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 1يحيى النحوي 

 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة •

 الله علي عبدترجمة: 
 يدن ولنور الدي

 
 
 
 

(. موسوعة ستانفورد للفلسفةمنشور على )، ونص مترجم  ؛ يحيى النحويحول  فلسفي شامل  مدخل  

التعديل من منذ تتمة هذه   والتي قد يطرأ عليهاننوه بأن الترجمة هي للنسخة المؤرشفة في الموسوعة، 

على تعاونهم واعتمادهم للترجمة والنشر    الترجمة. وختاًما، نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد

 على مجلة حكمة. 

 

 

 

 
1 Wildberg, Christian, "John Philoponus", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2021 Edition), Edward N. 

Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/win2021/entries/philoponus/>. 
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  ميالدية،   570إىل    490عاش تقريبا يف الفرتة من    مسيحي،فيلسوف وعامل والهويت    فيلوبونيس،يوحنا  
واللقب   السكندري".  حيىي   " أو  النحوي"  حيىي   " ابسم  يعرف  ")فيلوبونيس وأيضا  يعين   .اجملتهد( 

اليت كانت يف    احلديثةاألفالطونية  ارتبطت أعمال حيىي النحوي وحياته مبدينة اإلسكندرية وابملدرسة   
  ه ر اهتماماتمصدهو  اإلسكندرية ارتباطا وثيقا. وعلى الرغم من أن التقليد األرسطي واألفالطوين احلديث  

أنه كان مفكرا خالقا   إال  الفكرية،  فقد متكن  و وأصوله  الكثري من  إبداعيا،  التقليد يف  من جتاوز هذا 
أساليب أكثر  ومهد جزءا من الطريق إىل    سواء،القضااي اهلامة من الناحية املوضوعية واملنهجية على حٍد  

 بيعية.نقدية وجتريبية يف العلوم الط

الظروف الفكرية أو الدينية أو غريها من الظروف  تلك    سيكون عن ماهية   لالهتمام السؤال املثري  لكن  
 ؟رسطية األ  أفول   بدء  إعالن  يف وضع يسمح له  حيىي النحوي   اليت رمبا وضعت   وزمنه،الثقافية يف حياته  

ألعمال هذا الفيلسوف املهم    والعرفان والنبوغ ويف اآلونة األخرية، أقرت الدراسات األكادميية ابلتقدير  
   مية.من أواخر العصور القد 

 

 املقدمة  . 1 •
  املتبقيةالشروحات الفلسفية  .2 •

o 2.1  نظرية الضوء   
o 2.2    نظرية الدفع 
o 2.3  راغاملكان والف   
o 2.4  نظرية املادة   

 الرسائل النقدية    .3 •
o 3.1   على برقلس يف أزلية العامل دالر 
o 3.2  الرد على أرسطو يف أزلية العامل  

https://hekmah.org/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%81%d9%84%d8%a7%d8%b7%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab%d8%a9/
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 املقدمة  .1
 

النحو، واملنطق،  حنو    مشتمُل على   حيىي النحوي   العامل   تراث العلوم من  أنواع  أربعني رسالة يف خمتلف 
والكونيات، وعلم النفس، وعلم الالهوت، والسياسات الكنسية؛ وقدت  والرايضيات، والفيزايء، والفلك،  

ُوجدت بعض الرسائل الطبية املنسوبة إليه. ومع أنه قد وصل إلينا جزء وفري وجوهري من أعماله، ولكن  
لرغم من أن  واب  هناك أجزاء أخرى ال نعرفها إال من خالل االقتباسات أو الرتمجات السراينية والعربية.

، إال انه استهلًّ  أرسطورئيسي على شروحاته وتعليقاته على أعمال    رتكز بشكلصيته الواسع اشهرته و 
. ويف اآلونة األخرية، أصبحت شروحاته لكتب أرسطو  رسطيةاأل  من سطوة   طريق حترير العلوم الطبيعية

 ورسائله الالهوتية، ُتدرس على نطاق واسع، وُترتجم إىل لغات عدة، وتُقدر حق قدرها.

https://plato.stanford.edu/entries/philoponus/#TheoTrea
https://plato.stanford.edu/entries/philoponus/#CreaWorl
https://plato.stanford.edu/entries/philoponus/#Mono
https://plato.stanford.edu/entries/philoponus/#Trit
https://plato.stanford.edu/entries/philoponus/#Infl
https://plato.stanford.edu/entries/philoponus/#ExplPhil
https://hekmah.org/%d8%a3%d8%b1%d8%b3%d8%b7%d9%88/
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،  األفالطونية احلديثة فيلسوف- هرمياس  النحوي العلمية ملا كان تلميذا ألمونيوس بن   ىيبدأت حياة حي
الفلسفية يف   املدرسة  أث  والذي-اإلسكندرية،  ورئيس  برقلس يف  يد  تتلمذ على  وقد كانت  بدوره  ينا. 

النحوي مبنية على حماضرات ودروس أستاذه أمونيوس، وكان يصرح هبذا ويقر   بعض شروحات حيىي 
قة.    بفضله عليه، إال أنه كانت هناك مساحة دائمة إلبداعات حيىي النحوي ويف آخر اآلمر،  وأفكاره اخلالا

مع  املتجانس واملتوافق    حتويل الصيغة املدرسية الكالسيكية من الشرح والتعليق فقد استطاع حيىي النحوي  
 . من النقد دائمإىل سجال   أرسطو، نظرة

نقد  خضم  اخلاصويف  النحوي  ه  حيىي  أخضع  فقد  و ؛  أساسية  مبادئ    األرسطية   املدرسة  يفعقائد 
والتعقيب،  الطواألف  والنقض  الفحص،  حتت  احلديثة  “أزليةوابألخص  ونية   “.  العامل    عقيدة 

اىل النتائج اليت توصل إليها أاثرت عداوة    ابإلضافة ،  ستمر للرموز الفكريةابالزدراء املمتيزت كتاابت حيىي  
ر وترك مسريته الفلسفية يف ثالثينيات  إىل هجالنحوي هذه العداوة  وقد أجربت حيىي    .زمالئه الوثنيني 

 .  530s  امليالدي السادسالقرن 

  
من ه. إال انه  كّرس طاقاته الكامنة يف املناظرات الدينية الشائعة يف زمنويف النصف الثاين من حياته،  

تفسري عقيدة  ، بسبب  م  680عام  بعد وفاته يف    عتربته مهرطقاا  العجب أن الكنيسة األرثوذكسية قد
اإلهلي، التثليث  بطريقة  اآلب    الثالوث  من  جتعل كال  ثالث  واالبناليت  القدس  إهلية    كائنات  والروح 

 مستقلة، وليسوا كياان واحدة كما هي العقيدة املتبعة. 

 
" الشخص،    مثل:خالصة، تصورات    فقد أراد حيىي النحوي فهم التصورات املتنازع حوهلا بطريقة أرسطية 

فكان ينظر إىل حيىي النحوي على أنه ال يعلن اإلميان إبله واحد يف ثالثة  ،  وم"الطبيعة، اجلوهر، األقن 
إهلية مستقلة عن بعضها    تثالث كياانواالبن والروح القدس(، بل كان يؤمن بوجود    )األب أقانيم خمتلفة  

 البعض. 

أنه يف القرن    انطباعاتعطي املرء    مسبليقيوس   خصمه اللدود  قراءة كتب حيىي النحوي جنبا إىل جنب مع 
وأيضا ميكن للمرء مالحظة أوجه التعارض    السادس امليالدي صارت التقاليد الوثنية منعزلة بشكل ايئس.

وأعمال حيىي النحوي، فهو كان يكافح  الشديدة بني الفلسفة اليواننية والعقيدة املسيحية يف كافة كتب  

https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9/
https://plato.stanford.edu/entries/simplicius/


8/8/2022     
ــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ  ـ

 

 

  Copyright 2022حكمة © 5

 

يفشي أتثرا ابلغا أبرسطو، إال أنه    أبن جيعل إميانه قابال للعقلنة. وعلى الرغم من أن أسلوبه يف التفكري 
مع  ي عقائداي  تقاراب  املرتاكمة.    أفالطونظهر  احلديثة  األفالطونية  تفسريات  من  يكون  جمردا  ما  غالبا 

أسلوب حيىي النحوي يف الكتابة ملتواي، واندرا ما يكون مثريا لالهتمام، ألنه يركز على النقاط الصغرية  
ومع ذلك فهو يكمل هذا النوع من الكتابة بروح حرة مستقلة،    والشروحات بطريقة صارمة.يف الرباهني  

 تسمح له ابلتخلص من قيود السلطة الفلسفية أو الالهوتية، كمعيار للحقيقة.

  
أمثال:   املفكرين  العديد من  العربية والالتينية والسراينية، وأثرت على  النحوي إىل  تُرمجت أعمال حيىي 

   .يووجاليل، وأرومسيوبوريدان،   جرسونيدسو  بوانفنتورا

 املوجودة الشروحات الفلسفية . 2
النحوي    تكان ليحىي  األوىل  بعض  الكتاابت  على  معناها حتوي  خيتلف  اليت  اليواننية  الكلمات 

إذ أهنا ليست بذي قيمة من الناحية    لذا سنغض الطرف عن هذه الكتاابت،  .ابختالف اللهجة
نعطي حملة عامة يف هذه الفقرة عن كتاابته الفلسفية الباقية، ويف طليعتها أتيت شروحاته  سو الفلسفية،  

لى أرسطو. وألجل أن نقدر حيىي النحوي كعامل وفيلسوف حق قدره، ينبغي أن أنخذ ولو حملة  ع
حىت يطور الفيلسوف أفكاره اخلاصة  ففي هذا الزمان، و اليت ترعرع فيها.    الثقافية  صغرية عن البيئة

القدمية، أال وهي وتضمني   الناس كانت هناك طريقة شائعة يف أواخر العصور    ؤه آراوينشرها بني 
ومع  تعليقات على النصوص الفلسفية الكالسيكية ألرسطو وأفالطون.  الشروحات و اخلاصة يف ال

لقاعدة   متاحة  أرسطو  صارت كتب  الذي  العصر  منذ  الشروحات  هذه  مثل  من  أجيال  تعاقب 
مجاهريية أكرب منذ القرن األول قبل امليالد وحىت القرن السابع امليالدي وما يليه، مكوان ترااث غنيا 

أغل بدرجة    ومنسجما قد كتبها    بكبرية.  احلاضر،  لعصران  ابقية  ظلت  اليت  القدمية  الشروحات 
الفالسفة املنتسبني لألفالطونية احلديثة ككتب دراسية ملناهجهم الفلسفية ومقرراهتم التعليمية. وغالبا  

 الكتب يف عدد من اخلواص والسمات:  ما تشرتك هذه 

الفلسفي،  تتكون التعليقات من شروحات وتفسريات شفهية مفصلة جدا للنص   .1
 ومصمم بعناية ملراعاة مصلحة الطالب 

https://hekmah.org/%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86/
https://www.britannica.com/biography/Bonaventura-Cavalieri
https://plato.stanford.edu/entries/gersonides/
https://plato.stanford.edu/entries/nicole-oresme/
https://hekmah.org/%d8%ac%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%84%d9%8a%d9%88/
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معلميهم   .2 مالحظات  تدوين  عن  مسؤولني  املختارين كانوا  الطلبة  من  بعض 
 ومن مث تتحول احملاضرات إىل جمموعة من الكتب  وشروحاهتم كلمة بكلمة

كل جمموعة من احملاضرات والشروحات معا، تشكل خطوة من املنهج اجلوهري   .3
 يبدأ من أرسطو ويهدف إىل التقدم انحية أفالطون.   للتدريب الفلسفي الذي

ويتوقع من الشارح أيضا أن يظهر أوجه االتفاق بني أرسطو وأفالطون، حىت يظهر   .4
القدامى   الفالسفة  بني كل  ارسطو   )أياالنسجام  عند  القدامى  فيهم    مبا ) حىت 

 هومريوس.
يف النهاية، مل يكن التفلسف من هذه الناحية جمرد عملية تعليمية، بل هي أكثر   .5

من ذلك، إهنا عبارة شعائر دينية مقدسة، متكن املفكرين من السمو بشخصيتهم  
 وأفكارهم إىل احلد الذي يتشبهون ابآلهلة على قدر الطاقة اإلنسانية.  

 

،  ) تقريبام  520 –م 440وتتلمذ على يد أمونيوس )سيحية،  ولد حيىي النحوي يف الغالب يف عائلة م
. وكان يذكر بوضوح يف عناوين شروحاته على  عن تدوين احملاضرات يف املدرسة  املسؤولأنه كان    وادعى

" يف الكون  :  أرسطو مثل  بعض كتب أرسطو أهنا مستندة إىل حماضرات أمونيوس، وهذا يف شرحه لكتب
"  "،    On the Soulيف النفس  و "  "،    On Generation and Corruption  والفساد 

 ".   Posterior Analytics الربهانو "، "  Prior Analytics  القياسو 

 
األخرى   أرسطو  على كتب  شروحاته  أمونيوس ف أما  إىل  استنادها  فيها  يظهر  املقوالت   ال   "   مثل: 

Categories   السماع الطبيعي  "، " وPhysics   العلوية اآلاثر  "، "و  Meteorology  "  وهذا ،
ومن املفرتض أنه حل    لوحده.   الكتب تابة هذه الشروحات، كان يّدرس هذه  يف وقت ك  أنه  يوحي ا  مم

الفلسفة، ولكنه ظل حمتفظا   الرغم من أنه مل ينل كرسي  كمحاضر حمل أمونيوس يف مرحلة ما، على 
املدرسة إىل عامل الرايضيات يوتوسيوس، بعد وفاة  وقد آل رائسة    بلقب " النحوي" واليت تعين فقيه اللغة.

انت م(، والذي ظل وثنيا ويدرس يف  570  – م  495)  أوملبيودروس قلت إىل الفيلسوف  أمونيوس، مث 
 م. 565أواخر عام اإلسكندرية املسيحية إىل 

https://plato.stanford.edu/entries/olympiodorus/


8/8/2022     
ــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ  ـ

 

 

  Copyright 2022حكمة © 7

 

" ألرسطو منوذجيا    Categories  املقوالت  ومن نواٍح عديدة، ميكن أن نعد شرح حيىي النحوي على "
الذي يقرأ يف الفلسفة    تفسري نص أرسطو بتوضيح األمور العامة اليت هتم الطالب من نوعه، حيث استهل  

مت ".    ايساغوجي"    مقدمة فرفوريوسشراح    ديباجةألول مرة وميكن العثور على مقدمات عامة مماثلة يف  
املستوايت،   بك  تقدمت  الصعوبة كلما  تزداد  حبيث  املنطق  علم  يف  أرسطو  من    بدءا ترتيب كتب 

معقدة.  املقوالت" والغري  البسيطة  األلفاظ  مع  تتعامل  حيث  بكتاب  "  يتبع   العبارة"  مث 
interpretatione  " نالربها "، مث كتاب "  القياس"، مث كتاب ." 

 
  - ايمبلخيوسمتفقا تقريبا مع    –"، قال حيىي النحوي    املقوالت "  كتاب  وعند مناقشة مشكلة موضوع  

كتاب    أبن 
،    prágmata  ، اليت تشري إىل األشياء البسيطة  phônaí هو حول األلفاظ البسيطة  :"  املقوالت   "

 .  noêmata  بواسطة التصورات البسيطة

 
احملدثة   لألفالطونية  املنتسبني  الفالسفة  معظم  األفروديسياتبع  املنطق    ،اإلسكندر  اعتبار  عدم  يف 

". وقف  أورغانونكتخصص مستقل يف الفلسفة على ما تقوله الرواقية، وإمنا جمرد آلة عقلية فلسفية "  
كال من حيىي النحوي وأمونيوس جبانب التقليد الفلسفي ورفض رؤية الرواقيني، ولكنهما أضافا اعتبار  

"،  فيدونوحماورة “   "فيدروساجلدال )الدايلكتيك( جزءا من الفلسفة األفالطونية استشهادا مبحاورة "
 ". ابرمنيدس بل هو أيضا يعترب أداة فلسفية كما يف حماورة " 

 
أظهر كياسة    والذيبلقيوس الفيلسوف األثيين املنتسب لألفالطونية احلديثة واملعاصر ليحىي النحوى،  مس 

النحوي   حيىي  أفكار  ونقد  والباحثون  وفطنة يف دحض  النحوي كمنطقّي،  حيىي  أنكر كفاءة  الكونية، 
النحوي هو أول من    ، ابلرغم من أن مؤرخي املنطق يقرون أبن حيىياملعاصرون مييلون ملوافقته يف الرأي

ن يف املقدمة  تضمىل أن احملمول من نتيجة القياس مُ قدم توصيفا مرضيا للقياس املنطقي عندما أشار إ
مُ  واملوضوع  الصغرى.الكربى،  املقدمة  يف  برسم خمططات    تضمن  مرة  ألول  النحوي  حيىي  قام  وأيضا 

 ومشجرات لكي يسهل على الطلبة القيام بقياسات منطقية صحيحة. 

https://plato.stanford.edu/entries/iamblichus/
https://plato.stanford.edu/entries/alexander-aphrodisias/
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 نظرية الضوء  2.1

اليت ختلى فيها    األوىلالفقرات  ”،   On the Soul  النفسنطالع يف شرح حيىي النحوي لكتاب "  
بعينها، وهذا اإلجتاه النقدي يتزايد بشكل واضح    عن التفسري التقليدي املعتاد ألجل نقد فكرة أرسطية 

 م.517يف عام  "  Physics السماع الطبيعيوملفت يف شرحه على كتاب " 

  
انحية، والرفض الكلي والتام  من    األرسطية  بني نوعني من النقد: النقد البناء لألفكارميكن للمرء التفريق  
أخرى، انحية  البناء.  من  النوع  من   " النفس   " لكتاب  شرحه  يف  ألرسطو  النحوي  حيىي   ونقد 

  " الضالنفسيف كتاب  ارسطو أبن  قال  حت"،  أبنه  ويصف ظهوره  الوسط  وء المادي،  من  ول حلظي 
يقدم حيىي النحوي نقدا  ف  .(enérgeia)ابلفعل  وسط شفاف    إىل  (dúnamis)الشفاف ابلقوة  

واليت   الفكرة  هلذه  تتابعاتهادفا  )الدفع(.   هلا  الزخم  لنظرية  النهائي  تصوره  على   ضخمة 
ختالف قوانني البصرايت، وأيضا ال تفسر الظاهرة البسيطة    األرسطية  يدعي حيىي النحوي أبن الرؤيةإذ  

يقوم حيىي بتعديل النظرية  طة الشمس، فواساملتمثلة يف كون املنطقة الواقعة حتت فلك القمر يتم تدفئتها ب
ليس    على أنه   "  (enérgeia)  الوجود ابلفعل  عيد تفسري مصطلح "يُ الظاهرة، فلتوضيح    بروح أرسطية 

الواقعي، بل كنشاط غري مادي، وهلذا تقوم الشمس بتدفئة األجسام جبانب    املتحقق حالة من الوجود  
كوهنا تشكل شفافة الوسط. وبطريقة مماثلة، فإن الروح واليت هي نشاط غري مادي يف الكائنات احلية  

ديد للمصطلح األرسطي، فالضوء صار يٌفهم على أنه  تقوم بتدفئة احليواانت. وبفضل هذا التفسري اجل
متحر  "  شيء  على  شرحه  يف  يظن.  ساكن كما كان  وليس كشيء  ومتغري  العلويةك   اآلاثر 

Meteorology ”اليت تعتقد بوجود    األرسطية  ، والذي كان يف مرحلة قد ختلى فيها عن الفرضية
"، وجيادل حيىي النحوي أبن أفضل تفسري للضوء  ether   األثريبــ "  العنصر اخلامس يف الطبيعية واملسمى

واحلرارة هو كوهنما من نتاج طبيعة الشمس النارية، حيث تتولد احلرارة من األشعة املنبعثة من الشمس  
 .  االحتكاكمث تنكسر وتدفئ اهلواء من خالل 
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   نظرية الدفع 2.2

النحوي على    يعترب الطبيعيتعليق حيىي  وال  ألرسطو  السماع  اإلبداعي  النسق  نقدي.  مثاال جيدا من 
ا خطوة فارقة يف ترك أفكار  ف على أهنإجنازاته شهرة واليت تصن  أكثر ونظرية الدفع اليت قدمها هي أحد  

وهذه التصورات اليت طرحها حيىي    إىل نظرية أحدث مبنية على فهم القصور الذايت.  األرسطية  الديناميكا
يف القرن الرابع.   وس يوسنيسيف القرن الثاين قبل امليالد،  أبرخشالنحوي جندها عند كتاب قدامى مثل 

على الفيزايء من    يف شرحهالذي  ولكن ال يلمح حيىي النحوي إىل أنه استقى أفكاره منهم. ومن النص  
غري مرضية على    ، نستخلص انطالقته اليت كانت من إجابة أرسطية642إىل صفحة    639صفحة  

القوس؟! أو احلجر   الطريان بعدما يغادر  السهم يف  لقرون، وهي ملاذا ال يستمر  العلماء  مشكلة حتري 
 فرتض أرسطو أن: االيد؟  بعدما يقذف من 

 
 كون هناك شيئا ما ليحرك  كان هناك حركة جيب أن ي  أينما - أ 

 أن يبقى املٌحرك واملتحرك على اتصال، جنبا إىل جنب.  وحيب-ب

 

مث استنتج أرسطو أبن اهلواء القابع امام املقذوفة يصبح خلفها ويدفعها بطريقة ما، وابلتايل تستمر يف  
ا االضطراب  واحلق، أن احلركة السريعة لشيء ما خالل وسط، خيلق اضطرااب، لكن هذطرياهنا لألمام.  

ال حيافظ على أي سرعة، بل يساهم يف إبطائها. لكن ستبقى نظرية أرسطو مقبولة ورائجة بني علماء  
النظرية يف القرن السادس،    فكك هذهاملشائني إىل غاية القرن السادس عشر، مع أن حيىي النحوي قد  

اجلسم املقذوف بواسطة طاقة  لك بشكل أكثر معقولية ولكن مع بعض اخلطأ أبن فقد اقرتح بدال من ذ 
قارن حيىي   نفسها يف مسافة احلركة. مث  تستهلك  الطاقة  فهذه  بواسطة حمرك،  إليه  انتقلت  اليت  احلركة 

 ، بصنيع الضوء سابقا. "  (enérgeia) احملفز الغري مادي"  ما يسميه النحوي هذا الزخم أو

املم الدفع، صار من  بطريقة  املقذوفات  فهم حركة  دور  وعندما مت  تقييم  يعيد  أن  النحوي  ليحىي  كن 
األسس  الوسط،   أمامها. وعلى هذه  احلقيقة هو عائق  بل يف  احلركة  استمرار  ليس مسؤوال عن  فهو 

يستنتج حيىي النحوي خالفا ألرسطو أبنه ال يوجد ما مينع املرء من ختيل احلركة يف الفراغ. فوفقا حلركة  

https://www.britannica.com/biography/Synesius-of-Cyrene
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سطو أبن سرعة اجلسم الساقط تتناسب طرداي مع وزنه، األجسام الساقطة خالل وسط ما، فقد ادعى ار 
ولكن حيىي النحوي أبطل هذه النظرية من خالل نفس نوع التجارب اليت    وعكسيا مع كثافة الوسط.

 يف القرون الالحقة. وسيؤديها جاليلي

 

   واملكان  اخلالء 2.3

فقد رفض أرسطو  للفيزايء.    األرسطية  ترتبط نظرية حيىي النحوي ابنتقادات أخرى بعيدة املدى للمبادئ
، وقد أقر حيىي النحوي أبن املسافات يف الفراغات الطبيعية ال ميكن  استحالة منطقية فكرة الفراغ ابعتباره

.  ةتفسري احلرك ضروراي لو أران  على ان التصور الصحيح للفراغ يعترب شيئا  أن تصبح حقيقية. ولكنه أصر  
، وهذا جيعلنا نفرتض ابن هناك مساحات فارغة مسبقا  تبعا لذلك  ا، تتغري أماكنهتتحرك األجسامإذ ملا  
ينة تظهر بوضوح قوة الفراغ، مثل املاصة اليت تسمح  وجمددا، فإن هناك ظواهر مع  ألن يتم ملؤها.  قابلة 

فدفاع حيىي النحوي املتوسع عن   جبمع كميات صغرية من السوائل، أو شفط املاء من خالل أنبوب.
 الفراغ مرتبط بشكل وثيق بتصوره للمكان والفضاء. 

 
املكان أبنه  ف أرسطو  اجلسم  قد عّرف  الظاهر من  للسطح  املماس  احلاوي  الباطن من اجلسم  السطح 

. وهذه أيضا  إال أن حيىي النحوي يرى املكان على أنه امتداد ثالثي األبعاد يطابق حجم اجلسم،  احملوي
الرواقي، ولكن ال يوجد ما يشري يف نصوص حيىي النحوي املوجودة إىل أنه يرى نفسه    خريسيبوس نظرية  

 .متأثرا ابلرواقيني 

 

 نظرية املادة   2.4

النحوي أبن   اكن اخلالية من  مثل املكان عبارة عن نسيج ثالثي األبعاد ميتد يف األم  اخلالءقال حيىي 
تصوره    من. وهلذا كان نقاش حيىي النحوي للمادة فرع  الواقعاالجسام، ولكنه ليس ممتدا بال هناية يف  

"، جادل حيىي النحوي بطريقة مماثلة   Physicsيف شرحه على " السماع الطبيعي  .  كانللفضاء وامل
: ابننا لو جردان كل الصفات واألعراض   Metaphysicsألرسطو يف الفصل السابع " ما وراء الطبيعة  

https://www.britannica.com/biography/Chrysippus
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من جسم ما، فقد توصل ارسطو إىل تصور مادة عدمية الصفات واألعراض، وهذه الفكرة عن املادة  
شبيهة مبا توصل إىل األفالطونيون احملدثون عن " املادة األولية" واليت عرفوها أبهنا عدمية الصورة واجلسد،  

النق على  توصل  فقد  النحوي  حيىي  "  أما  مساه  شيء  إىل   sômatikónاملادي    االمتداديض 
diástêma  ،"  واليت هي فكرة مركبة من املادة األولية عند الرواقيني واألفالطونيني احملدثني والكميات

الغري حمددة، مع األخذ يف االعتبار عدم خلطها بفكرة حيىي النحوي عن اخلالء والفضاء. وميكن أن نعد  
رة أكثر تفصيال أو تصحيحا ألرسطو. ففي الفصل احلادي عشر من رسالته  حجة حيىي النحوي أهنا فك

اجلدلية اليت يرد فيها على برقلس، يتخلى حيىي النحوي عن التصور األفالطوين احلديث للمادة األولية،  
الشيء األكثر جوهرية يف األنطولوجيا اخلاصة به كما يسميها، مبعىن    و " ه  األبعاد الثالثة ويفرتض أبن "  

 الكتلة املمتدة وغري حمددة. 

ويف هذه القضية، يدعي حيىي النحوي أبنه يتبع رأي الرواقيني. هذا وقد أُشري إىل كون هذه األنطولوجيا  
، على الرغم من أن ديكارت مل يكن ليوافق حيىي  res extensaشبيهة مبا طرحه ديكارت عن االمتداد  

 املادي واخلالء.  االمتدادالنحوي على تفرقته بني 

  
قال أبن االمتداد ال ميكن أن  تمل على فكرة األبعاد الثالثة، حيث ميكن أن يُ احمل  االعرتاضوألجل درء  

إنه عرض حيتاج  عند أرسطو، أي  للوجود، إذ أن التمدد يندرج حتت مقولة الكم    هو املستوى التأسيسي
خواص  ليس من األعراض، بل إنه يف احلقيقة من    االمتدادحيتج حيىي النحوي أبن    إىل جوهر ليحل فيه.

الثالثية" ال ميكن االنفكاك عنها، مثل احلرارة يف النار، والبياض يف الثلج. وعلى هذا يكون    “األبعاد 
اجلسم. وهذا جيعل أحد أنواع مقولة الكم يرتقى إىل أن يكون مندرج    ذاتياتاالمتداد املادي( من  الكم )

هناك ما يشري إىل أن حيىي النحوي كان سيقوم بتعديل خمطط أرسطو عن "  حتت مقولة " اجلوهر". و 
 "، إذا كان قد نّقح تعليقاته األوىل على تلك املقالة.   Categories املقوالت

" هو أخر ما كتبه   Meteorology  اآلاثر العلويةكتمل لكتاب "  املغري  يعد شرح حيىي النحوي  
ومن املهم مالحظة كيفية تقدمي الدرس يف هذا الشرح، حيث كانت مفعمة جبو من الغموض  عن أرسطو،  

املتعمد أحياان، وقلة االهتمام أحياان أخرى. ففي مواضع عدة، خاصة عندما حيني الشرح والتعليق على  
من أعمال  إىل  الطالب  النحوي وحييل  يتوقف حيىي  السماوات،  يريد حيىي  حركة  ما  لكن  شورة سابقا، 
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النحوي قوله حقا، هو أن هذه املتون والنصوص يبدو أهنا مل تعد مناسبة للدراسة التقليدية. لقد ختلص  
حيىي النحوي من ثقل سلطة أرسطو أو أي أحد وأزاحها عن كاهله، ومل يعد يشغل ابله إظهار االنسجام  

الفالسفة يعارض السلطة الفلسفية املعرتف هبا. لقد    والتوافق بني الفالسفة، بل وضع نفسه يف مصاف 
 حتول الشارح إىل انقد له أفكاره الفلسفية اخلاصة واملستقلة.

 

 النقديةالرسائل . 3

 على برقلس: يف أزلية العامل الرد 3.1
الفيلسوف اآلثيين برقلس، واملنتسب للمدرسة األفالطونية احلديثة، أستاذ أمونيوس والذي هو أستاذ حيىي  

هائال وسط الفالسفة اليواننيني،   قبوالالنحوي، قد كتب دفاعا عن أزلية العامل، تلك العقيدة اليت تلقى  
لس الثماين عشر من أسطورة  تنطلق حجج برقحيث كان يهدف إىل بيان هتافت عقيدة اخللق املسيحية.  

اردة يف حماورة طيماوس ألفالطون، حيث يرى برقلس أبن أفضل تفسري هلذا النص هو قرائتها  اخللق الو 
  ’demiurge‘  بعني القائلني أبزلية العامل. إذ أن احلديث على أن العامل مت تشييده بواسطة صانع إهلي

   ال يعد كونه ضمن إطار تعليمي وأسطوري، وليست فكرة فلسفية حقيقة.

م، عندما دق اإلمرباطور جستنيان املسمار األخري يف نعش التعاليم الفلسفية الوثنية يف  529ويف العام  
أثينا، نشر حيىي النحوي ردا مفصال بعنوان " الرد على برقلس يف أزلية العامل "، حيث يعترب الكتاب  

نقطة مطروحة حرفيا.  نقض برفض كل  النحوي  قام حيىي  فقد  برقلس،  أن    شامل حلجج  وابلرغم من 
النزاع. فهو حاول دحض  ى النصوص الكتابية خارج  أنه أبقجهوده مدفوعة بنزعته اإلميانية املسيحية، إال  

يقرأ حماورة " طيماوس   النحوي  فقد كان حيىي  األفالطونية.  الفلسفة  إطار  " كنص  برقلس من داخل 
حقيقي على اخللق متوافق ومتوائم مع العقيدة املسيحية. وهذه الفكرة املستحدثة عن التولد والفساد مثل  
اخللق من الالشيء، قد رفضها مجيع الفالسفة من كل املدارس رفضا قاطعا. فريد حيىي النحوي ويقول:  

  - سبحانه وتعاىل   –لكن هللا    حىت لو افرتضنا صحة القول أبن اخللق من العدم ال حيدث يف الطبيعة،
 . creatio ex nihilo على اخللق من العدم  در من الطبيعة، وهلذا فهو القادر أقوى وأق
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 الرد على أرسطو يف أزلية العامل 3.2

 حيىي النحوي ضد القائلني أبزلية العامل إىل ثالث مراحل:  ن تقسيم معركة كمي

 األوىل: رسالة يف الرد على برقلس   •
م،  534م إىل 530رسالة الرد على أرسطو يف أزلية العامل، واليت نشرت يف الفرتة من  : الثانية •

وقد تضمنت معاينة مدققة للفصول األوىل من كتاب " عن السماوات" ألرسطو، والذي طرح  
نظرية " األثري" العنصر اخلامس الذي تتكون منه األجرام السماوية، والكتاب الثامن من "  فيه 

 السماع الطبيعي أو الفيزايء " ألرسطو حيث يستدل أرسطو على أزلية الزمان واحلركة.
واليت فيها عدد من احلجج   الثالثة: وهذه جندها يف بعض القصاصات من رسائله الباقية، •

 لنقض أزلية العامل، وتدعيم نظرية اخللق قد رتبت بطريقة منهجية بعيدة عن اجلدل.  

يف رسالة الرد على أرسطو، كّرس حيىي النحوي نفسه إلزالة كل العقبات أمام القائلني ابخللق، مثل ما  
اخلامس الذي ال    يع برقلس، ألنه إذا كان أرسطو حمقا يف وجود "األثري" ذاك العنصر السماو صنع م

ابخللق. وقد جنح حيىي النحوي    لالعتقاديتغري، ويف أزلية احلركة والزمان، حينها ألن يكون هناك أي مربر  
الطبيعية املتفرعة عن    اخلاطئة يف فلسفة أرسطو  واالفرتاضاتيف إظهار العديد من التناقضات واملغالطات  

 وقد نقل مسبلقيوس أحد هذه احلجج، وهي مبنية على ثالث مقدمات:هذه االدعاءات. 

ذا كان وجود شيء ما يتطلب وجود شيء أخر سابق عليه، حينها لن يوجد شيء إال أن  إ .1
 يكون مسبوقا بغريه 

 النهائية ال ميكن أن توجد يف الواقع، وال ميكن جتاوزها وحتصيلها، وال ميكن زايدهتا واألعداد  .2
فال شيء سيكون موجودا إذا كان وجوده يتطلب أسبقية عدد ال هنائي من احلوادث    وابلتايل .3

  السابقة عليه.

كحلقة يف سلسلة  يستنتج حيىي النحوي من هذه املقدمات أن تصور وجود كون أزيل من الناحية الزمانية،  
 الهنائية متعاقبة من األحداث مستحيل عقال.  

، فهي تستغرق أزمان خمتلفة إلمتام دورة واحدة، ويف  األرسطية األجرام السماوية وفقا للنظرية  أيضا حركة 
أن دورة بعض الكواكب تكون أكرب   ومتفاوتة، حيثأي فرتة زمنية حمددة تدور الكواكب أبرقام خمتلفة 
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  ة الالهناي. وابلتايل احتج حيىي النحوي ابن هذه احلركة لو كانت منذ األزل، فهذا يعين أبن  من نظرياهتا
ميكن أن تكون قابلة للزايدة وميكن حىت أن تتضاعف، وهذا ما عده ارسطو بنفسه شيئا سخيفا ال  

 يعقل.

  (dúnamis)ة أما الرسائل املنهجية يف نقض أزلية العامل، تستعرض حجة أرسطو أبن القوة الالحمدود
فيستنتج حيىي النحوي بناء على أن العامل حمدود، ابنه ال ميكن أن    ال ميكن أن تستقر جسم حمدود.

ن يكون موجودا من األزل. وكما حصل مع نظريته للضوء، فهذه احلجة تتضمن تغري  أبتستقر فيه القوة 
" إىل " الفاعلية أو  (enérgeia) اتم للمعىن املركزي للحجة. فهناك مت تغري مصطلح " الوجود ابلفعل

" يعين القوة او  (enérgeia)النشاط"، ويف سياق حجة ارسطو اليت طرحها يف الفيزايء، فمصطلح "  
 .احلركة. لكن حيىي النحوي استخدم الكلمة مبعىن " االستيعاب" أو "القابلية للوجود"  طاقة

 

   الالهوتية الرسائل.4
السادس   القرن  ثالثينيات  هناية  الفلسفية  530sويف  حروبه  عن  توقف  قد  النحوي  أبن حيىي  يبدو   ،

ضيع الالهوتية الدينية املسيحية.  مجيعها، ومعها انتهاء حياته كفيلسوف، مث كرس نفسه للكتابة يف املوا
ومن الصعب علينا ختيل السياق املؤسسي حلياة حيىي النحوي كعامل يف الالهوت، حيث ال توجد أي  
واثئق أو دالئل تفيد انتسابه لنظام اإلكلريوس. وقد نشر رسائله الالهوتية بنفس اإلسم الذي اختاره  

مع أنه من الصعب تصور    "،  Iôánnês ho Grammatikósلنفسه كشارح " يوحنا النحوي  
العايل. للتعليم  السكندري  النظام  يف  األدب  أو  النحو  يدرس  زال  ال  "اجملتهد    أنه  اآلخر  لقبه  وأما 

philóponos’"  ين  فقد يشري إىل أنه كان من جمموعة اإلخوة املسيحيني املتحمسني يف مصر الذ
 .االسمأطلقوا على أنفسهم هذا 

 

 يف خلق العامل   4.1

 خبمس عشرة سنة تقريبا، نشر كتااب بعنوان " يف خلق  مل بعد غارة حيىي النحوي على أرسطو يف أزلية العا
"، كشرح على قصة اخللق الواردة يف الكتاب املقدس، وهو الكتاب  De opificio mundiالعامل  
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يذكر الفالسفة أمثال أرسطو وأفالطون  الوحيد له املوجود ابللغة اليواننية. وكان حيىي النحوي كثريا ما  
وبطليموس يف شرحه على النصوص الكتابية، وكذلك يشري إىل القديس ابسيليوس الكبري وإىل رسالته 

اهتماما بسيطا من مؤرخي العلوم، ألنه يقرتح تفسري  يف اخللق كمصدر إهلام له. وقد القى هذا الكتاب 
 " تطبع فيها وقت اخللق بواسطة اخلالق سبحانه وتعاىل. حافزة حركة األجرام السماوية بواسطة " قوة 

 
" ألول مرة يف سياق فهم طبيعة    impetusوكما رأينا سابقا، أبن حيىي النحوي انقش نظرية " الدفع   

يستمر القوس او احلجر يف الطريان بعدما يرتك االتصال مع مسبب احلركة؟(. اآلن    )ملاذااحلركة القسرية  
فيفرتض حيىي النحوي  هو يطبق نفس النظرية على احلركة الطبيعية املنتظمة يف الكون وعلى نطاق أوسع.  

العناصر  أبن   للحركة  مشاهبة  اخلالق،  بواسطة  فيها  املطبوعة  السماوية  لألجرام  الدائرية  اخلطية  احلركة 
واليت خرج هبا حيىي النحوي    لالهتمام، وكذلك حركة احليواانت الذاتية. واحملصلة النهائية املثرية  املستقيمة

  impetusأبن كل هذه األنواع املختلفة من احلركة يتم فهمها بنفس طريقة احلركة اليت يصنعها الزخم  
ضل لتصوره، اول نظرية موحدة للحركة  ضرورة. وبفضل هذه النظرية اجلريئة، ينسب ليحىي النحوي الف 

الديناميكية، ألنه سعى جاهدا إلعطاء نفس التفسري للظواهر املختلفة اليت اضطرت أرسطو والبقية إىل  
 .اللجوء إىل مبادئ حمركة خمتلفة مثل: الطبيعة أو اإلكراه أو الروح

 

 الطبيعة الواحدة للمسيح  4.2

من خالل فحص القصاصات املتبقية، ميكننا القول أبن كتاابت حيىي النحوي الالهوتية املتأخرة كانت  
والفلسفة  املسيحية  العقيدة  بني  غريب  مبزيج  اخلامس  األرسطية  تتسم  املسكوين  اجملمع  عشية  ويف   .

اليت القت ذيوعا    م( تقدم حيىي النحوي ممثال للطبيعة الواحدة للمسيح، تلك العقيدة553)القسطنطينية  
وابلنسبة ألصحاب الطبيعة الواحدة فقد  هائال يف هذا القرن يف اجلزء الشرقي من اإلمرباطورية الرومانية. 

كان من األمهية مبكان التأكيد على الهوتية املسيح، ألنه مت دق انقوس اخلطر بعد العقيدة املسيحية  
 م. حيث مت اإلقرار على أن املسيح:  451 عن اإلحتاد احملري اليت استقرت يف جممع خلقدونية يف 

 جوهر واحد مع األب حبسب الهوته   .1
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 . جواهر واحد معنا حبسب انسوته  .2
لح مهم شائع ومنتشر يف األفالطونية  ط: وهو مص hypostasisشخص واحد وأقنوم واحد .3

 .احلديثة ويعين تقريبا وجود جوهري
منفصلتني  .4 وال  غريممتزجتني  متمايزتني  بطبعني   en dúo phúsesin  ولكنه كائن 

gnôrizómenon  :جبملة تتبع  عبارة  يف  ،  وجمتمعة  ابقية  اخلاصة  منهما  خواص كل  بل 
منفصل   غري  واحد  وكائن  واحد   unitatem personae in utraque‘شخص 

natura intelligendam’  اقرها قد  العقائد  وهذه  الغرب  ،  الهويت  روما كذلك  اباب 
 الالتيين.

 
وعلى الرغم من أن الركن األول والثاين والثالث من العقيدة مل يعد حمال للجدال، فيمكن قراءة الركن  
الرابع على أنه تنازل غري مقدس هلؤالء الذين يعتربون املسيح إنساان يتميز عن غريه ببعض احلضور او  

  تني "عليهم " أصحاب الطبيع اإلهلام اإلهلي، واليت سوف يطلق

، يستعرض حيىي النحوي وجهة  السراينية  إال ترمجتهوالذي ال يوجد منه    ،Arbiterيف كتاب احلكم  
النظر القائلة ابلتخلي عن مجلة " طبيعيتني متمايزتني". وكانت حجته الرئيسية تتمحور حول مصطلح  
"طبيعة" متطابق ضرورة مع مصطلح " أقنوم". فوفقا للركن الثالث من قانون اإلميان أبن املسيح له أقنوم  

وميكن عرض حجته كالتايل: كما جاء يف الركن الرابع.  واحد، فلذا ال داعي من ذكر طبيعتني متمايزتني  
ميكن أن نتحدث عن طبيعة البشر يف العموم، أو   خاص، حيثإن مصطلح طبيعة له معىن عام ومعىن 

ن نعين هبذا أن  ، ابلتايل عندما يتحدث املرء عن احتاد طبيعييت املسيح، فال ميكن أطبيعة شخص بعينه
قد احتدات يف املسيح آلنه يلزم من هذا إنه األب والروح القدس قد    وتالهوت والناسال الطبيعة العامة  

والروح القدس متساوون يف    the Logosأن كال من اآلب واملسيح  حيث صار لكال منهما انسوت 
وعليه، جيب أن تكون اإلشارة إىل الطبيعة اإلهلية اخلاصة ليسوع الكلمة، والطبيعة البشرية    الالهوتية.

 اخلاصة ليسوع اإلنسان واحتادمها يف املسيح. 

 
كلمة “الطبيعة اخلاصة " مرتادفة مع    ن ، حيث أإال أنه هذا أيضا شيء خاطئ كما يقول حيىي النحوي
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األقنوم    " ا  hypóstasisكلمة  اتفق  وقد  واحد  "،  وأقنوم  واحد  شخص  املسيح  أن  على  لكل 
hypóstasis ،.وهلذا جيب أن يكون للمسيح طبيعة واحدة خاصة وليس اثنتني   

 
يعرتف حيىي النحوي أبن طبيعة املسيح ليست ابلطبيعة العادية ابلتأكيد، بل هي معقدة للغاية، إذ هي  

والناسوتية يف نفس الوقت. ابلتايل جيب أن نتكلم عن طبيعة  الالهوتية    يف ذاهتا حتفظ خصائص كال من 
 وليس طبيعتني خمتلفتني متمايزتني. mía phúsis súnthetosأو مشرتكة   واحدة معقدة

 

  لتأليه الثالثيا 3 .4

التأليه الثالثي. وجيب على املرء  جبانب الطبيعة الواحدة للمسيح، فقد ارتبط اسم حيىي النحوي بعقيدة  
يدرك فارقا هاما، وهو أن الطبيعة الواحدة للمسيحي هي حركة الهوتية قوية ومقبولة يف الكنيسة  أن  

الشرقية األرثوذكسية، بينما التأليه الثالثي كان وصمة عدائية جملموعة من املفكرين، حاولوا الكشف عن  
  ملفاهيم واملصطلحات اب  حيث استعان  وكان حيىي النحوي واحدا منهم   سر الالهوت بلغة فلسفية عقالنية.

  ،Arbiter  كان من الواضح أيضا يف كتاب احلكم  .مرة أخرى  لتوضيح النزاع حول الثالوث  األرسطية 
" مبعىن شبيه مبا قاله أرسطو  ’hypóstasisأن حيىي النحوي كان مييل لتفسري املصطلح احملوري " أقنوم  

خارج    قائم بذاته  معني   ما له وجود " أي  primary substance  األويل  اجلوهر “يف املقوالت عن  
 واألجزاء الباقية من رسالته يف الثالوث تؤكد على هذا املعىن.  الذهن. 

 
تكون  جيادل حيىي النحوي أبن األقنومية ليست ابلتأكيد عرض من أعراض األلوهية، ابلتايل جيب أن  

عبارة عن ثالثة جواهر إهلية هلا خصائص متمايزة وخمتلفة. وعلى هذا األفرتاض    hypóstasisاألقانيم  
ميكن أن نتكلم عن كياانت األشخاص الثالثة للثالوث، فلو مل يكن هناك إال جوهر إله واحد فلن يكون  

 هناك أي معىن للحديث عن اجلوهرية لألقانيم!

ليث كـ “جوهر  عن التث  وجرجيوري النيساوي  س ابسيليو يستكمل حيىي النحوي ويقول: عندما حتدث  
  (ousía)هر  ولكنهما استخدما اجلو مل يكوان يتكلمان عن أربعة جواهر أولية،  "  أقانيم  واحد، وثالث 

https://www.britannica.com/biography/Saint-Basil-the-Great
https://www.britannica.com/biography/Saint-Gregory-of-Nyssa
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مبعناه الثانوي، أي حقيقة كلية أو جتريد ذهين للوجود. فيدعي حيىي النحوي تبعا ألرسطو أبن الكليات  
األلوهية يف   بناء على تصور  يبدو صحيحا فقط  الواحد  الذهن، وهلذا فمفهوم اإلله  ال توجد إال يف 

لة وهم اآلب واإلبن  الذهن، أما يف خارج الذهن او الوجود الفعلي، فيوجد ثالث آهلة متمايزة ومنفص
والروح القدس. ولدرء ارتباط كالم حيىي النحوي بتعدد اآلهلة الوثين، فإن أقانيم الثالوث كلها متشاهبة  

 آهلة الوثنيني املتباينة كال على حدة.  ومتساوية يف الطبيعة الواحدة الكلية خبالف 

 
مثل حيىي  الثالثي  التأليه  أن أصحاب  االعتبار  أن نضع يف  املهم  إمياهنم  ومن  يتخلوا عن  مل  النحوي،   

ابلتوحيد. وابلرغم من أن حيىي النحوي كان له أتباعه وتالميذه، إال أن الفلسفة الثالوثية من هذا النوع  
ال ميكن أن تكون مستستاغة ألي شخص، خصوصا ممن يرفض أنطولوجيا أرسطو. وهلذا القت هذه  

فوراي،   نقدا حادا  الناحلركة  إدانة حيىي  القسطنطينيوقد متت  يف سنة    ةحوي واحلكم هبرطقته يف جممع 
م. إال ان وجهات نظر حيىي النحوي قد حظيت ابهتمام متزايد بني مؤرخي الكنيسة ذوي التفكري  680

 الفلسفي يف اآلونة األخرية.  

واملسيحية،    األرسطية   اشتهر حيىي النحوي بكونه من أوائل املفكرين الذين حاولوا التوفيق بني الفلسفة 
وهذا صحيح إىل حد ما، ولكن األكثر أمهية هو كون معاصريه كانت هلم وجهات نظر متباينة عنه. 

املسيحية كمنطلق الوثنيون طريقته يف استخدام  الفالسفة  تناغم وانس فقد مقت  الفالسفة  يفسد  جام 
لفهم    األرسطية أما علماء الالهوت، فقد أدانوا حماولته يف استخدام املصطلحات بكل هتاون. اليواننيني 

ما كان ابلنسبة هلم يف األصل سرا روحانيا عميقا يتطلب اإلميان املطلق به، فكان إقحام الفلسفة فيه  
 أمرا غري مقبول.  

 

 التأثري  .5
مل تلق قبوال بني معاصريه، من الوثنيني واملسيحيني على حدا سواء،  حيىي النحوي أفكار ابلرغم من كون 

ومع احلرمان الكنسي   إال أن أتثريه املباشر رمبا كان على رفقائه من أصحاب الطبيعة الواحدة يف مصر. 
ابملثل، فإن خصمه اللدود  م، فهذا جعل من انتشار أفكار الالهوتية ضراب من املستحيل. و 681يف عام  
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تتلمذ   والذي  أيضا،  مسبلقيوس،  أمونيوس  يد  عام  على  "540فقبل  شرحه  مسبليقوس  على م، كتب 
أاثر أتييده ألرسطو ونقده حلجج    قدو ”،  Physicsالطبيعة    "، وعلى " De Caelo السماوات 

دواي وأثرا صادما عرب العصور، ميكن الشعور به يف عدد من املفكرين مثل    العامل   النحوي ضد أزلية حيىي  
(، اللذين تفحصا بعناية حجج  1589  -1533)    وزابريالم (،  1274  – م  1224)    توما األكويين

حيىي النحوي يف نقد أزلية العامل، وقاما برفضها يف النهاية. وأما العرب، فقد درسوا أعمال حيىي النحوي  
حي  " ابسم  إليه  يشريون  وكانوا  واسع  نطاق  العسقالين"على  حيىي  أو  النحوي،   . ىي 

م تقريبا(، مدين ليحىي النحوي يف نقده اخلاص ألزلية العامل. ويف وقٍت الحٍق،  870  -800)    فالكندي
  ( بوانفتورا  من  العامل، كال  حدوث  حجج  )  1274  -1217أقنعت  وجرسونيدس    - 1288م(، 

م(، وتلميذه  1361  - 1300م(، وقد مت أتكيد نظريته يف الدفع والزخم على يد جني بيوردان )1344
 م(.1382  -1325أوريسمي )  

النحوي   الالتينية لشروحات حيىي  الرتمجات  الطبعات األوىل من  بدأ ظهور  السادس عشر،  القرن  ويف 
هناية   ويف  برقلس.  نقد  يف  يف  ورسالته  ارسطو  ألفكار  النحوي  حيىي  انتقادات  نوقشت  فقد  املطاف، 

أمثال  املفكرين  من  عددا  النحوي  حيىي  حجج  وأقنعت  واسع،  نطاق  على  احلركة(  )علم    الديناميكا 
ويف هذا    (.م1642  -1564(، وجاليليو )م 1533  -1469)    فرانشيسكو بيكو ديال مرياندوال

السياق، فإن حيىي النحوي هو شخصية جتسد عصر النهضة، ومع انه اترخييا يقع يف منتصف الفرتة من  
احلقبة الكالسيكية إىل عصر النهضة. حيىي النحوي هو جتسيد العقلية األوربية يف نضاهلا الدؤوب واملستمر  

 نيسة من انحية أخرى.بعقائد الك األعمىمن انحية، ومن اإلميان  األرسطية يف التحرر من 

 

 "حيىي"   تفسري .6
إن أعظم حتٍد قد يقع لدارس هذه احلقبة الزمنية من اتريخ الفلسفة، هو فهم كيف ميكن لظاهرة مثل  
حيىي النحوي ان حتدث من األساس. من املؤكد أن اخلصائص النوعية اليت متيزت هبا شخصيته وعقله  

أيضا احمليط الثقايف والفلسفي والديين قد ساعده يف املضي  وكذلك  كان هلما دورا ابرزا يف هذا التميز،  
 لألفكار والتقاليد اليت تلقى قبوال عاما يف عصره وزمانه. سبوق والذي ال مثيل له،املغري ه قدما لنقد 

https://plato.stanford.edu/entries/aquinas/
https://www.britannica.com/biography/Jacopo-Zabarella
https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%AF%D9%8A/
https://plato.stanford.edu/entries/pico-della-mirandola/


8/8/2022     
ــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ  ـ

 

 

  Copyright 2022حكمة © 20

 

اليواننية، وهذه   بيئة دينية، مث اتصل ابلعقالنية  السهل أبنه نشأ يف  التفسري  العلماء سابقا، إىل  أشار 
التجمعات هي اليت أاثرت حفيظته للنقد ورفض األفكار. إال أن هذا التفسري ليس مرضيا البتة، ألنه  
ومل   الوثنية،  للفلسفات  التعرض  املماثلة يف  الظروف  لتلك  تعرضوا  الذين  املسيحيني  من  العديد  هناك 

 يضاهوا صنيع حيىي النحوي.

اشرا من كبار رجال الكنيسة لكي يكتب دحضا  ادعى بعض الباحثني أبن حيىي النحوي قد تلقى أمرا مب
التغيريات   إىل  وأرجعوها  النحوي  ليحي  الفكرية  اجلذور  عن  اآلخر  البعض  حبث  حني  يف  ألرسطو، 

  االجتماعية واالقتصادية الواسعة اليت حدثت يف أواخر العصور القدمية مثل حركة حترير العبيد.

اليت سنفسر هبا حيىي النحو  الطريقة  النحوي  وأاي كانت  ي، ففي هناية املطاف يبدو أن ما مّكن حيىي 
كان مرتبطا بشكٍل أو آبخر بفهٍم جديد ملا    بشكل أساسي من ان يكون مفكرا بناُء انقدا لألرسطية

   .قراءة وتعليقا  جيب أن يكون املرء عليه عندما يتعامل مع نصوص أرسطو وأفالطون

م(، كانوا  485  –  412خاصة منذ عهد برقلس )    ويف حني أن علماء املدرسة األفالطونية احملدثة،
ينظرون إىل نصوص القدماء الفلسفية ابعتبارها بناًء مقدسا، تشري حبد ذاهتا بطريقة معصومة من اخلطأ  

كمؤشرات على أفكار ونوااي  إىل احلقائق الكربى. أما حيىي النحوي فقد كان يقرأهم كما نفعل حنن اآلن،  
أي عدم    –وأيضا قد مكنت منهجية حيىي النحوي التأويلية    طأ والزلل.أشخاٍص ليسوا مبنزهني عن اخل
النصوص   ظاهر  مع  األرسطي    –الوقوف  املنت  يف  الصارخة  والتناقضات  اإلشكاليات  توضيح  إىل 

corpusوأفالطون أرسطو  بني  اجلوهرية  اخلالفات  على  الضوء  وتسليط  من حيىي  .  ،  النقيض  وعلى 
التقليد   أو يفسرها  النحوي، كان  املشاكل اجلوهرية  فيه، يتجاهل هذا  الذي نشأ  األفالطوين احلديث 

 جل احلفاظ على انسجام التقاليد املتنوعة للفلسفة اليواننية الوثنية.بطريقة أتويلية بعيدة جدا، أل 
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