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كان وبعد ... فكنت قد بحثت في رسالة الماجستير عن )موقف المتكلمين من المنطق االرسطي(، و
ال بد من معرفة مختلفف وجهفات النظفر ففي الموقفف مفن المنطفق االرسفطي مفن فمسففة، وعلمفا  
اصول الفقه وعلما  اصول الدين )الفقها  والمتكلمين(، وقد استوقفني رأي ذكرته اغلب المصادر 
ال والمراجع في ان فمسففة االسفمم قفد الفتغلوا بهفذا المنطفق وبغيفره مفن الفلسففة اليونانيفة  نفه 

خمف بينها وبين االسمم، وان مفا جفا  بفه الفمسففة المسفلمون ال يكفاد يخفرم عفن المنطفق الفذي 
وصل اليهم من اليونان، لذلك قد سعيت لبيان مدى صدق هذا االمر ووضوحه و هتمامي بالمنطق 

د ففي وبعد البحث ادركت ان البرهان ال يفهم على انه مجرد البرهنفة الرياضفية والتفي غالبفا  مفا تفر
كتب المناطقة المحدثين والتي تدل على صحة استدالل قضية من قضية اخرى، وانما البرهان: هو 
البحث عن اساس او مصدر اليقين، والسؤال الذي يتبادر الى الذهن هل اتفق الفمسففة المسفلمون 

ي انكفر بالملرق والمغرب على منهج الوصول الى اليقين، ولماذا اليقين المنطقي؟ ففي الوقت الفذ
فيه االصوليون مادة البرهان عند ارسطو  نها تعتمد علفى القضفايا الكليفة وهفي ليسفت ذات فا فدة 
عندهم  نه اذا كان ال بد في كل برهان من قضية كلية فيجب ان نعلم انها كلية ، فإذا كان العلم بها 

ا يؤدي الى الدور او التسلسل بديهيا  كان العلم ببديهية افرادها اوال ، واذ احتام الى علم بديهي فهذ
وكمهما باطل، وان مادة البرهان قياس مقدماته يقينية وهفو بحفث الحفق المطلفق، وبعفد هفذا كلفه، 
نجد الفمسفة المسلمين يبحثون في البرهان المنطقي، فإلى اي لي  سعوا في استعمالهم البرهان 

إلجابفة عفن هفذه االسف لة، كفان المنطقي وهل اعتمدوا على منهج ارسطو في صفياغة البرهفان؟ ول
البففد مففن االطففما علففى البرهففان عنففد الفمسفففة المسففلمين، ومففن هففؤال  الفمسفففة، المعلففم الثففاني 
الفارابي، اما لماذا الفارابي؟ فألنه من اوا ل الفمسفة المسفلمين الفذين اطلعفوا علفى مفادة البرهفان 

ت على البرهفان عنفد ارسفطو فضفم  في المنطق اليوناني عامة وارسطو خاصة، وكانت له لروحا
عن قلة الدراسات عن المنطق عند الفارابي، فعسى ان تكون دراستنا خطوة جادة ففي طريفق بنفا  

 التراث االسممي على اثر السابقين من اساتذة ومفكرين. 

وقد حاولت جمع مفردات نظرية البرهان المنطقية عند الففارابي مفن كتفاب البرهفان للففارابي       
من مجمل كتبه المنطقية وغير المنطقية حتى تكون هذه المادة بحثا مقارنا بين مادة البرهان عند و

اليونان عامة وارسطو خاصة، وما كان عند الفارابي من البرهان على وفق منهج مقارن ، بعفدها 
 اعتمدت منهج التحليل ففي بيفان موقفف اللفير الفر يس ابفن سفينا مفن هفذه النظريفة عنفد الففارابي
وموقف ابن باجة من النظرية نفسها ، وكان السؤال هل يلكل ابن سينا الفيلسوف الملرقي وابن 
باجففة الفيلسففوف المغربففي خطففين مسففتقيمين متففواايين لخففط الفففارابي ام يلففكمن مثلثففا  متقابففل 
الرؤوس ثابت المعالم في بيان هذه النظرية، وكان سفبب اختيفار ابفن سفينا وابفن باجفة ففي معرففة 

فهمفففا مفففن نظريفففة البرهفففان المنطقيفففة عنفففد الففففارابي  ن ابفففن سفففينا اعتفففرف انفففه أففففاد مفففن موق
الفارابي،وانه أفاد من مؤلفات الفارابي خيفر اففاده والفدليل قصفته مفع كتفاب مفا بعفد الطبيعفة الفذي 
سنأتي على ذكره على هامش حياة ابن سينا وهذا يساعدنا على االجابة عن مجموعة من االسف لة 

دف البحث نفسه هل كان ابن سينا يمثل اتجاه ارسطو نفسه ؟ هل انتهج المنهج نفسفه تصب في ه
 في بنا  نظرية البرهان المنطقية؟ 



اما ابن باجة ، فمنه علق على منطق الفارابي ومن ضفمن هفذه التعليقفات تعليقفه علفى كتفاب       
ليقات؟ وما هو موقف ابن باجفة البرهان للفارابي ، فكان أولى بنا ان نعرف ما هي طبيعة هذه التع

 من البرهان عند الفارابي من خمل هذه التعليقات؟ 

ولعل الذي لجعني على المضي في بحث هذا الموضوا مفا وجدتفه مفن اسفاتذتي ففي العفراق       
وهم في كل يوم وعلى الرغم من كل لي  يعملون على تحقيفق المخطوطفات، واكتلفاف نصفوص 

ن، تدل على اصالة الفكر االسممي، مثل ما جا  من تحقيفق كتفاب الجفدل منطقية للفمسفة المسلمي
للفارابي للدكتور عبد االمير االعسم وتحقيق اللرح الكبير لمقوالت ارسطو البي الفرم بن الطيب 
البغدادي، للدكتور علي حسين الجفابري، والفدكتورة فضفيلة عبفاس، والفدكتور عبفد الكفريم سفلمان 

ات البن سينا، للدكتور حسن مجيد العبيدي، ومن الباحثين في الوطن العربي، وتحقيق كتاب التعليق
نجد تحقيق كتب الففارابي ففي البرهفان ولفرا ط اليقفين وغيرهفا للفدكتور ماجفد فخفري وغيفر هفذه 
االقمار الكثير من الذين حولوا ظلمات الجهل الى نور ومصاعب المعرفة الى تحدي واصفرار علفى 

 المواصلة. 

ناك نقطة اجد من الضروري االلارة اليها ، وهي ان هناك نصوصا  للفمسفة اليونان مثل وه      
ارسطو وغيره،وهذه النصوص قد لرحها فمسفة االسمم مثل لفرح الففارابي لكتفاب ارسفطو ففي 
العبارة او لرح ابن رلد لكتاب ارسطو في القيفاس ، او لفرح ابفن باجفة لكتفاب السفماا الطبيعفي 

اللروحات وغيرها تختلف في مضمونها عما جا  به هؤال  الفمسفة وغيفرهم مفن الرسطو، هذه 
مؤلفات تعبر عن ارا هم وربما يكونون قد استعانوا بهذه اللروحات وغيرهفا ففي تحقيفق غايفاتهم 
من التأليف ، وفيما يتعلق بالبرهان ، فان للفارابي وابن سينا كتبا  للبرهفان وليسفت لفروحا  لفنص 

 ذا يساعدنا في بيان ما كان عليه البرهان عندهم .البرهان ، وه

و جل اتمام مهام البحث ، جا ت الرسالة بمقدمة واربعة فصول وخاتمة مع قا مفة بالمصفادر 
 والمراجع. 

فكففان تحففت عنففوان تمهيففد لنظريففة البرهففان المنطقيففة وقففد احتففوى علففى  -امففا الفصففل االول:
 مبحثين:

عنفففد اليونفففان ، وكفففان يسفففعى لمعرففففة بدايفففة المحفففاوالت البرهفففان المنطقفففي  -المبحفففث االول:
 البرهانية المنطقية،وقد احتوى على ثمثة مقاصد:

البرهان قبل ارسطو، اذ كان ال بد من معرففة الجفذور التاريخيفة للبرهفان عنفد  -المقصد االول:
 الفمسفة قبل ارسطو لبيان مدى افادة ارسطو منها في بنا  مادة البرهان. 

فكان البرهان عند ارسطو، وذلك لغرض توضيح المصدر االساس لنظرية  -د الثاني:اما المقص
البرهففان المنطقيففة، وكمففا جففا ت عنففد ارسففطو فففي كتابففه التحلففيمت الثانيففة، ولمعرفففة اقسففام 
الموضففوعات الداخلففة فففي البرهففان والمففنهج الففذي اعتمففد عليففه فففي بنففا  االسففس المنطقيففة 

حه مففن موضففوعات البرهففان يلففكل مففادة للمقارنففة مففع  للبرهففان، وان مففا سففوف يففتم توضففي
 الفارابي وغيره من الفمسفة المسلمين فيما بعد. 

فقد تحدث عن البرهان ضفمن سفياق الفلسففة اليونانيفة بعفد ارسفطو وهفو  -اما المقصد الثالث:
من متطلبات استكمال هذا المبحث اذ كان ال بد من التطفرق الفى معرففة مفا حفل بمفادة البرهفان 

 بعد ارسطو، وهل كانت هناك اضافات او تغيرات طرأت عليها. 



ثم جا  المبحث الثاني: تحت عنوان البرهان المنطقي عند المسلمين وذلك ليقابل البرهان عند 
 -اليونان وقد احتوى على مقصدين:

اب فكان انتقال البرهان الى العالم االسممي، وذلك لمعرفة كيف تفم نقفل كتف -اما المقصد االول:
البرهان وترجمته ، ولروحاته وتصانيفه ودور النقل والترجمة في احتوا  مادة البرهفان مفن 
خمل التركيا على نقل المنطق وترجمته بلكل عام ، ثفم التركيفا علفى البرهفان وذلفك  حفداث 

 نوا من التكامل. 

فقففد وضففحت فيففه وجهففات النظففر بالبرهففان مففن خففمل بيففان موقففف  -امففا المقصففد الثففاني:
المسلمين الذين تمثلفوا باالصفوليين من)فقهفا  ومتكلمين(وفمسففة مسفلمين،وكان الهفدف مفن 

 هذاالمقصد،دراسةمكونات البي ةالفلسفيةاالسممية، وليكون مدخم  لتوضيح الفصل الثاني. 

نظرية البرهان المنطقية عند الفارابي، ووضحت فيها احد الركا ا  -وناقلت في الفصل الثاني:
ي الرسالة وذلك برسم بنا  متكامل لهذه النظرية عند الفارابي ابتدأت من حياته التفي المهمة ف

اخففذت حيففاا  مففن هففامش هففذا الفصففل ومؤلفاتففه المنطقيففة ، ومكانففة البرهففان فيهففا وصففوال  الففى 
مكونات نظرية البرهان المنطقية عنده بلكل مفصل ودقيق ولتحقيق ما اسعى اليه ، فقفد جفا  

 من سبعة مباحث وكل مبحث يحتوي على مجموعة من المقاصد.  هذا الفصل مكونا  

فكان تحت عنوان، مؤلفات الفارابي المنطقية ومكانة البرهفان فيهفا اذ  -اما المبحث االول:
سعيت الى تقديم جهفود الففارابي ولفروحاته للكتفب المنطقيفة ومنهجفه فيهفا، وذلفك مفن خفمل 

ت جفردا  مفصفم  لكتفب البرهفان عنفد الففارابي عرض فهرست اغلب المصادر القديمة التي قفدم
 وللتحقق من عناوينها واثبات صحة انها للفارابي ثم لبيان مكانة البرهان من هذه المؤلفات. 

فقفد تناولفت فيفه نظريفة التصفور والتصفديق عنفد الففارابي ولتوضفيح  -اما المبحث الثاني:
يهفا، وقفد تفم ذلفك مفن خفمل ثمثفة هذه النظريفة ، كفان ال بفد مفن معرففة االسفس التفي تقفوم عل

 مقاصد: 

يبحث في اصناف المعارف، وذلك لمعرفة كيف صنف الففارابي المعفارف،  -المقصد االول:
وهل جا  على وفق تقسيم وتصنيف ارسطو، هفذا مفن جهفة ومفن جهفة اخفكرى ، كفان البفد مفن 

يكون للوصول الى  البحث في نظرية التصور والتصديق لما لها من اهمية في بيان ما ينبغي ان
 معرفة اصناف المعارف. 

فكان للتصديق التام ، اذ البحث ففي التصفديق التفام يمثفل اليقفين وهفو  -اما المقصد الثاني:
 غاية الفارابي من نظرية البرهان، لذلك كان ال بد من ادراك التصديق التام. 

ة ما هي طفرق الفتعلم فقد تحدث عن التعليم بالتصديق وقد جا  لمعرف -اما المقصد الثالث:
التي اعتمدها الفارابي في الوصول الى اليقين،واي التعليم احرى بهذا االسم؟ ومفا هفي االلفيا  

 الضرورية في التعلم، وغيرها من االمور التي تتعلق بالوصول الى اليقين. 

فكففان تحفت عنففوان البرهفان المنطقففي، ويوضفح اهففم ركفا ا البحففث وهففو  -امفا المبحففث الثالفث:
 رهان ، كمفهوم عام ، متكامل ولتحقيق ذلك فقد احتوى ستة مقاصد :الب

تعريف البرهان ، فقد كان يسفتوجب تقفديم تعريفف للبرهفان مفن خفمل تحديفد  -المقصد االول:
مصففطلح النظريففة،  ن الموضففوا العففام يبحففث فففي نظريففة البرهففان ، ثففم التعففرف علففى مففدى 



رسففطو والففارابي ومففاذا كفان مقصففد كفل واحففد التلفابه واالخفتمف فففي تعريفف البرهففان بفين ا
 منهما بالبرهان المنطقي؟ 

فتضمن اصناف البرهان، ومعرفة تقسيم الفارابي للبرهان ولماذا صفنفها  -اما المقصد الثاني:
 بهذا اللكل؟ واي هذه االصناف تؤدي الى الحق واليقين؟

ضفحت اصفناف البرهفان مفن فكان يتحدث عن البرهان المطلق فبعفد ان و -اما المقصد الثالث:
برهان )ان اللي ( ويعبر عن وجود اللي  فقط، وبرهان )لَم اللي ( الذي يعبفر عفن سفبب 
وجود اللي  ، انتقلنا لمعرفة البرهفان المطلفق وهفو النفوا الثالفث لبحفث خصا صفه ، وكيفف 
ن نظففر الفففارابي الففى اجففاا  البففراهين وكففل مففا يتعلففق بالبرهففان المطلففق وفففي مففدى اقترابففه مفف

 اليقين. 

فهكو التأليفكات البرهانية وغير البرهانية ، واستكمكاال  لمكا بدأنا به ، اذ  -امكا المقصد الرابكع:
ككان ال بكد من معرفكة ، كيكف صنكف الفكارابكي التكاليكف البرهانيفكة وكيفكف تكأمفكل نتا فكج مفكا 

جة عن التفاليف البرهانيفة كانكت برهانية ، ومياها عما ليست برهانية، وماهي الضروب النات
  ن كل ذلك يصب في فهم نظرية البرهان المنطقية. 

ليعفالج موضفوا المتقفدم والمتفأخر ففي البرهفان سفعيا  منفا لمعرففة  -ثم جا  المقصد الخامس:
كيف استثمر الفارابي هذا الموضوا للوصول الى المعرفة، ومتى يقال بالمعرفة او بفالوجود، 

الوجود فم بد من ان يكونا اما بالامان واما بفالطبع ثفم مفا هفي اصفناف واذا كان بالمعرفة او 
 المتقدم والمتأخر؟ 

اما المقصد السادس: فهو يبحث في البفراهين واالسفباب ففأي البفراهين تعطفي االسفباب فقفط؟ 
وما هي اجناس االسباب االول؟ واذ كنا قد عرفنفا وجودهفا ففم بفد مفن معرففة اسفبابها سفوا  

 ت عن الحس او الدال ل. كانت قد حصل

وقد استعرضت في المبحث الرابع: العلم اليقيني و همية هذا الموضوا بذاتفه وعمقتفه بمفادة 
البرهان ولكون الفارابي سعى من خمل البرهان للوصول الى اليقين فكان البفد مفن تنفاول هفذا 

 الموضوا بكل تفاصيله وهذا ما كان على مدى اربعة مقاصد: 

فكففان اقسففام العلففم اليقينففي، وقففد تضففمن تقسففيم الفففارابي للعلففوم اليقينيففة  -االول:امففا المقصففد 
 والكلف عن اي هذه االصناف احرى ان تسمى باليقين. 

فقد اهتم ببيان اقسام اليقين عند الففارابي مفن خفمل الحفديث عفن مفا هفو  -اما المقصد الثاني:
 اليقين الضروري ، وما هو غير الضروري . 

فتضمن التركيا على المقدمات الكلية التي يحصل بهفا اليقفين الضفروري  -اما المقصد الثالث:
مففن خففمل الحففديث عففن التففي تحففدث ال عففن قيففاس، وهففي صففنفان الحاصففلة بففالطبع والحاصففلة 

 بالتجربة. 

فقد سلط الضو  على لرا ط اليقين ، اذ كان البد ونحن نفتكلم عفن العلفم  -اما المقصد الرابع:
قيني واقسامه واليقين والمقدمات التي يحصل بها ذلفك اليقفين ان نتطفرق الفى مفا جفا  ففي الي

الملحق الذي تبع به الفارابي كتابه البرهان والذي تحدث به عن لرا ط اليقين وما هو مقابل 



وما هو مطابق لها ، وما نعتقد انفه يقفين او ظفن صفادق او كفاذب وغيفكرها ، وكيفف يسفتعمل 
 ليقين في الفلسفة واالعلوم النظرية وكل ما يتعلق بلروط اليقين ؟اليقين واين ا

وادرجفت ففي المبحفث الخفامس: موضفوا الحفدود عنفد الففارابي، وذلفك لعمقتفه بالبرهفان وقففد 
 احتوى هذا المبحث ثمثة مقاصد:

عرضت في المقصد االول : الحدود واالليا  المحدودة ، فقد كفان يجفب االطفما علفى مفا  
الحففدود ومففن اي االلففيا  تؤلففف ثففم مففاهي االلففيا  المحففدودة ؟ وكيففف كففان تقففديم  تففدل عليففه

 الفارابي وتوضيحه لها ؟

بينما المقصد الثاني : اوضحت فيه اجاا  الحد عند الفارابي كيف تكون ؟ وهل هفي اقفدم  
من من المحدود او متأخرة عنه ؟ ثم ما هي اجاا  الحد التامة واي لفظ يدل عليها ، وغير ذلك 

 االمور التي عرضها الفارابي لبيان اجاا  الحد. 

فكان عن الحدود التي اجااؤها متأخرة عفن المحفدود وقفد عرضفت مقصفد  -اما المقصد الثالث :
الفففارابي بهففذه الحففدود مففع التأكيففد علففى معرفففة اي الطففرق يظففن بهففا الفففارابي انهففا نافعففة فففي 

 الحدود. 

وم والصناعات ولكفن فيمفا يقتفرب مفن بنفا  نظريفة ثم جكا  المبحث السادس : لبحث العلك 
 البرهان المنطقية او الذي يوظف في بيانها ولتحقيق ذلك جا  هذا المبحث بثمثة مقاصد: 

يعالج استعمال البراهين والحدود في الصنا ع النظرية ذلك  ن هفذه الصفناعات  -المقصد االول:
ب معرفففة كيففف توسففع الفففارابي فففي طففرح النظريففة تحتففام فيهففا الففى اسففتعمال البففراهين ومطلففو

 موضوا الصناعة النظرية وما دور البراهين والحدود فيها. 

عففن ملففاركة العلففوم اذ اجففد مففن الضففروري معرفففة الففى كففم جهففة  -فيمففا تحففدث المقصففد الثففاني:
وكيففف تكففون ملففاركة العلففوم بعضففها بعضففا ؟ ومففا عمقففة ملففاركة العلففوم فيمففا بينهففا ونظريففة 

 لمنطق؟ البرهان في ا

فكففان تحففت عنففوان العلففوم النظريففة والعمليففة، فبعففد ان بففين الفففارابي فففي  -امففا المقصففد الثالففث:
المقصدين السابقين انواا الصناعات ما كان منهفا نظريفة او عمليفة نتجفه معفه لبيفان مفا اتصفل 

 منها بالعلوم النظرية والعملية. 

ويحتوي اربعة مقاصد ، كان الهفدف المخاطبات البراهنية  -وتناولت في المبحث السابع : 
منهففا ايجففاد السففبل التففي اعتمففدها الفففارابي فففي توضففيح التعلففيم والمعرفففة وعمليففة التعلففيم بكففل 

 اصنافها. 

يسلط الضو  على التعليم والتعلم، اوال  كمفهوم داخل في نظرية البرهفان  -فكان المقصد االول :
 لى المعرفة وثم الى اليقين. المنطقية عند الفارابي وكعملية تفيد الوصول ا

يبحث في مبادى  التعليم، اي االسس التي يقوم عليهفا التعلفيم وكيفف رتبهفا  -والمقصد الثاني :
 الفارابي حتى تلام بها النتيجة. 



فكان العناد البرهاني،وقفد ابتفدأت بفه كمفهفوم مفن خفمل التعريفف ثفم ذكفر  -اما المقصد الثالث :
 ي ودوره في التعليم والتعلم، وكذلك في الصناعات. استعماالت العناد البرهان

وهو االمتحان العلمي، ويهدف الى االطما علفى مقفدار قفوة االنسفان  -ثم يأتي المقصد الرابع :
 في العلم، وكيف يتم مغالطة االنسان با ليا  الذاتية في الصناعة. 

سينا من نظرية البرهان المنطقية  اما الخطوة الثالثة في هذا البحث ، فهي معرفة موقف ابن      
عنففد الفففارابي فبعففد ان وضففحت هففذه النظريففة بلففكل مفصففل ومتكامففل عنففد الفففارابي واسففتكماال  
لمتطلبات البحث، وصلنا الى معرفة موقف ابن سينا منها وهذا ما تم فعم  في الفصل الثالث، الفذي 

 احتوى على سبعة مباحث ولكل مبحث مجموعة من المقاصد. 

وكنا قد ذكرنا نبذة عن حياة ابن سينا ضمن هامش الفصل الثالفث وذكرنفا اهفم مراحفل حياتفه       
ومؤلفاته والتركيا على مدى اقترابه من الفارابي واستفادته منه،وتابعنا معرففة موقفف ابفن سفينا 

 من خمل توضيح ما جا  به في مادة البرهان. 

عند ابن سينا اذ استعرضفت فيفه مفادة البرهفان  ماهية البرهان المنطقي -فكان المبحث االول :
في اغلب كتب ابن سينا الجامعفة الكبيفرة والمفوجاة علفى السفوا  لمعرففة منهجفه ففي معالجفة 
موضففوعات البرهففان واهففم مففن ذلففك عففد  هففذا المبحففث الخطففوة االولففى فففي عقففد المقارنففة بففين 

ومرتبتففه وترتيففب نظريففة  الفيلسففوفين وبيففان التلففابه واالخففتمف فففي تناولهمففا نففص البرهففان
 البرهان وتقسيمها . 

واستعرضت في المبحث الثاني نظرية التصور والتصديق عند ابن سينا وفي مدى متابعة  
ابن سينا للفارابي فيها، وهل تابع تقسيم العلم الى تصور وتصديق ام انه تابع ارسطو في هذه 

 النظرية ؟ 

ظرية البرهان ويبحث في البرهان المنطقي وذلفك ليدخل في تفاصيل ن -ثم جا  المبحث الثالث:
  -من خمل اربعة مقاصد:

فكففان تعريففف البرهففان واصففنافه، وقففد صففب اهتمامففه علففى معرفففة  -امففا المقصففد االول : 
تعريف البرهان عند ابن سينا ومدى اقترابه من تعريف الفارابي ثم في مجال اصناف البرهفان، 

 كيف كان تقسيم اصناف البرهان ؟

فبحفث مبفادى  البرهفان وتضفمن اهفم المبفادى  التفي يعتمفد عليهفا  -ما المقصفد الثفاني :ا 
البرهففان ولمففاذا يجففب ان تكففون اوضففح واعففرف مففن البرهففان وكيففف يمكففن ان يسففتفاد العلففم 

 بالمبادى  ؟

فهو تحت عنوان لفرا ط مقفدمات البرهفان تناولفت فيفه اسفتعراض ،  -اما المقصد الثالث: 
اي البرهان وصياغات تلك المقدمات وفي متابعة تلك اللروط بين الفارابي  اهم لروط مقدماته

 وابن سينا. 

الفذي ادرجفت فيفه البحفث عفن افضفل البفراهين سفوا  كفان البرهفان  -ثم المقصفد الرابفع : 
الكلفففي او الجا فففي، الموجفففب او السفففالب ، المسفففتقيم او الخلفففف وكفففان تحفففت عنفففوان )افضفففلية 

 البراهين(. 



لبيان العلم اليقيني عند ابن سينا في محاولة لمعرفة هل كان  -لمبحث الرابع :وقد افردت ا
اهتمامففه بمففادة البرهففان لتحقيففق الوصففول الففى اليقففين كمففا هففو حففال الفففارابي ام ان طبيعففة 

 الموضوا حتمت عليه ذكر اليقين و جل تحقيق هذه الغاية، جا  هذا المبحث بمقصدين: 

فيففه عففن اقسففام العلففم اليقينففي عنففد ابففن سففينا مففن خففمل  فبحثففت -امففا المقصففد االول : 
 استعراض اهم تلك االقسام ، وكيف انه وظف بعض المصطلحات في بيان الموضوا. 

فقد ذكرت فيه االستقرا  والتجربة وموجبهمفا ودورهمفا ففي بنفا  اليقفين  -اما المقصد الثاني : 
 عند ابن سينا وتثبيته . 

 الكلف عن الحدود عند ابن سينا من خمل مقصدين:  واستهدفت في المبحث الخامس:

تحففت عنففوان الحففدود والبففراهين وبففين دور الحففدود وصففلتها الوثيقففة  -كففان المقصففد االول : 
 والمتداخلة مع البرهان. 

يبحث في الحفد وطفرق التحديفد بالبرهفان والقسفمة والتركيفب  -بينما نجد المقصد الثاني : 
 حد هذه الطرق؟ وكيف يمكن ان يكتسب الحد بأ

ومقارنفة مفع مفا جفا  فففي الفصفل السفابق والخفاص بنظريففة البرهفان المنطقيفة عنفد الفففارابي       
وضففمن مبحففث العلففوم والصففناعات كففان البففد ان افففرد مبحثففا  يحمففل العنففوان نفسففه وان ابحففث فففي 

 لصناعات. موقف ابن سينا لبيان مدى التلابه واالختمف بين االثنين في موضوا تلك العلوم وا

 لذلك استعرضت في المبحث السادس : العلوم والصناعات وقد احتوى مقصدين:  

 كان تحت عنوان الصناعات النظرية مبادؤها وموضوعاتها ومسا لها.  -المقصد االول : 

عالجففت فيففه اخففتمف العلففوم والففتراكها ، وكيففف تتناسففب وتختلففف بحسففب  -والمقصففد الثففاني :
 موضوعاتها. 

المخاطبففات البرهانيففة وذلففك لغففرض البحففث فففي كيفيففة  -ي المبحففث السففابع :وادرجففت ففف 
 تصنيف هذه المخاطبات عند ابن سينا ولبيان ذلك جا  هذا المبحث بمقصدين: 

فهففو التعلففيم والففتعلم، وكففان لغففرض معرفففة تصففنيف التعلففيم والففتعلم  -امففا المقصففد االول : 
 ومتى يحصل ؟ وكيف يكتسب ؟ 

فقففد بحثففت فيففه مبففدأ التعلففيم ومففا جففا  اال لكففي يقابففل مففا كففان عنففد  -ي :امففا المقصففد الثففان 
الفارابي في الموضوا نفسه ولكي اوضح فيه رأي ابن سينا بمبفدأ التعلفيم ، ومفاذا احتفوى مفن 

 امور تفيد نظرية البرهان المنطقية. 

عنفد معرفة موقف ابن باجة من نظريفة البرهفان المنطقيفة  -وحاولت في الفصل الرابع :  
الفارابي وفيما اذ كان ابن باجة في تعاليقه على كتاب البرهان للفارابي موافقا  لهذه النظرية ام 
ناقدا  لها ، فمن خمل استعراض هذه التعليكقات حاولت الوصول الى حقيقفة موقفف ابفن باجفة، 
و جل تحقكيق ذلك جا  هذا الفصل يحتوي على خمسة مباحفث وففي كفل مبحفث مجموعفة مفن 

 قكاصد ، فضم  عن االلارة الى حيكاة ابن باجة ومؤلفكاته ضمن هامكش هذا الفصكل. الم



تصورا  عاما  لمكانة الفارابي عند ابفن باجفة واثفره فيفه اذ كفان  -ذكرت في المبحث االول: 
من الضروري معرفة مكانة الفارابي عند ابن باجة لمعرفة حقيقفة موقففه مفن نظريفة البرهفان 

تم ذلك إال من خمل البحث في الجانب المنطقي وففي التعفاليق التفي ذكرهفا ابفن المنطقية، وال ي
 باجة على منطق الفارابي ومن ضمنها تعاليقه على كتاب البرهان. 

ادرام اهفم الموضفوعات الداخلفة ضفمن نظريفة البرهفان  -وقد ابتدأت في المبحفث الثفاني: 
ا، وكان هذا المبحث تحت عنوان نظرية المنطقية وتعليق ابن باجة عليها، ومعرفة موقفه منه

 التصور والتصديق ، وقد احتوى على مقصدين: 

فككان اصناف المعفارف علفى غفرار مفا جفا  عنفد الففارابي وابفن سفينا اذ   -اما المقصد االول : 
 كان ال بد من معرفة تعاليق ابن باجة على اصناف المعارف بوصفها تلكل مدخم  لنظرية. 

فهفو يبحفث ففي موضفوا مفن اهفم المواضفيع الداخلفة ففي نظريفة التصفور  -ي : اما القصد الثفان
والتصففديق وهففو التصففديق التففام وفففي مففدى موافقففة ابففن باجففة للفففارابي فيمففا ذهففب اليففه فففي ان 

 التصديق التام هو الطريق الى اليقين. 

قيقفة اهفم مفا يتضفمنه البرهفان، وهفو صفلب الموضفوا الفذي يبفين ح -وذكرت في المبحفث الثالفث:
 موقف ابن باجة، وقد تضمن ثمثة مقاصد: 

فكان تحفت عنفكوان تعريفف البرهفان واصنفكافه وذلفك  جفل معرففة تعريفف  -اما المقصد االول :
البرهان عند ابن باجة ، وكيف عبر ابن باجة عن البرهان ، وال يقتصر البحث في تعاليقه علفى 

 علق به ابن باجة على منطق الفارابي.  كتاب البرهان بل جمع لذرات هذه التعاليق من كل ما

فقد الرت فيه الى البرهان المطلق، واذا كان الفارابي قد ذكر ان البرهفان  -اما المقصد الثاني: 
المطلق هو القياس اليقيني ، فماذا كان تعليق ابن باجة ؟ وماهي اهم المداخمت التي تسفتوقفنا 

 معه في تعليقه على البرهان المطلق ؟ 

الذي كرست فيه الوقت لبيان التأليفات البرهانية وغير البرهانية وموقفف  -مقصد الثالث : ثم ال
 ابن باجة منها ضمن ما الار اليه من تعاليق ونقاط تثير الجدل. 

اقسففام العلففم اليقينففي ومبففادؤه، وذلففك لمعرفففة مكانففة اليقففين فففي  -وعرضففت فففي المبحففث الرابففع : 
اهتم باليقين واستعان بالبرهان المنطقي للوصول اليفه، ولبيفان ذلفك البرهان واذا كان ابن باجة قد 

 جا  هذا المبحث يتضمن مقصدين: 

فيبحث ففي اقسفام العلفم اليقينفي ومفا هفو رأي ابفن باجفة بتقسفيم الففارابي  -اما المقصد االول : 
 للعلوم اليقينية واذا كان قد خالفها فهل كان له رأي آخر؟ 

ضفحت فيفه تعليقفات ابفن باجفة ورأيفه بمبفادى  اليقفين، ومفدى اضفافاته فو -اما المقصد الثفاني:
 عليها. 

على بيان الحدود واهم تعليقات ابن باجة عليها، وذلك من خفمل  -والتمل المبحث الخامس : 
 مقصدين: 



بحثت فيه عن اجاا  الحد لمعرفة مفا اذا كفان هفذا الموضفوا مفن ابتكفار ابفن  -المقصد االول : 
 علكق فقكط واذ كان معلقا  فما هو موقفه منها وما عمقة االقدم فيها بااللد تأخرا . باجة ام هو م

فففذكرت فيففه الحففدود التففي تؤخففذ اجااؤهففا امففورا  خارجففة عففن المحففدود  -امففا المقصففد الثففاني : 
لمعرفة لماذا اهتم ابن باجة بالتعليق على هذا النوا من الحدود وبهذا المقصد نكفون قفد اجملنفا 

 تعليقات ابن باجة.  تفاصيل

ثم ختمت البحث بخاتمة تتبعها قا مة بالمصادر والمراجع العربية واالجنبية التي اسفتعنت  
 بها في اتمام هذا البحث مع خمصة باللغة االنكلياية . 

ان هذه االطروحة جهد متواضع لن يحقق الهدف منه اال بعد اغنا ه بممحظاتكم اسفاتذتي  
صبت فيه فذلك بتوفيق من هللا وتسديده، وان كانت االخفرى فحسفبي اننفي قفد الكرام، فأن كنت قد ا

 بذلت المستطاا. 

 

 


