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 الفلسفة العر��َّة الوس�ط�َّة المس�ح�َّة
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٢ 

لمعرِّي، وابن �اجة، وابن ُطفیل، وابن رشد، وابن خلدون... أو عن طر�ق مقار�ة أبرز وابن سینا، وا
مسائلها، مثل وحدان�َّة هللا وصفاته، والزَّمان، والمكان، والمعاد... وفي مقابل هؤالء نجد أنَّ دارسي الفكر 

ب المس�حیِّین من خالل دراسة العر�ّي المس�حّي الوس�ط تعمَّقوا في معالجة فكر المتكلِّمین والفالسفة العر 
قافة مؤلَّفاتهم وتحلیل أبرز المسائل الَّتي طرحوها في س�اقها التَّار�خّي والفكرّي، أي من خالل ر�طها �الثّ 

جتماع�َّة. وهم، على الرَّغم من ق�امهم �معالجة الفكر ین�َّة والفلسف�َّة واالالعر��َّة اإلسالم�َّة، و�إشكال�َّاتها الدّ 
أو غیر �اٍف. �معنى » مستقلٍّ «المس�حّي في إطاره التَّار�خّي، إالَّ أنَّهم قار�وا هذا الفكر �شكٍل  العر�يّ 

ن، في و ن منهم والمس�حیّ و أنَّهم لم �قوموا بتأر�خ الفلسفة العر��َّة الوس�ط�َّة ودراسة جم�ع أعالمها، المسلم
 ذا العمل حتَّى الیوم.به ،حسب علمي� ،مؤلٍَّف واحد. وعلى أيِّ حاٍل لم �قم أحدٌ 

ولمَّا �انت الفلسفة العر��َّة المس�ح�َّة الوس�ط�َّة لم تدَرس �عُد دراسًة واف�ة؛ إذ ل�س ثمَّة �تاٌب واحٌد 
صین �الفكر  ُوضع في تأر�خها؛ ولمَّا �ان أعالمها، متكلِّمین وفالسفة، غیر معروفین إالَّ عند المتخصِّ

ص مقالي هذا للتعر�ف �العر�ّي المس�حّي، فقد ارتأیُت أنْ  الفلسفة العر��َّة الوس�ط�َّة المس�ح�َّة:  أخصِّ
ع في الكالم على فیلسوَفْین عر�یَّْین  مس�حیَّْین، هما: نشأتها وموضوعاتها وخصائصها. وقد اخترُت التوسُّ

 .م) �نموذَجْین للفالسفة العرب المس�حیِّین١٠٠٨ .م) وع�سى بن ُزْرعة (ت٩٧٤ .�حیى بن عدّي (ت

م �حثي ثالثة أقسام، أتكلَّم في القسم األّول منه على نشأة الفلسفة العر��َّة المس�ح�َّة، وأعالج في  سأقسِّ
عند �حیى بن عدّي وع�سى بن ُزْرعة،  التَّثلیث واالتِّحادالقسَمْین الثَّاني والثَّالث قضیََّتْین/إشكالیََّتْین هما 

 وذلك في ثالث نقاط:

 لعر��َّة الوس�ط�َّة المس�ح�َّة: نشأتها وموضوعاتها وخصائصها.الفلسفة ا - أوًَّال 

 �حیى بن عدّي: التَّثلیث واالتِّحاد. - ثانً�ا

 ع�سى ُزْرعة: التَّثلیث واالتِّحاد. - ثالًثا

 الفلسفة العر��َّة الوس�ط�َّة المس�ح�َّة: نشأتها وموضوعاتها وخصائصها - أوًَّال 
 وس�ط�َّة المس�ح�َّة؟ ومتى؟ وأین؟ك�ف نشأت الفلسفة العر��َّة ال

إّن تار�خ الفلسفة العر��َّة الوس�ط�َّة المس�ح�َّة، أو نشأتها، یرت�ط بتار�خ الفلسفة العر��َّة الكالس�ك�َّة أو 
یهاالفلسفة اإلسالم�َّة، �ما  ال�عض (وأنا شخص��ا ال أحبِّذ هذه التَّسم�ة). فقد نشأ علم الكالم المس�حّي  �سمِّ

، أي »اإلسالم�َّة«حت براعم الفلسفة العر��َّة المس�ح�َّة في الوقت نفسه الَّذي نشأت ف�ه الفلسفة العر��َّة وتفتَّ 
مع بدء حر�ة التَّرجمة والنَّقل في أواخر القرن الثَّامن و�لوغها ذروتها في القرن التَّاسع. وُ�عدُّ الفالسفة 

ًنا أساس��ا من نات الفلسفة العر��َّة، فقد ساهموا �شكٍل �بیٍر في نقل  وعلماء الكالم المس�حیُّون مكوِّ مكوِّ
غة العر��َّة؛ إذ �ان عدٌد �بیٌر من المترجمین مس�حیِّین. �ما أنَّهم وضعوا مؤلَّفاٍت مختلف المؤلَّفات إلى اللّ 

 كثیرًة في مختلف العلوم؛ في الفلسفة والتَّار�خ، واألدب، والفلك، وغیرها...

ع في الكالم على نشأة الفلسفة العر��َّة الوس�ط�َّة المس�ح�َّة ال بّد من أْن أتوقَّف عند  وقبل أْن أتوسَّ
 ».وفالسفة عرب مس�حیُّون «، »متكلِّمون مس�حیُّیون «تعبیَرْ�ن مهمَّْین یردان في �حثي، هما: 



٣ 

مین. بینما نجد اللة على علماء الكالم المسل: �طَلق عادًة تعبیر متكلِّمین للدّ متكلِّمون مس�حیُّون  -
راسات العر��َّة الَّتي تناولت المتكلِّمین  أّن تعبیر متكلِّمین مس�حیِّین غیر متداول، وذلك �سبب قلَّة الدِّ

وابن حزم  ١المس�حیِّین. لكنَّ هذا التَّعبیر موجوٌد في نصوص المفكِّر�ن العرب أنفسهم مثل �حیى بن عديّ 
غة هم علماء �الٍم معاصرون لعلماء الكالم المسلمین، �تبوا مثلهم �اللّ  . والمتكلِّمون المس�حیُّون ٢الظَّاهريّ 

فاع عن العقائد اإل�مان�َّة العر��َّة (و�عضهم �تب بلغاٍت أخرى �السّ  ر�ان�َّة والیونان�َّة)، و�ان هدفهم الدِّ
فسها الَّتي عالجها �األدلَّة العقل�َّة (وهو الهدف نفسه عند المتكلِّمین المسلمین)، وعالجوا الموضوعات ن

... أذ�ر من المتكلِّمین المس�حیِّین: ثاودورس المسلمون، مثل: وجود هللا، وصفاته، الحرّ�ة، العدل اإللهيّ 
م)، ٨٧٢ .م)، و�سرائیل الكسكرّي (ت٨٢٩�عد  .م)، وأبو رائطة التَّكر�تّي (ت٨٢٥ .أبو قرَّة (ت

ل (ت  م)...٨٢٣ .وط�موتاوس اَألوَّ

: هم فالسفة ساهموا في بناء التُّراث العر�ّي. عمل عدٌد منهم في حّیون فالسفة عرب مس� -
هوت والفلسفة، والمنطق، والطَّب�عة، وما �عد التَّرجمة. وضعوا مؤلَّفاٍت في مختلف العلوم، في الّال 

 وع�سى بن والیونان�َّة). أبرزهم: �حیى بن عديّ  ر�ان�َّة�السُّ غة العر��َّة (و�لغاٍت أخرى الطَّب�عة... �اللّ 
 ُزْرعة.

ؤال الَّذي طرحُته عن الفلسفة العر��َّة الوس�ط�َّة المس�ح�َّة، فسأبیِّن نشأتها وارت�اطها �العودة إلى السّ 
 �الثَّقافة اإلسالم�َّة في ثالث نقاط:

 الجغرافّي للفكر العر�ّي المس�حّي.-ار�خيّ اإلطار التّ  - ١

 ین �المح�ط اإلسالمّي.عالقة المتكلِّمین والفالسفة المس�حیِّ  - ٢

 خصائص الفلسفة العر��َّة المس�ح�َّة وموضوعاتها. - ٣

 الجغرافّي للفكر العر�ّي المس�حيّ -ار�خيّ اإلطار التّ  - ١

د اإلطار الّتار�خيّ  الجغرافّي للفكر العر�ّي المس�حّي، أقول: بدأ المس�حّیون العرب -إذا أردُت أْن أحدِّ
��َّة في بالد ما بین النَّهر�ن في نها�ة القرن الثَّامن المیالدّي و�دا�ة القرن التَّاسع وضع مؤلَّفاتهم �الّلغة العر 

قرَّة، وال�عقو�ّي أبو رائطة  المیالدّي، حیث ُوضَعت المؤلَّفات الجدل�َّة الّدفاع�َّة عند الملكّي ثاودورس أبو
ا ومصر في القرن التَّاسع المیالدّي. وف�ه التَّكر�تّي، والنَّسطورّي ط�موتاوس األّول. ثم امتدَّت إلى سور�

نشطت حر�ة التَّرجمة والنَّقل فترجَمت المؤلَّفات الیونان�َّة والّسر�ان�َّة إلى الّلغة العر��َّة، وغزرت مؤلَّفات 
 .٣المس�حیِّین (المتكلِّمین والفالسفة)

                                                   
 .٣٩ .، صاألقان�م الثَّالثة�حیى،   ١
 .٩٦ .، صالفصلابن حزم،    ٢
٣  .p 1Littérature arabe, , Troupeau 



٤ 

�القول: إنَّ فالسفتها  برز موضوعاتهاو�مكنني أْن أبیِّن نشأة الفلسفة العر��َّة الوس�ط�َّة المس�ح�َّة وأ
). �انت لهم صلة وث�قة �المح�ط اإلسالمّي، ٦والّنسطور�َّة ٥، وال�عقو��َّة٤ینتمون إلى الفَرق الّثالث (الملك�َّة

ب،  و�ان ثمَّة تأثیٌر مت�ادٌل بینهم و�ین المسلمین. وضعوا مؤلَّفاٍت في مختلف العلوم: الفلسفة، الطِّ
ة، أبرزها: العر��َّة والیونان�َّة والّسر�ان�َّة. وعالجوا الموضوعات الّر�اض�َّات، ا لّالهوت، وذلك في لغات عدَّ

�َّة، والجبر واالخت�ار، والمعاد، وعالقة  نفَسها الَّتي عالجها المسلمون، مثل التَّوحید، وصفات هللا، والحرِّ
ین، ونقد الجزء اّلذي ال یتجّزأ... أمَّا المن اهج اّلتي استعملوها فأبرزها المنهج الّنقلّي والمنهج الفلسفة �الدِّ

 المنطقّي.

 �مكن قسمة مؤلَّفاتهم قسَمْین �بیَرْ�ن:

المؤلَّفات الّدین�َّة: وتضمُّ التَّرجمات الّدین�َّة (التَّرجمات الكتاب�َّة واأل�ائ�َّة، والتَّرجمات القانون�َّة وترجمات  -أ
�سین) والمؤلَّفات العقا ئد�َّة الّدفاعّ�ة، أي مؤلَّفات �لِّ فرقة ضدَّ األخرى في موضوع ��ف�َّة ِسَیر القدِّ

وا فیها على انتقادات الیهود  اتِّحاد الطَّب�عَتْین اإلله�َّة واإلنسان�َّة في المس�ح، والمؤلَّفات الَّتي ردُّ
 والمسلمین. 

بِّ�َّة والفلسف�َّ   -ب ة، والعلوم والّر�اض�َّات... و�ذلك مؤلَّفاتهم في المؤلَّفات غیر الّدین�َّة: وتضمُّ التَّرجمات الطِّ
 مختلف العلوم: التَّار�خ، واألدب، والفلسفة...

أشیر إلى أنَّ القسم األكبر من هذه المؤلَّفات ما یزال مخطوًطا، لم ینَشر �عد، وهو محفوٌظ في 
في روما، في فلورانس، میونخ، المكت�ات العالم�َّة: في المكت�ة الوطن�َّة في �ار�س، في مكت�ة الفات�كان 

 طهران، بیروت، وغیرها.

 عالقة المتكلِّمین والفالسفة المس�حیِّین �المح�ط اإلسالمّي  -٢

ة، أبرزها في  في مجاالت یتجّلىكان للمس�حیِّین العرب دوٌر فّعاٌل في بناء الحضارة العر��َّة  عدَّ
 :اآلتیتینئتهم اإلسالم�َّة في الّنقَطَتْین تعاونهم الفكرّي مع المسلمین. سأبیِّن تفاعلهم مع بی

 في مجادالت المس�حیِّین مع المسلمین:  -أ 

فه�َّة الَّتي �انت تجري بین المتكلِّمین اتَّخَذت هذه المجادالت أشكاًال عدیدة، أبرزها المحاورات الشّ 
ضًال عن المؤلَّفات الَّتي المس�حیِّین والمسلمین في مجالس الخلفاء والوزراء أو في منزل أحد العلماء؛ ف

لب والفداء)، وتلك الَّتي ردَّ فیها  د، والصَّ انتقد فیها المسلمون عقائد المس�حیِّین (وال س�َّما التَّثلیث، والتَّجسُّ
المس�حیُّون على هذه االنتقادات. وال�ارز في هذه المجادالت هو غل�ة الرُّقيِّ واالحترام المت�ادل بین 

 المتحاور�ن.
                                                   

 ر�َّة، ومشیئتان، وفعالن.طب�عتان: طب�عٌة إله�ٌَّة وطب�عٌة �شو تذهب الملك�َّة إلى أنَّ المس�ح أقنوٌم واحٌد إلهّي،  ٤
 إنَّ المس�ح أقنوٌم واحٌد وطب�عٌة واحدٌة، مشیئٌة واحدٌة وفعٌل واحد.ال�عقو��َّة تقول  ٥
أنَّ المس�ح أقنومان: ُأقنوٌم إلهيٌّ وُأقنوٌم �شرّي؛ وطب�عتان: طب�عٌة إله�َّة وطب�عٌة �شر�َّة، ومشیئٌة واحدٌة وفعٌل واحٌد النَّسطور�َّة تعتقد  ٦

 هّي.إل



٥ 

 أْن أذ�ر هنا مجادلَتْین وأعّرف �أصحابها:�مكن 

: أبو قّرة متكلٌِّم مجادلة ثاودورس أبو قرَّة مع المتكّلمین المسلمین في مجلس الخل�فة المأمون  -
م. عاصر هارون الرَّشید ٨٢٥العام في في مدینة الرُّها وتوفِّي  .م٧٥٠مس�حّي ملكّي ولد حوالى سنة 

�ا لیدافع عن العقیدة الخلقیدون�َّة و�حاول إعادة الوحدة إلى المس�حیِّین والمأمون. سافر إلى مصر وأرمین
تحدید المجمع الخلقیدونّي. �ان على اتِّصاٍل �معتزلة عصره، وقد وضع أبو موسى ع�سى بن  �شأن

ضع أبو صرانّي، لكّنه ُفِقد. و ) �تاً�ا ردَّ ف�ه على أبي قرَّة النّ .م٨٤٠حوالى  .ت( ال�غداديّ  صب�ح المعتزليّ 
ة  قرَّة مؤلَّفاتٍ  د واتِّحاد الطب�عَتْین اإلله�َّة غات الیونان�َّة والسّ �اللّ عدَّ ر�ان�َّة والعر��َّة أوضح فیها سرَّ التَّجسُّ

م�مر في وجود الخالق ، م�مر في إكرام األ�قوناتواإلنسان�َّة في أقنوم المس�ح. أبرز مؤلَّفاته العر��َّة: 
ین القو�م �َّةم�مر ف، والدِّ  ٧، فضًال عن مقاالٍت في ألوه�َّة االبن وفي موت المس�ح...ي الحرِّ

مواض�ع: التَّوحید  علىف�ما یتعلَّق �المجادلة اّلتي أشرُت إلیها في مجلس الخل�فة المأمون فقد دارت 
د، وموت المس�ح وق�امته، ومفهوم الجّنة عند المسلمین. والجدیر ذ�ره أّن أ ّ�ا قّرة ذ�ر والتَّثلیث، والتَّجسُّ

 في معرض حدیثه عن المس�ح �لمة هللا، وقام بتفسیرها. القرآن الكر�مآ�اٍت من 

ل ٧٨٥-٧٧٥ین�َّة الَّتي جرت بین الخل�فة الع�َّاسي المهدّي (المحاورة الدّ  - م) وط�موتاوس األوَّ
�اغاش ثم  م. س�م أسقًفا على بیت٧٢٨أو  ٧٢٧العام  في ولد ط�موتاوس في العراق (النَّسطورّي):

أص�ح �طر�رً�ا على �ن�سة المشرق. حارب الرَّشوة داخل الكن�سة فنقم عل�ه خصومه، وُعِقد مجمع سنة 
م. وضع مؤلَّفاٍت ٨٢٣العام في ُحِرم ف�ه ط�موتاوس، ثمَّ عاد �عد فترٍة إلى �رسّي ال�طر��َّة. توفِّي  .م٧٨٠

مواض�ع التَّثلیث، وألوه�َّة  �شأني أشرُت إلیها فقد دارت . أمَّا المحاورة الَّت٨هوت والقانون الكنسيّ في الّال 
رها. القرآنالمس�ح، وصلب المس�ح، وتحر�ف األناجیل، ونبّوة محّمد... وهو أ�ًضا ذ�ر آ�اٍت من   وفسَّ

 في تعاون المس�حیِّین الفكرّي مع المسلمین: - ب

. و�مكن أْن بینهمعاوٍن فكريٍّ مثمٍر لم �منع الخالف العقائدّي بین المسلمین والمس�حیِّین من ق�ام ت
) ترأَّس .م٩٤٠ .أذ�ر مدرسة �حیى بن عدّي نموذًجا على ذلك. ف�عد وفاة أبي ِ�شر متَّى بن یونس (ت

ین�َّة لطالَّب �حیى ما بین مسلمین  �حیى المدرسة المنطق�َّة في �غداد. وقد تنوعَّت االنتماءات الدِّ
جستانّي المنطقّي، وأبو ح�َّان التَّوحیدّي، وابن مسكو�ه.ومس�حیِّین. أبرز المسلمین: أبو س  ل�مان السَّ

َأمَّا طالَّب �حیى المس�حیُّون فینتمون إلى المذاهب الثَّالثة (ال�عقو��َّة، والنَّسطور�َّة، والملك�َّة)، أبرزهم: 
نُّصوص ). و�مكن حصر أعمالهم في مجال دراسة ال.م١٠١٧ .ع�سى بن ُزْرعة، الحسن بن سوار (ت

 :اآلت�ةالفلسف�َّة الیونان�َّة في األعمال 

 نسخ الكتب الفلسف�َّة والعلم�َّة، وترجمتها. -

 تلخ�ص النُّصوص الفلسف�َّة وشرحها (المنطق�َّة منها �شكٍل خاّص). -

                                                   
 .١٣-٦ ، ص.مجادلةأبو قرَّة،  ٧
ل،  ٨  .٢١-١٣، ص. المحاورةط�موتاوس األوَّ
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 تحقیق النُّصوص الفلسف�َّة ونشرها. -

وار بنشر هذا الكتاب الَّذي أذ�ر مثاًال على ذلك �تاب تفسیر منطق أرسطو: فقد قام الحسن بن س
ة ، وقارن نسخة �حیى بن عدّي بنسخة ع�سى بن ُزْرعة  نقله إسحق بن ُحنین معتمًدا نسخاٍت عر��َّةٍ  عدَّ

دها بتعل�قاٍت وتفسیرات لمناِطقٍة یونان (المنقولة أصًال   عن نسخة �حیى). وقد وضع لنشرته تمهیًدا، وزوَّ
وريّ  ، یوحنَّا النَّحوّي، َأبو �حیى المروزّي، َأبو ِ�شر متَّى، و�حیى بن وعرب: َأمونیوس، فرفور�وس الصُّ

 ٩عدّي...

 خصائص الفلسفة العر��َّة المس�ح�َّة وموضوعاتها -٣

على الرَّغم من أنَّ المتكلِّمین والفالسفة المس�حیِّین العرب عالجوا الموضوعات نفسها الَّتي عالجها 
ة بهم، أبرزها: التَّثلیث، والتّ سفة المسلمون، إالَّ المتكلِّمون والفال د،  أنَّهم تمیَّزوا �مقار�ة موضوعات خاصَّ جسُّ

ین المس�حّي، و�كرام األ�قونات، وتفسیر آ�اٍت من العهد  ة الدِّ لب، والفداء، والخطیئة، والرَّهبنة، وصحَّ والصَّ
ین�َّة، مثل: التَّأنُّس، القد�م والعهد الجدید... �ما تفرَّدوا أ�ًضا �استعمال مصطلحاٍت في نصوصهم  الدِّ

د، األقنوم... وهذا ما �عطي الفلسفة العر��َّة المس�ح�َّة طا�عها الخاصَّ و�برز خصائصها.  االتِّحاد، التَّجسُّ

میُّز ال �عني أنَّها فلسفة مستقلَّة و�جب أْن ُتدَرس �شكٍل منفصٍل عن بیئتها. بیَد أنَّ هذا التّ 
تي ذ�رُتها قد درسها الكثیر من الفالسفة والمتكلِّمین المسلمین وحاولوا تفسیر فالمصطلحات المس�ح�َّة الَّ 

 عليّ دالالتها، وذلك في النُّصوص الَّتي وضعوها لدراسة العهد الجدید وانتقاد العقائد المس�ح�َّة، �ما فعل 
م). ٩١٠ .اق (تم)، وأبو ع�سى الورَّ ٨٦٩ .)، والكندّي، والجاحظ (ت.م٨٥٥�عد  .بن ر�َّن الطَّبرّي (ت

الع على نصوص المفكِّر�ن العرب المس�حیِّین �كشف مدى تفاعلهم مع مح�طهم  و�ذلك فإنَّ االطِّ
اإلسالمّي من جهٍة، و�سهامهم في بناء الثَّقافة العر��َّة من جهٍة أخرى. و�مكن أْن أبیِّن ذلك من خالل 

 مثاَلْین:

ل - أ ة: استعمل المس�حیُّون المصطلحات نفسها الَّتي : المصطلحات واآل�ات القرآن�َّ المثال األوَّ
استعملها المسلمون في موضوع وحدان�َّة هللا وصفاته. فمثًال مصطلح صفة یذ�ره المس�حیُّون في التَّعبیر 

 عن األقان�م إّال أنَّ معناه مغایر للمعنى الَّذي �قصده المتكلِّمون المسلمون في �تا�اتهم.

فنجد ذ�ًرا ل�عضها في مؤلَّفات العدید من المتكلِّمین المس�حیِّین العرب. فقد لجأ  أمَّا اآل�ات القرآن�َّة
لب. فقد أورد ط�موتاوس  �عضهم إلى تأو�ل عدٍد من اآل�ات القرآن�َّة الَّتي تناولت المس�ح لیدافعوا عن الصَّ

ل َالُم َعَلىَّ ُذِكر فیها أنَّ الم القرآنفي محاورته مع الخل�فة المهدّي آ�اٍت من  اَألوَّ س�ح مات، مثل: ﴿َوالسَّ
، و�ذلك: ﴿ِإْذ َقاَل اللَّـُه َ�ا ِع�َسٰى ِإنِّي ُمَتَوفِّ�َك َوَراِفُعَك ِإَليَّ ١٠َیْوَم ُوِلدتُّ َوَ�ْوَم َأُموُت َوَ�ْوَم ُأْ�َعُث َح��ا﴾

ُرَك ِمَن الَِّذیَن َ�َفُروا َوَجاِعُل الَِّذیَن اتََّ�ُعوَك َفْوَق الَّ  ِذیَن َ�َفُروا ِإَلٰى َیْوِم اْلِقَ�اَمِة ُثمَّ ِإَليَّ َمْرِجُعُكْم َفَأْحُكُم َوُمَطهِّ

                                                   
 .٦٢-٦٠، ص. التَّوحید والتَّثلیثعّ�اس،  ٩

  .٣٣، آ�ة سورة مر�م ١٠
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ن �شكٍل جليٍّ على أنَّ ١١َبْیَنُكْم ِف�َما ُ�نُتْم ِف�ِه َتْخَتِلُفوَن﴾ ل إنَّ هاَتْین اآلیَتْین تدالَّ . وقال ط�موتاوس اَألوَّ
 .١٢أنَّ المس�َح لم ُ�صَلب ولم �ُمت �سوَع قد ماَت وقاَم، �خالف اآل�ة الَّتي ُذِكر فیها

یتعلَّق �الموضوعات اّلتي عالجها المس�حیُّیون العرب؛ فهي الموضوعات نفُسها  المثال الثَّاني: - ب
ین... و�ذلك  الَّتي عالجها المسلمون، �ما ذ�رُت سا�ًقا: وحدان�َّة هللا، وصفاته، وعالقة الفلسفة �الدِّ

 لمنهج المنطقّي، والمنهج الجدلّي، والمنهج النَّقلّي.فالمناهج هي نفسها، وأبرزها ا

ر�عة  ًصا عن مضمون مقالة وضعها ابن ُزْرعة في مسألة العالقة بین الفلسفة والشَّ سأعرض ملخَّ
ائع هو �تا�ات المسلمین في هذه المسألة.  كنموذٍج عن معالجة المس�حیِّین لهذا الموضوع، إذ إنَّ الشَّ

اِظر�ن في الَمنِطق والَفلَسفة ِمّما ُ�قَرُفون ِمن الة ع�سى بن ُزْرعة یبّین فیها َبراءة النّ َمقوالمقالة عنوانها: 
ین  .١٣َفساد الدِّ

ا على الّ  ذین �عتقدون أنَّ المنطق والفلسفة والمقالة، �ما یدلُّ عنوانها، وضعها ع�سى بن ُزْرعة رد�
ین. و�بیِّن فیها خطأ اعتقاد الجمهور أنَّ  ین من جهة، وصدَق الحاجة في �فسدان الدِّ الفلسفة ُتفِسد الدِّ

راِئع إلى الِعْلم �الَفلَسفة من جهٍة أخرى. ولمَّا �ان موضوع الرِّسالة هو العالقة بین الفلسفة  َتحقیق الشَّ
ین، فإنَّ األلفاظ المستعملة فیها تنتمي إلى المجاَلْین؛ فنجد األلفاظ الفلسف�َّة، مثل: المنطق، التَّ  فلسف، والدِّ

ر�عة، الّظّن، العلم، ال�قین، النَّدب، االعت�ار،  ین�َّة، مثل: الشَّ الممتنع، الممكن... �ما نجد األلفاظ الدِّ
التَّقلید... ونالحظ أنَّ هذه األلفاظ تنتمي إلى الثَّقافة اإلسالمّ�ة؛ وهذا األمر، و�ْن �ان یدلُّ على تأثُّر 

قافَتْین (اإلسالم�َّة أثیر المت�ادل بین الثّ �َّة، إالَّ أنَّه ال ینفي التّ قافة اإلسالمع�سى (والمس�حیِّین) �الثّ 
 ، وهو ما سأقوم بب�انه و�ث�اته في دراساٍت الحقة.١٤والمس�ح�َّة)

ل من الرّ  ص ع�سى القسم األوَّ ر�عة من جهة، �خصِّ سالة لیبیِّن خطأ االعتقاد أنَّ المنطق ُ�فِسد الشَّ
ر�عة ُ�فِسُد  وأنَّ َمْن یدَّعي ذلك فهو ر�عة من جهة أخرى. فإذا قال قائٌل إنَّ النَّظر في الشَّ الطَّاعن في الشَّ

ر�عة  ر�عة ألنَّ قوله هذا معناه أنَّ الشَّ �انة؛ فإنَّ ذلك القائل طاعٌن في الشَّ ال َتثُبُت للَفْحص، و�نَّ «الدِّ
ذي َیهُرُب بها ِمن الُنّقاِد، و�أَنس �َمن م الُمَبهَرجة، الّ راهِ ْحقیَق ُ�فِسُدها. ومنزلته منزلة الَرُجل الحاِمل الدَّ التَّ 

 ».ْقدل�س ِمن أْهل الَمعِرفة �النَّ 

ر�عة إلى التَّفلسف حتَّى �كون العلم بها  أمَّا القسم الثَّاني من الرِّسالة فیبیِّن ف�ه ابن ُزْرعة حاجة الشَّ
ر�عة وتمییز �قیًنا، وأنَّه من دون التَّفلسف ال �مكن الوصول إلى من زلة ال�قین في معرفة صدق الشَّ

 .١٥المعِجز

                                                   
  .٥٥، اآل�ة آل عمرانسورة  ١١
ِ َوَما قَ  ١٢ ْنُه َما َلُهم ﴿َوَقْوِلِهْم ِإنَّا َقَتْلَنا اْلَمِس�َح ِع�َسى اْبَن َمْرَ�َم َرُسوَل �َّ َتُلوُه َوَما َصَلُبوُه َولَِٰكن ُش�َِّه َلُهْم َوِ�نَّ الَِّذیَن اْخَتَلُفوا ِف�ِه َلِفي َشكٍّ مِّ

ل، . راجع: ١٥٧، اآل�ة سورة النِّساء، ِ�ِه ِمْن ِعْلٍم ِإالَّ اتَِّ�اَع الظَّنِّ َوَما َقَتُلوُه َ�ِقیًنا﴾   .٣٦-٣٥ .ص، المحاورةط�موتاوس اَألوَّ
ر�عةمصري وعّ�اس،  ١٣  .٣٩٩-٣٦٥، ص. الفلسفة والشَّ
 .٣٧٢-٣٧١، ٣٦٦، ص. المصدر نفسهمصري وعّ�اس،  ١٤
 .٣٧٤-٣٧٣، ص. المصدر نفسهمصري وعّ�اس،  ١٥
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ة �المسلمین وحدهم...  وضوعاتٍ مإنَّ هذا الموضوع نموذٌج یبیِّن مقار�ة المس�حیِّین  ُ�عتَقد أنَّها خاصَّ
 والحق�قة أنَّ المس�حیِّین العرب عاشوا في البیئة اإلسالم�َّة وتفاعلوا مع إشكال�َّاتها وقضا�اها.

یرة، �مكن أْن ألخِّص خصائص الفلسفة العر��َّة المس�ح�َّة �القول: إنَّ أعالمها ینتمون إلى �ع�ارٍة قص
الث، عالجوا الموضوعات نفسها الَّتي عالجها المسلمون، في م�حَثي الطَّب�عة الفرق المس�ح�َّة الثّ 

ین في مقار�تهم موضوعاته. واإلنسان. أمَّا في م�حث المیتافیز�قا أو ما �عد الطَّب�عة، فقد �انوا الهوتیِّ 
صین ف�ه) إلى تصن�فهم ضمن  ولعلَّ هذا ما دفع العدید من المطَّلعین على فكرهم (وهم غیر متخصِّ

هوتیِّین ال الفالسفة. وأنا شخص�َّا ال أتوقَّف �ثیًرا عند التَّسم�َّة. إنَّ ما �عنیني فعًال هو غنى التُّراث الّال 
راسة. مع اإلشارة إلى أنَّ إسهامات المستشرقین  ه علىؤ العر�ّي المس�حّي واحتوا مؤلَّفات جدیرة �ال�حث والدِّ

 في هذا المجال أكثر من إسهامات العرب. 

)، ١٩٢٧ .أمَّا أبرز اّلذین درسوا التُّراث العر�ّي المس�حّي فأذ�ر من المستشرقین أوغستین بیر��ه (ت
). أّما العرب فأبرزهم ٢٠١٠ .(ت رار ترو�و)، وجی١٩٥٦)، و�ارل برو�لمان (١٩٥٥ .وجورج غراف (ت

رقّ�ة في بیروت ومجّلة المشرق، م) وهو مؤّسس المكت�ة الشّ ١٩٢٧ .األب لو�س ش�خو ال�سوعّي (ت
م)، واألب بولس ١٩٤٨ .) وهو �اهن سر�انّي من حلب، قسطنطین ال�اشا (ت١٩٤٢ .بولس س�اط (ت

عّي، وقد أمضى أكثر من خمسین عاًما في هذا )، وأستاذي األب سمیر خلیل ال�سو ٢٠٢١ .الخوري (ت
 المجال.

 �حیى بن عدّي: التَّثلیث واالتِّحاد - ثانً�ا
 التَّثلیث واالتِّحاد عنده.سأعرِّف ب�حیى بن عدّي ثمَّ أتكلَّم على 

د نتقل إلى �غداام.  ٨٩٣ولد َأبو ز�ر�َّا �حیى بن عدّي بن حمید بن ز�ر�َّا التَّكر�تّي في تكر�ت العام 
م) وعلى َأبي نصر ٩٤٠ .حیث درس مختلف العلوم. فقرَأ المنطق على َأبي ِ�شر متَّى بن یونس (ت

م). و�عد وفاة َأبي ِ�شر ١٢٤٩ .، �ما یذ�ر الِقفطّي (ت»وعلى جماعٍة في وقتهم«م) ٩٥١ .الفارابّي (ت
وال أَعلم «عنه المسعودّي:  متَّى، ترّأس �حیى المدرسة المنطق�َّة في �غداد. فذاع صیته واشتهر حتَّى قال

الم،  واحًدا من النَّصارى، �مدینة السّ  رجًال في ٰهذا الوقت َأحًدا یرَجع إل�ه في ذلك [َأي في الفلسفة]، إالّ 
كان �حیى �كسب ع�شه من عمله في النَّسخ. یروي ابن النَّد�م َأنَّ �حیى ».ُ�عرف �َأبي ز�ر�َّا بن عديّ 
من «جم�ع الفنون. فعات�ه یوًما على مالزمة النَّسخ والقعود، فقال له �حیى: كان مكثًرا للنَّسخ �كتب من 

ي نسختین من التّ  بري، وحملتهما فسیر للطّ أّي شيء تعجب في ٰهذا الوقت من صبري؟ قد نسخت �خطِّ
إلى ملوك اَألطراف. وقد �تبُت من �تب المتكلِّمین ما ال ُ�حَصى. ولعهدي بنفسي وَأنا َأكتب في الیوم 

 عن عمله في النَّسخ، قام �حیى بنقل الكتب الفلسف�َّة والمنطق�َّة وشرحها ال فضًال ». یلة مائة ورقة وُأِقلّ واللّ 
س�َّما �تب َأرسطو. �ما قام بنسخ �عض �تب ُأستاذه الفارابّي وتلخ�صها. َأمَّا ترجماته فكانت من اللُّغة 

ر�ان�َّة إلى العر��َّة. و�ان  م). ١٢٧٠ .على حدِّ وصف ابن َأبي ُأَصیِ�عة (ت» �النَّقل جیِّد المعرفة«السُّ
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هوت المس�حّي (التَّوحید والتَّثلیث، التََّأنُّس، صدق اإلنجیل وتفسیر وضع مؤّلفاٍت �ثیرة في الفلسفة والّال 
فاع عن العقائد المس�ح�َّة  .١٦�عض آ�اته). وقد تمّیز في استناده إلى العقل والمنطق في الدِّ

ع ف  ي الكالم على التَّثلیث واالتِّحاد عند �حیى في الّنقطَتْین اآلتیَتْین:سأتوسَّ

 التَّثلیث: ال�ارئ موصوٌف واحٌد بثالث صفات. - ١

 االتِّحاد: إمكان االتِّحاد ووجو�ه. - ٢

 التَّثلیث: ال�ارئ موصوٌف واحٌد بثالث صفات - ١

ع فیها، لذا فقد اخترُت تّ وضع �حیى مؤلَّفاٍت عدیدة في التَّثلیث. وال مجال هنا لل مقالًة صغیرًة وسُّ
�خ �حیى بن عدّي عن مسألة جرت بین یدي علّي بن ع�سى بن الجّراح في جواب الشّ تحمل عنوان 

ثلیث عند یرّد فیها �حیى على انتقاد أبي مسلم األصفهانّي المعتزلّي عقیدَة التّ وحید ثلیث والتّ التّ 
الوز�ر علّي بن ع�سى بن الجّراح اختلف مع األصفهانّي في أمٍر  المس�حّیین. وملّخص هذه المقالة أنّ 

یوان فاّتفقا على استشارة أحد الكّتاب، فذ�ر الوز�ر رجًال من الكّتاب النَّصارى، فاعترض أبو من أمور الدّ 
عَنى أبو  ، وقد»الثة واحدال أرضى �ه ألنَّه ال ُ�حسُن الحساب، ألنَّ الواحَد عنده ثالثة والثّ «مسلم قائًال: 

 . ١٧مسلم بذلك قول الّنصارى إّن ال�ارَئ جوهٌر واحٌد موصوٌف بثالث صفات

�القول إّن أ�ا مسلم إذا فكَّر جّیًدا تبّین له أّنه هو األْولى �أن یوصف �أّنه ال ُ�حسن  �حیى ردَّ 
ت عین الّذات. فاالحساب من النَّصارى. و�قِصد �حیى �ع�ارته هذه قول األصفهانّي (والمعتزلة) إّن الّص 

الثة فالمعتزلة یثبتون صفات الُجود والحكمة والقدرة لل�ارئ لكنَّهم �قولون إّن الموصوف بهذه المعاني الثّ 
الثة، وأّنه و�ّ�اها واحٌد من �ّل وجه، وهذا القول یلزم عنه ال محالة أن �كون الواحُد هو هو هذه المعاني الثّ 

 .١٨ثة من �ّل وجهالهذه المعاني الثّ  �ّل وجٍه هو هومن 

أّما النَّصارى فتقول إّن ال�ارئ جوهٌر واحٌد موصوٌف بثالث صفات هي: جّواد، حك�ٌم وقادر. ولّما 
فات مختلفٌة و�ثیرة، كانت �لُّ صفٍة من هذه الّصفات تدّل على معنى مغایٍر للّص  فَتْین األخَرَ�ْین فإّن الصِّ

�ثیٌر من جهٍة أخرى؛ فهو واحٌد من جهِة الجوهر (أو الّذات) �ثیٌر من جهِة  وال�ارئ إًذا واحٌد من جهةٍ 
فات. والقول إنَّ ال�ارئ واحٌد و�ثیٌر مًعا ل�س متناقًضا َألنَّه ال �قال على جهٍة واحدة . و�ذلك فإنَّ ١٩الصِّ

ن اإلث�ات والنَّفي لشيٍء �حیى لم �خالف قانون التَّناقض اَألرسطّي، َألنَّ هذا القانون �صحُّ فقط عندما �كو 
 واحٍد من جهٍة واحدة.

فة«أشیر إلى أنَّ معنى  فة عند » األُقنوم« مرادًفا لـ» الصِّ عند �حیى بن عدّي مغایٌر لمعنى الصِّ
فات، عند الّ   اعت�اراٍت عقل�َّة ال ذین قالوا إنَّها معاٍن زائدٌة على الذَّات، ل�ست إالّ المتكلِّمین المسلمین. فالصِّ

                                                   
 .٦٣-٥١ .صالتَّوحید والتَّثلیث، عرُّف إلى سیرته راجع: عّ�اس، للتّ  ١٦
 .٦٥-٦٣ .ص، جواب، �حیى ١٧
 .٦٧-٦٥ .ص ،المصدر نفسه، �حیى ١٨
 .٦٨-٦٧ .ص ،المصدر نفسه �حیى، ١٩
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فات عند المتكلِّمین �ثیرة (من بینها الجود والقدرة والحكمة)، إذ وجو  د عین��ا لها. فضًال عن ذلك فإنَّ الصِّ
نجد عندهم قوائم من أر�ع أو س�ع صفات، و�ن �ان الجدال بینهم قد دار على ثالث صفات أساس�َّة، 

فات عند �حیى فهي مقوِّ  مٌة للذَّات. وهي، و�ن �انت أكثر �ثیًرا من هي: الح�اة والِعْلم والُقْدرة. َأمَّا الصِّ
فات فقط  َأقان�م. فاسم القنوم یدلُّ ثالث إذا ُجمَعت، ال یلزم أن تكون �لُّها  على ثالثة معاٍن من هذه الصِّ

 .٢٠»یوجبون التَّثلیث لألقان�م، ال لجم�ع أوصاف ال�ارئ «. والنَّصارى (كما �قول �حیى) ال�اق�ةمن دون 

ه على ابن الجرَّاح ص�غة  وقد استعمل �حیى ال�ارئ جوهر واحد موصوف �َأنَّه جوَّاد حك�م «في ردِّ
�غة َأنَّ ال�ارئ جوهٌر واحٌد للتّ » قادر عبیر عن التَّثلیث، وقد وردت في مَؤلَّفات أخرى له. وتَؤ�ِّد هذه الصِّ

كنَّه موصوٌف بثالث �معنى َأنَّه غیر مر�َّب من هیولى وصورة. ل» غیر مر�َّب«، َأو »غیر متكثِّر«
فات هي: الُجود والِحْكمة والُقْدرة. فالُجود  صفات، معنى �لِّ واحدٍة منها مغایٌر لمعنى اُألخرَ�ین. هذه الصِّ

وح القدس  .٢١هو اآلب، والِحْكمة هي االبن، والقدرة هي الرُّ

كر أنَّ �حیى قد اعتمد ص�غًة أخرى للتَّعبیر عن التَّثلیث في مق االٍت أخرى هي: ال�ارئ والجدیر �الذِّ
�غة على تفسیر التَّثلیث بتشب�ه اآلب �العقل الّ  ذي �عقل ذاته، ف�كون عقٌل عاقٌل معقول. وتقوم هذه الصِّ

�غة ومعقوًال   وعاقًال عقًال  وح. و�حسب هذه الصِّ . فالعقل هو اآلب، والعاقل هو االبن، والمعقول هو الرُّ
و   .٢٢ح، وهما معلواله�كون اآلب هو علَّة وجود االبن والرُّ

�غة في أنَّها تت�ح حصر عدد اَألقان�م بثالثة فقط. وقد أراد �حیى  �َّة هذه الصِّ ب�ان تمنها وتكمن أَهمِّ
وح. �ما أنَّ وجود العقل، الّ  أنَّ  ذي �عقل ذاته، �قتضي وجود العاقل وجود اآلب �قتضي وجود االبن والرُّ

�ه بینهما هو  فكما أنَّ العقل العاقل ذاَته علٌَّة لوجود معنَیي العاقل والمعقول، ». ةالعلَّ «والمعقول. فوجه الشَّ
وح  .٢٣كذلك اآلب علٌَّة لتولُّد االبن وان�عاث الرُّ

 االتِّحاد: إمكان االتِّحاد ووجو�ه - ٢

ة معتقدات �ن�سته ال�عقو��َّة في الرَّدِّ عل ى وضع �حیى مَؤلَّفاٍت عدیدة في االتِّحاد دافع فیها عن صحَّ
النَّسطور�َّة من جهة والمسلمین من جهٍة أخرى. وقد تعدَّدت المصطلحات الَّتي استعملها للّتعبیر عن 
د، والتَّأنُّس، واالتِّحاد. سأعالج في  اتِّحاد الطَّب�عَتْین اإلله�َّة والمس�ح�َّة في أقنوم المس�ح، أبرزها: التَّجسُّ

الكالم في إث�ات إمكان التَّأنُّس و�حالة حاد ووجو�ه، عنوانها �حثي هذا مقالًة صغیرًة یثبت فیها إمكان االتِّ 
. والّالفت أنَّ هذا العنوان الَّذي یتألَّف من س�ع �لمات، أر�ع �لماٍت منه فلسف�َّة. وهذا إْن دلَّ امتناعه

 سأبیِّن.على شيء إنَّما یدلُّ على منهج �حیى في مقار�ة العقائد المس�ح�َّة، وهو المنهج الفلسفّي، �ما 

                                                   
 .٢٣٩-٢٣٨، ص. التَّوحید والتَّثلیثعّ�اس،  ٢٠
 .٢٣٤ص. ، المصدر نفسهعّ�اس،  ٢١
 .٢٤٥-٢٤٤، ص. المصدر نفسهعّ�اس،  ٢٢
 .٢٥١، ٢٤٨، ص. المصدر نفسهعّ�اس،  ٢٣
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ْین �أنَّهما  دَّ المتقابالن الّلذان ال �مكن أْن یوجدا مًعا في موضوٍع واحٍد؛ «یبدأ �حیى مقاله بتعر�ف الضِّ
. وهكذا، �كون ٢٤»إذ من شأن �لِّ واحٍد منهما إفساد قر�نه، ومن شأن �لِّ واحٍد منهما االستحالة إلى قر�نه

وٍع واحٍد إذ من شأن �لِّ واحٍد منهما إفساد قر�نه، ومن شأن كلُّ شیَئْین ال �مكن أْن یوجدا مًعا في موض«
ْین  .٢٥»كلِّ واحٍد منهما االستحالة إلى قر�نه، ضدَّ

م المقّدمة اآلت�ة: ال �مكن  أن �كوَن شيٌء من شأنه إفساُد شيٍء آخر علًَّة «و�ذا أضفنا إلى ما تقدَّ
في موضوٍع واحٍد. ذلك أنَّ اإلله هو علَّة وجود یتبیَّن منطق��ا إمكان اجتماع اإلله واإلنسان » لوجوده

 .٢٦اإلنسان ألنَّه خالقه. و�ما أنَّه عل�ة وجوده فال �مكن أْن �فسده

ین، ومن ثمَّ فاجتماُعهما في المس�ح ممكن، وهذا هو  بتعبیٍر آخر، إنَّ اإللَه واإلنساَن ل�سا ضدَّ
ته في التَّأنُّس في   ٢٧ الق�اَسْین المنطقیَّْین اآلتیین:التَّأنُّس. و�مكن أْن أوضح حجَّ

 ال �مكن أن �كوَن شيٌء من شأنه إفساُد شيٍء آخر علًَّة لوجوده. -

 ال�ارُئ علَُّة وجود خالئقه. -

 ل�س من شأن ال�ارئ إفساد خالئقه. -

 
دان ال �مكن أن �جتمعا في موضوٍع واحد، إذ من شأن �لِّ واحٍد منهما إفساُد قر�نه،  - الضِّ
 الُة إلى قر�نه.واالستح

 ال�ارُئ ل�س من شأنه إفساد خالئقه (ألنَّه علَُّة وجودها). -

ا لخالئقه. -  ال�ارُئ ل�س ضد�

ا لها. أي �مكن أن  یتبیَّن إًذا أنَّ ال�ارَئ �مكن أن یوجَد في موضوٍع واحد مع خالئقه إذ ل�س ضد�
 ٢٨أنُّس.یوجَد في الطَّب�عة اإلنسان�َّة و�تَّحَد بها، وهذا هو التَّ 

ول�س اتِّحاد ال�ارئ �الطَّب�عة اإلنسان�َّة ممكًنا فحسب، بل هو واجٌب أ�ًضا. ووجو�ه تقتض�ه صفاته؛ 
فمن صفات ال�ارئ أنَّه جوَّاٌد �األفضل، وأنَّه الخیر المحض. ولذلك ال �مكن تصوُّر أْن ال �جود ال�ارئ 

 .٢٩بذاته

س ضرور��ا فِلَم لْم �كن منذ بدء الطَّب�عة اإلنسان�َّة، لكن و�ذا سأل متشكٌِّك فقال: إذا �ان وجوب التَّأنُّ 
بب و�ن �ان غیر ظاهٍر لنا إالَّ أنَّه ل�س ممتنًعا لجهلنا له. فنحن  نین؟ �جیب �حیى أنَّ السَّ �عد ألوف السِّ

                                                   
 .١٧٩ ص :الكالم�حیى،  ٢٤
 . ١٧٩ص.  المصدر نفسه،�حیى،  ٢٥
 . ١٧٩ص.  المصدر نفسه،�حیى،  ٢٦
 . ١٧٩ص.  المصدر نفسه،�حیى،  ٢٧
 .١٨٠-١٧٩ص.  المصدر نفسه،�حیى،  ٢٨
  .١٨٠ص. المصدر نفسه، �حیى،  ٢٩
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ب �خله نجهل أ�ًضا سبب إحداث ال�ارئ العالم في الوقت الَّذي أحدثه ف�ه، لكنَّنا نعلم أنَّ ذلك ل�س �سب
ال�ارئ جوَّاٌد، والجود صفٌة ذات�ٌَّة له، وال �مكن أْن �عدمها ال�ارئ ثمَّ توجد له. و�ًذا ال �مكن أْن �كون  ألنَّ 

سبب ترك ال�ارئ إحداث العالم قبل إحداثه إ�َّاه �خله، لكنَّ إحداثه قبل الحین الَّذي أحدثه ف�ه ل�س 
 .٣٠�أفضل

ل�س �أفضل، لكنَّ جهلنا �السبب ال ی�طل أنَّه ل�س �أفضل. فكذلك ال  ومن البیِّن أنَّنا ال نعلم لَم �ان
بب في عدم حدوث التَّأنُّس قبل الحین الَّذي صار ف�ه �ونه ل�س �أفضل  .٣١ی�طل جهلنا �السَّ

 ع�سى بن ُزْرعة: التَّثلیث واالتِّحاد - ثالًثا
 عنده. سأعرِّف �ع�سى بن ُزرعة ثمَّ أتكلَّم على التَّثلیث واالتِّحاد

العام  في هو أبو علّي ع�سى بن اسحق بن ُزْرعة، فیلسوف عر�ّي مس�حّي �عقو�ّي، ولد في �غداد
ً�ا منه. قال عنه ابن النّ ٩٤٢ ب والفلسفة. �ان تلمیذ �حیى بن عدّي ومقرَّ ) .م٩٨٨ .د�م (تم. درس الطِّ
مین في علم المنطق وعلوم الفلسفة، والنّ «إنَّه   .وذ�ر ابن أبي أصی�عة (ت». دینقلة المجوِّ أحد المتقدِّ

 جارة، وأنَّه عانى من غدر األنداد، إذ صودَرت أمواله، وأصابته نك�ات) أنَّه �ان �عمل في التّ .م١٢٧٠
ة. وقد نقل التّ  قیَل «�عض األقوال الحكم�َّة البن ُزْرعة، منها: اإلمتاع والمَؤانسة في �تا�ه  وحیديّ عدَّ

ذي اعي الّ معان الحقَّ ف�قبله أحدهما وال �قبله اآلخر؟ فقال: مثُل ذلك مثُل الرّ جَلین �سللمس�ح: ما �ال الرّ 
ت �غنمه فتأت�ه هذه الشّ   .٣٢»اة بندائه، وال تأت�ه هذه�صوِّ

الع على مؤلَّفات ع�سى بن ُزْرعة مدى تأثُّره �أستاذه �حیى بن عدّي. �خبرنا ع�سى  و�ظهر من االطِّ
مة  في ه وضع هذه المقالة �إ�عاز من أستاذه �حیى. توفِّي ع�سى بن ُزْرعة أنّ  مقالته في العقلفي مقدِّ

�عد إصابته �مرض الفالج. و�ذ�ر ابن أبي أصی�عة أنَّ مرضه استمرَّ فترًة عجز  .م١٠٠٨/.هـ٤٠٨العام 
في  أل�ف، فقد �ان �عمل في آخر عمره على مقالةٍ فیها األطّ�اء عن شفائه، لكنَّه لم یتوقَّف خاللها عن التّ 

 .٣٣فس، وأقام نحًوا من سنٍة �فكِّر فیها و�سهر لها حرًصا على عملها�قاء النّ 
ة، �ما فسّ  قام ع�سى بترجمة مؤلَّفات فلسف�َّة �عض النُّصوص الفلسف�َّة، ألرسطو و�رقلس...  رعدَّ

وتفسیر آ�اٍت حاد، هوت المس�حّي (التَّوحید والتَّثلیث، واالتّ ب�ع�َّات والّال ووضع مصنَّفاٍت في الفلسفة والطّ 
فاع عن الدّ  من العهد القد�م  .٣٤ین المس�حيّ والعهد الجدید)، والدِّ

ع في الكالم على التَّثلیث واالتِّحاد في الّنقطَتْین اآلتیَتْین:  سأتوسَّ

فات. - ١  التَّثلیث: ال�ارئ واحٌد �الذَّات �ثیٌر �الصِّ
ب�ه �شبیهه. - ٢  االتِّحاد: اتِّحاد الشَّ

                                                   
  .١٨١-١٨٠ص.  :الكالم�حیى،  ٣٠
  .١٨١ص.  المصدر نفسه،�حیى،  ٣١
ر�عةمصري وعّ�اس،  ٣٢  .٣٦٨-٣٦٧، ص. الفلسفة والشَّ
 .٣٦٩-٣٦٨ص.  المصدر نفسه، مصري وعّ�اس، ٣٣
 .٣٦٩ص.  در نفسه،المصمصري وعّ�اس،  ٣٤



١٣ 

فاتثلیثالتَّ  - ١  : ال�ارئ واحٌد �الذَّات �ثیٌر �الصِّ

ة في التَّثلیث. وقد اخترُت  مقالًة ردَّ فیها على سؤال أحد أصدقائه عن عقیدة وضع ع�سى مقاالٍت عدَّ
�خ أبو علي ع�سى بن ُزْرعة رحمه هللا في معاٍن سأله عنها �عض التَّثلیث، عنوانها: رسالة صّنفها الشّ 

لحّجة من سنة ثالثمائة وثمان وس�عین. یوضح ع�سى في هذه الرِّسالة معنى قول إخوانه أنشأها في ذي ا
فات، ف�قول إنَّ ذات ال�ارئ ال �مكن إدراكها �الحواّس، لكنّ النَّصارى إنَّ ال�ارئ   واحٌد �الذَّات �ثیٌر �الصِّ

اللهما هذه العقیدة. ص�غَتْین للتَّثلیث یوضح من خصفاته �مكن معرفتها من النَّظر في الكون. وهو یذ�ر 
 �غتان أخذهما من أستاذه �حیى بن عدّي.والّص 

�غة األولى: ال�ارئ جّواد، حك�م، قادر - أ  الصِّ

فإّن «�قول ع�سى إّن ال�ارئ ال یدَرك �الحواّس، إّنما ُ�ستَدّل على وجود ذاته من وجود مفعوالته، 
، وذلك وفًقا لمبدأ الّتضا�ف المنطقّي. ٣٥»المختَرع �قتضي مختِرًعا والمفعوَل �قتضي فاعًال ال محالة

و�ذلك فإّن النَّظر في المخلوقات یدلُّ على صفات الخالق: الجود والحكمة والقدرة. فجود ال�ارئ ُ�عَرف 
، ٣٧»إحكامه مصنوعاته و�تقانها«، والحكمة ُتعَرف من ٣٦»إخراجه األمور من العدم إلى الوجود«من 

الجمع بین األضداد في «، أو من ٣٨»ودات من العدم إلى الوجودإخراجه الموج«والقدرة ُتعَرف من 
 .٣٩»تكو�نها

�ض�ف ع�سى أنَّ صفات ال�ارئ ثالثة ال أكثر، وهي: جّواد حك�ٌم قادر. أّما سائر الّصفات فهي 
داخلة تحتها: فصفتا الرَّحمن الرَّح�م داخلتان تحت صفة الجود بوجٍه من الوجوه وتحت القدرة بوجٍه آخر، 

ك رؤوف. أمَّا صفات خالق و�ارئ وحّي فداخلٌة تحت صفة قادر. أمَّا صفة عالم فداخلٌة تحت صفة و�ذل
فات  .٤٠حك�م، وهكذا في جم�ع الصِّ

فات تسمَّى عند القائلین �التَّوحید (أي المتكلِّمین المسلمین) صفات الذَّات. ومعناها �ختلف  وهذه الصِّ
فات. عن معنى الذَّات التي توَصف بها. و�ذلك  �كون ال�ارئ واحًدا من جهة الّذات �ثیًرا من جهة الصِّ

فات هي األقان�م الثّ   .٤١الثة عند النَّصارى والصِّ

مشقّي وعمَّار ال�صرّي و�حیى بن  �غة، فقد وردت عند یوحنَّا الدِّ ل من ذ�ر هذه الصِّ لم �كن ع�سى َأوَّ
فات  (الجود والحكمة والقدرة) ضمن قوائمهم عن عدّي. وقد ذ�ر المتكلِّمون المسلمون َأ�ًضا هذه الصِّ

                                                   
 .٨، ص. رسالةع�سى،  ٣٥
 .١٣، ٨ص.  المصدر نفسه،ع�سى،  ٣٦
 .١٣ص.  المصدر نفسه،ع�سى،  ٣٧
 .٨ص. المصدر نفسه، ع�سى،  ٣٨
 .١٣ص.  المصدر نفسه،ع�سى،  ٣٩
 .١٢ص.  المصدر نفسه،ع�سى،  ٤٠
 .١٥، ١٣ص.  المصدر نفسه،ع�سى،  ٤١
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هرستانّي في �تا�ه ، (كما ذ�رُت في �المي على �حیى). من ذلك مثًال ٤٢صفات هللا الملل  قول الشِّ
واتَّفقا [َأي الج�َّائ�َّان] على َأنَّ هللا تعالى لم یدَّخر عن ع�اده شیًئا ممَّا علم َأنَّه إذا فعل بهم َأتوا «: والنِّحل
الح واَألصلح واللُّطف، ألَنَّه قادر، عالٌم جوَّاد، حك�م ال �ضرُّه اإلعطاء�الطَّا . إّال ٤٣»عة والتَّو�ة من الصَّ

�غة هو أستاذه �حي. �قول �حیى في  : إذا تَأمَّلنا الموجودات مقالته في التَّوحیدأنَّ مصدر هذه الصِّ
وَأنَّ حال وجودها على  ،٤٤ یوجب جود ال�ارئ وقدرتهن لنا َأنَّ وجودها �عد عدمٍ (جزئ�َّاتها و�لِّ�َّاتها) تبیَّ 

. وهذه الّتعر�فات هي نفسها اّلتي ذ�رها ابن ُزْرعة. و�ذلك فقوله ٤٥غا�ة اإلتقان واإلحكام یدلُّ على حكمته
 مقالة في الّتوحید.إنَّ ال�ارئ واحٌد من وجٍه وثالثٌة من وجٍه آخر قد أورده �حیى في غیر مقالة، منها 

 �غة الثَّان�ة: ال�ارئ عقل، عاقل، معقولالصِّ  - ب

تي هي ؛ وهو �عقل ذاَته (الّ »لعلمه �سائر الموجودات وعقِله لها«�ما أنَّ ال�ارئ حك�ٌم فهو عقٌل 
له ذاَته أن توجد لذاته ثالثة أحوال: عقٌل (ألنَّ ذاته عقل)، وعاقٌل  إحدى الذَّوات الموجودة)، فیلزم من تعقُّ

ومعقوٌل (ألنَّ ذاته هي موضوع التَّعقُّل). و�ذلك فإنَّ وصف ال�ارئ �أنَّه عقٌل �ستلزم  (ألنَّه �عقل ذاته)،
فات ثالثًة ال أكثر وال أقلّ  ؛ وأنَّ ال�ارئ العقل هو وصفه �أنَّه عاقٌل و�أنَّه معقول. و�ذلك �كون عدد الصِّ

وح هو المعقول  .٤٦اآلب، واالبن هو العاقل، والرُّ

دل النَّصارى عن اسم العقل والعاقل والمعقول إلى اسم اآلب واالبن والّروح؟ و�ذا سأل أحدهم: لَم ع
فإنَّ الجواب أنَّهم رمزوا إلى قولهم ولم �صرِّحوا �ه صوًنا للعلم اإللهّي من الجّهال، فقد نهى المس�ح عن 

ام الخَ : «٤٧ذلك عندما قال ناز�ر، ِلَئالَّ َتَتوطََّأها ِ�َأْظالِفها، ال َتطَرحوا الُقْدس للِكالب، وال ُتْلقوا َجواِهَرُكم ُقدَّ
، و�ذلك ص�غة عقل عاقل معقول الَّتي نقلها ٤٩. وهذا القول أ�ًضا نجده عند �حیى٤٨»وَتعوَد َفَتْعِقَرُكم

 ع�سى عنه.

ب�ه �شبیهه -٢  االتِّحاد: اتِّحاد الشَّ

د من وضع ع�سى مَؤلَّفاٍت عدیدٍة في االتِّحاد ردَّ فیها على رفض الیهود وال مسلمین عقیدة التَّجسُّ
جهة، وعلى انتقادات النَّسطور�َّة تفسیر ال�عقو��َّة ��ف�َّة االتِّحاد من جهٍة أخرى. سأدرس إحدى مقاالته 

مقالة ع�سى بن إسحق َعَمَلها إلى الَّتي وضعها لمناقشة القضا�ا الَّتي فیها خالٌف مع الیهود. عنوانها: 
 .س�ٍع وثمانین وثالث مائة وهو �شر بن فنحاس بن ُشَعْیب الحاسب�عض إخوانه من الیهود في سنة 

                                                   
 .٢٤٤، ص. التَّوحید والتَّثلیثعّ�اس،  ٤٢
 .٨١، ص. الملل والنِّحلهرستانّي، الشَّ  ٤٣
 .٢٥٩-٢٥٧، ٢٥٠-٢٤٧، ص. التَّوحید�حیى،  ٤٤
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 .١٠ص.  المصدر نفسه،ع�سى،  ٤٧
 .٧/٦متَّى  ٤٨
 .٢٣٤، ص. التَّوحید والتَّثلیثعّ�اس،  ٤٩



١٥ 

بیَّن ع�سى في هذه المقالة إمكان اتِّحاد الذَّات اإلله�َّة �الذَّات اإلنسان�َّة. فقال إنَّ الیهود هم الطَّائفة 
ة أنَّ هللا خلق اإلنسان ؛ فقد ورد في �تابهم التَّورا ٥٠الَّتي یلزمها أكثر من غیرها من الطَّوائف القول �االتِّحاد

و�ون اإلنسان بهذه المنزلة �جعله مناسً�ا ل�ارئه في صورته ومثاله، وشبیًها �ه، . «٥١على صورته ومثاله
ب�ه لمناس�ه وشبیهه، واتِّصاله �ه من أسهل األمور، وأقر�ها، وأوجبها  .٥٢»واتِّحاد المناسب الشَّ

و�ان «أنَّه تبیَّن أنَّ االتِّحاد من األمور الممكنة،  و�قول ع�سى �أستاذه �حیى بوجوب االتِّحاد. ف�ما
الممكن متى ُفرض له زماٌن ال نها�ة له خرج إلى الوجود، فقد لزم أْن �خرج هذا المعنى، الَّذي قد تبیَّن 

. وقد أشار إلى هذا المعنى داوود النَّبّي ٥٣»إمكانه، إلى الوجود، وخروجه إلى الوجود �ان �ظهور المس�ح
 . ٥٤»إنََّك أنَت اْبني وأنا الَیوَم َوَلدُتكَ « �قوله:

ولمَّا �ان االتِّحاد ممكًنا، فإنَّه لو لْم یوجد، مع قدرة ال�ارئ عل�ه، لُوِصف ال�ارئ �ال�خل. وهذا 
. وهذا المعنى أ�ًضا ورد عند ٥٥الوصف ال �جوز أْن �قال في ال�ارئ ألنَّه جاد علینا �الوجود األفضل

 یَّنُت في �المي عل�ه.�حیى بن عدّي، �ما ب

�ض�ف ع�سى أنَّه إذا سأل سائٌل: ما العلَّة في أنَّ الجود �ان على شخٍص واحٍد دون �اقي 
�ة �االخت�ار واإلرادة إلى االتِّصال  بیل المؤدِّ األشخاص من ال�شر؟ �جیب ع�سى أنَّ المس�ح نهج السَّ

عي واإلرادة، لینهج لسائر النَّ »�الطَّب�عة«�ال�ارئ، وقد �ان ذلك له  عادة �السَّ  .٥٦اس إلى تلك السَّ

بیل المفض�ة إلى الملكوت، فهو  فالمس�ح عند ع�سى و�حیى هو المثال والنَّموذج، وهو الطَّر�ق والسَّ
ائمة وهي «قد  نهج لل�شر الطَّر�َق المخلِّصة لهم من هالك النَّفس، الُمفض�ة بهم إلى الح�اة الّروحان�َّة الدَّ

لیب الُمقدَّس»رئ تعالىاالتِّصال �ال�ا  .٥٧، �ما �قول �حیى في مقالته عن سبِب إكرام النَّصارى للصَّ

�عد هذا العرض الموجز لنشأة الفلسفة العر��َّة المس�ح�َّة، ولفكر فیلسوَفْین مس�حیَّْین عر�یَّْین، أقول: 
نات ا ٌن أساسيٌّ من مكوِّ لحضارة العر��َّة وجزٌء ال یتجزَّأ من إنَّ المتكلِّمین والفالسفة العرب المس�حیِّین مكوِّ

تار�خها. والحضارة العر��َّة ل�ست إسالم�َّة فحسب، بل هي إسالم�َّة ومس�ح�َّة. ولمَّا �ان القسم األكبر من 
ًة لتشج�ع ال�احثین على تحقیق النُّصوص المخط ، وطة ونشرهامؤلَّفاتهم لم ُینَشر �عد، تبرز الحاجة ملحَّ

خ الفلسفة العر��َّة في مؤلٍَّف واحٍد �جمع بین جناَحْ�ه متكلِّم�ه وفالسفته، المس�حیِّین وإلعادة �تا�ة تار�
د واقع التّ وحة الثّ والمسلمین، و�ساهم في ترم�م اللّ  ق في العصور شرِ المُ  عاون الفكريّ قاف�َّة التِّي تجسِّ

ناته  .الوسطى بین مختلف مكوِّ
                                                   

٥٠  ., p. 203EpistleStarr,  
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 .٢/٧ سفر المزامیر ٥٤
٥٥  .213 -, p. 211op.citStarr,  
٥٦  ., p .213op.citStarr,  
لیب�حیى،  ٥٧  .٣٧٥ص.  ،إكرام النَّصارى للصَّ
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 مختصرات المراجع
الفصل في الملل واألهواء والنِّحل لإلمام ابن حزم الظَّاهرّي زم الظَّاهرّي، = ابن ح الفصلابن حزم،  -

الم العالم�َّة، ال ت.٣، جهـ ٤٦٥األندلسّي المتوّفى سنة   ، ال م، مكت�ة السَّ
مجادلة أبي قرَّة مع المتكلِّمین المسلمین في مجلس الخل�فة = ثاودورس أبو قرَّة، مجادلة أبو قرَّة،  -

 .١٩٩٩د�م وتحقیق اَألرشمندر�ت إغناطیوس د�ك، ال م، ال ن، ، تقالَمأمون 
هرستانّي،  - هرستانّي،  الملل والنِّحلالشَّ ، تحقیق محمَّد سیِّد ١، ج الِملل والنِّحل= محمَّد عبد الكر�م الشَّ

 .١٩٦١كیالنّي، القاهرة، مط�عة الحلبّي، 
ل،  - ل،  المحاورةط�موتاوس اَألوَّ ورة الّدین�َّة اّلتي جرت بین المهدّي َأمیر المحا«= ط�موتاوس اَألوَّ

ال�طر�رك ، في: »المؤمنین، وط�موتاوس الجاثلیق ال�طر�رك النَّسطورّي في القرن الثَّامن �عد المس�ح
ل، دراسة تار�خ�َّة وتحقیق لنّصِ  ل َأِو الكن�سة واإلسالم في العصر الع�َّاسيِّ اَألوَّ ط�موتاوس اَألوَّ

، تحقیق هانس بوتمان ال�سوعّي، بیروت، دار المشرق، رك والخل�فة المهديّ المحاورة بین ال�طر�
١٩٧٧. 

نظر�َّة التَّوحید والتَّثلیث الفلسف�َّة عند �حیى بن عدّي في = نادین عّ�اس،  التَّوحید والتَّثلیثعّ�اس،  -
د على الورَّاق" (تحقیق المخطوطات ودراستها) ، ٣المس�حّ�ة"، ، "مجموعة ال�حوث العر��ة كتا�ه "الرَّ

�س یوسف، مر�ز الّشرق المس�حّي لل�حوث والمنشورات،   .٢٠١٤بیروت، جامعة القدِّ
رسالة صّنفها الّش�خ أبو علي ع�سى بن ُزْرعة رحمه هللا في «= ع�سى بن ُزْرعة،  رسالةع�سى،  -

م�احث : ، في»معاٍن سأله عنها �عض إخوانه أنشأها في ذي الحّجة من سنة ثالثمائة وثمان وس�عین
، تحقیق القّس بولس س�اط، القاهرة، المط�عة فلسف�َّة دین�َّة ل�عض القدماء من علماء النَّصران�َّة

ور�َّة،   .١٩٢٩السُّ
ر�عةمصري وعّ�اس،  - ر�عة (مقالة  الفلسفة والشَّ = بییر مصري ونادین عّ�اس، "عالقة الفلسفة �الشَّ

خوانه یبّین فیها براءة الّناظر�ن في المنطق عملها أبو علّي ع�سى بن إسحق بن ُزْرعة ل�عض إ
نة الثَّان�ة والتِّسعون، الجزء المشرق والفلسفة مّما ُ�قَرفون �ه من فساد الّدین) دراسة ونّص"،  ، السَّ

 .٣٩٩-٣٦٥، ٢٠١٨�انون األّول ،  -الثَّاني، تّموز
�خ �حیى بن عدّي عن مسائل سَأل«= األقان�م الثَّالثة �حیى،  - عنها سائل في األقان�م  جواب الشَّ

  :، في»الثَّالثة واإلله الواحد
Petits Traités apologétiques de Yaḥya ben ‘Adi, édité par Augustin Périer, Paris 1920. 

لیب�حیى،  - مختَصُر إجابِته عن طلِب سبِب إكراِم النَّصارى «= �حیى بن عدّي،  إكرام النَّصارى للصَّ
لیب الُمقدَّس، و  ثالث مقاالٍت الهوتّ�ة ل�حیى بن عدّي (إضاءة على �عض الق�م في: » غیُر ذلكللصَّ

ل، ، الّسنة الّتاسعة والثّ المشرق ، تحقیق نادین عّ�اس، األخالقّ�ة في المس�حّ�ة) مانون، الجزء األوَّ
 .٣٧٦-٣٥١، ص. ٢٠١٥حز�ران،  - كانون الّثاني

التُّراث «، تحقیق سمیر خلیل ال�سوعّي، سلسلة حیدمقالة في التَّو = �حیى بن عدّي،  التَّوحید�حیى،  -
 .١٩٨٠جون�ة، المكت�ة البولس�َّة،  ،٢، »العر�ّي المس�حيّ 



١٧ 

�خ �حیى بن عدّي عن مسَألٍة جرت بین یدّي علّي بن ع�سى بن الجرَّاح «= جواب  �حیى، - جواب الشَّ
 ، في:»في التَّثلیث والتَّوحید

Petits Traités apologétiques de Yaḥya ben ‘Adi, édité par Augustin Périer, Paris, 1920.  

 في:» الكالم في اث�ات إمكان الّتأّنس و�حالة امتناعه«= �حیى بن عدّي،  الكالم�حیى،  −
 Emilio Platti, «Yahya B. ‘Adi Philosophe et Théologien», in: MIDEO, vol. 14, 1980. 

- Starr, Epistle = Peter Starr, The Epistle to Bišr b. Finḥās of Ibn Zurcah (m. A.H. 398 / 
A.D. 1008) Edition, Translation and Commentary, Cambridge, Emmanuel College, 
(Thesis submitted for the Degree of Doctor of Philosophy), 1999.  

- Troupeau, Littérature arabe = Gérard Troupeau, «La Littérature arabe chrétienne du X 
au XII siècle», in: Etudes sur le christianisme arabe au Moyen Age, Great Britain, 
Variorum, 1995. 

 


