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Yohn Grammaticus (philoponus) 

  املرعب توفيق الكايفعبد 
بعدما قرأ كتب احلكمة،  ،يف التثليث سكندرية اإلخالف أساقفة ي إسكندراين يعقويب، سقف مصر أول أُ 
  . واحداً الواحد ثالثًة والثالثة  عنده جعلُ واستحال 

عامل ، رسطو طاليسيأ شارحٌ ، ثدَ أفلوطيين حمُ ، حمب للعلم، حكيم، جمتهد، طبيبحنوي، فيلسوف، 
مث رجع ، اعتقد مذهب النصارى اليعقوبية .يب سعيد بأيكىن ،سكندرية، تلميذ ساواري يف مدرسة اإلهلنسيت

 ،وسألوه الرجوع، واستعطفوه وآنسوه، وناظروه فغلبهم، فاجتمع إليه األساقفة، عما يعتقده هؤالء يف التثليث
  .نهم طويالً بي دامتن املنزلة اليت هو فيها بعد خطوب فأسقطوه ع، وترك ما حتققه فلم يرجع

وذلك يف ، ولد حيىي النحوي يف مدينة قيسارية اليت تقع على ساحل البحر بالقرب من يافا يف بالد الشام
تويف قبل الفتح اإلسالمي الراجح أنه و ، تقريباً  اية القرن اخلامس وبداية القرن السادس امليالديني

بأنه عاصر عمرو بن العاص فاتح وأفادت ، اليت حتدثت عنه العربية فًا ملا جاء يف املصادرخال ،)م٦٤١(ملصر
ـ تلميذًا ل) أمونيوس(و  ammonius)أمونيوس( ن حيىي كان تلميذاً أعلمًا ، ويف املسألة نظر ،رمص

  .يس بقليلتح اإلسالمي ملصر بزمن لوهذان ماتا قبل الف ،proclus )أبرقلس(
إذا ما عرب معه قوم من دار العلم والدرس يف ف، عمل حيىي يف بداية حياته مالحًا يعّرب الناس يف سفينته

، وكان يسمع احلوار الذي يدور بينهم ،جزيرة اإلسكندرية فكانوا يتحاورون فيما مضى هلم من النظر يف العلم
قد بلغت نيفًا وأربعني عامًا من " :فّكر يف أمره قائالوملا قويت رؤيته يف العلم  ،فتهش نفسه إىل طلب العلم
والزم دار  ،وباع سفينته، فجمع أمره "أن أتعرف شيئاً من العلم ميكنين  فكيف، العمر وما عرفت غري املالحة

 وأدرك حيىي، )أمونيوس(تتلمذ على و ، النحو واللغة واملنطق وبرع يف هذه العلوم فنسب إليها وبدأ بعلم، العلم
  .ينتفع به وكان شيخاً كبرياً ال) سلأبرق(

من أكثر املذاهب الفلسفية تأثريا بالفكر  اليت كانت، انتسب حيىي إىل املدرسة األفلوطينية احملدثة
) والغربة الغربية(، البن طفيل) حي بن يقظان(، وسيناالبن ) سالمان وأبسان(اإلسالمي وال سيما يف 

وطني بالشيخ اليوناين، وتبينوا يف األفلوطينية  نزعتها الروحية اليت جعلتهم للسهروردي، ولقب املسلمون أفل
، حيث أيضاً  مييلون إليها أكثر من ميلهم  لألرسطوطاليسية اجلافة، وتسللت إىل بعض األحاديث املوضوعة

أدبر : قال لهأقبل فأقبل، مث : أول ما خلق اهللا العقل فقال له" :اصطبغت بالصبغة األفلوطينية احملدثة، حنو
  ."وعزيت وجاليل ما خلقت خلقا أكرم علّي منك، بك آخذ وبك أثيب، وبك أعاقب: فأدبر، مث قال
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  :منها Aristotle طاليسوشرح جّل كتب أرسطو ، والّطب وغريمها الفلسفةله مصّنفات كثرية يف 
      حتليل القياس: أي )األنالوطيقا(كتاب   -١ 
   املقوالت: أي )قاطيغورياس(كتاب   -٢ 
  ) الكون والفساد(كتاب   - ٣
  )السماع الطبيعي (كتاب   - ٤
وملا كان يستحيل الذهاب يف ، بغريهمتحرك متحركًا ضروريًّا  ملا كان كل ما هو":الذي قال فيه أرسطو 

  ."لذا جيب التوقف على حمرك غري متحرك ،احلركة إىل الالاية
  :الطبية منها) جالينوس(شرح كتب 

   .الذي يتحدث فيه عن قوانني العالج) الفرق(كتاب   -١ 
  .يتحدث فيه عن الطب النظري والعملي و )الصناعة الصغري(كتاب   - ٢
على األمراض  وفيه مجيع ما حيتاج إليه املتعلم من االستدالل بالنبض) النبض الصغري والكبري( كتاب - ٣

   .وجزئيات كل صنف منهاومعرفة أصناف النبض، 
   . معرفة أصناف املزاجوهو يف) املزاج(كتاب  - ٤
  .وهو يف معرفة أعضاء البدن املتشاة وعددها) التشريح الصغري(كتاب   - ٥
  .واألعراض احلادثة عن األمراض، وهو يف معرفة األمراض وأسباا) العلل واألعراض(كتاب   - ٦
طنة مثل وهو يف معرفة كل علة من العلل اليت حتدث يف األعضاء البا) علل األعضاء الباطنة(كتاب   - ٧

  .ذوات اجلنب والورم احلار الذي حيدث يف الغشاء املستبطن لألضالع
  .وغريها) الرتياق(كتاب   - ٨
احلقيقة  إن :الذي يقول فيه) العلل( ـ صاحب كتاب)بقدم العامل :أي(الدهر ب ئلاالق )أبرقلس(على  ردّ 

يه وكتاب رّد ف، سم متناٍه فقوته متناهيةوكتاب يف أن كل ج ،مثاين عشرة مقالة يف .ليست مادية ولكنها عقلية
 الذي يف تفسري طبيعة السيد املسيحس مبقالة واحدة يس يف ست مقاالت، ورّد على نسطور على أرسطو طال

 )فرفوريوس(ـل )املدخل إىل املنطق: أي( isagogeوشرح كتاب إيساغوجيجعل له جوهران الهويت وناسويت، 
porphyry.  

وأشرف على عالج وغريها يف مدينة اإلسكندرية،  عشراملصنفني للجوامع الستة كان حيىي النحوي من 
فناصره على من أصيب بعلة صعبة حىت برأ من علته،  عندما   austarius )أسطرييوس(ملك القسطنطينية 
   .ملذهب الروم املعروفني بامللكانية اً وهو يعقويب خمالف النحوي ومات حيىي، خالفه من األساقفة
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o  نظرالالستزادة:                                              

  .الفهرست، البن الندمي، دار املعرفة بريوت لبنان �
حممد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، : طبقات األطباء، البن أيب أصيبعة، تح عيون األنباء يف �

  . م١٩٩٨بريوت 
  .احلكماء، للقفطي، مكتبة املتنيب، القاهرةالعلماء بأخبار  إخبار �
 .١٩٨٠ ٤اضرة اإلسالمية، عبد الرمحن بدوي، دار القلم، بريوت،طالرتاث اليوناين يف احل �
     .١٩٨١ ٢نشأة الفكر الفلسفي يف اإلسالم،علي سامي النشار، دار املعارف، ط �
 رية يف املوسوعة العربية يف اجلمهورية العربية السو  هذا املقال نشر �


