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The East, with its ontological history, is full of religions, and the
spirituality of the eastern mind is evident in its love for the
literature of proverbs and wisdom that it was able to formulate,
and its sanctification of the word is only due to its magical impact
on himself; It is his consolation for his painful reality! It deals with
its concepts and religious and worldly matters, and that he did
not digest Greek philosophy until after the writers presented it
with short sentences with wise meanings from the sayings of its
philosophers! It is known that wisdom and proverbs are advice,
guidance, advice and exhortation, expressing a subjective
experience, length of contemplation and insight into life matters,
and they often have moral dimensions and that they are suitable
for all human societies in a time and place.
The concept of culture is so complex that it includes all human
aspects. Speaking about the impact of Greek culture on Arab
culture or even the presence of multiple connections, it stems
from the phenomenon of influence and influence. Greek
philosophy was mixed with Islamic thought and culture in the
Abbasid era in general, and Arabic literature in general. In
particular, it became one of the tools of expression, and the Greek
philosophical culture penetrated into the Arab culture (its terms,
concepts and sayings of its philosophers) until it spread in its
three types: pure philosophical culture, literary philosophy, and
philosophical literature. Islamic Society As the names of Greek
philosophers gained popularity among members of society in all
its classes!
The research focused on the issue of the impact of Muslim writers
on the dissemination of Greek philosophical culture in the
Abbasid era, taking from Abu Hayyan al-Tawhidi (d. 414 AH /
1023 AD) as a model; Although al-Tawhidi was not unique in
mixing literature with philosophy; But it is a typical example of
the writers of the Abbasid era who were influenced by Greek
philosophy and whose literary culture was mixed with Greek
philosophy. Greek philosophy has spread among members of the
Islamic community by publishing the wisdom, proverbs and
sayings of Greek philosophers and scientists.
The research was divided into three sections that dealt with the
first topic: the relationship between literature and philosophy,
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while the second topic: the reasons for monotheistic influence on
Greek philosophy, and the third topic: it follows the impact of
Greek philosophy with the works of monotheism.
Key words: Culture, Philosophy, Literature.

أتثري الفلسفة اليواننية يف الثقافة اإلسالمية
ندى موسى عباس

2

امللخص:
الشرق بتارخيه األنطولوجي حافل ابألداين ،وروحانية العقل الشرقي ظاهرة يف حبه ألدب األمثال واحلكم اليت جبل
على صياغتها ،وما تقديسه للكلمة إال لوقعها السحري يف نفسه ،فهي عزاؤه عن أليم واقعه! يعاجل هبا مفاهيمه
وأموره الدينية والدنيوية ،وأنه مل يهضم الفلسفة اليواننية إال بعد إن قدمها األدابء جبمل قصرية ذان املعاين احلكمية
من أقوال فالسفتها! واملعروف إن احلكم واألمثال هي نصح وإرشاد ونصح وموعظة ،تعرب عن جتربة ذاتية وطول
أتمل وتبصر مأمور احلياة وغالبا ما تكون ذا أبعاد ألالقية وأهنا تصلح لكل اجملتمعا اإلنسانية يف زمان
ومكان.
ركز البحث على مسألة أثر األدابء املسلمني يف نشر الثقافة الفلسفية اليواننية يف العصر العباسي متخذا من أبو
حيان التوحيدي ( 414هـ 1023 /م) أمنوذجا ،ومع إن التوحيدي مل يكن متفردا مبزجه األدب ابلفلسفة،
لكنه مثال منوذجي ألدابء العصر العباسي ممن أتثروا ابلفلسفة اليواننية والتلطت ثقافتهم األدبية ابلفلسفة
اليواننية ،فقد شاعت الفلسفة اليواننية بني أفراد اجملتمع اإلسالمي بنشر احلكم واألمثال واألقوال للفالسفة
والعلماء اليواننيني.
الكلمات املفتاحية :اتريخ ،فلسفة ،التوحيدي.

املقدمة:
الشرق بتارخيه األنطولوجي حافل ابألداين ،وروحانية العقل الشرقي ظاهرة يف حبه ألدب األمثال واحلكم اليت جبل على
صياغتها ،وما تقديسه للكلمة إال لوقعها السحري يف نفسه ،فهي عزاؤه عن أليم واقعه! يعاجل هبا مفاهيمه وأموره الدينية والدنيوية،
وأنه مل يهضم الفلسفة اليواننية إال بعد ان قدمها األدابء جبمل قصرية ذان املعاين احلكمية من أقوال فالسفتها! واملعروف ان احلكم
واألمثال هي نصح وإرشاد ونصح وموعظة ،تعرب عن جتربة ذاتية وطول أتمل وتبصر مأمور احلياة وغالبا ما تكون ذا أبعاد
ألالقية وأهنا تصلح لكل اجملتمعا اإلنسانية يف زمان ومكان.
إن مفهوم الثقافة من التعقيد يصل لدرجة انه يشمل مجيع النواحي اإلنسانية ،ويف احلديث عن أثر الثقافة اليواننية يف
الثقافة العربية أو حىت بوجود الصال املتعددة ،فإنه ينطلق من ظاهرة التأثري والتأثر فلقد امتزجت الفلسفة اليواننية ابلفكر والثقافة
اإلسالمية يف العصر العباسي بشكل عام ،وابألدب العريب بشكل لاص حىت أصبحت من أدوا التعبري ،وقد تغلغلت الثقافة
الفلسفية اليواننية يف الثقافة العربية (مصطلحاهتا ومفاهيمها وأقوال فالسفتها) حىت شاعت مأمناطها الثالثة وهي :الثقافة الفلسفية
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البحتة ،الفلسفة األدبية ،واألدب الفلسفي وهلذا فقد ظهر يف نتاجاهتا مهوم ومشاكل فلسفية وإنسانية معربة عن واقع البيئة يف
اجملتمع اإلسالمي كما اكتسبت أمساء فالسفة اليوانن شهرة شعبية بني أفراد اجملتمع مبختلف طبقاته!

Issue: 1

ركز البحث على مسألة أثر األدابء املسلمني يف نشر الثقافة الفلسفية اليواننية يف العصر العباسي متخذا من أبو حيان
التوحيدي ( 414هـ 1023 /م) أمنوذجا ،ومع أن التوحيدي مل يكن متفردا مبزجه األدب ابلفلسفة ،لكنه مثال منوذجي ألدابء
العصر العباسي ممن أتثروا ابلفلسفة اليواننية والتلطت ثقافتهم األدبية ابلفلسفة اليواننية ،فقد شاعت الفلسفة اليواننية بني أفراد
اجملتمع اإلسالمي بنشر احلكم واألمثال واألقوال للفالسفة والعلماء اليواننيني.

Volume: 4

يبدو أتثر التوحيدي ابلفلسفة اليواننية واضحا مبا أقتبسه من أقوال قصرية محلت طابع احلكمة وبثها بني دفا كتبه
ألشهر وأبرز وأهم الفالسفة اليواننيني (اإلغريق) ،وكان قصده من تطعيم نتاجاته األدبية وثقافته اإلسالمية احمللية بثقافة الفلسفة
اليواننية هو لتطويع املعىن وتعميقه للقارئ بشكل حمسوس وأتكيده على املعلومة النافعة وتقريب فهم املعاين والقضااي واملسائل
للخاص والعام كمعرفة عقلية ومنطقية ،بذوقه األديب وعبارته الرصينة وأسلوبه العذب اجلزيل واملمتع واحملبب إىل العامة واخلاصة
وابلسهل املمتنع.
لقد عكست مقتبسا التوحيدي لألقوال الفلسفية اليواننية ،عقليته الفكرية األرستقراطية املتفتحة للعلوم واملعارف
والفلسفة وكل ما خيص طبقة العلماء والفالسفة واملفكرين ،ودرايته بثقافة عصره ،فوبدا شغوفا ابحلكمة واملنطق والفكر واألقوال
لفالسفة اليوانن مطلعا عليها! فمأل مؤلفاته ابلكثري من االحاال للفالسفة اليواننيني فنثر بني طيا كتبه ومؤلفاته كـ اإلمتاع
واملؤانسة والبصائر والذلائر واهلوامل والشوامل واملقابسا والصداقة والصديق مقتبسا متنوعة من الرتاث األديب العريب وأقوال
وحكم للفالسفة اليواننيني ،مستعينا هبا يف توضيح املعاين واملفاهيم والرؤى خلواطره وأفكاره وحماوال لتحليل وتفسري الظواهر
واحلاال اليت يشخصها يف جمتمعه وبيئته.
تعترب كتااب التوحيدي مؤلفا ال نظري هلا من بني الكتب الباقية من الرتاث اإلسالمي الوسيط كما أن أسلوهبا البالغ
األحكام يتسم بروعة ملحوظة ،وقد أحرز بسبب اهتمامه الشديد بدراسة اللغة واألسلوب ابملعاين واأللفاظ جناحا كبريا آلر ،ومع
ذلك فقد أستمد بعض أفكاره من املصادر الفلسفية اليواننية القدمية ،وعد ذلك ابتكارا أصيال ألهل األدب املسلمني يف العصر
العباسي ابلدرجة األوىل وبشكل ملحوظ.
قسم البحث إىل ثالثة مباحث تناول املبحث االول :العالقة بني األدب والفلسفة ،فيما بني املبحث الثاين :أسباب أتثر
التوحيدي ابلفلسفة اليواننية ،أما املبحث الثالث :فتتبع أثر الفلسفة اليواننية مبؤلفا التوحيدي.
أولا :العالقة بني األدب والفلسفة:
من الطبيعي أن نتساءل هنا هل أتدب اإلنسان فبحث عن املعاين واألفكار لتنشأ منها الفلسفة؟! أم أنه تفكر وتفلسف
فبحث عن أسلوب يعرب به عما جيول يف لياله ولواطره فأنشأ األدب؟! ليس ابإلمكان حتديد أفضلية السبق ملن هل هي لألدب
أم للفلسفة؟! ذلك إن احملفزا والدوافع عند اإلنسان هي ذاهتا قد للقت كال اإلبداعني! وميكن عدمها قطبان رئيسيان يف اتريخ
الفكر اإلنساين وأن كان لكل منهما لصوصيا ابملواضيع واملقاصد والبنية (محراوي ،2017،الصفحة  ،)358ويف العصر
العباسي بدا لنا األدب وقد محل بني جنباته مهوم وقضااي إنسانية برؤى ونظرا فلسفية!
تعد اللغة القاسم املشرتك األول واألهم بني األدب والفلسفة! أما القاسم املشرتك الثاين بينهما فهو استخراج األفكار
واستنباط املعاين ،والقاسم املشرتك الثالث هو التصورا اخليالية والعاطفية املبدعة وامللهمة ،فضال عن القاسم املشرتك الرابع وهو
العناية ابلقيم واملبادئ األلالقية الدينية والدنيوية! ولذا فقد بدا التدالل واضحا سواء يف تضمني األدب أفكارا فلسفية ،أو مبعاجلة
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قضااي فلسفية مأسلوب أديب مجيل واضح وسلس وأيضا مجيل ومبدع! يشد اإلحساس إليه قبل الفهم ،ومما هو مؤكد ان العديد من
األدابء كانوا قد استوحوا بعض أفكارهم ومسائلهم من مناهج العلوم اإلنسانية ،كعلم الفلسفة وعلم النفس وعلم االجتماع!
(ماشريي ،2009 ،الصفحة  ،12محراوي ،2017 ،الصفحة .)361
إن التمازج بني األدب والفلسفة ال يعين ذوابن احلدود بينهما أو تالشيها! فااللتالف بينهما قائم فـ العملية األدبية تتميز
جبرعة من اخليال وحتكمها اجلمالية والفنية يف أساليبها ،واما الكتابة الفلسفية فتغلب عليها النظرة العقلية واملنطقية لقضاايها ،وهلا
مميزاهتا يف تراكيبها وموضوعاهتا ولغتها (محراوي ،2017 ،الصفحة  )359ومع ذلك فان هذا االلتالف ال ينفي أن حيمل
األدب مضامني فلسفية وفكرية ،كما أنه ال ينفي مجالية اخلطاب الفلسفي وإبداعاته ،ويف احلقيقة أن الكثري من اخلطااب
تعرب عن أعمق القضااي الفلسفية يف قالب أديب
الفلسفية القدمية واحلديثة عرفت تسلل مجاليا التعبري األديب يف ثناايها ،بل كانت ر
(محراوي ،2017 ،الصفحة .)361
لقد محل العديد من الفالسفة وعلى مر العصور مهوم اإلنسانية سواء كانت علمية أم أدبية! وعلى الرغم من لغتهم الصارمة
اجملردة املغرقة يف غموضها ومنطقها وعقالنيتها،لكنهم مجعوا بني أانقة اللغة األدبية واملضامني الفلسفية العميقة واملتعمقة (محراوي،
 ،2017الصفحا  )363 ،362فال أمهية لفلسفة حتلق يف التجريد دومنا مساس حبياة الناس واهتماماهتم وانشغاالهتم كما أنه
ال أمهية ألدب يف أي جنس أديب كان ،إذا لال من املعىن ،إذ املعىن هو الذي يبث احلياة وأسباب بقائها واستدامتها يف األعمال
األدبية كافة ،وابأللص األعمال األدبية اخلالدة (احلمراوي  ،2017الصفحة .)363
ولدينا على سبيل املثال مجهورية أفالطون ،فأننا نالحظ إن أفالطون قد أستوعب كل اهلموم واملشاكل واألفكار بفلسفته
ورقي نتاجه الفكري ،اذ حوى نسقه الفلسفي جماال معرفية عدة من احلياة
املتعمقة وصاغ حواراته مأسلوب أديب ،زاد يف توهج ُ
العامة ،فضمت بني دفتيها الرايضيا  ،واألدب ،واأللالق والفن ،والطبيعة ،واألنسان ،واجملتمع فضال عن السياسة! (لباز،
مجهورية أفالطون.)1983 ،
واألمثلة اليت تثبت أن كل أدب حقيقي هو يف حاجة هبذا القدر أو ذاك إىل الفلسفة (الزكوي ،)2017 ،مثل قصة
الفيلسوف أبن طفيل املعنونة بـ حي بن يقظان وهي قصة فلسفية( الزكوي ،)2017 ،فكل اآلداب العظيمة اليت متكنت من البقاء
عرب األجيال ،إمنا استطاعت ذلك ألهنا أساسا أدب فلسفي (لزكوي)2017 ،
ويرى زكراي إبراهيم إن الباحثني قد أهتموا بطائفة الفالسفة وطائفة األدابء ،ولكنهم مل يهتموا بطائفة األدابء الفالسفة أو
الفالسفة األدابء! واليت يعتقد اهنا قد مجعت بني املوقفني :ألننا ال نستطيع أن نقول عن أهلها أهنم أدابء ابجلوهر وفالسفة
ابلعرض ،كما أننا ال نستطيع أن نقول عنهم أهنم فالسفة ابجلوهر وأدابء ابلعرض بل هم فالسفة ابجلوهر وأدابء ابجلوهر أيضا
(إبراهيم ،الصفحة .)3
من املعروف ان األقوال واألمثال اليت تدلل يف جمال احلكمة تعد إرهاصا للتفكري الفلسفي ونظرا لطبيعتها اإلنسانية
واأللالقية فهي حمط اهتمام وفضول سواء من قبل األدابء والفالسفة وحىت من قبل ممن يقف حبذر أو أنكار من الفلسفة ،ألهنا
متأتية من جتربة ذاتية ،وعن طول أتمل وتبصر مأمور احلياة ،فإذا حكمة جاهلية [الفرتة قبل ظهور اإلسالم] مثال جندها تصلح
لكل العصور ،كذلك إذا أتملنا حكمة أجنبية جندها تنطبق على كل اجملتمعا ذلك ألن اهلدف منها إنساين يضرب األمثال وينبه
اإلنسان وينري له طريقه ويدله على ما فيه صالح نفسه (سراج الدين ،الصفحا .)6 –5
مل يكن ان التوحيدي متفردا هبذا االجتاه ،فقد سبقه عدد من أدابء القرنني الثالث والرابع اهلجريني التاسع والعاشر
امليالديني ،فعلى سبيل املثال فإن األديب والكاتب أبو حممد عبد هللا بن املقفع املتوىف سنة 142هـ 759 /م (اجلهشياري،
 ،1938الصفحا  ،110 – 103أبن الندمي ،2010،الصفحة  ،189أبن للكان ،1998 ،ج  ،2الصفحة ،128
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وصاحب كتاب املعارف أبو حنيفة الدينوري املتوىف سنة 276هـ  889 /م ،والذي وصفه التوحيدي يف كتابه املفقود
تقريظ اجلاحظ بقوله :إنه من نوادر الرجال مجع بني حكمة الفالسفة وبيان العرب له يف كل فن ساق وقدم [نصيب وسهم من
التأليف واملعرفة] (احلموي ،م  ،1ص  .)354وكذا جند إن أبن دريد املتوىف سنة  321هـ  933 /م قد عقد فصال ألقوال
الفالسفة اليواننيني ،يف كتابه اجملتىن عنونه ابب من نوادر كالم الفالسفة (دار الفكر املعاصر عن دائرة املعارف العثمانية.)1962،
أما الفيلسوف والعامل واألديب والفقيه واجلغرايف أيب زيد البلخي املتوىف سنة 322هـ 934 /م ،فقد لقبه احلموي جباحظ
لراسان (احلموي ،م  ،1الصفحة  ،)354ووصف قيمة وفائدة نتاجه الفكري بقوله :ما رئي يف الناس من مجع بني احلكمة
والشريعة سواه (احلموي ،م  ،1الصفحة )354
لقد ترك أيب زيد البلخي نتاجا علميا وفلسفيا غزيرا ،وصل إىل ما يربو السبعني ( )70مؤلفا بسائر علوم عصـره
(الرايضيا والطب والفلك واهليئة والتنجيم واجلغرافيا واالجتماع واأللالق والدين) وقد ومست صياغته األدبية يف مؤلفاته ابهنا
كانت غاية يف الفصاحة (احلموي ،م  ،1ص  )354ولذا فقد أشار أبن الندمي إليه يف الفهرست بقوله :وكان فاضال يف سائر
العلوم القدمية ،يسلك يف تصنيفاته طريقة الفالسفة ،إال أنه مأهل األدب أشبه وإليهم أقرب (أبن الندمي ،الصفحة .)469
وي ظهر أتثري الفلسفة اليواننية واضحا عند الكاتب الديواين قدامة بن جعفر املتوىف على األرجح سنة 337هـ 948 /م،
ذكره أبن الندمي قائال :كان قدامة أحد البلغاء الفصحاء والفالسفة الفضالء ممن يشار إليه يف علم املنطق (أبن الندمي ،الصفحة
 ،)188وألنه كان نصرانيا قبل أن يسلم على يد اخلليفة العباسي املكتفي ابهلل ( 295 – 289هـ 908 – 902 /م) ،فقد
ساعدته معرفته ابللغة السراينية ابالطالع على الفلسفة اليواننية وعرف عنه ميله إىل املنطق (أبن الندمي ،الصفحة .)188
وابملقابل فقد أتثر عدد من األدابء ابلتوحيدي فنقلوا عنه أقوال لفالسفة أو علماء يواننيني ،وأصبح نقل األقوال عن
الفالسفة والعلماء اليواننيني تقليدا متبعا عند األدابء ابلعصر العباسي ،نذكر منهم الراغب األصبهاين املتوىف سنة  502هـ/
1108م بكتابه حماضرا األدابء وحماورا الشعراء وحممود بن عمر الزخمشري املتوىف سنة 538هـ 1143 /م ،الذي أورد يف
كتابه ربيع األبرار ونصوص األلبار أقوال لفالسفة اليوانن نقلها من مؤلفا التوحيدي ،وكذلك أتبع هذا التقليد كل من األديب
الكاتب أبن محدون املتوىف سنة  562هـ 1167 /م بكتابه املعنون التذكرة احلمدونية ،وأسامة بن منقذ املتوىف سنة  584هـ /
1188م يف كتابه لباب اآلداب ،وأبن هذيل األندلسي املتوىف سنة  763هـ 1361/م مبؤلفه عني األدب والسياسة وزين احلسب
والرايسة.
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Issue: 1

كما وقد أتثر التوحيدي مبؤلفا عدد من األدابء بعصره وأحب التشبه هبم (احلسن ،2011،الصفحة  )87مثل أتثره
ابألديب الكبري اجلاحظ املتوىف سنة  255هـ 868 /م ،الذي فاقت شهرته على كل أديب مفوه سبقه وحلقه يف عصره والعصور
اليت تلته ،وألنه كان من شيوخ املعتزلة (اخليون )1997 ،فقد كان ضليعا ابلفلسفة والكالم ،حيث أفاد من فلسفة اليوانن وضمن
معارفه منها يف شىت مسائله ورسائله املتنوعة اليت حوهتا مؤلفاته األدبية والتارخيية واالجتماعية واأللالقية والعقلية والعلمية
(بال  ،1961،الدمهاين.)2021،

Volume: 4

الشريف املرتضى1429 ،هـ ،ج  ،1الصفحا  )153 – 151يعد من أول األدابء الذين دجموا الثقافة الفلسفية اليواننية
بثقافة األدب العريب فقد ترجم من اللغة الفارسية إىل العربية بعبارة سهلة قريبة املألذ ،ثالثة من كتب أرسطو هي :املقوال
(قاطيغورايس) ،والعبارة (ابرمينياس) ،والقياس والرهبان (أنطولوطيقا األوىل والثانية) فضال عن كتاب مقدمة يف املنطق بعنوان املدلل
(إساغوجي) للفيلسوف فرموريوس الصوري(أبن صاعد األندلسي ،1912 ،الصفحة .)49
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اثنيا :أسباب أتثر التوحيدي ابلفلسفة اليواننية
لقد ظهر انفتاح العقل العريب بشكل جلي على كل ألوان الثقافا العاملية ،لعدم تعصبهم أو تزمتهم ويف الرتاث الثقايف
اليوانين كانت عناية العرب ابلفلسفة اإلغريقية (أداب وسياسة) واضحة للعيان (بدوي ،1967 ،الصفحا  ،)161 – 160ال
سيما وأن الفالسفة اليواننيني قد منحوا الفلسفة مكاان مرموقا يف احلياة والسياسة ،وهنا ينقل التوحيدي لنا بكتابه اإلمتاع واملؤانسة
رأي عن الفيلسوف ديوجانيس يف الفلسفة عندما ُسئْل :مىت تطيب الدنيا؟! فكان رده :إذا تفلسف ملوكها وملك فالسفتها
(التوحيدي ،2007 ،الصفحة .)222
من الواضح جدا ان التوحيدي مل يكن يتعامل مع الفلسفة اليواننية مأهنا ترفا ثقافيا ،بقدر ما هيه وسيلة وأداة تساهم يف
زايدة الوعي والتنوير بني أفراد اجملتمع! عندما عرب عن رأيه بفلسفة اليواننيني اليت مساها احلكمة بقوله يف كتابه البصائر والذلائر
فإن احلكمة ضالة املؤمن أين ما وجدها ألذها ،وعند من رآها طلبها ،واحلكمة حق واحلق ال ينسب إىل شيء ،بل كل شيء
ينسب إليه وال حيمل على شيء ،بل كل شيء حيمل إليه ،وال حيمل على شيء بل كل شيء حيمل عليه ،وهو متفق من كل وجه،
يطرب به الراضي ويقنع به الغضبان ،مشرق يف نفسه موثوق حبكمه ،معمول بشرطه ،معدول إىل قضيته ،به للق هللا عز وجل
السماء واألرض ،وعليه أقام اخللق ،وبه قبض وبسط وحكم وأقسط (التوحيدي 1999 ،الصفحا .)7 – 6
إن من أهم ما متيز به احلضارة اإلسالمية هو التسامح وذلك ما أشار إليه املستشرق آدم متز بقوله :مل يكن معروفا يف
آرواب يف العصور الوسطى ،ومظهر هذا التسامح نشوء علم مقارنة األداين أي دراسة امللل والنحل على التالفها واألقبال على هذا
العلم بشغف عظيم (أبو ريده ،1957 ،م  ،1الصفحة .)57
وال ريب إن القيم اإلنسانية النبيلة اليت زهت هبا أقوال فالسفة اليوانن كانت من أهم األسباب اليت جذبت التوحيدي
اليها ،فعلى سبيل املثال ينقل لنا التوحيدي صدق هلجتهم يف فلسفة القيم واملبادئ فعن الفيلسوف ديوجانيوس ينقل قوله عندما
سأله أحدهم :أملك الروم أفضل أم ملك الفرس؟ فرد قائال :األفضل من كان أملك هلواه (محود ،احلوزة  )hawzah.netويف
موضع آلر ينقل لنا اخللق الرفيع للقائد اإلسكندر املقدوين الذي كان تلميذ أرسطو وقد غاير ألالق احلروب املعهودة ،عندما
رفض مهامجة أعداؤه ليال مبينا سبب ذلك بقوله :إنه ليس من عادة امللك سرقة النصر (محود ،احلوزة .)hawzah.net
وكذلك هناك أتثري آلر على الثقافة العربية وهي يف أتثري احلاكم على الرعية ،نظرا ألن الناس على دين ملوكهم ،والرواية
تشري إىل إن لليفة املسلمني املأمون الذي شغف ابالطالع على العلوم العقلية والفكرية لفالسفة اليوانن ،قد طلب شخصيا من
إمرباطور الروم أن يرسل له جمموعة من كتب الفالسفة والعلماء اليوانن القدمية (أبن صاعد األندلسي ،1912 ،الصفحة ،)48
وال شك ان اهتمام اخلليفة هذا أثر على أذواق الرعية ألن الفضول دفعهم لالطالع على الرتاث الفلسفي والعلمي والفكري هلؤالء
الفالسفة والعلماء.
وصف ايقو احلموي املتوىف سنة 626هـ1228 /م التوحيدي مبقولة أشتهر هبا على مر الزمان! عندما قال عنه إنه
فيلسوف األدابء وأديب الفالسفة (احلموي ،جملد  ،4الصفحة  )288فقد كان التوحيدي موسوعي يعىن ابملعاين واألفكار
والتساؤال ذا املغزى الفلسفي أد إىل نشوء عالقة وثيقة لديه ابلفكر والقضااي الفلسفية اليواننية ،فهو فيلسوف السؤال
يعشق اجلدل ال يكف عن إاثرة السؤال تلو السؤال ،واستخالص األسئلة عن كل ما يقع أمامه من ظواهر اجتماعية أو لغوية أو
اقتصادية أو نفسية ،فحبه هلذا امليدان جاء عن إطالع وإحاطة واهتمام وليس من صلة عارضة.
أجته التوحيدي حنو الثقافة الفلسفية اليواننية اليت أعطته زادا منوعا أضافه إىل لزينه املعريف اذ طعم كتاابته األدبية مأقوال
فالسفة اليوانن وأن كانت نسبتها ضئيلة مقارنة بكمية مادته املنوعة األلرى كما لوحظ إن معرفة التوحيدي للفلسفة اليواننية مل
تكن سطحية ،فهو مل يتخبط فيها لبط عشواء إذ كان وثيق الصلة بفكرها وقضاايها ،فجنوحه هلا كان عن عل ٍم وإحاطة واهتمام
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وحبه العقالين للفلسفة كان وجوداي كأديب وإنسان ،ويبدو أنه وجد فيها مالذا للتعبري عما خياجل فكره وما يعتمل يف نفسه وما
يعاين منه يف حياته ،جماراي فيها روحية عصره.

Issue: 1

كان التوحيدي أديبا يعرب إبحساسه عن املعاين ،مث يعود ليكسبها مسحة عقلية ،ومينحها نظرة فلسفية ،وقد كان أتثره
ابلفلسفة اليواننية أمر ملحوظا طغى على كل مؤلفاته ،األمر الذي يكشف تعاطيه للفلسفة اليواننية وموسوعية معارفه ومشوليتها،
فإن كانت كتاابته غري منظمة وتفتقر للتنسيق لكنها ذا طابع مشويل ما بني جد وهزل وموعظة وشعر ونثر وحكم وأمثال ولغة
وحنو ومنطق وفقه وعادا وتقاليد ومظاهر اجتماعية وقضااي فكرية ومسائل إنسانية ومناظرا وحوارا ألسئلة وأجوبة ،وتنم عن
عقلية متفتحة على املعطيا الثقافية لألمم األلرى!

Volume: 4

وعندما وضع التوحيدي يده على مواطن النفع يف الفلسفة اليواننية ،كان مثاال لألمانة يف النقل هذا من جهة ،ومن جهة
ألرى عمل على نشر ثقافة الفلسفة اليواننية ،بصفحا من كتبه اليت ابتت ترااث أدبيا عربيا إسالميا ،ويف هذا الرتاث نستطيع
تلمس غاية وهدف أيب حيان التوحيدي من الفلسفة اليواننية إال وهو البحث عن النموذج اجليد يف السلوك ونقاء النفس (محود،
احلوزة .)hawzah.net
عند تتبع ما أورده التوحيدي من أقوال الفالسفة اليواننيني السيما يف مؤلفاته الثالثة اإلمتاع واملؤانسة والبصائر والذلائر
والصداقة والصديق ،نستطيع أن نصف ثالثة أقسام يف نسبتها هلؤالء الفالسفة وهي:
 -1مشاهري فالسفة اليوانن وعلماؤها ،الذين كانوا من أعالم الفلسفة اليواننية املعروفني عند الكتاب والعلماء والفالسفة
املسلمني يف العصر العباسي ،مثل فيثاغورس وديو جانوس وسقراط وأفالطون وأرسطو.
 -2فالسفة وعلماء وأدابء فالسفة كانوا أقل شهرة من فالسفة اجملموعة االوىل مثل :زينون أبقراط جالينوس بطليموس،
هومريوس ،أسطفانيوس ،غالوس ،منقاريوس ،زميوس أسقلبيوس طيماانوس ،اومربوس ،أنكساغورس ،مسوانيدرس ،األسكندر
املقدوين.
 -3فالسفة مل يشر التوحيدي ألمسائهم وهم أكثر ابلعدد من اجملموعتني األوىل والثانية وأكتفى بنعتهم ابلفالسفة!
وف يما أييت حماولة تشخيص لعدد من األسباب اليت نعتقد اهنا وراء أتثر ابلفلسفة اليواننية وحبه ألقوال وأحاديث فالسفتها ،وبثها
يف كتبه:
األسباب النفسية:
كل البشر يسعون وراء السعادة! والتوحيدي واحد منهم فقد عاش حياته برمتها يبحث عن السعادة اليت حرم منها ومل
يشعر هبا يوما حبسب ظنه ،ومع إنه عاش ردحا من الزمن يتنقل بني أوساط أصحاب القصور ،لكن ليبا األمل والفقر الذين
عاشهما التوحيدي حرمته من التمتع إبجنازاته األدبية ،فقد يكون قرر االنشغال بتهذيب روحه ،وبلغ به اليأس والتشاؤم والقنوط
إىل أن يتحول إىل الزهد والورع املتمثل ابلنمط الصويف ،والتقرب من لالقه ،والزهد مبطامع الدنيا.
وما ذاك إال إلحساسه ابلغربة فقد عاش التوحيدي حياة موحشة ،ومضطربة ،محلت من النكسا والويال وقاست
لمح الوجودي األول حلاله هو شعور الغربة الذي أملر به
نفسه مرارة الناس ودنيا الناس ما جعله يشعر ابلنبذ واالنكسار ،وجند أن املَ َ
واستحكم ،فما استطاع منه فرارا ومل جيد له فكاكا!
لقد أفضى البحث عن السعادة عند التوحيدي ان يشغل نفسه مبوضوعا ذا طابع فلسفي لتشخيص دوالل النفس
البشرية بطبيعتها وأسرارها وجماهلها وتعريضها للتأمل الفلسفي ،مثل مؤلفه رسالة احلياة ،فقد سرد فيها التوحيدي خمتارا من
اقاويل فالسفة اليوانن يف احلياة واملو وما بعد املو  ،ومنهم دميوقريطس وفيثاغورس وسقراط وأفالطون وغريهم ،مث يعقب على
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كالمهم بتعليقا
الصفحة .)125

مقتبسة من أيب سليمان املنطقي ،وأيب زكراي الصيمري وعيسى بن زرعة وأيب اخلري اخلمار وغريهم (ابراهيم،

قدم التوحيدي لنا يف كتابه ألالق الوزيرين الصاحب بن عباد وأبن العميد صورة مشرقة لفالسفة اليوانن وكيف كان
األدابء يف القرن الرابع اهلجري  /العاشر امليالدي حياولون متثلها واالقتداء هبا ال سيما ابجلانب األلالقي بقوله مأن القوم قد
تكلموا يف األلالق وحددوها وأوضحوا لفاايها ،وميرزوا رذائلها وبينوا فضائلها وحثوا على التخلق ابليسري من حطامها ،وبذل
الفضول للمحتاجني إليه ،وحتصيل السعادة العظمى برفض الشهوا القليلة والكثرية منها واإلحسان إىل الناس وغري الناس بغري
امتنان وال اعتداء وال طلب جزاء وال استحماد ( التوحيدي ،1997 ،الصفحة .)187
وما فتأ التوحيدي يذكر شدة أتكيد الفالسفة اليواننيني على مسألة األلالق ،ويدعو ملن أطلع على فلسفتهم وأحبها ان
يلتزم هبا ،ملا قد رأى فيها مثالية ألالقية مشاهبة للمثاليا اليت محلتها واند هبا الشريعة اإلسالمية ،فيقول عنها :كأن الفلسفة
وردع للنفس إذا طغت ،واستصالح لألمور
إمنا تكون ابلدعوى ابللسان ،من غري عمل ومعاانة ورايضة ،وقمع للشهوة إذا غلبتٍ ،
ابلعدل املؤثر فيها وطلب السعادة والفوز يف العاقبة على ما رمسه علماؤها وحققه حكماؤها (التوحيدي،1997 ،
الصفحة.)237
ولذا جند التوحيدي على سبيل املثال ينتقد ويذم وزير ركن الدولة البويهي (366 – 320هـ 976 – 932 /م) الكاتب
أبن العميد املتوىف على األرجح سنة 366هـ 987 /م ،والذي لقب ابجلاحظ الثاين فرغم توسع معرفة أبن العميد ابلفلسفة
والنجوم وقيادة اجليوش ،إال ان التوحيدي ألقى عليه احلجة ألنه ابعتقاد التوحيدي قد لالف ألالق فالسفة اليوانن وكرم نفوسهم
مع انه يدعي حكمتهم ،فأقصاه التوحيدي من صنف الفالسفة خماطبا إايه يف كتابه ألالق الوزيرين بقوله :تزعم إنك من شيعة
أفالطون وسقراط وأرسطو طاليس ،أو كان هؤالء يضعون الدرهم على الدرهم أو أشاروا يف كتبهم ابجلمع واملنع ومطالبة الضعيف
واألرملة ابلعسف والظلم ،فيا مسكني أستح فإنك ال مع الشريعة وال مع الفلسفة وقد لسر الدنيا واآللرة (التوحيدي،
 ،1997الصفحة .)166
لقد أظهر التوحيدي إعجابه وشغفه ابلفلسفة وأقوال ومسائل الفالسفة والعلماء اليواننيني فكان يدافع عن هنجهم
األلالقي والعقالين اباللتزام به ،فعلى سبيل املثال قد ذم أبن ُزرعة الذي كان هو اآللر معجبا ابلثقافة اليواننية ،فذكر يوما
فالسفتها يف جملس الشراب ،فما كان من التوحيدي إال أن نقده ورأى أنه أزرى هبؤالء الفالسفة! ذلك ان التوحيدي أراد أن يؤكد
من جانبه كمسلم ملتزم بتعاليم الشريعة :إن العامل احلقيقي من يستطيع أن جيمع مكارم األلالق إىل جانب املعرفة (محود،
احلوزة.)hawzah.net
إذن ال نستبعد أن يكون التوحيدي قد وجد يف الفلسفة اليواننية متنفسا نفسيا وألالقيا خيفف عنه ما كان يعانيه من
ضغوط بسبب ظروفه احلياتية واملعاشية! (أبراهيم ،الصفحا  )11 – 10فكان له ان يعرب عن ذاته بوجها نظر فلسفية ،األمر
الذي أدى به إىل أن خيوض يف مواضيع فلسفية جدلية عديدة وحياول التعمق هبا ومتخض األمر عنده عن استنباط جمموعة من
األسئلة وجهها لصديقه املتفلسفة أبن مسكويه املتوىف سنة  421هـ 1030 /م ،مبواضيع توزعت بني النوازع واألمزجة البشرية
وبني احلاال النفسية املضطربة ما غمض منها عامة وما أشكل عنده لاصة ،وضمت هذه األسئلة وعددها مئة ومخسة وسبعني
( )175سؤاال مع إجاابهتا كمجموعة رسائل يف كتاب واحد بعنوان اهلوامل والشوامل ،وقد حوى الكتاب الكثري من آاثر وتراث
الفالسفة اليوانن ،وكان أول كتاب مشرتك بني أثنني من املؤلفني ،مع العلم ان للتوحيدي عناوين عناوين كتب ومؤلفا فلسفية
نذكر منها :املقابسا  ،كتاب االقناع ،اإلشارا اإلهلية احملاضرا واملناظرا احلج العقلي اذا ضاق الفضاء عن احلج الشرعي،
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رايض العارفني ،رسالة يف ضالال الفقهاء يف املناظرة رسالة يف ألبار الصوفية ،التذكرة التوحيدية ،رسالة احلياة رسالة بيان مثرا
العلوم ،رسالة االمامة أو رواية السقيفة.

Issue: 1

الفضول املعريف:
كانت الفلسفة اليواننية عند التوحيدي طريقا للبحث عن احلقيقة املوضوعية يف احلياة ،فال نستبعد نظرا لذهنيته املتفتحة
ان تعرتيه الدهشة (الفضول العلمي) فتلح على فكره ابألسئلة الكثرية والشك وهو ما عكسته مواضيعه املشوقة ،ويبدو انه قد أتثر
مأسلوب سقراط (احلوار السقراطي) ،ابستنباط الكثري من األسئلة من كل ما يقع امامه وما يتصوره من مشاكل احلياة فشغل هبا
وقته وكتبه هبا ورسائله لعله يعثر على اجوبة تقربه من احلل (العريب ،2014 ،اجلزائر ،الصفحة .)18
وأثر اهتمام التوحيدي وحرصه على إتقان ما ينسخ (والنسخ كانت مهنته) بغري تصحيف وحتريف يف سالمة لغته وارتقاء
أسلوبه بقوله مع صحة نقلي وتقييد لطي وتزويق نسخي وسالمته من التصحيف والتحريف (احلموي ،اجمللد  ،4الصفحة
 ،)292أن حيتفظ بنسبة القول إىل صاحبه ،وتقبل اآلراء املختلفة واألفكار املتباينة واملعارف املتنوعة فيها بسعة صدر ورحابة ذهن
كما أن دكاكني الوراقة ببغداد كانت حمال تعود العلماء وطلبة العلم على ارتيادها والتناظر واجملادلة يف جمالسها ،وكان التوحيدي
يشهد هذه املناظرا ويدوهنا.

Volume: 4

وهلذا نالحظ املوسوعية والتنوع والتلون ابملعارف لدى األدابء فضال عن العلماء ،فعلى سبيل املثال حوى كتاب التوحيدي
البصائر والذلائر من املعارف األدبية والنوادر والفكاهة والتاريخ والتصوف ،فضال عن الكثري من األحاديث العلمية واملسائل
واألقوال من الفلسفة اليواننية مجعها التوحيدي وحشدها على مدى مخسة عشر ( )15سنة مما مسع وقرأ .وقد عكس كل ذلك
بقوله يصف كتابه البصائر والذلائر قائال :حوى من الذهن لواقحه ،ومن العقل قرائحه ومن األلالق حماسنها ،ومن العلم
غنائمه ،ومن الفهم نتائجه ،ومن الصدر ذلائره ،ومن الدهر سرائره ومن األدب أرواحه ،ومن البال لواطره ،ومن الرويرة جواهرها،
ومن احلكمة حقائقها ،ومن التجربة أعياهنا ،ومن األمم ودائعها ،ومن احلُنكة فرائدها ،ومن األلالق حماسنها ،ومن العرب بياهنا
ومن الفرس سياستها ومن اليوانن دقائقها ،ومن الشريعة رقائقها ( التوحيدي ،اجمللد  ،3الصفحا .)13 – 12
ولذلك فإن القيمة العلمية واملعرفية هلذا الكتاب البصائر والذلائر عديدة حيصيها التوحيدي بقوله :فهو أذن للكليل
شحذ ،وللوسنان يقظة ،وللعقل مسة وللغي بالغة ،ولأللرس ترمجان وللناسي تذكرة وللغرير جتربة ولألديب عدة ،وللعامل عمدة،
ْ
مجعت فيه كل غرة الئحة ،وحجة واضحة ،وبرهان مبني ،وقول متني ،واندرة
وللخامل نباهة وللناسك بصرية وللعاقل نصيحة
ُ
ملهية ،وموعظة مبكية ،وللرفيع فيه مرتع وللمتوسط إليه مفزع ،وللدين به مقمع وأفنيت يف ذلك وأطنبت ،وصعد فيه وصوبت
(التوحيدي ،اجمللد  ،3الصفحا .)13 – 12
ورغم سوء الطالع وكثرة التشكي اللذين ومسا حياة التوحيدي ،إال انه أتصف ابلنباهة والتدقيق ورجاحة العقل اليت كانت
السبب يف حبه للتنوع املعريف واأللذ من كل علم بطرف ،فعين مبسائل املنطق ومواضيع الفلسفة والعلوم واملعارف (املعلوماتية) ،ومل
يشذ عن غريه من علماء عصره بنزعته املوسوعية اليت تبدو عنده واضحة وجليه.
ومع أن مهنة النسخ مل تدر عليه املال الكثري! حىت أنه مساها بـ حرفة الشؤم (احلموي ،اجمللد  ،4الصفحة  ،)300لكنها
أفادته يف التطبع بعدة أمور منها:
 -1طبعته على تقبل اآلراء املختلفة واألفكار املتباينة.
 -2أنعكس اهتمامه وحرصه على أتقان النسخ بغري تصحيف وال حتريف ،على لاصيته يف احلفاظ على نسبة األقوال ألصحاهبا
والدقة يف إيرادها.
 -3ساعدته على التفرغ للفلسفة والتمعن يف أقوال الفالسفة اليواننيني ،وبيان سلوكياهتم ومدى التزامهم بثواهبم األلالقية.
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ج -البيئة احمليطة:
من الواضح ان األديب العريب يف العصر العباسي ،قد ألغى كل الفوارق العرقية والدينية وأنفتح على ثقافا كل الشعوب،
لكن هذا االنفتاح مل يقلل من أصالة وقيمة إنتاجه اخلاص به ،وهو ما بينه إحسان عباس بقوله :أن القول بتقبل األدب العريب
ملؤثرا أجنبية ،ليس انتقاصا من أصالته أو استهانة بعناصر تلك األصالة (عباس ،1993 ،الصفحة .)9
لقد ساد بيئة التوحيدي التيارا العقلية والفكرية والبحث واجلدال ،تلك االجواء اليت رافقت فالسفة العصر العباسي،
فعاصر احلياة العلمية النشطة واحلركا الفكرية والعقلية ،اليت ظهر أثرها يف مؤلفاته ورسائله .وكانت الثقافة األجنبية ذا أتثري
منشط يف كافة اجملاال الثقافية والعلمية (انفعة ،1989 ،اجلزء  ،2الصفحة .)7
ففي القرون اإلسالمية األوىل جند احلكمة يف كتب األدب ،وقد امتأل هبا ،وهي ذا حمتوى فلسفي شعيب ،وكانت
أقوال احلكماء القدماء اإلغريق تؤلف قطاعا ُدرس بعناية ،وكان له أتثري واسع ويعترب من قطاعا أدب التسلية واإلمتاع ،الذي
كان يف الوقت ذاته أداب تعليميا وهتذيبيا (عباس ،1993 ،الصفحة  ،)33ولذلك نالحظ االهتمام املتزايد مأدب احلكمة
اليوانين ،وكان قسم كبري من هذا األدب قد ترجم يف فرتة مبكرة وكان أدابء هذا العصر يعيدوا إبرازه (عباس ،1993 ،الصفحة
.)33
وكان لكبار علماء ومفكري وفالسفة القرن الرابع اهلجري  /العاشر امليالدي ،فضل يف تلمذة التوحيدي ابلفلسفة اليواننية
على يديهم (أبن أيب أصيبعة ،1996 ،اجلزء  ،1الصفحا  )212- 211ونقله للرتمجا سواء كانت من املسلمني أو
النصارى أو السراين (عبود ،2012 ،الصفحة  )40ولعل ابو سليمان حممد بن هبرام السجستاين (الصفدي ،1974 ،اجلزء ،3
الصفحا  )166 – 165يعد من أبرز أستاذته يف الفلسفة واملنطق ،وأييت بعده أبو زكراي حيىي بن عدي النصراين املتوىف سنة
346هـ 957 /م كما ذكروا يف املقابسا (التوحيدي ،2011 ،الصفحة  ،)156واألثنني من تالمذة الفيلسوف الكبري الفارايب
املتوىف سنة  339هـ  950 /م (محود ،احلوزة )hawzah.netكما قد أتثر بعدد آلر منهم الفيلسوف أبو اخلري احلسن بن
اخلمار املتوىف 332هـ  943/م الطبيب واملرتجم النصراين ،والفيلسوف واملرتجم واملنطقي أبو بشر ميت بن يونس القنائي
سوار بن ر
النصراين النسطوري واملتوىف سنة 338هـ 949 /م ،والفيلسوف املعتزيل أبو احلسن علي بن عيسى بن عبد هللا الرماين صاحب
اللغة والنحو والفقه والفلك والتفسري واملتوىف سنة  384هـ994/م والفيلسوف املنطقي واملرتجم أبو علي عيسى بن أسحـاق بن
زرعة املتوىف سنة 448هـ1056 /م كما وجد التوحيدي بصديقه املتوافق معه فكراي أبن مسكويه ضالته يف إاثرة أسئلته ،حىت ان
أثقل عليه لاطبه أبن مسكويه ردا على إحدى رسائله اليت أوردها التوحيدي يف كتابه اهلوامل والشوامل اذ قال له :أرفق بنا اي أاب
حيان – رفق هللا بك – وأرخ من لناقنا وأسغنا ريقنا ،ودعنا وما نعرفه يف أنفسنا من النقص فإنه عظيم ،وما بلينا به من الشكوك
فإنه كثري وال تبكتنا جبهل ما علمناه وفو ما أدركناه( .التوحيدي ،2017 ،الصفحة .)27
اثلثا :الفلسفة اليواننية يف مؤلفات التوحيدي
مما ال شك فيه إن االتصال بني الثقافة العربية واليواننية كان قد بدأ مأوىل حلقاته يف العصر العباسي (أبو شهاب،
 ،2008العدد  ،18الصفحة  ،)1ويف حماولة لتتبع األثر الفلسفي اليوانين يف املؤلفا األدبية للتوحيدي ،الذي كان يعشق
املعاين واأللفاظ ،ففي كتابه اإلمتاع واملؤانسة يقول :ال تعشق اللفظ دون املعىن ،وال هتوى املعىن دون اللفظ (التوحيدي،2007 ،
الصفحة  ،)18فكان من الطبيعي ان ينجذب حنو أقوال الفالسفة والعلماء ،وقد لوحظ أنه وبفضل ترمجا عصره قد تشرب
ابلفلسفة اليواننية وحكمتها ،مل خيفي اجنذابه حنوها.
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فعلى سبيل املثال ورد يف الليلة الثانية ( )2والليلة السابعة عشر ( )17من ليايل كتابه اإلمتاع واملؤانسة األربعون ()40
ليلة ،أمساء عشرا الفالسفة والعلماء اليواننيني أورد آرائهم وأقواهلم فيما عرض من مواضيع وعقد جلسة لاصة للفلسفة
(التوحيدي ،2007 ،الصفحا .)45 – 35
كما ذكر التوحيدي يف كتابه اإلمتاع واملؤانسة ألوان الصفا ألول مرة! ومل يكن قد ذكرهم أحد قبل التوحيدي ويبدو أنه
كان متأثرا بفلسفتهم .ومل يفو يف لضم استغراقه مبوضوعاته ان يرد على بعض املسائل واالعتقادا إللوان الصفا ال سيما
مبسألة التوافق بني الدين اإلسالمي والفلسفة اليواننية ،وهي مسألة قدمية عاجلها فالسفة اليوانن كأفالطون ( 347 –429ق .م)
وأفلوطني (  270 – 205م) ورغم دفاع التوحيدي عن الفلسفة اليواننية لكنه رفض فكرة الوحدة غري املنطقية مع الشريعة
االسالمية ،كما حاول ألوان الصفا تصوير ذلك مأقواهلم ومنها :الشريعة قد دنست ابجلهاال والتلطت ابلضالال وال سبيل
إىل غلها وتطهريها إال ابلفلسفة لنها حاوية للحكمة االعتقادية واملصلحة االجتهادية (التوحيدي ،2007 ،الصفحة .)201
ويشري التوحيدي إىل أن ألوان الصفا قد ذهبوا بعيدا بقوهلم أنه مىت انتظمت الفلسفة اليواننية والشريعة العربية فقد حصل
الكمال (التوحيدي ،2007 ،الصفحة  ،)211وكان من أبرز ردود التوحيدي على أقوال ألوان الصفا قوله نقال عن استاذه أاب
سليمان السريايف :الفلسفة حق لكنها ليست من الشريعة يف شيء ،وان الشريعة حق ولكنها ليست من الفلسفة يف شيء،
وصاحب الشريعة مبعوث ،وصاحب الفلسفة مبعوث إليه وأحدمها خمصوص ابلوحي ،واآللر خمصوص ببحثه ،واألول مكفي
والثاين كادح (التوحيدي ،2007 ،الصفحة .)212
ميضي التوحيدي مبقالة طويلة برده على مسالة ألوان الصفا يف التوفيق بني الدين والفلسفة فالتوحيدي ينفي أن يكون
احدمها مألوذ من اآللر ،فيمكن أن جيتمع األثنني الشريعة والفلسفة يف شخص واحد ،فهذا ابلدين متقراب من هللا ،وهذا
ابحلكمة متصفحا قدرة هللا(التوحيدي ،2007 ،الصفحة .)212
ويستند التوحيدي يف ردوده على ألوان الصفا آبراء أستاذه أيب سليمان كقوله :من اراد أن يتفلسف فيجب عليه أن
يعرض بنظره عن الدايان  ،ومن ألتار التدين فيجب عليه أن يعرد بعنايته عن الفلسفة ويتحلى هبما مفرتقني يف مكانني على
حالني خمتلفني ،ويكون ابلدين متقراب إىل هللا تعاىل ،على ما أوضحه له صاحب الشريعة عن هللا تعاىل ،ويكون ابحلكمة متصفحا
لقدرة هللا تعاىل يف هذا العامل اجلامع للزينة الباهرة لكل عني ،احملرية لكل عقل وال يهدم أحدمها ابآللر (التوحيدي،2007 ،
الصفحة .)212
مل يكن التوحيدي فيلسوفا حمضا ،ومل يكن صاحب نظرية يف الفلسفة ،لكنه عرب عن األفكار الفلسفية املستسقاة من
الكتب اليواننية املرتمجة للغة العربية بقالب أديب مبدع ،فقد خلص األفكار الفلسفية هذه يف كتابه املقابسا (التوحيدي،
 ،)2011الذي حوى على مئة وستة ( )106مقابسة هي عبارة عن حوارا ومناظرا يف مواضيع الفلسفة (األلالق والنفس
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لقد وصف آدم ِمتز التوحيدي مأنه أعظم ُكتاب النثر العريب على اإلطالق! ومع ان كتاابته كانت غري منظمة وال منسقة
ولكنها امتاز ابملوسوعية والتنوع املعريف اذ حو الشعر والنثر واحلكم واألمثال بطابع وأسلوب السؤال واجلواب واجلد واهلزل
والنصيحة واملوعظة ،كما طغى حبه للفلسفة والتفلسف ابستخدامه األلفاظ والرتاكيب واالصطالحا الفلسفية واملنطقية اليواننية
وأقوال لفالسفة وعلماء وأدابء اليوانن حىت أنه أود حكم هلومريوس (صاحب اإللياذة واألوديسة من القرن الثامن قبل امليالد).

Volume: 4

كان إنشاء عالقا إنسانية متوازنة (محود ،احلوزة )hawzah.netمن أهم شواغل التوحيدي الفلسفية يف كتبه ومؤلفاته
الصداقة والصديق واهلوامل والشوامل ،وكان عنصر التشويق يف كتاابته وحرصه على تضمينها أقوال الفالسفة اليوانن قد أفرز
بسبب :ظهور شخصية املؤلف فيها بصورة واضحة ابإلضافة إىل طبيعة املشاكل اخلاصة اليت تناولتها هذه الكتااب (انفعة،
الكويت ،اجلزء الثاين ،الصفحة .)10
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والطبيعة واإلهليا ) انقشت مأسلوب أديب قضااي فلسفية حىت إن البعض من الباحثني أعتربه كتااب أدبية بنكهة فلسفية سامهت
بتقريب الفلسفة من عامة الناس ( ايسني ،2008 ،جملة ديوان العرب اإللكرتونية .)diwanalarab.com ،ويف كتابه
اإلشارا اإلهلية (التوحيدي )1950 ،جند التوحيدي يبث ابتهاالته مأسلوبه الفلسفي الفذ ،مسجال يف لضم ذلك العديد من
احلوارا الفكرية والفلسفية.
رأى التوحيدي إن التباين أو الفرق بني األدب العريب والفلسفة اليواننية ال يلغي إمكانية تعاوهنما وإن النحو يزين املنطق
ألنه ترتيب األلفاظ ،فيما يرتب املنطق املعاين ،وقد أكد التوحيدي على التشابه بني النحو العريب واملنطق اليوانين ،مع إن االول
شفاهي مسعي بديهي وحسي يف حني ان الثاين دليل عقلي ،وللتأكيد على ذلك فان التوحيدي نقل مناظرة يف النحو ومنطق
الفلسفة اليواننية سنة  326هـ 937/م ،متت بني النحوي أبو سعيد السريايف أستاذ التوحيدي وبني صاحب املنطق أبو بشر ميت
بن يونس القناين املنطقي يف جملس أيب الفتح أبن الفرا ( احلموي ،اجمللد  ،2الصفحة )528
لقد بد نزعة التوحيدي الفلسفية وأتثره ابلفلسفة اليواننية وشغفه هبا واضحة وبشكل جلي يف كتابه اإلمتاع واملؤانسة،
حيث مزج مادته األدبية مبادة من الفلسفة اليواننية ،متاما كما مزج اجلد ابهلزل يف كتابه اإلمتاع واملؤانسة لئال ميل القارئ (أبراهيم،
 ،1974الصفحة  .)97اذ أورد فيه الكثري من املسائل الفلسفية واملنطقية ،صائغا إايها مأسلوبه األديب البالغ اجلمال ،الذي يدل
على طبيعة تفكريه التنويري املتحرر وإنتاجه األديب املبهر ،بعد أن للصها من القيود الوثنية وأحكامها القطعية ،مقتصرا على
مناهجها االستداللية العقلية.
وال ريب ا ن بداية تعرف التوحيدي على الفلسفة اليواننية يف املرحلة األوىل تتبني من لالل عدم حتديد أصحاب بعض
أقوال الفالسفة اليواننيني واكتفائه ابلقول :قال فيلسوف كما يف كتابيه الـ البصائر والذلائر واإلمتاع واملؤانسة.
أن العنصر التنويري يف كتااب التوحيدي يظهر للعيان من جراء تعلقه ابلفلسفة اليواننية وفهمه لوظيفة الفلسفة اليواننية
وإميانه مأمهيتها فهي مل تكن سطحية وال هامشية ،ومل يتخبط يف اإلتيان ألقوال فيثاغورس وأنكساغوراس وديوجانيوس وسقراط
وافالطون وارسطو.
ولذلك جنده ال أيلو جهدا يف الدفاع عنها والرد على من مل يفهم مقاصده منها وأول كالمه عنها ،كما جاء يف رسالته
البيان يف مثرا العلوم بقوله :والذي هاجين هلذه الشكوى وأحوجين إىل هذه الدعوى ،قول من قال منكم :ليس للمنطق مدلل
يف الفقه وال للفلسفة أتصال ابلدين وال للحكمة أتثري يف احلكام ،وهذا كالم من لو أنعم النظر ،وأستقصى احلال لوقف على ما
عليه فيه ،وعرف ما له منه فكان يستبدل ابخلالف وفاقا وابملنازعة لالفا ،عاب هذا الرجل املنطق ،وهجن طرقة األوائل ،وزرى
على احلكمة ،وقيل رأي الناظر فيها ،وقبح التيار الباحث عنها ،وهذا كله ان مل يكن قلة سوء حتصيل فإنه يوشك أن يكون ضيق
عطن ،وجرح صدر وجمازفة يف القول واحنرافا عن الصواب (التوحيدي ،1884 ،الصفحة .)201
كما أورد التوحيدي يف اإلمتاع واملؤانسة مناظرة يف مسة الفكر اليوانين وقيمته خبدمة اإلنسانية ما بني كل من أيب بشر ميت
بن يونس وأيب سعيد السريايف النحوي! منها قول ميت بن يونس إهنم :من بني األمم أصحاب عناية ابحلكمة والبحث عن ظاهر
هذا العامل وابطنه ،وعن كل ما يتصل به ويتفصل عنه وبفضل عنايتهم ظهر ما ظهر وأنتشر ما أنتشر وفشا ما فشا ونشأ ما نشأ
من أنواع العلم وأصناف الصنائع ،ومل جند هذا لغريهم (التوحيدي ،2007 ،الصفحا  !)103 -102فريد عليه أيب سعيد
السريايف بقوله :ألطأ وتعصبت وملت مع اهلوى ،فإن علم العامل مبثوث يف العامل بني مجيع من يف العامل ،بل كانوا كغريهم من
األمم يصيبون يف أشياء وخيطئون يف أشياء ،ويعلمون أشياء وجيهلون أشياء ويصدقون يف أمور ويكذبون يف أمور ،وحيسنون يف
عمن قبله ،كما ألذ عنه من بعده،
أحوال ويسيئون يف أحوال ،وليس واضع املنطق يوانن مأسرها ،إمنا هو رجل منهم وقد ألذ َّ
حجة على هذا اخللق الكثري واجلمع الغفري (التوحيدي ،2007 ،الصفحا !)103-102
وليس هو ر
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لقد أبدع التوحيدي يف التعبري عن أفكار فالسفة اليوانن يف القرن الرابع اهلجري  /العاشر امليالدي وصار كتبه سجال
ألقواهلم وأفكارهم اليت نشرها ،وامتزجت ابلثقافة اإلسالمية يف العصر العباسي .ومل يكن االنفتاح على الفلسفة اليواننية عند
التوحيدي ابخلاصية الذاتية ،بقدر ما كانت روحية مشرتكة بني عدد من أدابء عصره ،وقد أبدى التوحيدي أعجااب شديدا
ابلفلسفة والفالسفة اليواننيني ،ودافع عنهم صدقا ويقينا مبينا مدى التوافق عندهم بني ما يدعون اليه بفلسفتهم وعلومهم مبنهجهم
األلالقي والعقالين ،وبني ما كانوا ملتزمني به ويطبقونه بسلوكهم على أرض الواقع فعال وعمال!
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كانت الفلسفة والعلوم من بني أهم الروابط اليت قاربت بني الثقافة اإلسالمية اليت ابتت ثقافة عاملية يف العصور الوسطى
اإلسالمية وبني الثقافة اليواننية .وكانت روحية التسامح مع الرأي اآللر اليت شاعت بفضل املسلمني ،من أهم العوامل اليت دفعت
التوحيدي ألن يكون منفتحا على احلضارة اليواننية فضال عن شغفه مبا تركه فالسفتها وعلماؤها من تراث مال هبا مؤلفاته ،ال
سيما يف جوانبها اإلنسانية فيما خيص األلالق وسيطر العقل على اهلوى! ومعرفة طبيعة الغرائز البشرية.
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