
 

 

 

 

 

 هل كان الكندي أرسطيا؟

 إبراهيم بورشاشن. د

 ـ 1ـ 

 ! الكندي يبتدئ الكالم عند

 

هل هناك قول فلسفي قبل الكندي أم مع الكندي يبتدئ الكالم الفلسفي؟ ثم هل كان  
 معتزليا وبالتالي متكلما في الفلسفة؟ الكندي فيلسوفا أم انه لم يعد أن كان متكلما

بمعنى القول في الفلسفة، والكالم بمعنى لذا قلت مع الكندي يبتدئ الكالم؛ الكالم  
 .الجدل أيضا

فقبل الحديث عن مدى أرسطية الكندي وحدودها نقرر أوال أنه مع قصور الدراسات  
 ،1والغموض الذي يكتنف نشأة الفلسفة االسالمية عن وجود نشاط فلسفي جلي قبل الكندي
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نقول؛ إنه مع الكندي  التي تصدى لها مترجمون أكثرهم عجم، الترجماتإذا نحن تجاوزنا 
م متكلما أ لكن هل كان الكندي فيلسوفا متكلما . يبتدئ القول الفلسفي في اإلسالم

 فيلسوفا؟

ال نستطيع أن نجزم هل كان الكندي معتزليا قبل أن يصبح فيلسوفا، أم أنه رضع من  
لكن كيف ما كان . لسفة، وكرع من لبانهما في نفس الوقتالثديين معا؛ ثدي الكالم وتدي الف

الحال فإنه إذا كان من الصعب علينا الحديث عن أسبقية زمنية ما فإن األسبقية المنطقية تبدو 
 . طبيعية ألنها هي التي تهيئ للمرحلة الجديدة

ن تسمح لنا هذه األسبقية بتلمس العناصر االعتزالية في الخطاب الفلسفي للكندي م 
إعالئه من شأن العقل، والقول بأسبقيته عن الشرع والحرص على التقريب بينهما، وكذا من 
خالل حرصه على إثبات التوحيد والعدل اإللهي حيث نجد له رسالة التوحيد وأخرى في 
العدل، وهما األصالن األوالن من أصول المعتزلة الخمسة، كما نجد له رسائل في الرد على 

 .رد على الثنوية والتي كانت من دواعي قيام علم الكالم ذاتهخصوم اإلسالم في

إن خروج : ليس المجال فرصة هاهنا لتفصيل القول في هذا الموضوع،  لكن نقول 
تزال إلى المجتمع الفلسفي سيطبع مسيرته العلمية بطابع خاص امتزج الكندي من حلقة االع
ليدا عند الفيلسوف المسلم حيث إن ولعل هذه الخاصية ستصبح تق . فيه الكالم بالفلسفة

مزج الفلسفة بالكالم كان سمة مميزة للنشاط الفلسفي عند الفارابي وعند ابن سينا وعند 
هذا التقليد هو أنه لم يفصل بين الكالم والفلسفة  إلى ولعل أهم نقد سيوجهه ابن رشد  .الغزالي

د فر أف ،قول فضاءه الخاصفلح فعال، لحرصه على أن يجعل لكل إن كان قد أكما صنع هو، 
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 ، .أن أول فيلسوف في االسالم قبل الكندي كان فارسيا يدعى األيرانشهري" ر الباقية عن القرون الخاليةاآلثا"
 
طبقات االمم " ولم يكن في االسالم من اشتهر عند الناس بمعاناة علوم الفلسفة حتى سموه فيلسوفا غير الكندي" يقول صاعد األندلسي ــ  

 521ص  5891ليعة بيروتى الطبعة االولى تحقيق حياة العيد بو علوان  دار الط
 
و ت أن يفيد الخصوص فنحن نعرف أن للكندي أعماال علمية سواء في الرياضياكل مالعلمية كلها، فهذا تعبير عا ة الكنديمسيرا ال يعني هذ ــ 

  .أو الكيمياء أو الفلك ال تدخل في هذا اإلطار الموسيقى



وفيا وكان في الفلسفة؛ منطقيات وطبيعيات وميتافيزيقا،  ،للكالم" الكشف عن مناهج األدلة"
وف بذلك في التهافت لطبيعته الجدلية، وفي بعض ن كان لم يللنظر الفلسفي الخالص وإ

ائج بينهما لقد التقت الفلسفة بالكالم مع الكندي، وظلت الوش ! نعم .مواضع متنه الفلسفي
 .وطيدة إلى أن حاول ابن رشد فكر االرتباط بين الخطاب الكالمي والخطاب الفلسفي

 إذن سيحمل معه القارة الجديدة، قارة الفلسفة،من الكالم إلى  َقِدمَ الكندي الذي  إن
التي أهمت  لوجيةو التي إشكاالت علم الكالم وسيتم توظيف أرسطو لإلجابة عن القضايا

كان "وقد كان لهذا أثره في تقييم الدارسين للكندي الذي  .الكندي في كثير من مراحل حياته
 . "تارة فيلسوفا وتارة أخرى الهوتيا، فلم ينجح في أن يكون في آن واحد هذا وذاك

 أعطى للكندي اإلطار النظريرسطو ل الدفاع عنها هاهنا هي أن أألطروحة التي نحاو وا 
 .ي للدفاع عن قضايا العقيدة التي حملها معه من ممارسته الكالميةالمنهجو 

لكن حدود األرسطية عند الكندي ال تتجلى فقط في المجال الكالمي الذي كان 
بل تتجلى هذه الحدود أيضا في أفالطونية  .والذي لم يكن يقدر على تجاوزه ،يتحرك فيه
م يكن الكندي يجد غضاضة في ول ،فقد كان ألفالطون سلطته الكبرى أيضا. الكندي

االنصراف عن أرسطو إلى أفالطون إذا كان ذلك يخدم غاياته المحددة سلفا، بل ال يتحرج 
من إبداع قول جديد بعيد عن الروحين األرسطية واألفالطونية إذا كان ذلك يخدم مقاصده 

 . الكالمية

شبع باألفالطونية حقا، إننا على وعي كبير بأن الكندي كان يتعامل مع متن فلسفي م
الذي عربه ابن ناعمة " أثولوجيا أرسطو"المحدثة، وأنه كان يفهم أرسطو من خالل كتاب 

وليس فقط من خالل المتن األرسطي الخالص، وبالتالي فإن   الحمصي وراجعه الكندي،
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، ومن هنا نكون قد قدمنا مدخال  أرسطو وصل إلى العرب وقد شاعت فيه روح شرقية عميقة
 فهم اإلشكالية التي نعالجها هاهنا؟مهما ل

 ما مكانة أرسطو عند الكندي؟ف 

 لوجيا واألفالطونية حدود أرسطية عند الكندي؟  و وكيف شكلت التي 

 

 ـ  ـ 

 ! الكندي أرسطيا

إن الحديث عن الكندي هي مناسبة للحديث عن التلقي األول ألرسطو في الفكر 
وبالمشائية  ،ال يخلو القول عن الكندي من ربطه بأرسطو بخاصةالفلسفي اإلسالمي، ومن هنا 

لم يكن في اإلسالم فيلسوف غيره احتذى في تواليفه "ابن أبي أصيبعة يقرر أنه  بعامة؛ فهذا
، أما ديبور فيؤكد أن الروايات مجمعة على أن الكندي أول من أخذ  "حذو أرسطوطاليس

أما  .أما أن الكندي قد سلك طريق أرسطو فليس على إطالقه .بمذهب المشائين في اإلسالم
ماذا  ،لكن .قة لقصور الدراسات في هذا المجالمسألة البدايات فال يمكن حملها على الحقي

 يقول الكندي نفسه عن عالقته بأرسطو؟

كمية كتب أرسطوطاليس وما يحتاج إليه "عندما نعود إلى الرسالة التي كتبها الكندي في 
كان   ، في عهد الكندي،أوال أن الرسالة تخبرنا أن المجتمع العلمي نجد  "صيل الفلسفةفي تح

 [وهي الكتب ]التي تفلسف فيها على عدتها ومراتبها "بحاجة إلى التعرف على أرسطو وكتبه 
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فالحديث عن أرسطو والجدال . ..."واقتنائها وتثبيتها لمن أراد نيل الفلسفةعنها التي ال غنى 
بل ألن كتب  ،، ليس فقط للتعريف بأرسطوكانت وراء الكتابةرغبة في التعرف عليه  حوله وال
  ."من المعينات على درك الفلسفة"أرسطو 

 ،ن أرسطو ليس مشاعا للجميع، إذ إلة مراتب الناسأوهاهنا نجدنا مع الكندي أمام مس
ق وانتجاع المحيي لذوي النفوس النيرة المعتدلة الشائمة مخايل مساقط الح" هو موجه فقط بل

وضوح السبيل إلى نهاية الشرف العقلي عند مثل  ...كشف "والقصد من ذلك هو  ."من الفعل
فنحن هنا مع البدايات األولى لطرق تحمل األرسطية مما يستوجب ذلك من  ."هذه األنفس

 .  "الصبر الدؤوب"الحقيقة بسلوك طريق أرسطو مع " حب درك"

سابقا بذلك جهود المعلم الثاني  عصره، منأرسطو ريب يسعى إلى تقلقد كان الكندي 
طالب ] في تحديد بصر عقل" فقط ما يزيدهو وكان يؤكد أن ما يحمله من أرسطو  في ذلك،

وبقدر ما هو كاف ...إلى حقائق األشياء وأغراض الخير الداعي إلى ذاته المراد لها[ ...العلم
؛ الضروري من فلسفة أرسطو لطالب الفلسفة إذن فكأن الكندي يقدم .["هـ]في مسألت

ولعل هذا القصد هو الذي جعل الكندي في . غايات تعليمة واضحة وليست فلسفية خالصة
ق  رَ ط  ت   ،األولي لتعلم التفلسف، فبعد الرياضيات فقطالرسالة يعتبر الرياضيات الشرط  هذه

تب، المنطقيات فالطبيعيات وهي أربعة أنواع من الك. حسب تعبيره" على الوالء"كتب أرسطو 
ما كان مستغنيا عن الطبيعة، قائما بذاته غير محتاج إلى األجسام، فإنه " ثم ما سماها هو ب

وأما النوع الرابع فالميتافيزيقا أو ما سماه  ،"يوجد مع األجسام مواصال لها بأحد أنواع المواصلة
 ."ما اليحتاج إلى األجسام وال يواصلها البتة"الكندي ب

رض الكندي كتب المنطق بأجزائها الثمانية، ابتداء من المقوالت إلى كتاب الشعر أو يع
نولوطيقي األولى وأنولوطيقي الثانية ثم كتاب المواضع ، مرورا بباريامانياس وأالشعري كما يسميه
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وال يقدم الكندي إيضاحات منطقية على غرار ما صنع الفارابي في  . والسفسطائي وريطوريقا
بل يكتفي بذكر العناوين مستثنيا المقوالت التي وقف عندها وقفة  ،"حصائه للعلومإ"كتابه 
 .أطول

كمية الطبيعية، التي باضطرار يحتاج إليها القاصد لعلم األشياء الطبيعية ليتفلسف "ما أ
كتاب الخبر الطبيعي وهو المعروف " سبعة كتب"فهي عنده  ،كما يقول الكندي" فيها

سماء، ثم كتاب الكون والفساد، ثم كتاب أحداث الجو واألرض وهو بالسماع، ثم كتاب ال
 .المعروف باآلثار العلوية، ثم كتاب المعادن ثم كتاب النبات ثم كتاب الحيوان

أما النوع الثالث من الكتب فجعله خاصا بالنفسانيات، وسيخالفه التقليد أرسطو الذي 
شياء التي ال تحتاج إلى األ"فرد ، لكن الكندي ي 1سيجعلها تحت أجزاء العلم الطبيعي

وتوجد مع األجسام بصنف خاص ويجعل فيها كتبا أربعة هي كتاب النفس، وكتاب األجسام 
ما بعد "لينهي تصنيفه بكتاب " الحس والمحسوس، وكتاب النوم واليقظة، وكتاب الحيوان

  ."الطبيعيات

عا لما كتبه في بكتبه أرسطو في األخالقيات ويجعله تا ثم ينتقل الكندي إلى ما
تقوم على الفضيلة اإلنسانية "ـل ان بكتب األخالق تبلغ النفس كمالهالنفسانيات، على أساس أ

غرض اإلنسان المستوي الطبع في دنياه ومكتسبته صالح الحال في دار "وهو " وتتحد بها
عند فهاهنا يصبح أرسطو  ."وال خير في عدمها منقلبه التي ال عوض منها وال عديل لنفعها

كتاب   :لتي توصل إلى كمال النفس هي وهذه الكتب ا .الكندي، كماال للدنيا واآلخرة
ويجعله أحد عشر مقاال في حين أنه عشر مقاالت على الحقيقة، " األخالق إلى نيقوماخوس"

شبيه بمعاني كتابه إلى نيقوماخوس كتبه إلى بعض "ثم كتاب في األخالق ذكر الكندي أنه 
ه رسطو الثالث في األخالق وهو كتابكتاب أن يذكر  هوم دون أكالما غير مف  ثم يقول"، إخوانه
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كما أنه لم يكن يعلم االسم الكامل لكتاب أرسطو الثاني في األخالق وهو ". األخالق الكبير"
كان الكندي غير دقيق في معرفة  المتن   بمقاالته السبع، فلم" إلى أوديموسكتاب األخالق "

    !! األخالقي األرسطي؟

بعد أن عرضت هذه المقالة المتن األرسطي باعتباره مرقى الكمال اإلنساني الذي 
إن حضور أفالطون هاهنا  .ال معنى له دون عدة رياضية سابقةينشده السائل، تجعل هذا المتن 

ثم استعمل هذه دهره ...فإنه إن عدم أحد علم الرياضيات " :يقول الكندي ضور قوي؛ح
فأما ...إال الرواية...لم يستتم معرفة شيء من هذه ولم يكن سعيه فيها[ ةيعني الكتب األرسطي]

وهو يقصد  ،"وتحصيله فليس بموجود إن عدم علم الرياضيات، البتة علمها على كنهها
لكن يظل  ."هندسة والتنجيم الذي هو علم هيئة الكللعلم العدد والتأليف وا"بالرياضيات 
 ".إن ارتفع ارتفعت المعدودات أول لجميعها، فإن العدد"العدد هو 

أن يقتحم عمق الفلسفة، إذا جاز هذا التعبير، فإنه يتجاوز الكندي  وملكن عندما ير 
فهو األول في " علم الجوهر ومحموالت الجوهر"الرياضيات والمنطقيات ليتحدث مباشرة عن 

عند شرح  ويقف الكندي أوال .األشياء المعلومة في الوجود وإن كانت تتأخر في المعرفة
الجوهر والكم والكيف واإلضافة واألين  :المقوالت العشر التي هي محموالت الجوهر وهي 

ويعتبر أن أساس كل علم فلسفي يقوم على ثالوث  .والمتى والفعل واالنفعال والملكية والوضع
وال علم للجوهر األول  الجوهر والكمية والكيفية، فال علم بالجوهر إال بهما: مفاهيمي 

من عدم الكمية والكيفية عدم مع ذلك علم الجوهر، "ـمحسوس بدون محموالته األولى، فال
كما يقول الكندي ومن علم الجوهر األول يتوصل " والعلم الثابت الحقي التام هو علم الجوهر

هذه الجواهر  ،11"غير محسوسة مقولة على المحسوسة"وهي [ و]الجواهر الثواني"إلى معرفة 
 . ي التغيرأ" ومها وبعده من التبدل والسيالنلثبات معلال زوال لعلمها 
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التي " العلوم اإلنسانية"ـسماه بن قصد الكندي من هذا التوصيف هو أن يميز بين ما أإ
عدم علم "وهذه العلوم تقوم على العلم بالكمية والكيفية وإال  ،"تكلف البشر وحيلهم"ـلب بط  ت  

 ."العلوم اإلنسانية[ هذه]يطمع في علم شيء البتة من  لم"والتالي  ،"الجواهر األولى والتواني
ويقدم ". بشرية وال زمان بال طلب وال تكلف وال بحيلة"وبين العلم اإللهي الذي يحصل 

بال طلب وال بحث وال بحيلة "فهذا العلم هو " علم الرسل"ـ الكندي مثاال لهذا العلم ب
مع إرادته جل وتعالى بتطهير أنفسهم وإنارتها للحق بتأييده  رياضيات والمنطق وال بزمان،

ويجعله خاصا " لم الخطيرالع"يسمي الكندي العلم اإللهي ب ". وتسديده وإلهامه ورساالته
عن  موجود عندما عجز البشر بطبعه"فهو وهذا العلم فوق طبع العقول "بالرسل، 

تى به الرسل عليه فيه على التصديق بما أنعقد فطرها فتخضع له بالطاعة واالنقياد وت...مثله
بجهد حيلته التي أكسبته "ويحرص الكندي على بيان أن ما يجيب عنه الفيلسوف  ."السالم

جازة الو في  "ثلها لكنن جواب النبي يكون بمفإ" وب في البحث والتروضالدؤ علمها لطول 
لى التوافق بين القول ويقدم الكندي أمثلة ع ."والبيان وقرب السبيل واإلحاطة بالمطلوب

". هو دون العلم اإللهي...العلم اإلنساني "الفلسفي والقول الديني مع التأكيد على أن 
وسيختم الكندي مقالته ببيان أغراض كتب أرسطو، مكمال مهمته التعليمية، وذلك ألن إدراك 

لطبيعية وهكذا يذكر أغراض أرسطو في كتبه المنطقية وا. الغرض معين على فهم كتب أرسطو
والميتافيزيقية وكتبه الخلقية السياسية من خالل تصنيف جديد لم يذكره سابقا حيث نجده هنا 

حيت تكلم " البلوطيقي"في آخر المقالة يبعد الحديث عن الكتب األخالقية يتحدث عن 
مقيما وشائج بين السياسية واألخالق على أساس أن " فيه أكثر على السياسية المدنية"أرسطو 

  . 1"ض مقاالته بعض مقاالت األول بعينهابع"

لقد قدم الكندي في هذه المقالة الضروري من المعرفة التي يجب على طالب العلم أن 
على مباشرة كتب أرسطو ببيانه ألغراضها ألن هذا يسلكها على مراتبها، محرضا طالب العلم 
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كره فيها، فال يثبط عزمه في العالم بالغاية التي يقصد إليها يجمع قوته في السلوك إليها وف"
ر في هذه المعرفة ال يجدها كلها ، والناظ 1كما يقول" السلوك والجد حيرة عن سمت الغرض

 .رسطية إنها معرفة أرسطية ـ أفالطونية ـ كالميةأ

 

 ـ  ـ

 األرسطية ـ الكالمية

يقول " ما بعد الطبيعيات"عندما يقف الكندي عند غرض أرسطو في كتابه في  
اإلبانة عن األشياء القائمة بغير طينة والموجودة مع ذي الطينة من الذي ال "هو  إن الغرض

يواصل الطينة وال يتحد بها، وتوحيد اهلل، جل وتعالى، واإلبانة عن أسمائه الحسنى وأنه علة 
 ".بيره المتقن وحكمته التامةالكل الفاعلة والمتممة، إله الكل، وسايس الكل، بتد

تيولوجيا، فأرسطو يبحث في الموجودات  ـ فلسفيا نا أرسطو فهماإن الكندي يفهم هاه
علة "وهو أصل أول لالعتزال، وفي أن اهلل هو " توحيد اهلل"المفارقة ولكن يبحث أيضا في 

سايس الكل بتدبيره المتقن "ويبحث في العناية اإللهية على أساس أن اهلل " الكل الفاعلة
 ".وحكمته التامة

سفة األولى يوظف الكندي أرسطو توظيفا ذكيا للدفاع أيضا عن وفي رسالته في الفل
وال يجد غضاضة  ،التوحيد، لذا ال يتحرج أن يسمى الفلسفة األولى علم الربوبية وعلم الفضيلة

في أن يوظف المفاهيم األرسطية ليبين مسألة تناهي العالم، وهي المقدمة األساسية إلثبات 
القوة والفعل، ]والطبيعية [ المقوالت]ألرسطية المنطقية الفاعل من خالل توظيف المفاهيم ا

وهما المفهومان اللذان اعتبرهما الغزالي [ الوحدة والكثرة ]والميتافيزيقية ..[ المادة والصورة 
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إن فكرة التوحيد هي النواة التي يدور حولها الكتاب، وكثير من رسائله . من بعد زبدة اإللهيات
الفلك، فهي رسالة كالمية مغلفة بغالف فلسفي أرسطو، بمفاهيم األخرى تكاد تدور في نفس 

  .أرسطية تؤم غرضا واحدا وهو الدفاع عن خصوم اإلسالم

لذا ال يتحرج الكندي، من  .يمكن القول إن أرسطو لم يكن الغاية وإن كان المنطلق 
في "يرة توظيف أرسطو بل ومن الخروج عنه وأن يبدع قوله الخاص كما نجد في رسالته القص

حيث يفصل بين نوعين من " الفاعل الحق األول التام والفاعل الناقص الذي هو بالمجاز
الفاعل؛ الفاعل الحقيقي الذي يؤيس االيسان عن ليس، وهو فاعل غير منفعل، والفاعل الثاني 

واألشياء بعد ذلك منفعلة مباشرة عن الفاعل "هو فاعل على المجاز له خاصية التأثير في غيره 
عده من الفاعل األول في ميدان وباقيها بعضها عن بعض على تفاوت في قرب بعضها أو ب

يفصل  "اإلبانة عن العلة الفاعلة القريبة للكون والفساد"وفي رسالته .  1" ل واالنفعالعفال
هو علة الكون ... جميع األشخاص السماوية "القول في هذه المسالة حيث بين فيها أن 

هو العلة القريبة الفاعلة لكل كائن "،  فالفلك هنا   1.."والفساد في الكائنات الفاسدات 
، فالشمس لها األثر   1"فاسد أحاط به الفلك، فالفلك هو العلة القريبة للحي الكائن الفاسد

عظيم العون على "، والقمر   1فهي أظهر األجرام فعال فيما على األرض ،  1في األشياء الكبير
والكندي بهذا المذهب يخرج عن أرسطو بل ،   1"الشمس على الكون والتغيير في العالم

وعن أفالطون ويحاول أن ينشئ له قوال فلسفيا يفسر به عالقة اهلل بالكائنات من خالل توسط 
 . الفعلالفلك في التأثير و 
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لقد كان المنطلق للتفكير الكالمي عند الكندي حلقات االعتزال ثم التقي باألرسطية 
علم األشياء "فجاء مذهبه يحمل البصمتين معا، فأسس لنسق من المعرفة جديد يقوم على 

وكما يصرح . ، تصهر فيه المعارف الفلسفية والدينية في بوتقة العقل، والعقل وحده"بحقائقها
بالمقاييس العقلية التي ال "كل ما جاء به النبي صلى اهلل عليه وسلم يمكن أن يفهم   نفسه فإن

، وهذا اإلخالص للوحي سيجعل "يدفعها إال من حرم صورة العقل واتحد بصورة الجهل
الكندي يتنكب القول بقدم العالم ويؤكد العناية اإللهية وصفات اإلله المدبر الحكيم كما أسس 

لسوف يجمع بين معرفة عميقة بالدين ومعرفة عميقة بالفلسفة ليكون من لمفهوم جديد للفي
 .  "ذوي الدين واأللباب"

 ـ  ـ 

 ـ األفالطونية األرسطية

ظل فالسفة اإلسالم يعتبرون قول أرسطو وكذا قول أفالطون أفضل ما أنتج  
الذي يعتبر أرسطو ومعلمه أفالطون الحكيم من أحمد  التفكير الفلسفي، فمن الكندي،

المحمودين من قدماء اليونانيين ويطابق في مرتبة التصديق بين قوليهم على األقل في حديثهما 
، إلى ابن رشد الذي اعتبر مذهب أفالطون وأرسطو منتهى ما وقفت عليه العقول 1 عن العقل
وكأن األرسطية عند فالسفة اإلسالم ال  .ييهمابالفارابي الذي جمع بين رأمرورا    اإلنسانية

 .  تعني عندهم القطيعة مع أفالطون

فهل كان الكندي هو مؤسس تقليد الجمع هذا بين أفالطون وأرسطو في الثقافة 
 الفلسفة اإلسالمية؟
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المنشود في المعرفة الفلسفية " البرهاني"ــ إلى درجة أنه لم يجد حرجا في شرح جمهورية أفالطون على أساس أنها تقدم القول السياسي  

 .العملية



لعل كل القرائن تدل على ذلك، وتدل كذلك على أن كثيرا من المشاريع التي افتتحها 
يها على سبيل االستقصاء بمجرى صناعي واضح قد كانت مشاريع ناجحة الكندي ولم يقل ف

للفارابي مثل الكالم عن أغراض كتب أرسطو، والجمع بين رأيي الحكيمين، وتصنيف العلوم، 
وغيرها مما قدم فيها الفارابي قوال تعليميا واضحا كان أساسا لتقليد فلسفي إسالمي لم ينصف  

 . كثيرا أبا يعقوب الكندي

هذا الجمع بين أفالطون وأرسطو قد ساهم في التخفيف من حدة األرسطية عند إن 
 .النفس جوهرا خالداالكندي وخاصة في قوله بأهمية الرياضيات وقوله ب

 الكندي والرياضياتأ ـ 

، المنشور تحت اسم الضروري في "جوامع سياسة أفالطون"يؤكد ابن رشد في 
أن تعليم الفلسفة يتطلب البداية بتعلم المنطق، وإذا كان أفالطون قد جعل  ،"السياسة

بن رشد يرى أن ذلك كان قبل ية لتعلم الفلسفة، فإن الية الضرور الرياضيات العدة المنهجية القب  
ظهور علم المنطق، أما وأن علم المنطق قد ظهر مع أرسطو فقد أصبح من الضروري البداية 

، لم يعرفه الكندي، ابين هذا الوفاء للتعليم األرسطي، والذي قال به الفار إ .  به في التعليم
 .فقد ظل وفيا لمنهج أفالطون في التعليم

فكتب أرسطوطاليس المرتبة التي يحتاج المتعلم إلى استطراقها :"يقول الكندي 
حد علم أإن عدم "، ثم يقول إنه ويذكرها..." هي بعد علم الرياضياتليكون بها فيلسوفا، ....

أي كتب ]الرياضيات التي هي علم العدد والهندسة والتنجيم والتأليف ثم استعمل هذه دهره 
لم يستتم معرفة شيء من هذه، ولم يكن سعيه فيها مكسبه شيئا إال الرواية إن كان [ أرسطو

ويكرر ذلك في "حافظا؛ فأما علمه على كنهها وتحصيله فليس بموجود إن عدم علم الرياضيات
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 والرياضيات عند الكندي مقدمة على دراسة المنطق،  .  " كمية كتب أرسطوطاليس"لته في مقا
وليكن السبيل إلى ما أحببت أن اوضحه لك من أنه ال يمكن ان يكون جرم الكل ال : "يقول 

نهاية له كما ظن كثير ممن لم يتخرج في صناعة الرياضيات ولم يتفقه المقايييس المنطقية ولم 
يمكن أن يكون ال نهاية له وما الذي يقال  في مائية ما ال"وفي رسالته .   "لطبيعة يقف آثار ا
يقدم أربع مقدمات رياضية بديهية كأساس إلقامة الدليل على انه يستحيل وجود ، "له ال نهاية له

يصنع قريبا من ذلك حيث يعرض  " وحدانية العالم"وكذا في رسالة ،   "جرم بالفعل ال نهاية له
، واللجوء إلى المطالب الرياضية عند   "من الرياضيات في الغالب مأخوذة"مات ست مقد

" ح تناهي جرم العالما في إيض"الكندي هو من باب التعليم والتقريب ليس غير ، ففي رسالته 
يصرح الكندي أن مسألة تناهي جرم العالم كانت من الهموم التي رافقته في كثير من رسائله 

أما في رسالته هذه فقد حرص  ".دات الصادقة من األمور الطبيعيةلشهاا"وقد برهن عليها ب 
استعمال اإليضاحات الرياضية المتوسطة للحس "على تخفيف المؤونة عن السائل فآثر 

بل إن الكندي  ،، لكن هذا ال يعني ضعف القيمة االبستمولوجية للمنهج الرياضي   "والعقل
لقوته في اإلثبات وقطعه الطريق على " حكم يسير على المنهج الرياضي الم"يصرح أنه 

مما يطرح إشكال  ،   هكذا تصبح الرياضيات عند الكندي في خدمة اإلقناعو  .  المكابر
عالقة الرياضيات بالمنطق عند الكندي، إذ اإلقناع من مقاصد المنطق، فهل يمكن فهم أسبقية 

 الرياضيات على المنطق عند الكندي بغير إطالق ؟

 النفس بين أرسطو وأفالطوننظرية ب ـ  
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بدا أنواع ثالثة؛ العقل الذي بالفعل أن يميز في العقل بين العقل وبعد أ في رسالته عن
ثم العقل الذي بالقوة وهو للنفس، ثم العقل الذي خرج في النفس من القوة إلى الفعل، ثم 

ي، بعد ذلك العقل الثاني والذي يمثل العقل بالحس لقرب الحس من الحي كما يقول الكند
يرجع الكندي إلى أرسطو وينطلق من مفهوم الصورة عنده؛ فالصورة صورتان؛ هيوالنية واقعة 

ألنها تقع تحت الحس، وصورة ليست بذات هيولى واقعة  تحت الحس وهي بالفعل محسوسة
اء وأجناسها كما يقول الكندي في رسالته في الفلسفة األولى، األشي تحت العقل وهي أنواع

فإذا باشرت النفس . فهي والنفس شيء واحد ،صورة المحسوسة توجد في النفس بالقوةهذه ال
ي الصور التي ال هيولى لها وال صورة متخيلة عن طريق العقل األول فنصبح أمام العقل العقل أ

المستفاد من العقل األول، فالنفس بالقوة عاقلة والعقل األول بالعقل، فالنفس عاقلة بالقوة 
فإذا اتحدت الصورة العقلية  ،عقل األول إذا باشرته إلى أن تكون عاقلة بالفعلوخارجة بال

لكن  ،بالنفس فهي والعقل شيء واحد، يعني أن العقل والمعقول شيء واحد من جهة النفس
واحد، فالعقل والمعقول  ءمن جهة العقل األول فالعقل في النفس والعقل األول ليس بشي

 .واحد من جهة العقل األول بشيءشيء واحد من جهة النفس ليس 

يبدو أن هم الكندي لم يكن لكن . التعليمية في العقل هذا ما تنتهي إليه مقالة الكندي 
وإذا كان أرسطو وسيلة فأهال به  .أن يكون أرسطيا أو غير أرسطي فالذي تقوده هو  الغايات

ص في عنوانها على ولو تم تحريفه أو توظيفه منحوال، ففي رسالة أخرى له في النفس يحر 
هو  ، مؤكدا أن غرضه1 رسطو وأفالطوناب أالتنصيص أنه يقول قوال في النفس مختصرا من كت

والمقالة ال عالقة لها بأرسطو من قريب، إذ إن الرسالة تقدم لنا " رسطو في النفساختصار أ"
ابقة القول في القول في النفس من خالل نظرية التطهير األفالطونية، كما قدمت لنا الرسالة الس

بعد ما نكون عن نظرية أرسطو في فنحن هاهنا أ النفس من خالل نظرية المعرفة األرسطية،
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فحتى ذكر أرسطو يأتي في سياق منحول يؤكد نظرية أفالطون في تطهير النفس  .العقل
 .دوتخليصها من الجس

دة منفر "وملخص مذهب الكندي في هذه الرسالة تأكيده على طبيعة النفس وأنها  
ما "مثبتا ذلك ببيان أنها تضاد  ،"عن الجسم مباينة له وأن جوهرها جوهر إلهي روحاني...

هذه النفس هي التي من "، ويستدل الكندي على أن    "يعرض للبدن من الشهوات والغضب
، وهو    "نور الباري عز وجل، إذا فارقت البدن علمت كل ما في العالم ولم يخف عنها خافية

حين يقول إن كثيرا من الفالسفة الطاهرين القدماء يتجرد من الدنيا "ه أفالطون ما يستدل علي
وتهاونوا باألشياء المحسوسة وتفردوا بالنظر عن حقائق األشياء انكشف لهم علم الغيب 

جردت النفس ، أما إذا ت"وعلموا بما يخفيه الناس من نفوسهم واطلعوا على سرائر الخلق
ولذا كان الحرص على قمع القوة الشهوانية والقوة الغضبية  ،عظم وأكبروفارقت البدن فاألمر أ

فاضال قريب الشبه من الباري  "ليصبح اإلنسان"قوة النفس العقلية"والحرص على 
ألن النفس على رأي أفالطون وجلة الفالسفة باقية بعد الموت وجوهرها كجوهر "،سبحانه

وإذا ...م سائر األشياء كما يعلم الباري بهاالباري عز وعال، في قوتها إذا تجردت أن تعل
وصارت تنظر ...فانكشف لها علم كل شيء..ت الباري عز وجلرأ..وفارقت البدن  تحررت

 .   "كل ظاهر وخفي، وتقف على كل سر وعالنية..بنور الباري

وال وصلة إلى بلوغ " :لكن كيف السبيل إلى ذلك؟ يقول الكندي مستلهما أفالطون 
ا المقام والرتبة الشريفة في هذا العالم إال بالتطهير من األدناس، فإن اإلنسان إذا النفس إلى هذ

ويؤكد  ."تطهر من األدناس صارت نفسه صقيلة تصلح وتقدر أن تعلم الخفيات من الغيوب
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الكندي هذا المذهب األفالطوني بمثال أرسطي منحول وينهي الرسالة دون أن نجد اختصارا 
 .  فس، بل اختصارا لقول أفالطوني فيثاغوري يقوم على نظرية التطهيرلكتاب أرسطو في  الن

 

°°°°° 

رسطي حتى النخاع لم يكن غير ابن رشد الذي  وأخيرا، إن الفيلسوف الذي صرح بأنه أ
قد كمل مع أرسطو، بل كان يعتبر  كان يزعم لنفسه األرسطية الخالصة، وكان يعتبر العلم

أما غيره من فالسفة .   حسوسا مشارا إليه كما يقولرسطو نموذجا للكمال اإلنساني مأ
على " المعلم الثاني"عي اإلسالم فما ادعى األرسطية لنفسه أحد منه، حتى الفارابي الذي د  

غرار المعلم األول، واشتغل بالمنطق األرسطي وقربه للذائقة العلمية اإلسالمية، بل وسعى إلى 
اإلسالمية، ما كان أرسطيا خالصا، فقد جمع بين  دمج الفلسفة األرسطية في البيئة العربية

وكذا ابن سينا تجاوز بفلسفته المشرقية كل عتبات القول األرسطي   .وأفلوطين أفالطون وأرسطو
كما قدمه في شفائه، بل إن الفارابيين جمعا بين الكالم والفلسفة إذ أصبحت الفلسفة في 

ن أجل إثبات القضية والرد عن بعض نصوصهم خطابا يدافع عن قضايا ويحاجج عنها م
 .كما نجد في إلهيات ابن سينا  بل إنهم أدخلوا قضايا كالمية في نصوصهم الفلسفية، الخصوم

لفلسفة تقرأ اشرقية ولعل هذه الصالت المختلفة من بقايا تأثير الكندي واستمرارا لبيئة ثقافية 
 .سطاجيريمن خالل هموم غير هموم األ

رسطية في تشكيل الخطاب الفلسفي اإلسالمي، إلى الحد نعلم دور الكتب األ إننا
ولعل رمزية  .لتقوم في ديار اإلسالم للفلسفة قائمة الذي يمكن القول معه لوال أرسطو ما كان

هذا هو حلم المأمون الشهير، فنحن مع أرسطو مؤسسا للخطاب الفلسفي في اإلسالم، 
                                                           

  
وكان المدرك عنده بسهولة هو المدرك عند الناس بعد فحص طويل  نساني،بالكمال اإل هفسبحان الذي خص"يقول ابن رشد عن أرسطو  

وبهذه القوة اإللهية التي وجدت فيه كان هو الموجد للحكمة والمتمم لها، . ...وصعوبة كثيرة، والمدرك عند غيره بسهولة خالف المدرك عنده
فإذن ليس في أقاويل أرسطو شيء يحتاج إلى ...ىوذلك شيء يقل وجوده في الصنائع، أي صناعة كانت، فكيف في هذه الصناعة العظم
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طو كان حدثا ثقافيا هاما في عصره فقد إذ إن اهتمامه بأرس والكندي شاهد حقيقي على ذلك،
، التي تمثل قفزة نوعية "في الفلسفة األولى"، وأنشأ رسالته   اعتبره مبرز اليونانيين في الفلسفة

من علم الكالم إلى الفلسفة بالمعنى األصيل، والتي تتردد بين كونها قوال مبتكرا للكندي أو 
خاصة انه بها  مقاطع من ترجمة أسطات  تلخيصا لبعض مقاالت أرسطو في ما بعد الطبيعة،

محاولة "، وهو الكتاب الذي كان "أثولوجيا أرسطو"كما وظف . لكتاب ما بعد الطبيعة ألرسطو
قوية جدا للتوحيد بين الميتافيزيقات الثالث األرسطية واألفالطونية المحدثة والمسيحية في 

يلج العالم اإلسالمي مضمخا بروح شرقية تؤمن  قدر ألرسطو أن فكان أن .   "مذهب واحد
. ، وهي األطروحة الكبرى في كتاب الفلسفة األولى للكندي"الواحد موجود في كل كثرة"بأن 

أهم معلم طبع الخطاب الفلسفي عند الكندي، التي كانت  النسبية األرسطية ومن هنا هذه 
طور العلم كما يقرر ذلك مؤرخو هي التي ستسهم في ت ،ولعل اتساع هذه النسبية األرسطية

  .العلم العربي اإلسالمي
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