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يقا العربية واإلسالميةحول  ز ، وابن ول الكتب الرئيسيةح ،الميتافي  ي جم نص  سينا وما بعد ابن سينا؛، والفاراب  مير

جمة هي للنسخة المؤرشفةموسوعة ستانفورد للفلسفةعىل ) ومنشور  ي الموسوعة عىل  (. ننوه بأن الير
، هذا الرابطفز

 عن 
ا

ي قد تختلف قليًل
ة بعض التحديث أو التعديل من للمقالة، حيث أنه قد يطرأ عىل ا النسخة الدارجةوالتر ألخي 

جمة. وختاًما، نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد، وعىل رأسهم د. إدوارد زالتا،  فينة ألخرى منذ تتمة هذه الير

جمة والنشر عىل مجلة حكمة.   عىل تعاونهم، واعتمادهم للير
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 ابلغةمهية أب وحتظىالفلسفية اليت ورثها العامل العريب واإلسالمي من اليواننيني،  الفروع أحدمن كانت امليتافيزيقا 
حيث يتضح دورها احملوري يف التاريخ العام لنقل الفكر اليوانين إىل اللغة العربية. تتزامن بداايت الفلسفة العربية 

، ضمن دائرة املرتمجني املرتبطني مبؤسس (الطبيعة وراء ما) امليتافيزيقا :مع حتضري أول ترمجة واسعة لكتاب أرسطو
سمى مبرحلة الفلسفة "املبكرة" أو "الكالسيكية" أبكرب تعليق البن رشد تتنتهي ما و الكندي.  :الفلسفة العربية

العصر "الذهيب" التايل للفكر العريب يُعىن ابلدرجة يزال وما. على كتاب امليتافيزيقا املتاح يف الفلسفة الغربية
ية استيعاب منوذج العلوم تفسري تعقيدات نص أرسطو املعياري إىل عمل األوىل ابمليتافيزيقا، حيث حتول من

امليتافيزيقية اليت أمجلها الفارايب أوالً مث طبقها ابن سينا. ويؤكد انطباع املركزية هذا عدد كبري ومتنوع من األعمال 
املتعلقة ابمليتافيزيقا املكتوبة ابللغة العربية وترمجات النصوص اليواننية األساسية، وأنواع خمتلفة من التعليقات 

 كلها  توفر اليتو . خلإة من الشمولية والعمق العقائدي، املرتمجة، واألعمال األصلية مع درجات خمتلف على املواد
 امليتافيزيقيا يف املكثف التفكري هذاإن . الفلسفي اجملال هلذا اإلنتاجية والطاقة الفكرية حيوية على واضحاً  دليالً 
 من جديد ملعيار التدرجيي االبتكار وهي التخصص، هذا اتريخ يف احملددة العربية املسامهة ميثل ما إىل يؤدي

 - معريف صقل لعملية وخيضع اليوانين، للرتاث ومفصل شامل جتميع شكل اجملال هذا فيه يتخذ امليتافيزيقا،
 يف الزاوية حجر دور إىل ويرقى - ذلك إىل وما احلجج، وصرامة اهليكل، ومتاسك النطاق، تعريف حيث من

 هناية يف منوذجها ساد الفلسفة، اتريخ يف امليتافيزيقا من حقيقية" اثنية بداية" أحدثت العملية هذه. الفلسفة
 عن للدفاع الزمن عليها عفا رغبة بدافع العرضية االنتقادات من الرغم على الفلسفية، األوساط يف املطاف
 كان  - الظاهر الالهوت كل  قبل - املعرفة من الفلسفية غري فاألشكال. امللوث غري شكله يف اليوانين اإلرث
 امليتافيزيقي النموذج هلذا األمد والطويل القوي التأثري إن. امليتافيزيقيا متثله الذي التحدي مواجهة أيضاً  عليها

 جاذبيته على يشهد اليهودية، والعربية املسيحية-الالتينية مثل اإلسالمية، وغري العربية غري الثقافية املناطق يف
 .العظيمة واإلبستمولوجية العقائدية
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 اايقارابت، والقضاملو الكتب الرئيسية،  .1

 اجملتمعات ويف ابلعربية الناطق العامل يف الفلسفة من كفرع  امليتافيزيقيا مصري أن أعاله املذكورة االعتبارات تبنيو 
 املناهضة النزعات إن. امليتافيزيقا أرسطو كتاب  وحتويل ونقل استقبال مع عام، بشكل يتزامن، اإلسالمية

 وما امليتافيزيقا يف قطعي أفالطوين موقف ابعتماد اتسمت واليت العربية، الفلسفة من األوىل املرحلة يف ألرسطو
( 925 تويف) الرازي زكراي ابن حممد بكر أيب آراء يف جتلت اليت أرسطو، ليمالتع رفض من ذلك على ترتب
 .األجل وقصرية حملية ظاهرة ظلت

 اليوانين العمل هو أرسطو عملو . املقابل الفرع حمور لقرون متثل امليتافيزيقا كانت  السائدة، العربية الفلسفة يفو 
 آخر يوانين ميتافيزيقي عمل أي يرتجم ومل. العربية العلوم تصنيفات يف ابمليتافيزيقا يتعلق فيما املذكور الوحيد
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 واسع نطاق وعلى كبرية  بوترية يُقتبس أو األشكال، واملتعددة واملسهبة املتواصلة الطريقة بنفس عليه يُعلق أو
 عن صياغته املعاد الكتاب اليوانين، امليتافيزيقي للفكر الناقلة األخرى الكتب ومن. األصلية األطروحات يف

 عمل جعل املنشود هدفه كان  الذي ،(Theologia Aristotelis) أرسطو أثولوجيا األصلي الكتاب
( emanation) الفيض مذهب طريق عن اإلسالمية( creationism) اخللق نظرية مع متوافقاً  أرسطو

 امليتافيزيقا، لعلم أساسي كنص  امليتافيزيقا كتاب  أسبقية على البداية منذ الكتاب يشدد حيث األفالطوين،
 إذا. امليتافيزيقيا كتابه  كتابة  خالهلا من يُتم اليت األفالطونية املادة من معدلة لنسخة كمؤلف  خيالياً أرسط ويصور

 بعد العربية الفلسفة يف تدرجيي لكسوف خضعت قد - املكتوبة أرسطو أعمال عن فضالً  - امليتافيزيقيا كان
 أرسطو عمل ومذهب نص دمج يف سينا ابن جناح بسبب بل هيبتها، تراجع بسبب يكن مل فذلك سينا، ابن
 املعلم" تعليم على اعتماده على ابستمرار فيه يشدد حيث الشفاء، الفلسفية، للعلوم اجلديد املوسوعي كتابه  يف

 .وتالميذه( أرسطو" )األول

 تتوافق ،امليتافيزيقي أرسطو نص مع التعامل يف رئيسية طرق ثالث العرب املؤلفون تبىن التخطيطية، الناحية من
 يف موجود ،(taxonomical" )التصنيفي" هتسميت ميكن الذي األول، النهج. خمتلفة أدبية أنواع ثالثة مع

 واإلشارة األرسطية، الكتاابت بني مكانه وتوضيح امليتافيزيقيا حمتوى حتديد إىل هتدف اليت التصنيفية املقاالت
 إىل هتدف اليت التعليقات( exegetical" )التأويلي" النهج ومتثل. املعرفة نظام يف امليتافيزيقيا فرع موقف إىل

 ظاهر النهاية، يف الصياغة، إعادة إىل امليل إن. والشمولية احلرفية من خمتلفة بدرجات امليتافيزيقيا حمتوى شرح
 عن النظر بغض أصيلة صياغة إىل وهتدف أرسطو، عمل مذهب صياغة تعيد اليت امليتافيزيقية األطروحات يف

 تناولوا امليتافيزيقيا االعتبار بعني أخذوا الذين الرئيسيني املؤلفني مجيع. اليوانين منوذجها على االعتماد مقدار
 .املختلفة املنظورات هذه من والنسب، الدرجات مبختلف امليتافيزيقا، أرسطو كتاب

 تكوين يف تفكروا أواًل،. أساسية نظرية قضااي ثالث امليتافيزيقيا يف العرب املرتمجون انقش النظرية، الناحية ومن
 أو) موضوع مثل األساسية اجلوانب على خاص بشكل الرتكيز مع عمله، يف أرسطو قدمه الذي العلمي الفرع

 واهليكل، ،(سواء حد على كليهما  أم األنطولوجيا، أم الفلسفي، لالهوت تتبع امليتافيزيقيا كانت  إذا ما مسألة
 أرسطو كتاابت  االعتبار يف للميتافيزيقا املعريف الوضع يف النظر هذا أخذ. املعرفة نظام يف واملوقف والنهج،
 مل نفسه أرسطو ألن) وبطليموس إقليدس على القائمة الرايضيات النظرية الفلسفة يف تضمنت اليت املوسعة
 امليتافيزيقية األفالطونية األعمال خالل من امليتافيزيقيا كتاب  واستكمل ،(الرايضيات عن أطروحة يكتب
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 وهف الثاين الشاغل أما (.سيربقلل األسباب وكتاب األفالطونية أرسطو ثيولوجيا) أرسطية أهنا على املنحولة
 الوجودية الدراسة يف البارزة واملوضوعات. امليتافيزيقيا داخل املتميزة ابلقضااي تتعلق حمددة مذاهب يف التحقيق

 وضعي ومناقشة واملادة، الشكل مع عالقتها توضيح مثل اجلوهر، لنظرية املختلفة اجلوانب هي األنطولوجية أو
 اخللود حول اجلدل الكونيات علم يف البالغة األمهية ذات األمور من. ذلك إىل وما واألنطولوجي، املعريف الكون

 اخللق أو جوهره من الفيض طريق عن سواء األول، املبدأ خالل من الكون إنتاج ومنط العامل، نشأة مقابل يف
 واليت احملرَّك غري اإلهلي احملر ِّك إىل أرسطو ينسبها اليت السمات توفر الفلسفي، الالهوت يف أخرياً، .شيء ال من

 الثالث الشاغلأما . املدى بعيدة لتطورات البداية نقاط الفكري، وطابعه وضرورته لوحدته خاصاً  اهتماماً  تويل
 املفهوم بني التوافق درجة تقييم أي ابإلسالم، أرسطو ميتافيزيقيا يف الواردة الفلسفي الالهوت عالقة مناقشة هو

 من اإلسالمي النبوي الوحي ينقلها اليت هللا وصورة جهة، من اليواننية الفلسفة قلهاتن اليت لأللوهية العقالين
 بتقدمي امليتافيزيقي فلسفةال جلزء يسمح العرب، الفالسفة بني الشائع احلقيقة، وحدانية افرتاض إن. أخرى جهة
 الالهوت مع منافسة يف يضعه مما الوحي، عنه يكشف الذي نفسه اإلهلي للملكوت ومتماسك عقالين تعليل

 معيناً  وموقفاً  كعلم،  للميتافيزيقا معينة رؤية ألن مرتابطة، الثالثة العقائدية املشاغل هذه نتائج إن. اإلسالمي
 اندماجه وإمكانية اإلسالمي الدين مع امليتافيزيقا تقارب من يقلل أو يعزز أن ميكن حمددة، عقائدية نقاط بشأن

 من ويقلل الفلسفي الالهوت يف العلم هذا نطاق من حيصر الذي امليتافيزيقيا مفهوم إن. اإلسالمية الثقافة يف
 من النقيض وعلى. اإلسالم مع توافقها على للتأكيد خاص بشكل مناسباً  يُعد العام الوجود مذهب أمهية

 ابرزاً، دوراً  الالهويت، البعد إىل ابإلضافة األنطولوجي، البعد فيها يلعب اليت امليتافيزيقا نظر وجهة فإن ذلك،
 الجتاه املعاكس االجتاه يف تذهب متطابقة، كوهنا  من بدالً  متعارضة، األول املبدأ خصائص فيه تكون والذي

 .اإلسالمية اإلهلية الصفات

 العريب االستقبال لتاريخ توجيهية مبادئ هنا آنفاً  املذكورة للمشاكل النظرية واحللول املختلفة النصية النهج تُعترب
 السادسة، يف األوىل اخلمس املراحل وتتوج. رئيسية زمنية فرتات سبع متييز ميكن األساس، هذا وعلى. للميتافيزيقا

 .العربية امليتافيزيقا اتريخ يف حتول كنقطة  البحث، من احلالية املرحلة يف يظهر الذي سينا، ابن أي
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 ،(عشر احلادي إىل التاسعمن القرن ) قرون ثالثة ملدة انقطاع دون ابمليتافيزيقا يتعلق فيما الرتمجة نشاط استمر
 املرتمجني من عدد وإشراك السراينيني، الوسطاء على بعضها اعتمد أرسطو، نص من عربية نسخ عدة إنتاج مع

 الشمولية من خمتلفة درجات الرتمجات هذه ُتظهر. العربية للفلسفة الرئيسية املدارس إىل ينتمون الذين املختلفني
 أقرب أمناط إىل صارمة حرفية ترمجات من) واحلرفية( فردية كتب  ترمجة إىل أرسطو ألعمال متكاملة نسخ من)

 لعمل الكامل النص جعل نية على تدل للميتافيزيقيا العربية الرتاجم فإن تراكمي، وبشكل(. الصياغة إعادة إىل
 ميزون ألفا مثل اهلامشية، تلك إىل الرئيسية الكتب من الرتمجة نشاط ميتد حبيث العرب، للقراء متاحاً  أرسطو

(I )منإىل حد كبري  قريبة عربية نسخة توفري يف املبذول اجلهد القدر بنفس للعيان الواضح ومن(. 14) نو و 
 املرتجم( Lambda) المبدا كتاب  على خاص بشكل والرتكيز الفلسفي، الوضوح حاجة تليب اليوانين أصلها

 امليتافيزيقا، على املتاحة الرئيسية اليواننية التعليقات تضمني الرتمجة نشاط يف أيضاً  امللحوظ ومن(. 12) مراراً 
 تُرمجت الذي ،(سوراينس تعليق قضية أتكيداً  األقل) وثيميستيوس أفروديسياس ألكسندر كتبها  اليت تلك أي

 األعمال أن ومبا. هلا املوافقة أرسطو كتب  إىل ابإلضافة (3) بيتا سوريوس، قضية ويف) المبدا لكتاب تفسرياته
 الكون مبادئ كتاب  مثل العربية إىل تُرمجت أرسطو مبيتافيزيقيا وثيقاً  ارتباطاً  املرتبطة األخرى اليواننية

 أللكسندر الكون ومبادئ الدمشقي، لنقوال أرسطو فلسفة كتاب  يف امليتافيزيقي والقسم لثيوفراستوس،
 اليوانين التقليد كامل  - لفيلوبونوس األخرى الكونية والكتاابت للبريوين أرسطو عند العامل وخلود أفروديسياس،

 ،(فيلوبونوس) اإلصالحيني/املرتمجني آلخر( ثيوفراستوس) األوائل أرسطو تالميذ من امليتافيزيقيا، يف التأويلي
 .العربية ابللغة الناطقني للعلماء متاحة كانت  كلها

 من الشاملة الرتمجة حركة جمال يف نطاقها واتساع تناولوها، الذين األفذاذ العلماء فإن الطويل، أمدها وبسبب
 منوذجاً  تقدم بل للميتافيزيقيا، العريب االستقبال من أولية مرحلة جمرد يف اختزاهلا ميكن ال العربية إىل اليواننية

 .اترخيها من األوىل القرون هبا اتسمت اليت الرئيسية لالجتاهات

 

 ومدرسته الكندي. 3

 املصادر من عدد على معتمداً  أرسطو، كتاابت  يف بدائياً  اً تصنيفي هنجاً  يتبىن( 870 عام تويف) الكندي كان
(. الفلسفة حتصيل يف إليه حُيتاج وما أرسطو كتب  كمية  يف رسالة) أفالطونية ألصول ترجع ٬اجملهولة اليواننية
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 عمل تقدمي خالل من الكتاابت، بني امليتافيزيقا كتاب  ملكان متناقضة نظر وجهة عن هذه رسالته يفويعرب 
 وكذلك وامليتافيزيقيا، والفيزايء واملنطق الرايضيات يف الفلسفة من مقسمة فصول ألربعة تتوجياً  ابعتباره أرسطو
 يتناول الذي العمل من اجلزء هذا على امليتافيزيقا حمتوى وصف يقتصرو . األخالق ملعرفة متهيًدا ابعتباره

 وحدانية مثل اإلسالمية املبادئ إىل صرحية إشارات على وحيتوي ،(املادية غري األشياء دراسة) الفلسفي الالهوت
 .اإلهلية والعناية اإلهلية، واألمساء هللا،

 ،(الداخلة الفلسفة :عنوان حتت املوثق) امليتافيزيقا على حمدداً  تعليقاً  يكون أن ميكن كان  ما فقدان وبسبب
 الصياغة إعادة اعتماده إىل امليتافيزيقيا يف املوجودة أعماله وتشري. فقط التأويلية الكندي نزعات ختمني ميكن

 بن وحيىي رشد البن( Alpha Elatton) إالتون ألفا لكتاب خاصاً  اهتماماً  وإيالءه تفسريية، كطريقة
 .المبدا كتاب  يف الالهوتية للموضوعات كتمهيد  ُحضر الذي ،(العريب التقليد يف األول امليتافيزيقا كتاب) عدي

 توحيدية خماوف( فقط منه جزء بقي الذي األوىل، الفلسفة يف كتاب) الرئيسية امليتافيزيقية الكندي رسالة تتناول
 األفالطونية ابمليتافيزيقيا يذكر الذي والعامل هللا بني العالقة منوذج إىل اللجوء مع هللا، وحدة موضوع على اإلصرار)

 إن(. فيلوبونوس من املستمد) الوقت يف الكون خلق مذهب ويعتمد ،(األسباب وكتاب أرسطو لثيولوجيا
( إالتون ألفا مليتافيزيقا صياغتها املعاد املقتطفات مع) البداية يف ترد اليت ألرسطو املمجدة الصرحية اإلشارات
 أحادي الالهويت النهج أن يؤكد( أرسطي غري مبزاج عوجلت وإن) المبدا كتاب  موضوعات إىل املفاجئ والتحول
 الكندي فإن وهكذا،. اإلسالمي والدين اليواننية امليتافيزيقا بني التوافق إظهار يستهدف امليتافيزيقا جتاه اجلانب

 إلعطاء املنتدب املعرفة فرع ابعتباره اخلصوص، وجه على وامليتافيزيقا عام، بشكل الفلسفة يصور ما غالباً 
 كتب  كمية  يف رسالة من الرئيسي القسم جانب إىل) النبوية الرسالة عجزةمل العقالين والتفسري الكامل التعبري

 (.هلل وطاعته األقصى اجلرم سجود عن اإلابنة يف رسالة أيضاً  انظر أرسطو،

 على التأكيد من والقصد عامة، كوهنا  عن عوضاً  اإلهلية، للكينونة أساسي كعلم  امليتافيزيقيا نظر وجهة إن
 املباشرين الكندي تالميذ يف مسة أيضاً  كانت  اإلسالم، إىل الفلسفية الالهوتية مع استيعاهبا عند تقارهبا

 قصيدة) العلوم تصنيفات يف واضح وهذا. ذاهتا مصادره على املعتمدة أو تعليمه من امللهمة املؤلفني "مدرسة"و
 ؛986-961 بني عامي املكتوبة الصفا، إخوان رسائل العاشر، القرن فريغون، ابن ؛912 تويف ٬لوقا ابن

 تويف السجستاين، املنطقي سليمان أبو انظر) صلة ذات مستقلة رسائل ويف ،(1030 عام تويف مسكويه،
 (.992 تويف العمري، يوسف بن حممد احلسن أبو ومدرسته؛ ،985 حوايل
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 قرة بن اثبت. 4

 صياغته املعاد" اثمسطيوس" نص ترمجة مبراجعة( 901 عام تويف) قرة بن اثبت قام رمبا التارخيية، للمصادر وفقاً 
 على معروف عريب تعليق أول كتب  املؤلف هذا أن ذلك من واألهم. العربية اللغة إىل المبدا ميتافيزيقية عن

 املوجز العرض لطريقة وفقاً  قرون، أربعة بعد( 1328 عام تويف) له تيمية ابن بصقل متبوعاً  امليتافيزيقا
 إيالء الكندي كتاابت  مع التعليق هذا يتقاسم. عليه املعقب للنص صلة األكثر النقاط عزل أي ،(التلخيص)

. أرسطو ميتافيزيقيا يف المبدا كتاب  على يركز ألنه امليتافيزيقا، ضمن الفلسفية الالهوتية ملكان خاص اهتمام
 على اإلصرار خالل من اإلسالمي التوحيدو  ذلك بني قيلتوفترمي ل جهود بذل ةالكندي املدرسةتتضمن  أيضاً 

 أرسطو بني االنسجام خيص الذي الصوري فرفوريوس موضوع واعتماد ،املشيئة صاحب هللا وفعل وحدانية
 العامل، خلود ملذهب اثبت أتييد الكندي مع التباينات أحد ميثل ذلك، من النقيض وعلى. أفالطون وتعليم
 خلفية. األفالطونية الكتاابت على الطفيف هواعتماد فيلوبونوس، ابلتضاد مع رأي الوقت، يف نشوئه عن عوضاً 
 يُذكر مل الذي اثمسطيوس، وأبرزهم) املشائية املدرسة ملعلقي احملتمل التأثري بعض مع ابلتأكيد، أرسطية التعليق

 سبيل على -فهم  خالل من الفلسفي، أرسطو الهوت احلامسة املبادئ بعض اثبت ينقح ذلك، ومع(. قط
 .لوجوده أيضاً  ولكن الكون، حلركة فقط ليس أول كسبب  األول احملرك -املثال 

 

 الفارايب. 5

 تعلم قبل يُقد م أن ينبغي ما) بينها امليتافيزيقا كتاب  ومكانة أرسطو أعمال عن التقليدية مالحظاته جانب إىل
 فيها يرتبط تصنيفية تعليالت( 950 عام تويف) الفارايب قد م ،(فلسفته وأجزاء أرسطو فلسفة أرسطو؛ فلسفة
 أمهية األكثر مقالته يفو . أرسطو كتاابت  جمموعة من بدالً  واإلسالمية، الفلسفية العلوم بنظام امليتافيزيقيا كتاب
 مفصلي، وهيكل( إابنة) دقيقة طريقة ذي معريف كفرع  امليتافيزيقيا يصور العلوم، إحصاء النوع، هذا من وأتثرياً 

 من املختلفة جوانبها يف أييت"( being qua being" الوجود دراسة علم) مكتمل أنطولوجيا علم يتضمن
 أخرى، أمور بني من يهتم، فلسفي الهوت واثنياً، األخرى، العلوم أساس يتناول جزء أواًل، املرتبة، حيث

 مكانة فإن التفسريية، األطروحات هذه كل  يفو . واألفعال اإلهلية واألمساء هللا، مسات مثل اإلسالمية ابلقضااي
 الفلسفية ابلتخصصات يتعلق فيما معريف كفرع  امليتافيزيقا أو األخرى، أرسطو أعمال بني امليتافيزيقا كتاب
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 تُقدم منها بعض يف: الفارايب يتبناه الذي اخلاص للمنظور وفقاً  ختتلف ولكنها مستقرة، ليست األخرى،
 .أرسطو فلسفة كتابه  يف يرد كما  املثال، سبيل على أبكمله، املعرفة لنظام تتوجياً  ابعتبارها امليتافيزيقيا

 يف احملوراين العنصران ميثالن عاملي كعلم  امليتافيزيقيا يف النظر ووجهة أبكمله، امليتافيزيقا كتاب  يف النظر تدقيق
 القدمية اليواننية العصور عن التمهيدية املعلومات منوذج أعقاب يف الفارايب كتبها  اليت القصرية امليتافيزيقا مقدمة
 كل  يف احلكيم أغراض يف...  مقالة. )اإلسكندرية يف األرسطية ومدرسته هرميا بن أمونيوس وتعليم املتأخرة

 يومنا إىل ابق العربية اللغة يف للميتافيزيقا متكامل تفسري أول متثل ،(ابحلروف املوسوم الكتاب من مقالة
 حديثا املرتجم( Posterior Analytics) الربهان كتاب  يف املعرفة نظرية على الفارايب اعتماد عن ويكشف

 إىل انتمائه مظاهر من مظهراً  املشائي التقليد عن الناجم التفسري ألسلوب رايباالف استخدام يُعدو . آنذاك
 اختزاهلا ميكن وال مشولية أكثر اامليتافيزيق أن على للعمل الرئيسية النقطة تركز. املعاصرة البغدادية أرسطو مدرسة

 من أرسطو عمل تفسري حماوالت أوالً  الفارايب يرفض اهلدف، هذا بتعقبه .المبدا لكتاب الفلسفي الالهوت يف
 عن الالهويت الكندي تصور االعتبار يف أخذ رمبا هذا يف) والتوحيدية األفالطونية ابالجتاهات االستعانة خالل

 أفروديسياس ألكسندر) اليواننيني املعلقني تفسري إىل أقرب تفسريي نوع تبين إىل ويدعو ،(امليتافيزيقيا
 مؤشرات الوجود، علم موضوعها أن على يُفهم اليت العاملية، امليتافيزيقا طبيعة من يستمد مث(. واثمسطيوس

 حول وكذلك ،(األوىل الوجود أسباب مذهب وهو الفلسفي، الالهوت من جزءاً  تتضمن أهنا) نطاقها حول
 عمومية أكثر كوهنا) امسها وحول ،(واحد عاملي علم من أكثر هناك يكون أن ميكن ال) عاملي كعلم  وحدهتا

 كتب  من لكل موجز بوصف مقالته خيتتم وأخرياً،. العام حمتواها وحول( الفيزايء" بعد" أيضاً  فهي الفيزايء من
 يستخلص الطريقة، وهبذه. دينية مسحات إضافة دون المبدا كتاب  حمتوايت تُلخص حيث له، املعروفة أرسطو
 األجيال املشروع هذا يوجه حبيث ؛"مثايل" ميتافيزيقا لعلم وشامالً  متماسكاً  خمططاً  أرسطو أعمال من الفارايب
 .الفارابية للمعايري وفقاً  امليتافيزيقا من جديد علم لبناء سينا، ابن وخاصة العرب، امليتافيزيقيني من التالية

 امليتافيزيقيا من الوحيد اجلزء هو الفلسفي الالهوت السياسية، الفلسفة عن الرئيسية رايباالف أعمال يفوكان 
 ومصري ،(human noetics) )2(اإلنسانية النويتية العلوم مع جنب إىل جنباً  - كتمهيد  يعمل الذي

                                                           

 االبحاث واسع وميدان التخصصات متعدد حقل باعتباره 1973 ( عام(Noetic Sciences)) مصطلح ظهر( 2)

 الذاتية الداخلية المعرفة وبين المحسوسة والتجربة الموضوعية الى المستندة العلمية المعرفة بين يجمع ان يحاول
 (.ة. )المترجموااللهام الباطني والحس الحدس الى تستند التي
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 انحية ومن(. الفاضلة املدينة أهل آراء مبادئ) املثالية الدولة تنظيم حلساب - والنبوءة احلياة، بعد ما اإلنسان
 ال الذي احلروف كتاب  الكتب، هذه بني من. حتديداً  األنطولوجية املوضوعات األخرى أعماله تتناول أخرى،
( أرسطو لعمل العربية األمساء أحد يطابق العنوان أن من الرغم على امليتافيزيقا، على تعليقاً للدقة  مراعاة يُعترب،

 أيوات بكتاب موضوعياً  ترتبط والوحدة الواحد يف ورسالة امليتافيزيقا؛ من( 22) دلتا لكتاب مماثال منطاً  يتبع
(Iota( )24)، اإلشارات تظهرو . العامل خلود ألطروحة تقييم إعادة هو ألرسطو فيلوبونوس انتقاد تفنيد 

 احلكيمني، رأيي بني اجلمع) الشهري الكتاب يف املتميزة ابملوضوعات يتعلق فيما امليتافيزيقا كتاب  إىل املتناثرة
 نظر وجهيت بني االنسجام عن الصوري فرفوريوس ملوضوع يتطرق الذي ،(وأرسطوطاليس اإلهلي أفالطون
 لتاريخ رايباالف تصور عن غريباً  يبدو ولكن قرة، بن واثبت الكندي تناوله قد كان  الذي وأفالطون، أرسطو

 املخطوطة أدلة من الرغم على الرسالة، هلذه الفارايب أتليف فإن أخرى، وأسباب األسباب وهلذه. الفلسفة
 .األخرية الدراسات يف متكرر بشكل شك حمل أصبح الكتابية،

 خالل من الفلسفي الالهوت حدود تتجاوز وابلتايل العاملي، الوجود علم هي امليتافيزيقيا أبن القائل الرأي إن
 الدين يف امليتافيزيقيا اختزال قابلية عدم على للتأكيد الفارايب كتاابتحالة   يف يصلح أجزائه، كأحد  تضمينها

 أرضية على اإلسالمية؛ العقيدة من أوسع موضوعاتيا طيفاً  امليتافيزيقيا تضم احملتوى، مستوى على: اإلسالمي
 والشاعري البالغي الطابع على( عام بشكل والفلسفة) التجرييب امليتافيزيقا أسلوب يتفوق ال املعريف، األساس

 يساعد وهذا(. الكالم) اإلسالمي لالهوت اجلدلية األساليب على أيضاً  ويتفوق بل فحسب، النبوي للخطاب
 السياسية األعمال يف تعامله عدم وسبب الفلسفي، القرآن تفسري يف الفارايب انغماس عدم سبب تفسري على
 أو الدينية للمصطلحات تنازالت أي تقدمي دون حبتة، فلسفية نظر وجهة من ابلدين املتصلة ضوعاتاملو 

 .الالهوتية الدوافع

 

 األرسيطون البغداديون. 6

 خالل بغداد يف ازدهرت اليت املسيحيني نياألرسطوي مدرسة عند فيها جدال ال أمهية امليتافيزيقا كتاب  احتل
 على منهجي تعليق تقدمي مشروع اإلسكندرية األرسطيني يف من جمموعة وتولت عشر، واحلادي العاشر القرنني
 تويف) يونس بن مىتو  بشر، أبو مؤسسها، من بدءاً  املدرسة، هذه أعضاء من العديد بدأ وقد. أرسطو أعمال
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 ممثليها أحدإىل  وصوالً  ،(974 عام تويف) عدي بن حيىي زكراي أبو الحق، وقت يف بزعيمها مروراً  ،(940 عام
 اللغة إىل امليتافيزيقا كتاب  ترمجة يف بناء بشكل املسامهة يف -( 1008 عام تويف) زرعة بن عيسى األخريين،

 الرئيسية اليواننية التعليقات من أجزاء ترمجة يف املؤلفني هؤالء لبعض الفضل يُعزى ذلك، على وعالوة. العربية
 يُقال أو ،(مىت بشر أبو كتبها  المبدا، كتاب  يف واثمسطيوس أفروديسياس ألكسندر) امليتافيزيقيا كتاب  على
 األطروحات على وكذلك أرسطو، عمل على األخرى اليواننية للتعليقات العربية الرتمجة على مطلعني كانوا  أبهنم
 مطلعاً  كان  أنه قيل عدي، بن حيىي املثال، سبيل على) امليتافيزيقيا عن املباشرين أرسطو تالميذ بعض كتبها  اليت
 اثوفرسطس كتبها  اليت امليتافيزيقا عن األصلية واألطروحة سوراينس كتبه  الذي بيتا كتاب  على التعليق على

 أسلوب خطى على امليتافيزيقيا، كتاب  على احلرفية التعليقات من العديد املدرسة أنتجت وأخرياً،(. إريسوس
 على تعليقات كتب  مىت بشر أاب أن تعلمنا الحقة مصادر فإن وهكذا،. التفسريي أفروديسياس ألكسندر

 المبدا لكتاب سينا ابن تفسري يف عنه نُقل كما.  امليتافيزيقيا يف( الثامن) وثيتا( الثالث) بيتا إالتون، ألفا كتب
 بوأ تعليق ويشتهر. يومنا إىل موجوداً  إالتون ألفا كتاب  على عدي ابن حيىي تعليق يزال ماو (. عشر الثاين)

 وطابعه بطوله العربية، الرتمجة يف أجزاء شكل على احملفوظ امليتافيزيقيا، على( 1043 تويف) الطيب بن الفرج
 .جازم بشكل سينا ابن منه ميتعض تفسريي أسلوب وهو للغاية، املفصل

 وميكن. امليتافيزيقا كتاب  على تعليقه يف دينية اهتمامات بتضمينه عدي بن ليحىي احلريف التفسري أسلوب مسح
 أتويل مثل األنطولوجية، للقضااي املكرسة أطروحاته بعض يف عام بوجه" األفالطونية" النظرايت إىل النظر

 عوضاً  األرسطية، للمشاكل أفالطونية حلوالً  ابعتبارها الكون، وجود طريقة مناقشة إطار يف اإلهلية األشكال
 .األرسطية غري الفلسفية التقاليد إىل انتماء عالمات كوهنا  عن

 

  سينا ابن. 7

 العلوم، تصنيفات عن سينا ابن أطروحات يف األطوال خمتلفة العريضة امليتافيزيقا خطوط على االطالع ميكن
 املعرفية األساليب هذه. األخرى أعماله من العديد تتخللها اليت املختلفة الفلسفة فروع استعراضات يف وكذلك

 هذه الفلسفة" موسوعات" كل  يف. خمرتعه اعتباره ميكن أديب نوع وهو ،(summae) خالصته يف مثبتة
 جنباً  امليتافيزيقيا، تشكل - واألساليب واملنهجيات األشكال خمتلف واملتضمنة اجلماهري خمتلف إىل املوجهة
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 العربية، ابللغة املكتوبة األعمال يف. الفلسفة من وحمورايً  أساسياً  جزءاً  الطبيعية، والفلسفة املنطق مع جنب إىل
 النحو على - التقليدية اخلطوط طول على - النظرية املعرفة فروع تسلسل يرد التمهيدية، املنطق معاجلة وبعد

 حُتذف ما وكثرياً  وامليتافيزيقيا، الطبيعية الفلسفة ببساطة أو وامليتافيزيقا، ،والرايضيات ،الطبيعية الفلسفة: يتاآل
 Dānišnāmah-yi) الدولة عالء فلسفة الفارسية، الفلسفة يف ذلك، من النقيض على. الرايضيات
ʿAlāʼī)، يقر وكما معكوس، الرتتيب ،(املشرقية احلكمة) متاماً  فوظةاحمل غري الشرقية الفلسفة يف أيضاً  ورمبا 

 الرتتيبان وهذان. النظرية الفلسفة من النهاية، وليس البداية، امليتافيزيقيا تشكل: ألصالتها نفسه، سينا ابن
 .النظرية الفلسفة ضمن امليتافيزيقا ألولوية التكميلية اجلوانب ويربزان متوافقان الواقع يف املعاكسان

 القسم امليتافيزيقيا متثل معظمها، ضاعت اليت الفلسفية، الكتاابت جموعة على احلرفية سينا ابن تعليقات يفو 
 واملضبوط، الباقي الكتاب املثال سبيل على) تالميذه أو نفسه سينا ابن وجه أفضل على عنه يعلمنا الذي

 من ابحلكمو (. اإلنصاف كتاب  املثال، سبيل على) هذا يومنا الباقية األجزاء قبل من أو ،(واحملصول احلاصل
 سينا ابن لتفسري واملنهجيتان األسلوبيتان السمتان كانتا  واالنتقائية اإلجياز أن يبدو املوجودة، الكتاابت بقااي

 .للميتافيزيقا

 خالصته من امليتافيزيقية األقسام يف األمثل التقدير على امليتافيزيقيا لكتاب األصلية سينا ابن صياغة إعادة حتوز
 شكلها وبفضل. والتعديل والتفسري التصنيف بني جيمع ملنظور وفقاً  أرسطو عمل تتناول اليت الفلسفة عن

 التخصصات نظام يف حمدداً  موقعاً  امليتافيزيقا األعمال هذه متنح املختلفة، الفلسفة فروع من كمجموعة
 ابن خطاب يف معدل، وترتيب لصياغة وفقاً  إبدراجه، أرسطو لنص شرحاً  تقدم نفسه، الوقت ويف. الفلسفية

 التقاليد داخل خرىأ وأعمال مؤلفني من املأخوذة ابلنظرايت امليتافيزيقيا مذهب تثري فإهنا وأخرياً،. اخلاص سينا
 .نفسه سينا ابن فكر مثار من أو األرسطية،

 على اعتماداً  األكثر شخصياً  وابعرتافه وأتثرياً  مشوالً  األكثر سينا ابن خالصة كتب  بني من الشفاء كتاب  ويُعد
 جذريني جانبني ،(اإلهليات) اإلهلية األشياء علوم الشفاء، من امليتافيزيقي القسم يعرضو . رسطيةاأل املصادر

 حملة أو أرسطو عمل" شكل" أوالً  سينا، ابن تغيريات تشمل. امليتافيزيقيا أرسطو لكتاب سينا ابن تعديل من
 تؤثر. الفردية العمل ألطروحات العقائدي واملذهب النزعة أي ،"حمتواه" أيضاً  يعدل فهو وابلتايل،. عنه علمية

 وعالقتها عملها، وطريقة وهيكلها، امليتافيزيقا، موضوع: رئيسية جماالت أربع على" الشكل" يف التغيريات
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 ألجزائه، خمتلف ترتيب خالل من امليتافيزيقيا كتاب  حمتوى صياغة تأُعيد أخرى، انحية من. األخرى ابلعلوم
 .األصلية املذاهب بعض وتضمني العربية، أو اليواننية سواء الالحقة امليتافيزيقية التكهنات مع أرسطو فكر ودمج

 مع وثيق بشكل يتوافق امليتافيزيقا علم موضوع أن سينا ابن يبني الشكلية، املراجعة من األول اجلانب سياق يف
 هي، امليتافيزيقا وهكذا،. امليتافيزيقيا كتاب  يف املعريف الفرع هذا أرسطو يصور مبوجبها اليت املختلفة الطرق مجيع

 ،(Α، 2، 982b9-10 ؛Α، 1، 981b28-29 ميتاف، راجع) وهللا األوىل لألسباب دراسة جهة، من
 ،Γ، 1. ميتاف انظر" )املوجود"لـ دراسة أخرى، انحية من ولكنها. "هدفها" هي وهللا األوىل األسباب ألن

1003a20-26)، لألشياء دراسة هي امليتافيزيقا فإن وأخرياً،. موضوعها هو" املوجود القائم الوجود" ألن 
 من وهللا، األوىل األسباب من كال  ألن ،(Ε، 1، 1026a13-23 ميتاف، راجع) الساكنة املادية غري

 بني املواءمة هذا حتقيق يتم. القبيل هذا من حقائق هي أخرى، جهة من ،"املوجود القائم الوجود"و جهة،
 Posterior) الربهان لكتاب املعرفية املبادئ مع امليتافيزيقا مطابقة بقصد املختلفة أرسطو نظر وجهات

Analytics)، العلمي امليتافيزيقيا لتقومي األخرى اجلوانب. علم كل  يف أساسي كعنصر  املوضوع تطرح اليت 
 وهبذه. املعريف الفرع هذا على الربهان لكتاب املعرفية املتطلبات لتطبيق نتيجة أيضاً  هي سينا ابن قدمه الذي

 فيما ابرزة ومكانة رسوخ، أميا راسخ أسلوب وهو ومتماسكاً، مفصلياً  هيكالً  امليتافيزيقا سينا ابن مينح الطريقة،
 .األخرى الفلسفية الفروع جبميع يتعلق

 والشامل، األساسي طابعها حبكم تستطيع، اليت األصلية املذاهب بعض سينا ابن يقدم امليتافيزيقيا، إطار يفو 
 املخلوقة، الكائنات يف والوجود اجلوهر بني التمييز هو شهرة أكثرها. اإلهليات ومصادر املوضوعات وتوحيد ربط
 ابن ميتافيزيقيا موضوعات من العديد وراء يكمن التمييز هذا. سينا ابن علم يف احلقيقي الزاوية حجر متثل اليت

" املوجود" و"( جوهر له العنصر" أي" )الشيء" األساسية املفاهيم بني الفرق املثال، سبيل على يربر، فهو: سينا
ُسل مات لنظرية ويؤسس العمل؛ بداية يف"( وجود له العنصر" أي)

 العمومية( )universals) امل
(universality )يف موجوداً  األخري هذا يكون عندما ولكن النحو، هذا على ليس جوهر إىل تنتمي مسة 

 الوحيد الوجود ابعتباره هلل األساسي التوصيف إىل ويؤدي ؛(فيها املثبت األشياء من اومستخرج البشري، العقل
 .للوجود متاماً  مطابق جوهر له أن أو الوجود، خبالف جوهر له ليس الذي

 تدبريه، صفاته، هللا، وجود) الدينية الصلة ذات املوضوعات من سلسلة لإلهليات الفلسفي الالهوت يتضمن
 واالقتباسات واملصطلحات األمثلة خالل من تُتناول اليت ،(اخل النبوءة اآلخرة، يف اإلنسان مصري عدالته،
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 نية إىل العمل، يف نوقشت اليت الالهوتية اآلراء مع هذا، يشري. الواضحة اإلسالمية املصداقية ذات املقدسة
 يف عنها املعرب للعامل الفلسفية النظرة مع تتفق اإلسالمي للدين العقالنية األسس أن إظهار يف سينا ابن

 .القرآنية اآلايت لبعض الفلسفي للتفسري سينا ابن كرسها  اليت احملددة املقاالت يفنفسها  النية تظهر. امليتافيزيقا

 واضح هذا. توليفها وجتد العربية امليتافيزيقيا لتقاليد السابقة االجتاهات مجيع تتالقى سينا، ابن كتاابت  يفو 
 يكرر القسم، هذا يف. اخلالصة يف امليتافيزيقا عن تعليله بثبات خيتم الذي الفلسفي الالهوت يف خاص بشكل

 التعامل يف االنتقائية الكندي طريقة تشبه اليت( Λ، 10/06) و(  2 و α)  امليتافيزيقا بني الصلة سينا ابن
 طريق عن) األسئلة طريق وعن( litteram) والرسالة الشرح مبادئ أيضاً  ويضم ن امليتافيزيقيا، كتاب  مع

 الفلسفة بنية تعكس اليت املواضيع من سلسلة ومناقشة  التفسريية بغداد أرسطويي طريقة تشبه اليت( البحث
 اليت الرتاكمات طريق عن القسم هلذا األرسطي اجلوهر يف ُيسهب مث. السياسية الفارايب ألطروحات الالهوتية
 ذكرهم الذين األرسطيون املعلقون) امليتافيزيقيا عن واثمسطيوس األفروديسي اإلسكندر كتاابت  من أُخذت
 األعمال أرسطية؛ أهنا على املنحولة الكتاابت ومن ،(بغداد أرسطويو العربية اللغة إىل كتاابهتم  وترجم الفارايب

 أرسطو أيثيولوجيا أي العربية، الفلسفة يف امليتافيزيقا بكتاب تُلحق عادة كانت  اليت احملدثة األفالطونية
 .الكندي دائرة يف املنتجان لربقلس، األسباب وكتاب األفالطونية

 الفارايب وإثبات الالهويت امليتافيزيقا عنصر على الكندي تركيز بني توفق سينا ابن ميتافيزيقا فإن لذلك، ونتيجة
 تشكل كعلم  امليتافيزيقا يف الفارايب رأي بني سينا ابن يوفق املنطلق، نفس من األساسي؛ األنطولوجيا لدور

 الطريقة، وهبذه. أرسطو لنص متكامالشرحا  املتضمن بغداد أرسطويي ومشروع الربهان كتاب  على اعتماداً 
 هذا نطاق من احلد طريق عن أي ،"نديةك" بطريقة يتحقق ال اإلسالمي الالهوت مع امليتافيزيقا تطابق فإن

 يتم أن مبجرد أبكمله أرسطو عمل على ،"فارابية نزعة"بـ يعتمد، ولكن امليتافيزيقيا، من جزء يف املعريف الفرع
 لكتاب املنهجية املعايري مع امليتافيزيقا مطابقة مهمة فإن وابملثل،. صحيح بشكل الداخلي هيكله على التأكيد
 .امليتافيزيقا لكتاب التفسريية واملشاكل النصي الغموض لتوضيح هدفاً  ابعتبارها الوقت نفس يف تتحقق الربهان

 يف معينة ميتافيزيقية جماالت يف ابلتحقيق سينا ابن قام ملخصه، يف للميتافيزيقا الشاملة معاجلته جانب وإىل
 واسع نطاق على ابمليتافيزيقا املتعلقة القضااي من العديد ويناقش. واملعاد املبدأ كتاب  مثل حمددة، أطروحات

 النشاط من املستمدة أو ،(التعليقات) مثل رئيسية، فلسفية موضوعات حول أتمالته تتضمن اليت األعمال يف
 (.املباحثات) مثل دائرته، داخل جتري اليت اجلدلية واملمارسات التعليمي
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 سينا ابن بعد ما فرتة. 8

 مع للتعامل الثالثة األساليب أن اعتربان إذا بوضوح اإلسالمية الفلسفة اتريخ يف احملورية سينا ابن مكانة تتجلى
 التكوينية الفرتة يف الرئيسية الفكر مدارس وكذلك ،(والتعديل والتعليق التصنيف) امليتافيزيقيا أرسطو كتاب

 ميتافيزيقيا ظهور مع الذبول يف بدأت أو انتهت ،(أخرى جهة من البغدادية - والفارابية جهة، من الكندية)
 إال عشر، احلادي القرن بعد العربية اللغة يف امليتافيزيقيا أرسطو كتاب  تداول استمرار من الرغم على. سينا ابن
 حلت أن إىل ،(سلباً  أو إجيااب إما) ويُقيم عليه ويُعلق يُنسخ كنص  حمله حلت امليتافيزيقية سينا ابن أعمال أن

 استقبال إن. دجمها خالل من( Aristotelianism) األرسطوية حمل( Avicennism) سينية البنا
 ميكن ذلك، ومع. ابلتفصيل استكشافه يتعني يزال وما الوجوه متعدد الالحق العريب الفكر يف سينا ابن فلسفة
: التوايل على نرتبها. تلته اليت العربية الفلسفة فرتة يف سينا ابن ميتافيزيقيا جتاه رئيسية مواقف ثالثة حتديد مبدئياً 
 .سينا ابن نظر لوجهة اجلذري والرفض النقدي، والتنقيح املتكامل، القبول

 املبذولة ابجلهود ممثلة( عام بشكل سينا ابن وفلسفة) سينا ابن ميتافيزيقيا على" احملافظة" الفعل ردة كانت
بعضهم . شىت بطرق اهلدف هذا اتُبع وقد. سينا ابن قبل احلال عليه كان  ما إىل املعريف الفرع هذا وضع إلعادة

 عشر، الثاين القرن يف املنحولة األفالطونية الكتاابت وملفقي( 1191 تويف) السهروردي الدين شهاب مثل
 ابن إليه ينتمي الذي أرسطو تقليد حمل حيل جعله مما حقيقية، فلسفة أنه على وأفالطون فيثاغورس فكر استقوا

 انتقادات امليتافيزيقيا على الثالثة تعليقاته حتتوي الذي ،(1198 تويف) رشد ابن مثل اآلخر، البعض. سينا
 نص من األصل استعادة هبدف نفسها، األرسطية امليتافيزيقيات إىل االنتباه توجيه أعاد سينا، البن متكررة
 تويف) البغدادي اللطيف عبد مثل اآلخر، البعض أما. سينا ابن ابتداعات مواجهة يف األساسي أرسطو

 كتاب  يدشن حيث امليتافيزيقيا، حول والفارايب الكندي نظر لوجهيت جتاور جمرد امليتافيزيقا اعترب فقد ،(1231
 احلال هو كما  لربقلس، األسباب وكتاب األفالطونية أرسطو أيثيولوجيا تشمل اليت األعمال من منهاجاً  أرسطو

 توليف خُيتزل حبيث الفارايب، كتاابت  يف احلال هو كما  أنطولوجي، بعد أيضاً  عنده ولكن الكندي، كتاابت  يف
 والغرب الشرق يف تربز واليت الزمن عليها عفا اليت احملاوالت هذه إىل ابإلضافة. األساسية عناصرال يف سينا ابن
 ضد ُشنت هجمات أيضاً  هناك كانت  الدقيق، ابملعىن الفالسفة ويقدمها سواء، حد على اإلسالمي العامل يف

 حامد أبو وأشهرهم املسلمني، الدين علماء قبل من اخلصوص، وجه على وامليتافيزيقا عام، بشكل الفلسفة
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 إذا عما النظر بغض سينا، ابن منتقدي كل  فإن ذلك، ومع. الفالسفة هتافت كتابه  يف( 1111 تويف) الغزايل
 .امليتافيزيقيا عيوهنم يف متثل ببساطة سينا ابن ميتافيزيقيا ألن لفكره؛ أيضاً  مدينون الهوتيني، أو فالسفة كانوا

 ثالثة تضم اليت العلماء شبكة سينا البن بشغف املؤيد احلزب ميثل النقدية، املواقف هذه من النقيض وعلى
 على وعالوة. سينا ابن بتعليم صراحة أنفسهم ربطوا الذين والطالب املدرسة أعضاء من األقل على أجيال
 بينها من شهرة األكثر سينا، ابن ميتافيزيقيا أعمال على املسهبة والتعليقات الشروح من العديد كتبوا  ذلك،

 اإلشارات كتابه  يف( 1274 تويف) الطوسي الدين وانصر( 1209 تويف) الرازي الدين فخر تعليقات
 النراقي ذر   أيب بن مهدي حمم د وتعليقات( 1640 تويف) الشريازي املال الدين صدر وتعليقات والتنبيهات،

 خمطوطات ونشر نسخ استمر املنوال، نفس وعلى. الشفاء سينا ابن كتاب  يف اإلهليات على( 1794/5 تويف)
 اإلسالمي، العصر من عشر الرابع القرن حىت اخلامس القرن من قرون، تسعة ملدة امليتافيزيقيا عن سينا ابن أعمال

 .عقود بضعة قبل حىت سينا ابن وفاة من عقود بضعة بعد أي

 لعلماء الالهوتية األعمال يف سينا ابن ميتافيزيقا اعتماد وهو املطاف، هناية يف يسود مؤثر اثلث اجتاه وهناك
 الغزايل، فيها تشكل اليت الثقافية البيئة يف يبدأ رمبا الذي - االجتاه هذا أن ويبدو. املتكلمني أو املسلمني الدين
 يتطلب ألنه سينا، ابن لفكر لالهتمام إاثرة التلقي أنواع أكثر ميثل - فيها اشتهر قد ذاته الغزايل أن يبدو واليت

 االجتاهني مع جنب إىل جنباً . الالهويت السياق إىل تعديله أجل من األصلي سينا ابن ملوقف شامالً  تنقيحاً 
 واملدرسة اآلخرين للمؤلفني الزمين املدى من أطول للمقارنة أساس أي دون فرتة امليل هذا يغطي السابقني
 التحقيق جوهر يشكل أن املتوقع من فإنه احلايل، التارخيي التعليل استنتاج متثيله من بدالً . أعاله املذكورة
 .املستقبلية البحوث يف العربية امليتافيزيقا ملصري الكامل

 

 اخلالصة .9

 جمموعة تظهر جهة، فمن. املرتابطة النظر وجهات من متنوعة جمموعة من العربية امليتافيزيقا دراسة تناول ميكن
 بيئته ثقافة يف وأُدرج العربية اللغة إىل امليتافيزيقا كتاب  مبوجبها نُقل اليت الطرق مثل التارخيية، القضااي من

 كتاب  شيء كل  وقبل) ألرسطو األخرى األساسية لألعمال العريب االستقبال مع انتقاهلا وآتزر اجلديدة،
 الفلسفة يف أرسطو كتابة  جمموعة لتفسري الرئيسية اليواننية النماذج واستمرار ،(الفئات أيضاً  ولكن الربهان،
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 الفارايب مشائية أو بغداد، ألرسطويي اإلسكندراين الرتاث مقابل يف الكندي لفلسفة األثينية اخللفية مثل العربية،
 املعريف التفكري فإن أخرى، انحية ومن. وأتباعه عدي بن حيىي عند املتأفلطة األرسطوية مقابل يف نقاء األكثر

 إىل انقصاً  يزال ما الذي العلمي أرسطو فرع لتحويل حماولة يف العرب، الفالسفة قبل من كعلم  امليتافيزيقا يف
 امليتافيزيقيا بكتاب االهتمام من تدرجيياً  حتوالً  يُنتج نظري حتقيق جمال عن يكشف انضج، كامل  علمي خطاب

 إدخال أن كيف  نالحظ أن لالهتمام املثري من األضيق، واترخيها الفلسفة نطاق خارج. كعلم  امليتافيزيقيا إىل
د، اجتماعي سياق يف امليتافيزيقيا، مثل أجنيب، وثين معرفة فرع  التوافق إما حيدد اإلسالمي، السياق مثل موح ِّ
 انحية، من الفلسفة جوهر بني أخرى، بعبارة أو املكشوف، والالهوت الفلسفي الالهوت بني التنافر أو

 يف اإلسالمية الثقافة يف املواجهة هذه هبا جرت اليت الطرق دراسة إن. أخرى انحية من الكالم وتكهنات
 احلوار تعزيز يف وتساهم واإلميان العقل بني العالقة حول املعاصر النقاش على الضوء تسلط قد الوسطى العصور

 .املختلفة الثقافات بني
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