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 Logic/های مرتبطو حوزه  منطق )قدیم و جدید(”فارسی شناسی کتاب
 

                                 Website:www.makhavan.ir                    1401شهرویرآخرین ویرایش:    تدوین: 
makhavan77@gmail.com        

 پژوهم دکتر فالحی برای تکمیل و مالحظاتدوست منطق با سپاس از
 

I. یخ منطق  تار
یخ منطق، (1  پیشرونشر   /ماکوولسکی/ ترجمة فریدون شایانتار
 .1401/ ویلیام و مارتا نیل/ ترجمۀ مهدی عظیمی/ انتشارات مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران /سیر منطق (2
 و اسداله فالحی/ انتشارات مؤسسۀ حکمت و فلسفه دادخواه غالمرضا د/ تصحیح منطق در ایران سدۀ ششم (3

 
II. منطق عمومی 

 گراهام پریست/ترجمة بهرام اسدیان، نشر ماهی درآمدی به منطق، (1
 مری هیت/ترجمة فریبرز مجیدی، مازیارای بر منطق(،مار و روباه )مقّدمه (2
 سپیتر تامس گیج/ترجمة فاطمه مینایی، هرمعقل و بحث )اشاراتی در تفکر نقادانه(،  (3
 الله نبوی، دانشگاه تربیت مدرسلطف مبانی منطق و روش شناسی،  (4
 1391/ دیوید کانوی/ترجمۀ تورج قانونی/انتشارات ققنوس/مبانی استدالل (5
 

III. های منطقنامهواژه 
 ضیاء موحد، پژوهشگاه علوم انسانی نامة توصیفی منطق،واژه (1
 نرگس نیمروزی/ بوستان کتابفرهنگ توصیفی منطق/  (2
 1376انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی/ /نامه فرانسه و انگلیسیفرهنگ اصطالحات منطقی به انضمام واژه (3
 /قاسم جوادی / آستان قدس رضویفرهنگ اصطالحات فلسفه کالم و منطق (4
یف و مستندات اصطالحات با استفاده از  4600 همراه با نمودار درختي« نامه منطقاصطالح» (5 اصطالح، تعار

 مرکز دائره المعارف علوم عقلی مؤسسه امام خمینی/ .منبع 50
 

IV.  قدیمکتابهای درسی منطق 
 های متعددبا شروح و ترجمه محمدرضا مظفرالمنطق، (1
 ای، سمتمحمدعلی اژهمبانی منطق، (2
 احدفرامرز قراملکی، پیام نور،2و 1منطق  (3
 اصغر خندان، سمتعلیربردی،منطق کا (4
گهمنطق صوری، (5  محمد خوانساری، آ
 محمد حکاک، سمتمنطق، معیار تفکر، (6
 اصغر خندان، بوستان کتابعلیمغالطات، (7
 / محمد ابراهیم آیتی/ دانشگاه تهرانمقوالت و آراء مربوط به آن (8
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 / عسکری سلیمانی / مؤسسۀ امام خمینیدانش معیار (9
 نژاد/ ققنوسهای کوتاه/ سیدمحمد حسینیمنطق کالسیک بر پایۀ داستان ؛ آموزش کاربردیشاقول اندیشه  (10

 
V. متون کالسیک  

 ارسطو/ترجمة ادیب سلطانی، نگاه ارگانون، (1
 تفتازانی/ترجمة ملکشاهی، دانشگاه تهرانتهذیب المنطق، (2
 مالعبدالله یزدی، جامعه مدرسینحاشیه بر تهذیب المنطق،  (3
 انوار، نشر مرکز تعلیقات عبدالله و خواجه نصیر/ تصحیحاساس اإلقتباس،  (4
 محمود شهابی، نشر خیامرهبر خرد، (5
 عالمة حلی، بیدارالجوهر النضید، (6
 سینا، ترجمه ملکشاهی، سروشابنمنطق اشارات، (7
/ مهدی عظیمی/ سه جلد: ]ماهیت منطق و منطق ماهیت، تحلیلی منطقی گزاره و تحلیلی منطقی شرح منطق اشارات  (8

 مع عالی حکمت اسالمیاستدالل[/ انتشارات مج
/ مهدی عظیمی/ انتشارات مؤسسۀ حکمت و منطق و معرفت در اندیشۀ سهروردی؛ شرح منطق حکمة االشراق  (9

 فلسفه
 ]بخش برهان با شرح مصباح یزدی[ ، ابن سینامنطق شفاء (10
 الدین رازیقطبشرح شمسیه، (11
 حکمت و فلسفه تصحیح ابوالقاسم رحمانی، انتشارات مؤسسۀ ،الدین رازیقطب شرح مطالع، (12
 فخر رازی/تصحیح قراملکی، دانشگاه امام صادق الملّخص، (13
 مالصدرا، بنیاد حکمت صدراالتنقیح فی المنطق، (14
 / فرصت شیرازی/ انتشارات زاهدیاشکال المیزان در علم منطق (15
یرهای یکم و دوم( منتهی االفکار (16 و هاشم  تصحیح مهدی عظیمی /اثیر الدین ابهری /فی إبانة االسرار؛ منطق )تحر

 1395/انتشارات حکمت/قربانی 
/انتشارات مؤسسۀ حکمت و تصحیح مهدی عظیمی و هاشم قربانی /اثیر الدین ابهری  و نقاوة االسرار/ کارصۀ االفخال (17

 فلسفه
 اسدلله فالحی/انتشارات مؤسسۀ حکمت و فلسفه تصحیح  /شمس الدین سمرقندی /فی المنطق فکارقسطاس األ (18

 
 

VI. جدید های درسی منطقکتاب 
 هاجز/ ترجمة آذرنگ درآمدی نو در منطق، (1
 ضیاء موحد، علمی فرهنگیدرآمدی بر منطق جدید، (2
  / ترجمة اکبری/ دانشگاه امام صادقو کهین پل تیدمنجلد(،  3درآمدی نو  به منطق نمادین) (3
ین درآمدی بر منطق جدید)مهارتهای منطق جدید(/  (4  زینب برخورداری، دانشگاه تهرانحل تمر
 .1399/ سیداحمد فقیه / انتشارات طه/ ها های منطق گزارهبانی منطق جدید؛جلد اول: گزارهآموزش م (5
  الله نبوی، سمتلطف مبانی منطق جدید، (6
 .1381حسینی/ انتشارات نقش مانا// مرتضی حاجیهاآشنایی با منطق گزاره (7
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 / داود حیدری/ دانشگاه علوم اسالمی رضوی/ایمنطق گزاره (8
 .1393ود حیدری/ انتشارات دانشگاه علوم اسالمی رضوی// دانطق حملیمنطق استدالل؛ م (9

یاضی، (10  عبدالحسین مصحفی، انتشارات فاطمیمنطق و استدالل ر
 ، غالمرضا ذکیانی ، رویش نوهنر استدالل (11
 

VII. یاضیهای درسی منطق کتاب  ر
 دکتر مصاحب، حکمت مدخل منطق صورت، (1
 ریچارد جفریمرزهای منطق صوری، و قلمرو  (2
 محمد اردشیر، هرمس یاضی،منطق ر  (3
یاضی (4  ی، اندرتون،محمد رجبی، مرکز نشر دانشگاهآشنایی با منطق ر
یاضی (5  / دانشگاه امام رضاهامیلتون ترجمه پورعبدالله /دانانمنطق برای ر
یاضیای بر مقدمه (6 یاضی منطق ر و اقیانوس معرفت  /انتشارات اشکذرپیام سراجی /برای دانشجویان علوم کامپیوتر و ر

/1389 
 

VIII. فلسفۀ منطقهای کتاب 
 /انتشارات طهحجتیمحمدعلی ترجمه  /سوزان هاک/فلسفه منطق (1
 .1392/انتشارات حکمت/ترجمه حجتی/سینزبری / ریچارد مارک فلسفه منطق (2
 .1397/انتشارات حکمت/مازیار چیت ساز/هیالری پاتنم/فلسفه منطق (3
 مفید /انتشارات دانشگاهترجمه فالحی/استیون رید /فلسفه منطق ربط  (4

 
IX. منطق فلسفیهای کتاب 

 / انتشارات هرمسضیاء موحد /منطق موجهات (1
 / انتشارات دانشگاه تربیت مدرسلطف الله نبوی /مبانی منطق موجهات (2
 / انتشارات دانشگاه عالمه طباطبائیفرشته نباتی /منطق تکلیفدر آمدی بر  (3
 هنگی/ انشارات علمی و فرسعیدی مهر / محمدجهانهای ممکنضرورت داللت و  (4
الله نبوی، دانشگاه ، لطفمبانی منطق فلسفی /انتشارات مؤسسۀ حکمت و فلسفهفالحی/اسدالله آشنایی با منطق ربط  (5

 تربیت مدرس
 / رحمان شریف زاده / انتشارات کرگدنآمدگویی به تناقضخوش (6
 وم انسانی و مطالعات فرهنگی./یتس الوود،اندرسن و دال/ ترجمۀ فاطمه راکعی/ انتشارات پژوهشگاه عل منطق و زبان شناسی (7

 
X. منطق تطبیقیهای کتاب 

 / انتشارات مؤسسۀ حکمت و فلسفه/اسدالله فالحی منطق تطبیقی (1
 /اسدلله فالحی/ انتشارات مؤسسۀ حکمت و فلسفهمنطق خونجی (2
 .کیانی، دانشگاه عالمه طباطباییزعادل فاخوری، ترجمه غالمرضا منطق قدیم از دیدگاه منطق جدید،  (3
 .1387منطقی(/ ضیاء موحد/ هرمس  -)مجموعه مقاله های فلسفی و تا گودلاز ارسط (4
 .1395/ ضیاء موحد/انتشارات هرمس/تامالتی در منطق ابن سینا و سهروردی (5


