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اسـدالله فالحـی در سـال 13۵3 در همـدان بـه دنیـا آمـد. وی پس از 

گذرانـدن تحصیـالت حـوزوی تـا مقطـع خـارج در حـوزۀ علمیـه قم 

بـه ادامـه تحصیـل در فلسـفه غـرب پرداخـت و مـدرک كارشناسـی و 

كارشناسی ارشـد خـود را در ایـن رشـته از دانشـگاه مفیـد قـم و دكتری 

فلسـفه منطـق را از دانشـگاه تربیت مـدرس دریافـت كـرد.

حکمـت  پژوهشـی  مؤسسـه  منطـق  گـروه  دانشـیار  هم اكنـون  وی   

و فلسـفه ایـران اسـت و بـه تحقیـق در حـوزه منطـق قدیـم و جدیـد 

توسـط  كـه  اوسـت  از  اثـری  تطبیقـی«  »منطـق  كتـاب  می پـردازد. 

انتشـارات »سـمت« منتشـر شـده اسـت. تألیـف كتاب های »آشـنایی 

بـا منطـق ربـط«، »منطـق خونجـی« و »منطـق در ایران سـده ششـم« 

و ترجمـه كتـاب »فلسـفه منطـق ربـط« اثر اسـتیون ریـد از دیگـر آثار 

دكتـر فالحـی اسـت. همچنین مقـاالت متعـدد علمی و پژوهشـی در 

حـوزه منطـق توسـط وی تألیـف و منتشـر شـده اسـت.

درباره پژوهشگر

منطـق سـینوی و منطـق جدیـد یـک روح هسـتند در دو بـدن؛ بدن یـک كودک خردسـال و بـدن یک جوان نورسـیده 

و تنومنـد. برخـالف دیـدگاه برخـی از معاصـران كـه هرگونـه سـنجش و مقایسـه میـان ایـن دو منطـق را غیرممکـن 

می داننـد، نویسـنده كتـاب بـر ایـن بـاور اسـت كـه منطـق جدیـد صـورت بسـط یافته منطـق سـینوی اسـت و ایـن 

دومـی، بـه نوبـه خـود، صـورت تکامل یافتـۀ منطـق ارسـطویی به شـمار مـی رود. در این كتاب تالش شـده اسـت تا 

مفاهیـم پایـه ای و قواعـد بنیـادی در منطـق سـینوی بـه كمـک شـاخه های منطـق جدیـد بازتفسـیر و ارزیابی شـوند. 

ایـن كتـاب نشـان می دهـد كـه درک دقت هـای نهفتـه در آثـار منطق دانـان سـینوی بـدون یـاری گرفتن از شـاخه های 

منطـق جدیـد تـا چه اندازه دشـوار اسـت و یافتـن ابهام هـای فـراوان و خطاهای گاه و بـی گاه در 

ایـن آثـار و اصـالح آنهـا بـه كمـک دانـش روز چـه آسـان و شـدنی اسـت. آشـکار اسـت كه با 

درک درسـت از گذشـته می تـوان بـه طـرح پرسـش هایی نـو بـرای اكنـون پرداخت و در سـاختن 

آینـده سـهیم بود.
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