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 كخيؼ السدعؾدي األستاذ الجكتؾر                  ىاشؼ خزيخ عظيةالباحث:  

 جػػػػػامعػػػػة القػػػػػادسيػػػػػػػة                            جػػػػػامعػػػػة القػػػػػادسيػػػػػػػة    

 كمّيػػػػػة اآلداب                                       كمّيػػػػػة اآلداب       

                                ak1813400@gmail.com اإليسيل:   

 ممخص: 
مؽ يظمع عمى مؤلفات التؾحيجي كيجقق الشغخ في فكخه الفمدفي يتزح لو انو اثار  

سألؾفة ككاف  البي حياف الكثيخ مؽ السدائل الفمدفية ككاف يظخح الدؤاؿ حتى في السؾضؾعات ال
سمؾب تفخد بو ىؾ اسمؾب أف يختص بأكاستظاع  ةدبيلى جانب معخفتو األإ ةة متسيد معخفة فمدفي

 دب درس ابؾ حياف عمؾـ اليؾناف عمى كبار فالسفة القخف الخابع اليجخي امثاؿاألمدج الفمدفة ب
كذكخ التؾحيجي ، (ػى391بي سميساف الدجدتاني )بعج أ( ك ػى364) يحيى بؽ عجي السشظقي

مؽ انو لؼ يكؽ مؽ اخبار الكثيخ عؽ الفالسفة اليؾناف كذكخ مؤلفاتيؼ كركى عؽ قادتيؼ كبالخغؼ 
الى شيخو  ةضافعؽ الكتب السشقؾلة بالتخجسة باإل و اخح اغمب عمـؾ االكائلنّ أال إالستخجسيؽ 

كبجانب فالسفة  الديجدتاني الحي مخ ذكخه كقج اخح عشو اغمب عمـؾ اليؾناف بظخائق مختمفة
اليؾناف فقج ذكخ التؾحيجي ممؾؾ اليؾناف كقادتيؼ كاطمع عمى كتبيؼ التي كاف يشدخيا في سؾؽ 

ابات الؾراقيؽ بعج اف تتخجؼ الى العخبية كمؽ خالؿ االثخ الكبيخ لعمؾـ اليؾناف كاخبارىؼ في كت
التؾحيجي  ةدراس فّ إ .يشيةالج وبالعمؾـ العقمية بالخغؼ مؽ مدحت خهثّ أالتؾحيجي يتبيؽ لشا بؾضؾح ت

 .دبباأل بجليل مدجو لمحكسة ويجابا عمى شخريتإيحه العمـؾ انعكذ ل
Abstract 

     Greek philosophical thought in the books of monotheism Whoever 

looks at the books of al-Tawhidi and carefully considers his philosophical 

thought, it becomes clear to him that he raised many philosophical issues 

and was asking the question even in familiar topics. Abu Hayyan had 

distinguished philosophical knowledge in addition to his literary 

knowledge. Greece is based on the great philosophers of the fourth 

century AH, such as Yahya ibn Uday al-Manqi (364 AH) and Abu 

Sulayman al-Sijistani (after 391 AH). Al-Tawhidi mentioned a lot about 

the Greek philosophers, mentioned their writings and narrated about their 
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leaders, and although he was not a translator, he took most of the early 

sciences from books  Transmitted in translation, in addition to his Sheikh 

al-Sijistani, who was mentioned above, and most of the sciences of 

Greece were taken from him in different ways. Besides the Greek 

philosophers, al-Tawhidi mentioned the kings and leaders of Greece and 

reviewed their books that he copied in Souk al-Warraqin after they were 

translated into Arabic and through the great impact of Greek sciences and 

their news in the writings of al-Tawhidi.  It is clear to us that he was 

influenced by the rational sciences despite his religious undertone that his 

monotheistic study of these sciences reflected positively on his 

personality with evidence of his mixing of wisdom with literature 

 مقجمة:

جسع أبؾ حياف التؾحيجي معخفًة فمدفية متسيدة إلى جانب معخفتو األدبية،     
كاستظاع أف يحّؾؿ الفمدفة مؽ مادة معقجة إلى مادة أدبية سيمة كمبدظة، كراح يسدج 
الفمدفة باألدب. درس أبؾ حياف عمؾـ اليؾناف عمى كبار فالسفة القخف الخابع اليجخي، 

، ىػ(391ىػ(، كأبي سميساف الدجدتاني )بعج 364يحيى بؽ عجي السشظقي ) أمثاؿ
. كذكخ التؾحيجيكأخح عشيؼ   ما كتبو عمساء اليؾناف في الفمدفة كالسشظق كعمؼ الشجـؾ

أخبارًا كثيخة عؽ فالسفة يؾناف، كذكخ الكثيخ مؽ مؤلفاتيؼ، كركى أقؾااًل عؽ قادتيؼ، 
    تاباتو.ألىؼ ما كرد عشيؼ في ك كسشعخض

الحي يقخأ كتابات التؾحيجي كيجقق الّشغخ في فكخه يتزح لو أّنو أثار الكثيخ مؽ     
السدائل الفمدفية، فيؾ يظخح الدؤاؿ حتى في السؾضؾعات السألؾفة الحاضخة 

، كُعخؼ عؽ أبي حياف كلعو بالفمدفة كالسشظق كعمـؾ اليؾناف، كيغيخ أّنو (2)يؾمياً 
األكائل، كلو مكانة فمدفية كبيخة في الجراسات الدابقة القجيسة شجيج التأّثخ بعمؾـ 

. كىؾ يب الفالسفة، كسا مّخ بشا سابقاً كالحجيثة، فقج كصفو ياقؾت بفيمدؾؼ األدباء كأد
 .      (3)يتسيد بالتشّؾع كالتعّسق كاإلبجاع، كنججه يرؾغ الفكخة الفمدفية بأسمؾب أدبّي فخيج
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يثة فقج ُكصف بفيمدؾؼ التؾحيج، كفيمدؾؼ التداؤؿ، أّما في الجراسات الحج     
، كفيمدؾؼ الفكاىة ، كقمشا: إّف التؾحيجي (4)كفيمدؾؼ اإلنداف، كفيمدؾؼ التذاـؤ

عاش في القخف الّخابع اليجخي الحي ُيعج عرخ العمـؾ كالسعخفة كالتخجسة، التي عؽ 
العخب، كقج تقّجـ ىحا  طخيقيا اختمظت الثقافة العخبية األصيمة بالثقافات الؾاردة عمى

العرخ مؽ الّشاحية العقميةػ كامتدجت فيو الثقافات، كأصبح الفخس كاليشؾد يتثقفؾف 
ريانيؾف كالحّخانيؾف يخفجكف البالد بثقافة ؾ الثقافة العخبية، بل كيشتجؾف فييا، كالد

 .(5)اليؾناف

التؾحيجي  ، كيرؾر لشا(6)كقج نذظت حخكة التخجسة مؽ اليؾنانية إلى العخبية     
عمى أّف التخجسة مؽ لغة اليؾناف إلى العبخانية، كالعبخانية "مخاحل ىحه التخجسة فيقؾؿ: 

 .         (7)"إلى الدخيانية، كمؽ الدخيانية إلى العخبية

بعج أف صبغت (8)إّف الفمدفة العخبية استقت أىؼ قزاياىا مؽ فمدفة اليؾناف     
بالربغة العخبية، فكثخ الججاؿ، كاشتجت الخرؾمة في مجالذ العمساء، كمؽ ذلػ 
السشاعخة الذييخة بيؽ أبي سعيج الديخافي أستاذ التؾحيجي كمّتى بؽ يؾنذ القشائي في 
مجمذ الؾزيخ أبي الفتح الفزل بؽ جعفخ بؽ الفخات، كقج انعقج ىحا السجمذ سشة 

، كىي مشاعخة حؾارية حجاجية، (10)اليؾناني كالّشحؾ العخبي، عؽ السشظق (9)ىػ(326)
كذفت لشا بجقة عؽ الرخاع الفكخي بيؽ السشاطقة الحيؽ رفعؾا مؽ شأف السشظق، 
كذىبؾا إلى عجـ حاجتو إلى الّشحؾ مؽ جية، كبيؽ عمساء البالغة العخبية األصيمة مؽ 

يكفيشي "؛ إذ يقؾؿ متى: جية أخخى، فيخكي لشا أبؾ حياف ىجؾـ القشائي عمى الّشحاة
مؽ لغتكؼ ىحه االسؼ كالفعل كالحخؼ، فإّني أتبمغ بيحا السقجار إلى أغخاض قج ىّحبتيا 

أخظأت؛ ألّنػ في ىحا االسؼ كالفعل كالحخؼ "، فيخد عميو الديخافي: (11)"لي يؾناف
فقيخ إلى كصفيا كبشائيا عمى التختيب الؾاقع في غخائد أىميا، ككحلػ أنت محتاج بعج 

 .(12)"ىحا إلى حخكات ىحه األسساء كاألفعاؿ كالحخكؼ...
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كمؽ ىحا الّشص نعخؼ أىسية ارتباط السشظق بالمغة، فسشظق اليؾناف لميؾناف 
، كعشجما يؾافق متى في لدـك الحاجة إلى المغة (13)كلمغتيؼ، كىؾ مشظق ال يمـد غيخىؼ

ظق، بل إلى تعّمؼ المغة أنت إذًا لدَت تجعؾنا إلى عمؼ السش"يفاجئو الديخافي بالقؾؿ: 
اليؾنانية! كأنت ال تعخؼ لفة يؾناف، فكيف صخَت تجعؾنا إلى لغٍة ال تفي بيا؟ كقج 

. كنحؽ عشجما نحكخ ىحا الحؾار لدشا برجد (14)"عفت مشح زماف طؾيل كباد أىميا...
الحجيث عؽ مّتى كالديخافي بقجر ما نخيج أف نبّيؽ دفاع التؾحيجي عؽ المغة العخبية 

الؿ ما أكرده عمى لداف أستاذه، كىؾ دفاٌع يتكئ عمى أدلة مقبؾلة، عمى الّخغؼ مؽ خ
مؽ أّنو في بعض آرائو يخى بإمكاف التكامل بيؽ تظبيقات السشظق كالّشحؾ، فالسشظق 

، كىحا ما ذىب إليو بعض السحجثيؽ الحيؽ يشادكف بحؾار (15)لغة، كالمغة مشظق
الحي يخى أّف التؾحيجي استظاع أف يؾّضح  الثقافات، كمشيؼ الجكتؾر عفيف البيشدي

جانبًا ميّسًا مؽ مؾضؾعات أثيخت في عرخه، كىي مدألة اقتحاـ الجخيل في فكخ 
 .(16)يؾناف كعقالنيتو عمى األصالة العخبية كقؾاعج نحؾىا

ىحه "كيغيخ أّف أبا حياف لؼ يكؽ مؽ الستخجسيؽ لكتب اليؾناف بجليل قؾلو: 
مختمفة ىي أعياف كالـ األكائل بالتخجسة السشقؾلة  مقابدة استفجتيا مؽ مؾاضع

، إاّل أّنو أخح الكثيخ مؽ الثقافة اليؾنانية، فكُتبو تعج بأقؾاؿ عمساء اليؾناف (17)"إليشا
كأخبار حكسائيؼ كممؾكيؼ، كقج أخح أغمبيا عؽ أبي سميساف الدجدتاني أستاذه في 

خ مؽ طخيقة في كيفية تحريل ، كألبي حياف أكث(18)الفمدفة، كالسشظق، كعمؼ الّشجـؾ
 ىحه العمـؾ عؽ أستاذه، مشيا:

: كاف يحزخ مجالدو، كيشقل عشو أقؾالو في الفمدفة كالسشظق، كمؽ ذلػ قؾلو: األولى
. كحزخ التؾحيجي مجالذ (19)"ىحه مقابدة دارت في مجمذ أبي سميساف ..."

يا ال تخخج مؽ إف لؼ تكؽ في صجد الفمدفة فإنّ "ألستاذه الدجدتاني في األنذ، كىي 
، ككاف يدسع في مجمذ أبي سميساف مؽ زمالئو أخبار (20)"جسمتيا، كليا فائجتيا ...
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ُقخئ عمى أبي سميساف مؽ كالـ "كبار فالسفة اليؾناف كمتقجمييؼ، كمشو قؾلو: 
لؼ يقرخ نفدو عمى مجالذ أستاذه أبي سميساف  و. غيخ أنّ (21)"...ابشجقميذ

أخخى تجرس فييا الفمدفة كعمـؾ اليؾناف، كمشيا:  الدجدتاني، بل كاف يحزخ مجالذ
، كمجمذ أبي زكخيا (23)، كمجمذ أبي بكخ القؾمدي(22)مجمذ يحيى بؽ عجي

، (26)، كمجمذ عمي بؽ عيدى(25)، كمجمذ أبي الحدؽ العامخي (24)الرسيخي 
كنحكخ في ىحه "ؿ أبي حياف: كمجمذ أبي الحدؽ الحّخاني، يجلشا عمى األخيخ قؾ 

مؽ الحّخاني أبي الحدؽ كغيخه، فقج كانت السجالذ ال تشرـخ إاّل عؽ سسعشاىا  حكساً 
 . (27)"فؾائج كثيخة فمدفية كغيخ فمدفية

كيقـؾ التؾحيجي أحيانًا بتجكيؽ بعض الّشرؾص الستفخقة في مقابدة كاحجة،         
ىحه مقابدة رسسشا فييا كمسات نافعة كانت متفخقة في ديؾاف الحفظ كلؼ "كيقؾؿ: 
كيتزح لشا مؽ  .(28)"إلى شيخ كاحٍج ألّنيا كانت تجخي في مجالذ مختمفة ...نشدبيا 

خالؿ ىحا الّشص كثخة السجالذ الفكخية في ذلػ العرخ، األمخ الحي جعل مؽ 
 الرعب عمى أبي حياف أف يشدب الشرؾص إلى قائمييا.

أبا سسعُت "أّما الظخيقة الثانية فكانت الدساع كالدؤاؿ عمى شاكمة قؾلو:        
ىحه مقابدة أثارىا قؾلشا ألبي "، ككحا قؾلو: (29)"سميساف يقؾؿ: قاؿ أفالطؾف ...

. نفيؼ مؽ سؤاؿ (30)"سميساف السشظقي: ما أحدؽ كمسات لبظميسؾس في الثسخة؟ ...
أبي حياف ألستاذه عؽ كتاب الثسخة ػػػػ الحي أثار إعجابو ػػػػػ اّطالعو عمى كثيخ مؽ 

سألُت أبا سميساف عؽ "السرادر القجيسة الستخجسة عؽ اليؾناف، يقؾؿ أبؾ حياف: 
البالغة ما ىي، كقمُت: أحببُت اف أعخؼ قؾاًل عمى نيج ىحه السظابقة ألّف ليؼ كتاب 

. كىشا يقرج بالفيمدؾؼ أرسظؾ، فيؾ عشجما (31)"عخض كتاب الفيمدؾؼ الخظابة في
 ، كعخؼ لو كتاب الججؿ(32)يذيخ إلى كتاب الّشفذ لو أيزًا ػػػػ يدّسيو بالفيمدؾؼ
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، كقج أشار إلى كتابو )الدساع الظبيعي( كلؼ يشص (34)، ككتاب الحيؾاف(33)أيزاً 
 .(35)عمى اسؼ أرسظاليذ لذيخة الكتاب

لتؾحيجي بسخالظتو أصحاب جسيع السحاىب الفمدفية، فيؾ ال يتحيد كامتاز ا      
لفيمدؾٍؼ معيؽ مؽ الحيؽ درس عمييؼ سؾاء كاف مؽ الفالسفة السدمسيؽ أـ مؽ 

 .(36)أصحاب الفمدفة اليؾنانية

كالظخيقة الثالثة في تحريمو ليحه العمؾـ كالحكؼ اليؾنانية عؽ أبي سميساف ىي      
ى تمسيحه التؾحيجي ما يخيجه مؽ رسائل كأخبار اليؾناف أّف األخيخ كاف يسمي عم

ىحه رسالة أفادنييا أبؾ "كأحاديث فالسفتيؼ، فيكتبيا عشو، كيقؾؿ في نياية الخسالة: 
 . (37)"سميساف كزعؼ أّنيا ألرسظاليذ

أّما الظخيقة الّخابعة فقج تفّخد بيا أبؾ حياف عؽ غيخه مؽ ركاد مجالذ شيخو      
قاؿ أبؾ سميساف كانا أقخأ "قؾلو: يقخأ عمى أستاذه كتب اليؾناف بجليل  افالسشظقي؛ إذ ك

. كباإلضافة إلى أبي سميساف (38)"ىػ ...371عميو كتاب الّشفذ لمفيمدؾؼ سشة 
الدجدتاني فقج درس الفمدفة كالسشظق كعمؾـ اليؾناف عمى يحيى بؽ عجي السشظقي، 

، كانتيت إلى يحيى رياستو (39)كىؾ مؽ تالميح متى بؽ يؾنذ كأبي نرخ الفارابي
، التؾحيجي فقج درس عميو الدجدتانيالسشظقييؽ في زمانو، كباإلضافة إلى 

يجعؾ زميمو التؾحيجي إلى حزؾر مجمذ يحيى، ، ككاف األخيخ كالقؾمدي، كالبجييي 
سسعُت البجييي يقؾؿ ػػػػػ ككاف صحب يحيى بؽ عجي دىخًا، كىؾ "يقؾؿ أبؾ حياف: 

 .(40)"فة إلى مجمدو ...حسمشي بجعؾتو المظي

كقج ذكخ التؾحيجي أخبارًا كثيخة عؽ فالسفة اليؾناف مؽ الحيؽ شاع ذكخىؼ في         
عرخه أمثاؿ سقخاط كأفالطؾف، كأرسظؾ، كبظميؾس، كآبقخاط، كديؾجانذ، 

، كأغمب ىحه األخبار أكردىا كعادتو متحممة مؽ السرجر عمى شاكمة (41)كغيخىؼ
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قاؿ أرسظؾ "، كقؾلو أيزًا: (43)"قاؿ أفالطؾف "ككحلػ قؾلو: ، (42)"قاؿ سقخاط"قؾلو: 
 .                                                                           (44)"طاليذ

كتشّؾعت طخائق ركايتو السباشخة، كاختمفت مؾضؾعاتيا، مشيا عمى سبيل السثاؿ      
، كقؾلو: يقاؿ (46)كقاؿ فيمدؾؼ يؾناني ، أك يقؾؿ:(45)ال الحرخ قاؿ بعض اليؾنانييؽ

، كأحيانًا يقـؾ بحكخ (47)كأرسظؾطاليذ مات مججكراً  مبخسساً إّف أفالطؾف مات 
، كمؽ ذلػ أيزًا: (48)"قاؿ أرسظاطاليذ في كتاب الحيؾاف"السرجر، كمشو قؾلو: 

. كقج نقل عؽ ىؤالء الفالسفة (49)"قمت جاليشؾس في مشافع األعزاء يحكخ أمؾرًا ..."
ؽ الحكؼ كاألمثاؿ ما يسّثل فيسو لمفمدفة اليؾنانية مؽ جية، كأثخىؼ في فكخه مؽ جية م

، كذكخ بعض أخبار اليؾناف عؽ (51)، كىؾ دائسًا يحاكؿ أف يخفع مؽ شأنيؼ(50)أخخى 
قاؿ "، كقاؿ أيزًا: (52)"كقاؿ عمي بؽ عيدى:  قاؿ أفالطؾف "شيؾخو، كمؽ ذلػ قؾلو: 

، أك يظمق (53)"كالمو عيدى بؽ زرعة السشظقي ...أرسظاطاليذ ػػػػ فيسا تخجؼ مؽ 
سسعُت القؾمدي أبا بكخ يقؾؿ: قاؿ بعض "عمييؼ تدسية األكائل عمى شاكمة قؾلو: 

 .(54)"األكائل

كيخكي لشا التؾحيجي استجالؿ شيؾخو بأقؾاؿ أرسظؾطاليذ في مدائل تتعمق          
بالحجاج كالججؿ، كمشو ما ركاه عؽ أبي سميساف عؽ الفخؽ بيؽ طخيقة الستكمسيؽ 

كقج بّيؽ ىحا الباب أرسظؾطاليذ في الكتاب الخامذ، "كطخيقة الفالسفة؛ إذ يقؾؿ: 
عميق بو كاالحتجاج مشو مع التسؾيو كالسغالظة كىؾ الججؿ، كل ما في اإلمكاف مؽ الت

. كمزى التؾحيجي يدتأنذ بأقؾاؿ فالسفة اليؾناف في تعميقاتو، كمؽ ذلػ (55)"...
قؾلو في مقجمة كتاب )اليؾامل كالذؾامل( عشجما يتحجث عؽ الرجيق مؾّجيًا كالمو 

 أّنو غيخؾ الرجيق ما رسسو الحكساء حيؽ قالؾا أنت إالّ "إلى أستاذه مدكؾيو، فيقؾؿ: 
، كندب التؾحيجي ىحا القؾؿ إلى أرسظؾ في كتاب )الرجاقة (56)"بالذخص
 .(57)كالرجيق(
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كقج أكرد أبؾ حياف ىحه األخبار متشاثخة بيؽ طّيات كتبو، كمشيا ما كرد في       
السشاعخة التي جخت بيؽ أبي سعيج الديخافي، كمّتى بؽ يؾنذ القشائي، كقج مّخت بشا 

، كمشيا ما جاء عمى شكل فقخة كاحجة، كيؾردىا أحيانًا عمى (58)بقفي حجيثشا الدا
قيل "، كذكخ التؾحيجي أخبارًا لسمؾؾ اليؾناف، كمؽ ذلػ قؾلو: (59)شكل فقخات متتالية

لجيؾجانذ، ككاف يؾنانيًا: أ ممػ الّخـك أفزل أـ ممػ الُفخس؟ فقاؿ: َمْؽ كاف مشيسا 
ائعًا كفيو مؽ الحكسة ما ال يدتظيع أف يخفيو . كيخكي لشا عشيؼ قؾاًل ر (60)"أممَػ ليؾاه 

قاؿ ممػ يؾناف: أمخ الجنيا تحت شيئيؽ، أحجىسا تحت اآلخخ الديف "أحج، إذ يقؾؿ: 
 . (61)"كالقمؼ، كالديف تحت القمؼ

السمػ، كمخاطباتو مع  (62)كاحتؾت كتب التؾحيجي أخبارًا كثيخة عؽ االسكشجر      
اليذ إلى االسكشجر رسالًة في الدياسة، يقؾؿ في كتب أرسظاط"كبار الفالسفة كقؾلو: 

أكليا: أّما التعجب مؽ مشاقبػ فقج ندَخُو تؾاتخىا، فرارت كالذيء القجيؼ الحي قج 
. كىشا ال يكتفي أبؾ حياف بشقل ىحا (63)"ُبدئ بو، ال كالحجيث الحي يتعجب مشو

كُبدئُت إذا  يقاؿ بدأُت بالذيءِ "الخبخ عشيؼ بل نخاه يفّدخ ما غسض مشو، فيقؾؿ: 
، كلؼ يقترخ التؾحيجي عمى ذكخ عمساء اليؾناف كفالسفتيؼ كممؾكيؼ بل أكرد (64)"ألفتو

حكى لشا أبؾ سميساف في ىحه األياـ أّف "، كمؽ ذلػ قؾلو: (65)أخبارًا عؽ شعخائيؼ
أكديؾس ممػ اليؾناف كتب إلى كشتذ الذاعخ أف يدكده بسا عشجه مؽ كتب فمدفية 

..."(66). 

إّف ميشة التؾحيجي بالؾراقة فتحت لو آفاقًا أخخى باإلضافة إلى التي ذكخناىا،       
فقج كاف يتمّقف ما يقع بيؽ يجيو مؽ عمـؾ اليؾناف كأخبار فالسفتيؼ عؽ طخيق 
اّطالعو عمى الكتب عشج ندخيا كتخدده عمى السكتبات في سؾؽ الؾّراقيؽ، كقج أشار 

، صشعو أصحاب اليشجسة عمى "و: إلى بعض ىحه الكتب، كمؽ ذلػ قؾل العؾد يؾنانيٌّ
فأطخَب،  الظباعىيئة طبائع اإلنداف، فإِف اعتجلت أكتاُرُه عمى األقجار الذخيفة جانذ 
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كالظََّخُب ردُّ الّشفذ إلى الحاؿ الظبيعية دفعًة، ىحا كّمو مؽ كتاب أدب الّشجيؼ 
 .(67)"لكذاجؼ

كأخبارىؼ في كتابات التؾحيجي، ككحلػ كمؽ خالؿ األثخ الكبيخ لعمؾـ اليؾناف       
في نقل ىحه العمؾـ يتبّيؽ لشا بؾضؾح تأّثخه بالعمـؾ العقمية عمى  االتي يبجيي ةالحساس

ىحه "الّخغؼ مؽ تؾجياتو الجيشية، كىؾ ال يخفي ىحا اإلعجاب؛ إذ يرّخح بو بقؾلو: 
عتُو كأفخدتو، زادؾ نؾادر كالـ اليؾنانييؽ، كقج مخَّ في ىحا الكتاب كيسخُّ ما إذا َجسَ 

 . (68)"حدُشُو، كانثالت عميػ فائجُتُو ...

عمى ما تقّجـ نفيؼ أّف أبا حياف كاف مؾلعًا بعمـؾ اليؾناف، إذ ركى لشا  كبشاءً       
أخبارىؼ التي كصمت إليو عؽ طخيق التخجسة، كأخحىا عؽ كبار الفالسفة في عرخه، 

دراسة ىحه العمـؾ عمى شخرية أمثاؿ الدجدتاني، كيحيى بؽ عجي، كقج انعكدت 
، كصار يسدج الحكسة باألدب، كيبتعج عؽ مؾسؾعّيةأبي حياف، كأصبح يستمػ ثقافًة 

كأكؿ ما نالحغو أّنو كاف عالسًا بجقائق األسمؾب الّخائع، "التكّمف، يقؾؿ آدـ متد: 
العالؼ األكحج بيؽ كّتاب الّشثخ  . بل إّف التؾحيجي في نغخ آدـ متد(69)"...ادرًا عميوكق

كلؼ يكتب في الّشثخ العخبي بعج أبي حياف ما ىؾ "العخبي قجيسًا كحجيثًا؛ إذ يقؾؿ فيو: 
. لحلػ ُعّج مؽ (70)"أبدط كأقؾى كأشج تعبيخًا عؽ مداج صاحبو مّسا كتب أبؾ حياف ...

 أصحاب األساليب.

 كمتشّؾعة، كأضاؼ ليا أشياءً لقج صّشف التؾحيجي أشياًء مؽ الفمدفة كثيخة       
كالخميقة كالسكاف، أخخى أخحىا عؽ شيؾخو، كمشيا قزايا الّشفذ كالعقل، كالدماف، 

. كىشاؾ مدائل أكردىا (71)كالسعاد، كعالقة الّشحؾ العخبي بالسشظق اليؾناني كغيخ ذلػ
دىج ، كال(72)في مؾاضيع خمكية، مشيا ما يتعّمق بالفزيمة كالخذيمة، كالخيخات كالذخكر

، كىحه قزايا معخكفة لجى عمساء (74)، كفي الرجيق كحقيق الرجاقة(73)كتخؾ الجنيا
 الفمدفة كمظخكحة في التخاث الفمدفي.
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كمّخبشا دفاع التؾحيجي عؽ المغة مؽ خالؿ ركايتو لمسشاعخة التي جخت بيؽ       
ع بيؽ أستاذه الديخافي كمّتى، كالتي كّثق مؽ خالليا ما كاف يجكر في عرخه مؽ صخا 

القجيؼ كالججيج، ككاف لعمـؾ اليؾناف دكٌر كبيٌخ في مداحسة العمـؾ العخبية في ذلػ 
العرخ، كىشاؾ مجسؾعة مؽ الستخجسيؽ مؽ الدخيانية إلى العخبية حالؾا إحياء الفمدفة 

كزعسؾا أّنو متى انتغست الفمدفة اليؾنانية كالذخيعة العخبية فقج حرل "، (75)اليؾنانية
ا خسديؽ رسالًة في جسيع أجداء الفمدفة: عمسيِّيا كعسميِّيا، كأفخدكا ليا الكساؿ، كصشفؾ 

كسّسؾىا رسائل أخؾاف الرفاء كخالف الؾفاء، ككتسؾا أسساءىؼ كبّثؾىا في  فيخستاً 
الحكسة ، كسا حاكلؾا اتخاذ الفمدفة اليؾنانية الدبيل السؾصل إلى (76)"الؾراقيؽ ...

الذخيعة اإلسالمية، بسعشى أّنيؼ دعؾا إلى التؾفيق بيؽ  كالحكيقة كالدعادة بجانب
، كقج ذىبؾا في رسائميؼ إلى أّف الّشبي كالفيمدؾؼ متداكياف في (77)الفمدفة كالذخيعة

 .(78)الؾصؾؿ إلى الغاية نفديا مع اختالؼ الظخيقة التي يدمكيا كل مشيسا

اذه الدجدتاني الحي لقج ترّجى التؾحيجي ليحه الجساعة جشبًا إلى جشب مع أست     
، كيقؾؿ بتحخيخ الخظاب مؽ الفمدفة؛ إذ ىي مقترخة (79)يخى استحالة ىحا األمخ

 .(80)عمى أصحابيا ال يداحسيؼ عمييا كال يسارييؼ فييا

كتؾجو أبؾ حياف إلى نسط مجرسة الفارابي بأسمؾب ججيج مؽ التفمدف العقالني      
 .(81)ؼ إيسانو بتكامميساليفرل الجيؽ عؽ الفمدفة كالؾحي عؽ العقل رغ

كالفمدفة عشجه كساؿ بذخي يرل إليو اإلنداف بؾاسظة العقل. أّما الجيؽ عشج      
التؾحيجي فكساؿ إليي يسكؽ أف يرل إليو اإلنداف بؾاسظة ىجى هللا تعالى، ككاف 
يبحث السدائل عمى كفق طخيقة الفمدفة األرسظؾطاليدية التي تسّجج العقل 

 .      (82)اإلنداني
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كلعّل في كل ما قجمشا مؽ أحاديث كأخبار كحؾارات كأفكار كعمـؾ ركاىا       
التؾحيجي ما يرّؾر أثخىا الكبيخ في كتاباتو، ككحلػ إعجابو الكبيخ بفالسفة اليؾناف 

 صّؾر لشا ميؾلو لمعمـؾ العقمية عمى الّخغؼ مؽ ندعتو الجيشية .

في انتقاؿ عمؾـ اليؾناف إلى الفالسفة  كاتزح لشا أيزًا أّف لمتخجسة دكرًا كبيخاً       
العخب، كمشيؼ التؾحيجي الحي درس عمى كبار العمساء في الفمدفة كالسشظق كعمؼ 
، كمشيؼ أستاذه األكؿ في ىحه العمؾـ بال مشازع أبؾ سميساف السشظقي، ككحلػ  الّشجـؾ

         ىػ( السشظقي في السجاؿ .          364عخفشا أّنو أفاد مؽ يحيى بؽ عجي )

لقج تفّخد أبؾ حياف بخكايتيؽ غاية في األىسية، األكلى: السشاعخة الذييخة بيؽ      
الديخافي كالقشائي كالتي صؾرت لشا فؽ السشاعخات في القخف الخابع كالرخاع بيؽ 

الرفا، كىي الّشص الؾحيج  األصيل كالجخيل، كالثانية: ىي الّخكاية التي تترل بأخؾاف
 الحي عّخؼ بيحه الجساعة كاعتسج عميو َمؽ كتَب عشيؼ فيسا بعج .  

 الخاتمة: 
  التؾحيجي عؽ أستاذه األكؿ أبي سميساف الدجدتاني أغمب عمؾـ اليؾنافأخح ،

.  كقج عخؼ عشو كلعو بالفمدفة كالسشظق كعمؼ الشجـؾ
  الدجدتاني بعج أف تعّخض لإلىساؿ ساىؼ التؾحيجي في التعخيف بأبي سميساف

 مؽ معاصخيو كتالمحتو، كلؼ يشرفو أحج، كسا أنرفو تمسيحه أبؾ حياف.
 العقل  تأثخ التؾحيجي بالعمـؾ العقمية أكثخ مؽ العمـؾ الشقمية، ككاف يجعؾ إلى

 في كتاباتو.
  تشؾعت طخائق ركاية التؾحيجي ألخبار اليؾناف كاختمفت مؾضؾعاتيا، كأحيانًا

عؽ شيؾخو أك عؽ قخاءاتو لكتب اليؾناف، كقج يخكي  حكخ السرجريقـؾ ب
 بذكٍل مباشخ مؽ دكف ذكخ السرجر.

  لمتؾحيجي فخصة لالطالع عمى عمـؾ األكائل كأخبار أتاحت ميشة الؾراقة
فالسفتيؼ، كقج كاف يتمقف ما يقع بيؽ يجيو مؽ كتب اليؾناف بعج أف تتخجؼ 

 ّراقيؽ.ليقؾـ بشدخيا في سؾؽ الؾ إلى العخبية 
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  لقج كاف لمتخجسة الجكر الكبيخ إليراؿ عمؾـ اليؾناف إلى الفالسفة السدمسيؽ
   يحيى بؽ عجي في ىحا السجاؿ. كمشيؼ التؾحيجي الحي أفاد مؽ
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