می
 

 

 الگویغربی،  -شرقیالگوی  ،اسالمی تاریخ منطق، منطق دور  :واژگانکلیدی
 .دو بخشی-از الگوی نُه بخشی دو بخشی، خوانش حداکثری -نُه بخشی
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درآمد.1
در کنار ها و متون منطقی نیز  های نغازین هجری، رساله با شروع نهضت ترجمه در سده

جهان اسالم قارار  مختلف در  و در اختیار اندیشمندانِ ندبه تدریج ترجمه شددیگر نثار 
دانانِ جهان اسالم با بسط و گسترش ننچاه از رریاق    منطقاز این زمان به بعد،  .ندگرفت

د و ندهای جدیدی ارائه دا نظرات و نموزه، در اختیار ننها قرار گرفته بود نهضت ترجمه
های متفاوتی را  ها به ننها رسیده بود، موضع ای که از رریق ترجمه در قبال سنت منطقی

سبب  همین رویکردهای متفاوت در قالب نظرات منطقی رقیب، به تدریج .اتخاذ کردند
و تکثر نراء منطقی  یدنددگرهای منطقی مختلف در جهان اسالم  نموزه رشد و شکوفایی

 .را پدید نوردندتمدن اسالمی  های بعدیِ در دوره
هاای مختلاف و بعضااً متعاار       گسترش نراء منطقای در جهاان اساالم و نماوزه    

نراء ساعی کناد   کند تا اسالمی را تحریک می دور دانان مختلف، تاریخ نگار منطق  منطق
ذیل الگویی وحدت بخش مورد مطالعه قرار دهاد و  را  جهان اسالم انان مختلفِد منطق

تر مورد بررسی قارار   های کلی چوبرتکثر نظرات مختلف را در قالب چهابدین ترتیب 
با  رشرامری، از سوی رشر صورت گرفت؛ نخستین تالش در جهت تحقق چنین  دهد؛

 چنین الگوییرا بر اساس  دانان جهان اسالم سعی کرد منطق غربی،-معرفی الگوی شرقی
کند و بدین ترتیب سیر تاریخ منطق در جهان اسالم را مورد بازخوانی قارار   بندی دسته
-تحت عنوان نُه بخشای نیز دیگری الگوی به ، رشر غربیِ -شرقی الگوی در کناردهد. 

در بررسای   معاصار  از ساوی برخای پهوهشاگران   توان اشااره کارد کاه     دو بخشی می
تارین بیاان    جادی  و مورد استفاده قرار گرفته دانانِ جهان اسالم های منطقی منطق نموزه

 شود تاا  در بخش نخستِ این مقاله سعی می. یافته استخود را در نثار فرامرز قراملکی 
 این الگاو شود؛  ارائهرشر و برخی انتقادات وارد بر نن  غربیِ-الگوی شرقی گزارشی از

نخستین الگوی معرفی شده توسط پهوهشاگران جدیاد در   از نن جهت اهمیت دارد که 
اسالمی است و کسان دیگری که به بررسای سایر تحاوالت منطاق      دور بررسی منطق 

، نقاط قوت و ضاعف نن  توجه به این الگو واند همواره با نگاه به  اسالمی پرداخته دور 
-در بخش دوم مقاله، الگوی نُه بخشی اند. دادهاسالمی را مورد مطالعه قرار  منطق دور 

پاس  شود؛   ارائه می از نن «حداکثری»و  «کالسیک»دو بخشی معرفی شده و دو خوانش 
غربی -و نسبت ننها با الگوی شرقیاز نن، انتقادهای وارد بر هر یک از این دو خوانش 

دو الگاوی  وارد بار هار   مشترک های  انتقاد ، برخید و در پایاننگیر مورد اشاره قرار می
 شوند. دو بخشی توضیح داده می -غربی و نُه بخشی -شرقی
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غربی-.الگویشرقی2

سایر  »تحات عناوان    اسالمی با کتاب رشار  دور نخستین بررسی جدید از تاریخ منطق 
 ایان اثار،  تحقق پفیرفت؛ رشار در  (The Development of Arabic Logic)«منطق عربی

پرداخت و از ننجا کاه امکاان بررسای     اسالمی دور دانان  منطقاجمالی  معرفی به صرفاً
غربی  -دانان شرقی دانان برای وی، میسر نبود، از تقابل میان منطق این منطق یکِ یکنثار 

از دیدگاه  ، استفاده کرد.اسالمی دور دانان  بندی منطق برای دسته اساسی مفهومی  به مثابه
تقابال  مکتاب بغاداد،    داناانِ  منطقهای منطقی  نموزهسینا بر  های شدید ابن با انتقادرشر، 
در نثاار   نیاز  هاای بعاد   و در دوره به صورت کامالً برجساته پدیادار شاد    غربی-شرقی
)قرن هشتم و  میالدی در قرن چهاردهمدانانِ سنت اسالمی استمرار یافت تا اینکه  منطق

در نثار رو به افول نهاد و سرانجام  نزاعیبه تدریج چنین ابتدای قرن نهم هجری قمری(
 .(Rescher, 1964: 75-77)رنگ باخت  شاگردانشالدین رازی و  دانانی مانند قطب منطق

 ،گیارد  به کاار مای  اسالمی  دور که رشر در بررسی منطق را دیدگاهیتونی استریت 
 وجاود جهان اساالم   انِدان منطقدر میان  که داند میای  های فلسفی اندیشه تقابل ناظر به

ناظر  ، نهنخست  ر درجه، درا تفکیک پیشنهادی رشراستریت  بدین ترتیب،؛ ه استداشت
در های فلسفی ننها  مبتنی بر اندیشهاسالمی بلکه  دور دانان  نثار منطقیِ منطق محتوای به

 :گیرد نظر می
مکاتب  های دقیقاً با تفاوت را های منطقی تفاوت [یعنی رویکرد رشررقیب ]رویکرد 

 .(Street, 2004: 527)کند فر  میخوان  هم فلسفی
در  غربای، -، یعنی تمایز شرقیالگوی اصلی رشررسد بتوان  با این همه، به نظر نمی

هاای   اندیشاه خوانِ با الگاوی مشاابهی در    هم دقیقاً اسالمی را دور بررسی تاریخ منطق 
هاای   تمایزهای اساسی در اندیشاه چرا که  گرفت.فلسفی حاکم در جهان اسالم در نظر 

-شارقی  در الگویهمتایی  ،اشراقی -های مشائی نموزهتمایز مانند  اسالمی دور  فلسفیِ
گیارد. جالاب    باه کاار مای   اسالمی  دور که رشر در بررسی تاریخ منطق  ای ندارد غربی

هاای فلسافی در گاروه     نموزه به لحاظکه الدین سهروردی  دانی مانند شهاب ننکه، منطق
شاارحان ارساطو در    فاارابی و مانناد   ای مشائی انفیلسوفان اشراقی و در مقابل فیلسوف

ی و در ربغدانان  ربق الگوی رشر، در گروه منطققرار دارد،  اسالمی )مکتب بغداد( دور 
این در حالی است که  .(Rescher, 1964: 68)گیرد و شارحان ارسطو قرار می فارابیکنار 
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منطاق    های ارسطویی چه در حوز  فلسفه و چه در حاوز   ز نموزهسهروردی به شدت ا
 .نورد به حساب می اندیشمندان ارسطوییمقابل  خود را نقطة همواره کند و انتقاد می

جموع ساخنان  دهد، اما  از م غربی به دست نمی-رشر توضیح دقیقی از تمایز شرقی
نهاد؛ نخساتین    بناا مای   اصالی  بر دو پایة را  تمایز یاد شدهکه وی  دریافتتوان  میوی 

اساالمی   دور داناان   منطاق  مکتب بغداد، یعنی قارباة  دانان منطق ازسینا  انتقاد ابن عامل،
کار  ارسطو  و مرجعیت ننها را سرلوحةبر نثار است که سنت شرح نویسی وی پیش از 

 اند: خویش قرار داده
قرن یازدهم میالدی مطالعات فلسفی، پزشکی و منطقی مکتب بغداد سینا در  ابن

د؛ را مورد انتقاد قرار داد. در پی این انتقادهاا، دو مکتاب فکاری شاکل گرفتنا     
کاه از برخای    «غربی»سینا و دیگری مکتب  در جانب ابن« شرقی»یکی، مکتب 

نجا که باه  کرد و تا ن ها و مواضع مکتب )از میان رفته( بغداد حمایت می دیدگاه
 :Rescher, 1964)مطالعات منطقی مرتبط است، پیرامون فارابی گرد نمده بودند

66). 

باه   دهاد و  ماورد نظار قارار مای     غربای  -شارقی  فکیکعامل دیگری که رشر در ت
هاای   با نموزه ننها موافقت یا مخالفت صریحشود،  ربوط میسینا م دانان پس از ابن منطق

هاای   نماوزه  سینا صریحاً از پس از ابندانانی که  منطقبر این اساس  .ستسینا منطقی ابن
هاای   داناانی کاه از نماوزه    دانان غربی و منطق د در گروه منطقکردن منطقی وی انتقاد می

بدین ترتیاب   گیرند؛ دانان شرقی قرار می د در گروه منطقکردن سینا پیروی می منطقی ابن
الادین   فارادی مانناد شاهاب   ارشار،   غربایِ  -یکه چرا در الگوی شارق توان دریافت  می

داناان   روه منطاق در گا  منطقی ارسطوئیان اسات  -های فلسفی که منتقد نموزه سهروردی
 .دگیر غربی قرار می

؛ تاوان ماورد انتقااد قارار داد     های مختلفی مای  غربیِ رشر را از جنبه -الگوی شرقی
باه هماین دلیال،    دو بخشی نیز وارد است و  -الگوی نُه بخشی به برخی از این انتقادها

صر   ؛شوند ذکر میدو بخشی  -پس از توضیح الگوی نُه بخشیاین انتقادهای مشترک 
عادم   ،وارد اسات غربیِ رشار   -الگوی شرقیترین انتقادی که به  مهم نظر از این موارد،

است؛ به عبارت دیگر،  های شرقی و غربی مکتب های منطقی به محتوای نموزه ننتوجه 
و  گردد های شرقی و غربی نمی مکتبمنطقی های  نموزه ای به اشارههیچ در الگوی رشر 

داناانی کاه در یاک دساته قارار       هاای منطقای منطاق    شود تا سازگاری نماوزه  سعی نمی
دانای مانناد ساهروردی کاه      منطاق شود تاا   همین امر سبب می گیرند، بررسی شوند. می

 های موجه و ... تعریفات، گزاره مباحثی ماننددر  مشائی را -ارسطوییمنطقی های  نموزه
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منطق ارسطویی مانند اعضااء مکتاب    دهد در کنار شارحان و مفسرانِ مورد نقد قرار می
 قرار بگیرد. ، در یک گروهبغداد
 

دوبخشی-نُهبخشیالگویخوانشکالسیکاز.3
-بارای تماایز شارقی    بدیلی  به مثابه که توسط برخی پهوهشگرانِ جدید الگوی دیگری

در  الگاویی دو بخشای اسات. چناین     -نُه بخشی الگویپیشنهاد شده است،  رشر غربیِ
 دور داناان   منطاق  های منطقایِ  تنظیم نموزه متون منطقی و نحو ساختار  ،درجه نخست

 دو ساختار اساسای  بر اساس این رویکرد، .دهد را در مرکز توجه خود قرار میاسالمی 
دو مکتب  ،ارز این دو ساختار و هم شود ه میتشخی  داد اسالمی دور متون منطقی در 

 و اناد  ای کاه در نُاه بخاش تنظایم شاده      متون منطقی ،؛ نخستگردد برجسته می منطقی
ای  در نثار منطقای  ؛است شان در دو بخش نورده شده مطالبای که  ون منطقیدودیگر مت

ایسااغوجی یاا مادخل و     مبح نخست اند،  که بر اساس ساختار نُه بخشی شکل گرفته
، ننالوریقاای  پیشاین های قاریغوریاس، العباره، ننالوریقاای   به دنبال نن به ترتیب بخش

ِ  که در نثار منطقی است در حالی این ؛گیرند ، برهان، جدل، خطابه و شعر قرار میپسین
نیل از مجهول تصوری یا تصادیقی  مباح  منطقی بر اساس  سنت دو بخشی،مبتنی بر 

 شوند.  در دو بخش تعریف و استدالل مطرح میبه معلوم، 
تاوان در درجاه نخسات     تمایز ساختاری متون منطقی نٌه بخشی و دو بخشی را مای 

 دهی و تبویاب نثاار   سامان نطق دانست؛ به عبارت دیگر، نحو ناشی از توجه به غایت م
یابی به معلومات تصوری و تصدیقی  دو بخشی به خوبی غایت منطق را که دستمنطق 

همین توجه  دهد در حالی که در نثار نُه بخشی، چنین امری غایب است؛ است، نشان می
مبح  مقوالت بخشی سبب شده است تا  دو نثار منطقی نظامتنظیم به غایت منطق در 

نُه بخشی نگاری  اما عالوه بر مبح  مقوالت که در نظام منطق حف  گردد. از این متون
شود تمایز محتاوایی دیگاری را    نگاری دو بخشی حف  می منطق وجود دارد و در نظام

هاای ننهاا صارفاً باه      یان این دو نظام منطقی تشخی  داد و دیگار اخاتال   توان م نمی
تاوان ننهاا را چناین در نظار      گردد و می های منطقی باز می انسجام و ترتیب بیان نموزه

 گرفت:
(. اساتقالل بخشای باه    2های مختلف ارگانون؛ ) (. کاهش تکرار مباح  در رساله1)

جابجاایی بحا     (.4(. تقدیم حد و رسام بار قضایه و قیااس؛ )    3مبح  حد و رسم؛ )
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(.تقادیم  6نشینی تقابل و عکاس؛ )  استقالل و هم (.5عکس از قیاس به پیش از قیاس؛ )
 (.57-58: 1388)قراملکی، یسه بر قیاس بح  مواد اق

هاا یعنای    دو بخشی با همین ویهگی -در صورتی که الگوی نُه بخشیبدین ترتیب، 
هاای منطقای و حاف  یاا عادم حاد         تنظیم نموزه که شامل نحو  ای تمایز ساختاری

تقریاب در  اساالمی را باه    دور توان متون منطقی  ، میگرفته شوددر نظر  است مقوالت
 دور چرا که برخی از نثار منطقیِ  ،؛ به تقریب نه به تحقیقاداین دو دسته قرار د یکی از

را دارا نیستند و برخای   یکی از دو نظام نُه بخشی یا دو بخشیهای  ویهگی  اسالمی همه
هاای   های نظام نُه بخشی مانند پرداختن به مبح  مقوالت و برخی از ویهگی از ویهگی

؛ بار هماین   باشاند  میل بخشی به مبح  حدو رسم را دارا نظام دو بخشی مانند استقال
ای جدیاد   اساالمی را در دساته   دور از نثاار منطقایِ    گروهفرامرز قراملکی این  ،اساس
 رهبر خرد، البصائر النصیریه هایی مانند از کتاب دهد و عنوان نظام التقاری قرار می تحت

)فرامارز   اند برد که در این نظام منطقی نگاشته شده نثاری نام می  ابهبه مث منطق صوریِو 
 (.43: 1373قراملکی، 

توان دریافت کالسایک خواناد،    دو بخشی را می-چنین دریافتی از الگوی نُه بخشی
از گفشته مورد توجه اندیشمندان و تاریخ نگااران باوده اسات؛برای مثاال ابان      چرا که 

 ید:گو خلدون در این خصوص چنین می
حقوا بالنظر فی الکلّیاا  المما  ثم جاء المتأخرون فغیروا اصطالح المنطق، و أل

، و هی الکالم فی الحدود و الرسوم، نقلوهاا ناک اتاال الارهاان، و اا فوا اثمرته
اتال المقوال ، ألن نظر المنطقی فیه باالرر  ال بالا ا ، و ألحقاوا فای اتاال 

اتال الجدل فی اتب المتقدنیک، ألنه نک الراارة الکالم فی الرک ، و إن اان نک 
 .(264: 2004خلدون،  )ابن توابع الکالم فی القضایا بارض الوجوه

دو بخشی چنانکه یاد شد بیشتر بر انساجام و  -دریافت کالسیک از الگوی نُه بخشی
متاون  های  نموزهمیان  را یکپارچگی متون منطقی تأکید دارد و تمایزی بنیادی و اساسی

هاا و   گیری جهت ،سبببه همین  و کند ترسیم نمی بخشی، دونُه بخشی و  منطقی سنت
از ساوی دیگار    دهد؛ اسالمی را نشان نمی دور دانان  منطق های منطقی نموزه های تقابل

غربیِ رشار مطلاب چنادانی در خصاوص محتاوای      -چنین الگویی، مانند الگوی شرقی
توضایح و تبیاین   گوید و بادین ترتیاب    اسالمی نمی دور دانانِ  های منطقیِ منطق نموزه

باه   دهاد.  سینا به بعد به دست نمای  تاریخ منطق به خصوص از زمان ابن خاصی از سیر
غربیِ رشر و هم در خوانش کالسیک از الگوی نُاه  -عبارت دیگر، هم در الگوی شرقی

د و نا گیر ماورد توجاه قارار نمای    ساینا   ، تحوالت منطقیِ پس از ابان دو بخشی-بخشی
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الدین رازی و ... نادیده گرفتاه   دانانی مانند خونجی، قطب ابداعات و نظرات بدیع منطق
 د.نشو می

دو -در عین حال باید خاررنشان ساخت که خوانش کالسیک از الگوی نُاه بخشای  
 ی که در اینجا توضیح داده شد، تاکنون از سوی پهوهشگران به مثابةهای بخشی با ویهگی

؛ اسالمی به کار گرفته نشده است ر دو  سی در توضیح تحوالت منطقالگویی مهم و اسا
از چنین تمایزی بر اساس ننچاه در اینجاا خاوانش     برای مثال دانش پهوه در نثار خود،

 یااد کارده اسات    تمایزی میان منطق سینوی و ارساطویی  ةبه مثاب کالسیک خوانده شد،
 .(150-153 :1359پهوه،  )دانش
 

دوبخشی-بخشیازالگوینُه.خوانشحداکثری4
وجاود  دو بخشی -دیگری نیز از الگوی نُه بخشی ما عالوه بر خوانش کالسیک، تفسیرا

از الگوی نُه  خوانش حداکثریرا دریافت یا تفسیر حداکثری نامید؛  نن توان که می دارد
دو بخشی، نقطه عزیمت خود را مانند خوانش کالسایک، تماایزات سااختاری     -بخشی

دهاد اماا بار خاال  خاوانش       میان متون منطقیِ سنت نُه بخشی و دو بخشی قرار مای 
تحوالت و تمایزهای  در جهت توضیح و تبییندو بخشی را  -کالسیک، تمایز نُه بخشی

کند دورنمایی از  گیرد و از این رریق سعی می کار می بهاسالمی  دور مهم تاریخ منطق 
ترین پهوهشگری است  فرامز قراملکی، مهم احد اسالمی به دست دهد. دور سیر منطق 

دو بخشی تأکید دارد و در نثار گوناگون خود  -که بر چنین دریافتی از الگوی نُه بخشی
ایزهاای محتاوایی   هاا و تم  سعی کرده اسات تاا چناین الگاویی را در توضایح تفااوت      

وی بار اسااس تماایز     اساالمی باه کاار گیارد؛     دور های منطقی در سایر منطاق    نموزه
بخشی، دو بخشای،  منطق نگاری نُه  یعنی نگاری نظام منطقدو بخشی، چهار  -بخشی هنُ

منطاق نگااری نُاه    دو نظاام   دهاد و  اسالمی تشخی  مای  دور را در  تلفیقی و التقاری
 :گیرد دو مکتب منطقی مجزا در نظر می ةمثاببخشی و دو بخشی را به 

یعنی منطق نگاری نُاه  ] میان چهار نظام منطق نگاری، دو نظام نخستدر 
فراتر از تمایز سااختاری دارای تماایز دیادگاه نیاز      [بخشی و دو بخشی

توان به عناوان دو   هستند و لفا از منطق نگاری دو بخشی و نُه بخشی می
 .(57: 1388)قراملکی، اسالمی یاد کرد  دور مکتب منطقی در 
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در جای دیگری، نه دو رویکرد اصلی بلکه سه گرایش عمده  این در حالی است که
های منطقی  ننها را به لحاظ نموزهدهد و  مورد شناسایی قرار می را نگاری در نظام منطق

 1:گیرد کامالً متمایز از یکدیگر در نظر می
هم به لحااظ   [بخشی، دو بخشی و تلفیقی منطق نگاری نُه]این سه نظام 

)قراملکای،  باشند  نراء و نظریات متمایز می به لحاظ ساختار و مبانی و هم
1383 :86.) 
  رساد واقعااً مکتاب یاا سانت منطقای        به نظر نمای نگاری تلفیقی  منطقبا این همه، 

از دو سنت نُه بخشی یا دو بخشی لحاظ محتوایی متمایز نن را به  بتوان و باشد متمایزی
دهد،  که از این سنت به دست می توصیفاتی دیگر فرامرز قراملکی نیز در ؛در نظر گرفت

دان شاخصی را در ایان   و در نثار خود منطق2کند اشاره می مطلب نایبه رور ضمنی به 
کسانی مانند سهالن ساوی، جابر انصاری، محمود شهابی از صرفاً  و دهد گروه قرار نمی

فاار  از   این مقاله،  ادامهدر  .برد به عنوان اعضای این مکتب نام میو محمد خوانساری 
بتاوان   یا سه رویکارد اصالی را  دو رویکرد  ،دو بخشی-بر اساس تمایز نُه بخشی اینکه

محتاوایی نن  تماایزی  واقعاً  که نیا گیرد ن موضوع مورد بررسی قرار میتشخی  داد، ای
نگااری نُاه    میان دو سانت منطاق   د،نبر نن تأکید دار 3و دیگران که فرامرز قراملکی گونه

 شاود کاه نیاا    یا نه؛ همچنین به این پرسش پرداخته میبخشی و دو بخشی وجود دارد 
اساس خوانش حاداکثری  بر  اسالمی را دور درهای منطقی  سیر تحوالت نموزه توان می
 .یا نه دو بخشی توضیح داد-بخشی الگوی نُهاز 

دو بخشای را باه کاار    -بخشای  الگاوی نُاه  متأسفانه کسانی که خوانش حداکثری از 
و یاک جاا   دقیقااً   را میان دو سانت نُاه بخشای و دو بخشای     اند، تمایز محتواییِ گرفته

 حاف   اشااره باه   صار   ، اغلب باه خوانش کالسیک هواداران و مانند کردهمشخ  ن
از ننجا که در ؛ با این همه، اند بسنده کردهنگاری دو بخشی  منطق سنت درمقوالت  شدن

به لحاظ نراء و مبانی منطقی مواجه هستیم که با دو مکتب کم  دستخوانش حداکثری، 
، هباید بتوان حداقل برخی از این تمایزات را مشخ  کرد؛ در ادام کامالً متمایز هستند،

-نُه بخشیکه در نثار هواداران خوانش حداکثری از الگوی برخی از تمایزات محتوایی 
 گیرند. ، مورد بررسی و ارزیابی قرار میدو بخشی به ننها اشاره شده است

دو بخشای باه   -مباحثی که هواداران خوانش حداکثری از الگوی نُه بخشی  از جمله
، مبحا   گیرناد  مثابه تمایز محتوایی میان دو سنت نُه بخشی و دو بخشای در نظار مای   

داناان نُاه    از دیدگاه این افراد، پارادکس دروغگو در نثار منطق ست؛ا دروغگو پارادکس
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داناان دو بخشای نن را ماورد توجاه قارار       شود در حاالی کاه منطاق    بخشی مطرح نمی
دلیل این را که خواجه نصیرالدین روسای در نثاار   فرامرز قراملکی  برای مثال، دهند؛ می

 :دهد ضیح میتودورغگو نپرداخته است، چنین  پارادکسخود به ررح 
در نثاار   4نگااران نُاه بخشای اسات     به دلیل اینکه از منطقخواجه روسی 

به ررح معمای دروغگو  المنطق تجریدو  االقتباس اساس درسی خود مانند
 (.154: 1391)قراملکی،  نپرداخته است

دروغگاو   پارادکسنگاری نُه بخشی و عدم توجه به   اما اینکه چه نسبتی میان منطق
-توسط هواداران خوانش حداکثری از الگوی نُه بخشای نه وجود دارد، چیزی است که 

رسد بتوان میان ننها ارتباری ذاتی  ، و نه اساساً به نظر میشود توضیح داده میدو بخشی 
یاری از نثار منطقی نوشته شاده در سانت منطاق دو    در بس در عین حال، ؛تشخی  داد

هاای منطقای    نیز سخنی از پارادکس دروغگو نیست؛ برای مثال در غالب کتااب  بخشی
سعدالدین تفتازانی  تهفیب المنطقِ ،(69: 1376)فرامرز قراملکی، الملخ فخر رازی به جز 

 .سخنی از پارادکس دروغگو نیست و بسیاری از شروح نن
تاوان رویکاردی مشاابه     میبندی قضایا به حقیقیه و خارجیه نیز  در خصوص تقسیم

فرامارز قراملکای و عباادی     نیز مورد؛ در این کردمشاهده  مبح  پارادکس دروغگو را
 اناد کاه   نگااری نُاه بخشای، نتیجاه گرفتاه     بدون نشان دادن ارتباط این مبح  با منطق 

ری حقیقیاه انگاا   انان سانت دو بخشای بار   د خال  منطق نُه بخشی بر سنت دانان منطق
 (.42: 1392)فرامرز قراملکی و عبادی،  اند قضایای مسوره تأکید داشته

دو  -از این دست که در خوانش حداکثری از الگاوی نُاه بخشای    عالوه بر مواردی
دو بخشای در   -تمایزات منطق نگاری نُاه بخشای   ةبخشی بدون تبیین و توضیح به مثاب

بر اساس خاوانش حاداکثری از    اسالمی دور دانان  بندی منطق شود، دسته نظر گرفته می
 از برخای چارا کاه    ،اسات مهمای روبارو    نیز با مشکالت دو بخشی-الگوی نُه بخشی

 نثاراسالمی هم در سنت نُه بخشی و هم در سنت دو بخشی  دور دانان  منطق ترین مهم
دو بخشی بایاد ننهاا را   -و ربق خوانش حداکثری از الگوی نُه بخشی اند خود را نوشته

همین امر سبب شده است که فرامرز قراملکی نیز در نثار  به هر دو دسته متعلق دانست؛
وی در خصاوص قارار    بارای مثاال   بندی کند؛ مختلف دسته ءاین افراد را به انحا، خود

چناین  شاود و   دادن عالمه حلی در مکتب نُه بخشی یاا دو بخشای دچاار مشاکل مای     
 :گوید می
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نگاری دو  به لحاظ ساختاری در همه نثارش تابع منطق [عالمه حلیوی ]
ای از مکتب دو بخشی کااتبی و مکتاب    بخشی و به لحاظ محتوایی نمیزه

 5.(261: 1391)فرامرز قراملکی،  نُه بخشی روسی است
 جاوهر النضاید  دانیم عالمه حلی شرح بسیار معروفی بار   این در حالی است که می

 در عین حاال، خواجه نصیرالدین روسی دارد که در سنت نُه بخشی نوشته شده است؛ 
، باا اشااره   روسی جوهر النضیدبه شرح عالمه حلی بر   فرامرز قراملکی در هنگام اشاره

 گوید: چنین می نُه بخشی جوهر النضیدِعالمه حلی به نوشتن شرح بر   عالقهبه 
ثر در دو مکتاب رقیاب نُاه بخشای و دو     که حلی بر دو اثر مهم و ما  این

نویسد، به لحاظ تاریخی اهمیت دارد و تعصاب نداشاتن    بخشی شرح می
را باه   شرح بر شمسیه. وی دهد وی به یکی از این دو مکتب را نشان می

خاود تادوین     را باا عالقاه  شرح بر تجرید درخواست دیگران نوشته، اما 
 6.(262: 1391)فرامرز قراملکی، کرده است 

دانانی که نثاری را در هر دو سنت نٌه بخشای و دو   بندی منطق عالوه بر مشکل دسته
خاوانش   بار اسااس  داناان دیگار نیاز     اند، برخای منطاق   بخشی به رشته تحریر درنورده
یابناد؛ از جملاه ایان     دو بخشای جایگااه روشانی نمای    -حداکثری از الگوی نُه بخشای 

هاواداران خاوانش حاداکثری از     الدین دوانی اشاره کرد که توان به جالل دانان می منطق
 :اند بیان کردهوی   دربار ی رامتعارض سخنان دو بخشی،-الگوی نٌه بخشی

ل پیروی از منطاق دو بخشای، در   توان چنین انگاشت که دوانی به دلی می
بناد   ی بوعلی پایشفابسیاری از مواضع به نرای منطق نُه بخشی از جمله 

گرفته از  نمانده است و این امر از جانب مدرسه رقیب مورد ایراد قرار می
این رو تالش دوانی در همه نثار منطقی و فرامنطقای نشاان دادن انطباا     

 (.91: 1383مرز قراملکی، )فرا تحلیل وی بر نرای بوعلی است
الدین روسی، فصال  دوانی به پیروی از خواجه نصیر در عین حال، در متن دیگری،

و در عین حال حاشیه نویسای صارفاً بار    شفا  سینا در های ابن نموزه الخطاب قرار دادن
 شود: دو بخشی منتسب می متون منطقی سنت

نوشته است، بادون اساتثناء   دانانی که دوانی بر نثار ننان حاشیه  همه منطق
اناد و ایان    نگاری دو بخشی قرن هفتم و هشتم  . متعلاق  به سنت منطق

 ( در 428-370نکته قابل تأمل است. وی غالباً به سخنان شیخ الرئیس )
کناد و در   اساتناد مای   -نگاری نُه بخشای  ترین نثار منطق از برجسته -شفا

در مواضاع گونااگون از   دهد و نیز  مواضعی نن را فصل الخطاب قرار می
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نگاری نُه بخشی  نرای خواجه نصیرالدین روسی از سخنگویان مهم منطق
 7.(298: 1391)فرامرز قراملکی، کند  پیروی می

دانی است که به هر دو  که دوانی منطقکند  این گفتارها، تقریباً خواننده را مطمئن می
های خواجاه نصایر را    هم نموزه بخشی تعلق دارد نه یکی از ننها؛ سنت نُه بخشی و دو

بادین   نویساد.  نگاری دو بخشای مای   منطق بر نثارصرفاً  را هایش حاشیهپفیرد و هم  می
دو بخشی در -بررسی دیدگاه هواداران خوانش حداکثری از الگوی نُه بخشیترتیب، از 

بر خال  که  توان دریافت میدوانی به خوبی  دانانی مانند عالمه حلی و صوص منطقخ
دو بخشی، میاان دو سانت نُاه    -دگاه هواداران خوانش حداکثری از الگوی نُه بخشیدی

اساالمی   دور داناان   وجود نادارد تاا منطاق    یبخشی و دو بخشی تمایز محتوایی عمیق
 صرفاً در یکی از این دو سنت قرار بگیرند؛ 

، رساد  دو بخشای باه نظار مای     -از بررسی خوانش حداکثری از الگوی نُاه بخشای  
نتیجه گرفت که بر خال  نظر هوادارانِ چنین الگویی، تمایز محتوایی خاصای،   توان می

جز حف  مقوالت میان دو سنت نٌه بخشی و دو بخشی وجود ندارد؛ در عین حال، باید 
غربی رشر که اساسااً بار اسااس تعاار  و      -بر خال  الگوی شرقیتوجه داشت که 

، بنا نهاده به خصوص اعضای مکتب بغداد ،دانان سینا با دیگر منطق های ابن دیدگاهتضاد 
بار اسااس چناین    دو بخشای در هار دو خاوانش خاود      -، الگوی نٌه بخشیاستشده 

 دور داناان   کاه بسایاری از منطاق    علت این امر نن اسات  .تعارضی شکل نگرفته است
باه  نگااری   منطاق   در هر دو سنت یا به عبارت بهتر، شایو  ، نثار منطقی خود رااسالمی

 ،دو بخشای  -ی الگوی نٌه بخشی، ناتوانی و نارسایبدین ترتیب؛ اند ریر درنوردهرشته تح
شاود از نن در جهات توضایح تعارضاات و      نید که سعی می به چشم می بیشتر هنگامی

بهره گرفته شود، حاال ننکاه    اسالمی دور دانانِ مختلفِ منطق  های منطق تمایزات نموزه
حتی حف  یاا   وجود ندارد و ذاتی یتضاددو بخشی تعار  و  -میان سنت نٌه بخشی

بنیاادی میاان    ینگااری نیاز واقعااً تعارضا     عدم حف  مقوالت در این دو سنت منطاق 
بارای   اناد.  دانانی نیست که نثار خود را در این دو سانت نوشاته   منطق  های همه اندیشه

دو  -هواداران خوانش حداکثری از الگوی نُاه بخشای    که به گفته شفا سینا در ال، ابنمث
پرداختن به مقاوالت   : ر(،1391)فرامرز قراملکای،  نگاری نُه بخشی است  بخشی، اوج منطق
 کند در نموزش منطق از نن عبور شود: کند و پیشنهاد می را زائد معرفی می

لفاا  المفاردة، و فإّن المترلم للمنطق، إذا انتقل برد نررفة بما عرفنا نک أااوال األ
عرف االسم و الکلمة، أنکک أن ینتقل إلی ترلم القضاایا و أسااانها، و القیاساا  و 
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التحدیاادا  و أصاانافها و نااواد القیاسااا  و الحاادود الارهانیااة و ةیاار الارهانیااة و 
أجناسها و أنواعها و إن لم یمطر بااله أن هاهنا نقوال  عشرا و أنها های التای تادل 

و ال یرار  ناک إةفاال ذلا   علی نا یدخل فیها باأللفا  المفردة علیها أنفاها أو
 (.5: 1959سینا،  )ابن خلل یرتد به، و ...

و  منطاق شافا  ی در ، موارددیدگاه یادشدهاز سوی دیگر، بر خال  ادعای هوادارانِ 
داناانی کاه در    بر نثاار منطاق   منطق شفاشوند که نموز  مطرح شده در  یافت می اشارات

مطارح شاده     گیرند، تأثیر گفاشته است و نه نموز نگاران دو بخشی قرار می دسته منطق
حملای و    ، قضاایا را باه دو دساته   شافا  سینا در منطق برای مثال، ابن ؛منطق اشاراتدر 

شرری دو نوعِ شرری متصل و شرری منفصل   کند و سپس برای قضیه ی تقسیم میشرر
، وی قضیه اشارات این در حالی است که در منطق (؛32-33: 1970سینا،  )ابنکند  کر میرا ذ

-225: 1983سینا،  )ابنکند  حملی، شرری متصل و شرری منفصل تقسیم می  را به سه دسته

اسالمی از جمله نثار مهام   دور و جالب ننکه در اکثر قریب به اتفا  نثار منطقی  (،223
 نادیاده گرفتاه شاده و    اشاارات بنادی مطارح شاده در     نگاری دو بخشی، تقسایم  منطق
 شود. واقع می مورد قبول منطق شفابندی ذکر شده در  تقسیم

 از به جای الگاوی دو بخشای   سینا، پس از ابن یهای دانانی در سده اگر منطق،بنابراین
اند، بدین معنی نبوده است که  منطقی خود بهره گرفتهنثار  برای نوشتن نُه بخشی الگوی

دو بخشای نثاار خاود را      که به شیو اند داشته هایی کامالً متفاوت با دیگرانی ننها نموزه
ای موارد از الگوی نُه بخشی استفاده کرده و  دانان در پاره اینکه چرا این منطق ؛اند نوشته

های  اند، موضوعی است که شاید بتوان بر اساس فر  الگوی دو بخشی را کنار گفاشته
هاای نموزشای و ... نیاز توضایح داد؛      های منطقی، هاد   مانند پیروی از سنت دیگری

تاوان باه نن    وهشی مستقل است و در اینجا نمیروشن است که این موضوع، نیازمند په
 پرداخت.

 

دربررسییدوبخشیی-غربیونُهبخشیی-یِشرقینارساییدوالگو.3
 اسالمیدورةمنطقنقاطعطفبرخی

 تشاخی   ،تارین موضاوعات   یکای از مهام  اساالمی،   دور در بررسی سایر منطاق   
 ای خود، تغییر و تحول قابل مالحظه  است که نسبت به سنت منطقی گفشتهدانانی  منطق

 اناد،  به وجاود نورده  دانان که این منطق یاند؛ هر چه میزان تغییر و تحوالت را سبب شده
اسالمی ماورد توجاه قارار     دور بیشتر سزاوار نن هستند تا در تاریخ منطق  ؛بیشتر باشد
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ساینا، دیگار    بندو بخشی با تمرکز بر ا-ه بخشیغربی و نُ-هر دو الگوی شرقی 8؛بگیرند
 دور منطاق   غربی-الگوی شرقیدر اند؛  اسالمی را کم رنگ ساخته دور تحوالت منطق 

هاای پایاانی هماین     گیرد و به ساده  میالدی مورد توجه قرار می 1500تا  صرفاً ،اسالمی
الگاوی نُاه   در  ؛(Rescher, 1964: 81)شاود  ت و ارزش چندانی داده نمینیز، اهمی دوره

که پاس   د؛ این در حالی استشو تقریباً از همین نموزه پیروی می نیزدو بخشی -بخشی
رویهاب در  افتاد؛   اسالمی اتفا  می دور از این دوره، تغییر و تحوالت مهمی در منطق 

 امه به برخی از ماواردی در اداست؛  توجه کردهتحوالت این برخی از به پهوهش خود 
دو بخشی توضیح -غربی و نُه بخشی-شرقییک از دو الگوی  که در هیچ شود اشاره می
 :ندشو داده نمی

و  شرریاتتحول در عالیق منطقیِ قرن هفتم و هشتم و تمرکز بر مباحثی مانند (. 1)
 موجهات.

از قارن  پاس   بدین معناا کاه   ؛نوشتارهای منطقی پس از قرن هشتم تغییر سبک(. 2)
ند و سبک نوشتارهای نمد تحریر در   ل منطقی بلند به ندرت به رشتهئرسا هشتم هجری
 .ز تألیف به سوی حاشیه و شرح تغییر یافتمنطقی غالباً ا

و توجاه بیشاتر باه مباحا  فلسافی و       نهام (. تغییر عالیق منطقی پاس از قارن   3)
، سه جزئی یا چهاار جزئای   تصور و تصدیق میان )مانند تمایز دقیق سمانتیکی در منطق

هاای سامانتیکی مانناد پاارادکس      توجه باه پاارادکس   و بسیط بودن حکم 9،بودن قضیه
 .دروغگو(

های منطقای   رفتن سنتاسالمی در قرون متأخر و شکل گ دور تحوالت منطق (. 4)
-El)هاای اساالمی   و دیگر سارزمین  ترکیه، هند، شمال نفریقا ایران، تکه در متمایز و تکه

Rouayheb, 2010: 9-10). 
 
 

 نتیجه. 4
نید این است که چنین الگویی  دو بخشی به دست می-نُه بخشیننچه از بررسی الگوی 

 دور های مهم منطاق   نموزهبسیاری از در تشخی  و تحلیل بر خال  نظر هواداران نن 
 نن شاخ ِدانان  و منطق اسالمی منطق دور  مهمهای  دوره  همهاسالمی ناتوان است و 
دو بخشی، در -الگوی نُه بخشیه ک از سوی دیگر، از ننجادهد؛  را مورد تأکید قرار نمی

 و تماایز محتاوایی را جاز در زمیناة    ل منطقی توجه دارد ئدرجه نخست به ساختار رسا
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هاای منطقای    بنادی  ها و صاف  سازد، در نشان دادن تعار  برجسته نمیحف  مقوالت 
، هنگاامی  بدین ترتیبغربی، از قدرت کمتری برخوردار است؛ -نسبت به الگوی شرقی

هاای متفااوت و متعاار      دو بخشی در جهت نشان دادن نماوزه -بخشی که الگوی نُه
شود، نارسایی خود را بیش از پیش نشکار  های مختلف به کار گرفته می دانان دوره منطق

 . سازد می
 

هانوشتپی


  همین امر خوانناده  کند و استفاده نمی در نثار خود . متأسفانه فرامرز قراملکی از اصطالحات یکسانی1
منطاق   سانت ، صارفاً باه ساه    وی در نثار ابتدایی خاود کند؛ برای مثال،  نثار وی را دچار سردرگمی می

 کند: التقاری را چنین توصیف می سنت اشاره کرده و نگاری
هاای   دان غیر از منطق نُه بخشی ارسطویی و منطق دو بخشی سینوی، شیوه ساومی نیاز در میاان منطاق    

توان نن را منطق التقااری   پیشین بوده است و لفا می  گشت که التقاری از این دو شیوه متداولمسلمان 
نامید. در این شیوه از ررفی منطق تعریف استقالل دارد و از رر  دیگر بح  از مقاوالت و صاناعت   

 الادین عمار بان ساهالن سااوی      زین ةيريالبصائر النصگردد. کتاب  خمس به روش نُه بخشی مطرح می
نوشته مرحوم شهابی و  رهبر خردباشد و  التقاری در منطق می  ای از شیوه ( از متقدمین نمونه504-567)

)فرامارز   التقااری نازد متاأخرین ناام بارد       ای از شایوه  توان نموناه  ری را میدکتر خوانسا منطق صوری
 .(43: 1373قراملکی، 

نگااری   سوم را منطاق   ن شیوههمیکه به همین دوره مرتبط است،  مالصدراالتنقیح  خود بر  مقدمهاما در 
 نامد: تلفیقی می

اند دو ساختار نُه بخشی و دو بخشی را تلفیق کنند. نناان از ررفای    ی در نگارش منطق سعی کردها عده
نگاران دو بخشی نن را پیش از قیااس ماورد    اند و مانند منطق تعریف پی برده بر اهمیت استقالل منطق

نُه بخش ارسطویی را بدون حف  و ارجاع باه دیگار    اند اند و از رر  دیگر سعی کرده بح  قرار داده
الرييي    تبصرير  و اضلري   و  ةالبصائر النصريريي لف ه( م 576-506..[ ابن سهالن ساوی )ها بیاورند. ]. بخش

-1353)رهري  ررير   محمود شاهابی م لاف    واز متقدمان، .ه( 667-576) املنهاج املبنيسني  کاشانی نوي
از معاصران بر چنین روشی نگارش منطاق را اساتوار    منطق صوریلف محمد خوانساری م  ه( و1406
 پانزده(.-چهارده: 1391اند )مالصدرا،  ساخته

ناه از   کنند که فرامرز قراملکی در نثار متاأخرخود  این اصطالحات زمانی خواننده را بیشتر سردرگم می
دو اصطالح منطق نگاری التقاری و تلفیقی گوید و  نطق نگاری سخن میسه سنت بلکه از چهار سنت م

 کند: در کنار هم معرفی می را
نگاری یاد کرد. منطق نگاری نٌه بخشای، منطاق نگااری دو     توان از چهار الگوی منطق به این ترتیب می

نثاار متقادم و   سااختار  نگاری التقاری. دو نظام اخیار در ترکیاب    بخشی، منطق نگاری تلفیقی و منطق
نگااری تلفیقای بار خاال       گردد. در منطق میند ولی تمایز به نحوه ترکیب برا سینا یکسان متأخران ابن

)فرامارز قراملکای،    رسیم ای به ترکیب منسجم می التقاری، با نگاهی از تمایز ساختارها و با ررح و نقشه
1388 :57.) 
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، در موضاعی نن را  السالطنيحتفة  کی نیز در مقدمهود فرامرز قراملشاید همین امر سبب شده باشد که خ
نگاری تلفیقی و  ؛ برای خلط میان منطقنسبت دهدبه سنت التقاری و در موضع دیگری به سنت تلفیقی 

 (.216: 1387)پزشک، ، نگاه کنید به حتفة السالطنيقراملکی برفرامرز   مقدمه التقاری در
 .توان مشاهده کرد نکته را به خوبی میاین  نمد، نوشت پیشین که در پی هایی قول  . در نقل2
، معموالً متأثر از اند اشاره کردهدو بخشی  -الگوی نُه بخشی به خوانش حداکثری از. افراد دیگری که 3

 بارای مثاال   ؛اند نمده است، به دست نداده ویبیش از ننچه در نثار  یو توضیح اند فرامرز قراملکی بوده
 (44-46: 1383، و  فرامرز قراملکی )مفتونی و مفتوتی (42: 1392)فرامرز قراملکی و عبادی،  توان به عبادی می

 اند.  اشاره کرد که نثار مشترکی را با فرامرز قراملکی منتشر کرده

 این مقاله است.  . تأکید بر این بخش از مطلب نقل شده از نویسنده4
داناان دو بخشای جاای     منطق  نیز عالمه حلی را در دسته الملخ کتاب   . فرامرز قراملکی در مقدمه5

  .سه( و  : سی1381، رازی)دهد  می
هواداران خاوانش حاداکثری از الگاوی نُاه      ای هستند که ربق نظر به گونهاز نراء عالمه حلی  برخی. 6

؛ برای مثال عالمه حلی نیز مانند خواجه نصیرالدین گیرند قرار میسنت نُه بخشی  دردو بخشی، -بخشی
ای اسات کاه هاواداران خاوانش      گیارد و ایان نکتاه    روسی قضایای مسوره را صرفاً حقیقیه در نظر می

 (.76: 1389، و قراملکی عبادی)دو بخشی نیز بدان اذعان دارند -حداکثری از الگوی نُه بخشی
نراء و نثاار  »  مقالاه  از ایان بخاش  در  نقل شاد، چارا کاه   ( 298: 1391)فرامرز قراملکی، . این گفتار از 7

اتفا   هنگام چاپای وجود دارد که شاید به  ناهماهنگی ،(90: 1383)فرامرز قراملکی، «الدین دوانی جالل
 باشد. افتاده

دو بخشی در خوانش حداکثری نن، -غربی و نُه بخشی-یکی از نقاط ضعف مهم هر دو الگویِ شرقی.8
یک  اسالمی است؛ برای مثال در هیچ دور دانان شاخ   عدم کارایی ننها در مشخ  کردن برخی منطق

یاباد؛   ای نمای  الدین سهروردی جایگااه ویاهه   دو بخشی، شهاب-غربی و نُه بخشی-از دو الگوی شرقی
تقابل با  هایی دارد که به روشنی ننها را در ... دیدگاهت و ، موجهااتسهروردی در مباحثی مانند تعریف

؛ این در حالی است که در هر دو الگوی سینا در این خصوص مطرح کرده است های ارسطو و ابن نموزه
رماوی و ... قارار   دانانی مانند خونجی، ا دو بخشی، سهروردی در کنار منطق -غربی و نُه بخشی-شرقی

 گیرد. می
هایی که از سوی هواداران هار یاک از ایان دو     ها و استدالل دیدگاهدر باب  تاریخی ای برای بررسی. 9

 .(El-Rouayheb, 2016)دیدگاه صورت گرفته است، نگاه کنید به 
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 ( 1383فرامرز قراملکی، احد ،)«85-96  ص، اندیشه دینی، «الدین دوانی نراء و نثار جالل. 
 تحول ساختاری در منطق نگاری ابن سینا و تأثیر تاریخی نن در »(، 1388قراملکی، احد ) فرامرز

 .41-60  ص، 42، شماره حکمت سینوی، «اسالمیدوره 
 اه علوم انسانی و ، تهران: پهوهشگدانان مسلمان جستار در میراث منطق ،فرامرز قراملکی، احد

 .1391مطالعات فرهنگی، 
  اندیشه دینی، «تحلیل منطقی قضایای ثالث»(، 1392)فرامرز قراملکی، احد و عبادی، احمد ،

 .25-46  ص، 48شماره 
 های دانشمندان مسلمان در علم شناسی رهیافت»(، 1383قراملکی، احد ) فرامرز مفتونی، نادیا و» ،

 .39-60 ص، 75، شماره ها مقاالت و بررسی
  ،1391، بنیاد حکمت اسالمی صدرا،تهران، التنقیح فی علم المنطقمالصدرا. 
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