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 1الكندي

 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة 

 فاطمة الشمالنترجمة: 

 

 

 

 

ة الكندي وفلسفتهحول شامل مدخل  يقا وعلم النفس، واإلر ث العظيم ،سير ز ي فلسفة الميتافير
ه فز حول أعماله وتأثير

جم للـد.   ن بعده؛الذي تركه م جمة (. ننموسوعة ستانفورد للفلسفةوالمنشور عىل ) ،أدمسونيير بنص مير وه بأن الير

ي الموسوعة عىل 
 عن هذا الرابطهي للنسخة المؤرشفة فز

ا
ي قد تختلف قليًل

لة، حيث أنه للمقا الدارجةالنسخة ، والتر

جمة. وختاًما، نخّص بالشكر  ة بعض التحديث أو التعديل من فينة ألخرى منذ تتمة هذه الير قد يطرأ عىل األخير

جمة والنشر عىل مجلة حكمة.   محرري موسوعة ستانفورد، وعىل رأسهم د. إدوارد زالتا، عىل تعاونهم، واعتمادهم للير

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 (Spring 2020 Edition), Edward N.  The Stanford Encyclopedia of Philosophy Kindi",-Adamson, Peter, "al

Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/spr2020/entries/al-kindi/>. 

https://www.kcl.ac.uk/people/peter-adamson
https://plato.stanford.edu/
https://plato.stanford.edu/archives/win2009/entries/teleology-biology/
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فيلسوف ُمعرتف به أول ميالدية(  870-800يوسف يعقوب ابن إسحاق الكندي )عاش بني  إن أاب
األفالطونيون و  أرسطويف الرتاث العريب. عمل مع جمموعة من املرتمجني الذين نقلوا إىل العربية أعمال 

على  وترتكز العديد من رسائل الكندي نفسه بشكل كبري يف العلوم والرايضيات. يواننوعلماء ال اجلدد
وكتاب  ولوجيا أرسطوأثـ واليت أييت من ضمنها النسخ العربية ألعمال أفلوطني وبروكلس ك ،تلك الرتمجات

جلديدة . كان فكر الكندي ذاته خمضبا ابألفالطونية اواملوجه إىل أفراد أسرة اخلليفة الشهريان األسباب
على الرغم من أن مرجعه الرئيسي على األمور الفلسفية هو أرسطو. تتضمن رسائل الكندي الفلسفية 

كما كتب   .، اليت حياج فيها أن الكون ليس أبزيل وأن الرب واحد ببساطةيف الفلسفة األوىلرسالة 
رية( والكونيات. الشه يف العقل، ااةة يف علم النفس )اما فيها أعماال عدة عن مواضيع فلسفية شىت

فضال على أن عمل الكندي يف الرايضيات والعلوم متشعب، وُعرف يف الرتاث العريب والالتيين بكتاابته 
 عن علم الفلك.
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حه كندة واليت لعبت دورا هاما يف بداية التاريخ اإلسالمي. من  كان الكندي فردا من قبيلة عربية ُتدعى
ميالدية وأن  866نسبه لقب "فيلسوف العرب" ضمن الكّتاب الالحقني. نعلم أن الكندي تويف بعد 

ميالدية. غري أن اتريخ والدته أةعب يف التحديد، إذ  870وفاته عادة ما توضع على أهنا يف بداية 
من املؤكد أنه ارتبط ببالط م، و  833ت اخلليفة املممون الذي انتهت االفته يف يُقال أنه عمل كعامل حت

م. ُولد يف 800(. ولذا عادة ما يُرجح أبنه ُولد قرابة 842-833اخلليفة الالحق املعتصم )حكم من 
البصرة وتعلم يف بغداد. ووةلت مهنته الفلسفية قمتها يف عهد املعتصم الذي أهدى إليه الكندي أشهر 

 والذي تتلمذ ابنه أمحد على يدي الكندي. يف الفلسفة األوىل، أعماله، 
ه تمتركزت نشاطات الكندي الفلسفية حول حركة الرتمجة اليت بدأها ودعمها اخللفاء العباسيون قبل والد

(. أشرف الكندي على أحد Endress 1987/1992, Gutas 1998)انظر عن هذا: 
ت "حلقة الكندي" ترمجاجملموعتني الرئيسيتني من املرتمجني )قاد حنني ابن إسحاق اجملموعة الثانية(. 

( أعماال فلسفية وعلمية عدة من اليواننية إىل العربية. )ملخرجات احللقة انظر Endress 1997 )انظر
ة هؤالء املرتمجني والعلماء الذين قاموا ابلرتمجة (. يبدو أن الكندي كان وسيطا بني رعا2.1لآليت يف 

فعال، والذين كان العديد منهم سوريون مسيحيون أو من أةل سوري. ميكن االعتقاد أبن كتاابته نفسها 
تاسع جلمهور القرن ال يوانينيُراد منها العرض واإلعالن عن قيمة الفكر ال عزِزةمحلة عالقات عامة مُ 

  املسلم.
 
 أعماله 1.2

، ندميالالبن  تالفهرسحمظوظون ابمتالكنا لقائمة بعناوين ألعمال منسوبة للكندي واملوجودة يف كتاب 
الكتب يف القرن العاشر. فبفضل ابن الندمي نعرف أن الكندي كتب مئات الرسائل يف مدى واسع نّساخ 

لفلسفية حتما. إذ ا العلمية والفلسفية. تفوق العناوين يف العلوم والرايضيات بكثري تلك من الفروع
بول والذي حيوي غالب كتاابت الكندي طنقة اآلن اال نص واحد يف أسحضاعت العديد من الال

؛ العديد من النصوص املهمة ُحررت وتُرمجت 1953و 1950ريدة باقية )ُحررت يف أبو الفلسفية ال
نسختنا  إن يف الفلسفة األوىل. (. واليت تشمل العمل الذي ُعرف به، Jolivet 1998 راشد و عند

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%85
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من هذه الرسالة منقوةة، إذ حتوي على اجلزء األول فقط واملقسم إىل أربعة أجزاء. اجلزء األول يف 
اش الكندي وحيوي اجلزء الثاين على نقاألساس هو حث القارىء على تقدير احلكمة الفلسفية اليواننية. 

حتفى به عن أزلية الكون. أما الثالث وال
ُ
لوحدة يف  ارابع فُيحقق وجود "الواحد احلق" أي هللا، مصدر امل

 كل األشياء األارى، واعتبار امتناع اللغة عن هذا الواحد احلق.
 

لعربية للكندي والذي جنا بلغته ا يف العقلكما يشمل خمطوط إسطنبول أيضا على بعض النسخ من 
)كما أنه حمفوظ برتمجة التينية(. هذه هي أول رسالة يف الرتاث العريب متنح تصنيفا ألنواع العقل، واليت 

علم النفس  أارى ضوءا على . كما تسلط أعمال  ابن رشدو  ابن سيناو  الفارايبستغدو مملوفة يف نصوص 
 ،واننيوناقتباسات من املفرتض أهنا لفالسفة ي يف النفس القولللكندي )أي نظرية النفس(: حيتوي 

ية النوم يف ماهتصنيفات أرسطو إلثبات أن النفس ال مادية وجواهر ال أجسام  وجوديف  يستخدم 
ي امقتضى نظرية أرسطو عن اخليال. وفيما يتعلق بنظرايت الكندرؤى األحالم يهب اعتبارا لواألحالم 

ا هو العمل الوحيد املعترب عن األاالقيات الذي جنا. )ألف أيض األحزان يف احليلة لدفعنفسية فإن ال
 .(1963جمموعة من احلكااي األاالقية ومقوالت منسوبة لسقراط، واليت ميكنك النظر إىل فخري 

 
ة عن العلة يف اإلابنيضع الكندي نظرايته الكونية يف نصني آارين موجودان يف نفس املخطوطة، 

فكار الكونية تطبقان هاتني نفس األ. يف إابنة سجود اجلرم األقصىولكون والفساد الفاعلة القريبة ل
لتبيان كيف تُنتج احلركة السماوية املطر والظواهر اجلوية األارى يف الدنيا اليت نعيش هبا. يف حني أن 

ن إالكندي يستقي من معني يواننيون آارون، مثل بطليموس. تلك األعمال متمثرة أبرسطو، بيد أن 
ا معرفته ابلرتاث اليوانين العلمي زاار حقيقة. فهو يستخدم على سبيل املثال إقليدس وأفكارا ميكن تتبعه

كتلة العلمية ط. إن الواحملفوظ ابلالتينية فق، يف املرئياتإىل بطليموس يف عمله املعروف عن البصرايت، 
ات األدوية وعلم الفلك والرايضيالباقية ملؤلفات الكندي معتربة احلجم وتشمل رسائل عن ةنع 

  (. لكن الرتكيز هنا هو على منظور الكندي الفلسفي.Rosenthal 1942 )لالستزادة انظر
 

https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A/
https://hekmah.org/%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7/
https://hekmah.org/tag/%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AF/
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 أتثريات على الكندي .2
 أتثريات يواننية 2.1

تتخضب أعمال الكندي أبفكار مستقاة من الفكر اليوانين كما يتوقع املرء حبكم دوره البارز يف حركة 
يقومااس رمجوا يف عصره، أمثال نتُ  ناب الرايضيات والعلوم الذيتّ أعماله جزئيا إىل كالرتمجة. تدين 

(. بيد أن التمثري األعظم على Gutas 2004اجلرشي؛ أثر إقيلدس على منهجيته والرايضيات كذلك )
)أبو  طاليسيف كمية كتب أرسطو أعماله يف رسالة  كتلةفلسفته أتى من أرسطو، الذي تقصى الكندي  

 Guidi and Walzer 1940, Cortabarria Beitia؛ وأيضا 84-363، 1950 يدةر 
1972, Jolivet 2004, Ighbariah 2012أعمال  كتلة(. يوفر العمل ملخصا جامعا ل

أرسطو، على الرغم من اجللي أن الكندي مل يقرأ بعضا من الرسائل اليت انقشها. إذ حني أييت الكندي 
 فإنه يقدم هذا املختصر العجيب اآليت: ياتما بعد الطبيعلذكر حمتوايت 

 
املوجودة و وأما غرضه من كتابه املسمى ما بعد الطبيعيات فباإلانبة عن األشياء القائمة بغري طينة 

مع ذي الطينة مع ذي الذي ال يواةل الطينة وال يتحد معها، وتوحيد هللا، جل وتعاىل! واإلابنة 
 الفاعلة واملتممة، إله الكل، وسايس الكل، بتدبريه املتقنعن أمسائه احلسىن وأنه علّة الكل 

 وحكمته التامة.
 

مل ملفهوم ألرسطو، بيد أنه وةف دقيق ابجملما بعد الطبيعيات يف حني قد ال يبدو هذا وةفا دقيقا لـ 
الكندي نفسه عن علم ما بعد الطبيعيات. من اجللي أبنه جيمع ما بعد الطبيعيات ابلالهوت من افتتاحية 

" إذ يقول اما أن الفلسفة على العموم علم األشياء حبقائقها، فإن "الفلسفة األوىليف الفلسفة األوىل، 
ى عمله. ألرسطو ذات أتثري كبري علما بعد الطبيعيات "علم احلق األول الذي هو علة كل حق". وحتما 

ات فكارا من ترمجبشكل ابلغ أيف الفلسفة األوىل بيد أن، وكعادة كتاابت الكندي الفلسفية، تستخدم 
هو مبني يف  لوس )كماك. إن الربهان على وجود "الواحد احلق" مبين جزئيا على برو ديدةاألفالطونية اجل

Jolivet 1979 وميكن للمرء أن يلتقط التمثريات من النسخة العربية ألفلوطني اليت أنتجتها حلقة ،)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ر املسيحي ، هو هجوم املفكولعل التمثري األوحد يف األمهيةثولوجيا أرسطوطاليس. الكندي، واملسماة أ
 ، حول مسملة أزلية الكون.على أرسطو األفالطوين اجلديد يوحنا النحوي

 
مثاال جيدا على وجه اخلصوص عن كيف جيمع الكندي بني األفكار يف الفلسفة األوىل إذن تُعد 

 الواقع األفالطونيون . يفيواننينياألفالطونية اجلديدة واألرسطية يف رؤيته لفلسفة متسقة مستقاة من ال
تناسقة ، والذين تُبشر رسائلهم عن أرسطو امليول امل اإلمجايليوانينمن أعد هذا املرياث الأنفسهم هم اجلدد 
فة ُيهّون من أي تشاحنات بني الفالسلبيد أن الكندي سيكون تواقا أبي حال الكندي.  لدىاجللية 

وقفه . فهو مثال ال يعطي أي إشارة على أن ميواننينيأو أي إافاقات من جانب املفكرين ال يواننينيال
من أزلية الكون تنمى عن تلك ألرسطو. )من املثري لالهتمام أبنه أكثر طوعا لإلشارة على قصور من 

حلاجة إىل ا املفكرين، كبصرايت إقليطس مثال، على الرغم من أنه يركز هنا على يواننينيجهة العلماء ال
وابل من اهلجوم لعنان اليف الفلسفة األوىل األول من  قطع توجه أكثرتعطفا.( يطلق الكندي الحقا يف امل

 : يواننينيضد معاةرين اليسميهم ممن ينتقدون استخدام أفكار ال
 

وينبغي لنا أن ال نستحي من استحسان احلق، واقتناء احلق من أين أتى، وإن أتى من األجناس 
القاةية عنا، واألمم املباينة، فإنه ال شيء أوىل بطالب احلق من احلق. وليس يبخس احلق، وال 

 .يصغر بقائله وال ابآليت به. وال أحد خبس احلق؛ بل كان يشرفه احلق
وعلى الرغم من دعم الكندي الذي ال حييد ألفكار تفشت يف مشروع الرتمجة، غري أنه أتثر ال حمالة 

لينخرط يف  يواننينيية لعصره. يتجلى هذا بوضوح حني يستخدم الكندي أفكار الابلتيارات الفكر 
 معضالت زمنه، ااةة يف ميدان علم الكالم.

 
 أتثريات معاصرة 2.2

مثة مثالني هلذا االرتباط واللذين سيناقشان بتفصيل أكثر يف اجلزء القادم ومها معاجلة الكندي للعزو اإلهلي 
ومنظوره عن اخللق. إذ نرى مجيعا أبن الكندي ميلك منظورا ةارما على مسملة العزو، على أساس أن 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ,Ivry 1974رن هذا ) التعددـ يف حني أن هللا واحد بال حصر. قو على اإلسناد يوحي ابلتمكيد 
Adamson 2003 ) .د يوجد قاموقف املعتزلة، الذين كانوا املتكلمني املعاةرين يف القرن التاسع

نكاره أزلية الكون. واصوةا يف إ" أتييس اآليسات عن ليسأتثري املعتزلة يف نظرية الكندي أبن اخللق " 
 ,Adamson 2007)ميكن أن يكون هذا متعلقا بزعم املعتزلة أن القرآن خملوق وليس أزيل؛ انظر 

ch.4.) 
 

 ايستخدم الكندي يف أعمال عدة الفلسفة للدفاع عن اإلسالم وتفسريه. كتب رسالة قصرية يهاجم هب
كان ري )  لفرفوريوس الصو  اإليزاغوجين كتاب مذهب الثالوث املسيحي، مستخدما مفاهيم مستقاة م

 Périerتفنيد الكندي موضوعا لتفنيد مضاد لفيلسوف القرن العاشر املسيحي، حيىي ابن عدي؛ انظر 
 فهرستالويف حني أن هذا هو العمل الوحيد املنخرط ابجلدل الكالمي، غري أننا نعرف من (. 1920

أنه كتب رسائل أارى بصبغة مشاهبة. حتتوي املادة الباقية أيضا على فقرات يفسر فيها معاين ملقاطع 
عن كمية كتب  رسالة من العدم يف نصفلق اخلمن القرآن. ولعل أكثرها دهشة هو نقاشه عن 

ع . إذ يذكر الكندي نفس املقط82-79: اآلية 36هذا املقطع هو تعقيب على السورة . أرطوطاليس
لة اليت فيها يربد أعلى يف الع نابعنو  القرآين ويناقش الطبيعة املخصوةة للمعرفة النبوية يف عمل أجوائي

يف اإلابنة عن سجود اجلرم األقصى، (. يف حني عمله الفلكي 93-92، 1953)انظر أبو ريدة  اجلو
امقتضى اعتبار الكندي للتمثري ( 55:6ُمسّخر ابلكامل لشرح اآلية القرآنية " النجم والشجر يسجدان" )

عاةرة والتفاسري امل النحويةالسماوي على العامل الدنيوي. ُتظهر تعليقات الكندي هنا اهتمامه ابلقواعد 
 القرآنية.

 
واليت تعد ، ورسومها يف حدود األشياءة بثقافته أبشكال عدة عرب ييواننتتجلى رغبته يف دمج األفكار ال

؛ كذلك 79-165، 195أبو ريدة ) انظر ابملصطلحات الفلسفية التقنية مع التعريفات.  قائمة
Allard 1972, Klein-Franke 1982 العمل إىل الكندي، وعلى الرغم من أن ا ذه(. يُعزا

الب غتتوافق أةالته ُشكك هبا فإنه من املؤكد على األقل أبن حلقة الكندي هي من أارجته. 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عرّفةااملصطلح
ُ
ربية يُقصد هبا ، وابلتايل بناء مصطلحات فلسفية عية التقنيةيواننمع املصطلحات ال ت امل

،  . ومن املدهش أن، ومن البداايت األوىل يف الرتاث العريب الفلسفييواننينيأن تكون مكافئة لتلك لل
)وابلتمكيد ترمجة تلفة كان مثة حاجة ُمدركة للغة تقنية ُمستحدثة لتوةيل األفكار الفلسفية بوضعيات خم

ابلتمكيد  ،يف حدود األشياء ورسومهابعض املصطلحات املوضوعة ستغدو حتما إىل العريب(.  يوانينال
 معيارا يف الرتاث الفلسفي الالحق.ليس كلها، 

 
 الطبيعيات بعدما  .3

 البساطة اإلهلية 3.1
راشد ،  Ivry 1974،162-97، 1950)انظر أبوريدة  عن الفلسفة األوىلعمل الكندي األهم 

للـ "الفلسفة األوىل" أو ما بعد الطبيعيات، علم يتعرف به ُمسّخر ( Jolivet 1998, 9–99 و
الكندي مباشرة مع دراسة هللا. واما أن كل الفلسفة هي حتقيق عن احلق، فالفلسفة هي علم عن هللا 

 احلق األول الذي هو علة كل حق." الذي هو"
قد يبدو أبن هذا ال عالقة له كثريا بفهم أرسطو للفلسفة األوىل كعلم وجود، غري أن الكندي يربطها 

للقول أبن عادل مبقرب مع احلق )" كل ماله آنية له حقيقة"(. فبالنسبة له، القول أبن هللا علة كل حق 
)انظر أدانه فقرة  ة األوىلالفلسفيف لنا من  بقيهللا علة كل آنية، وهي نقطة جتلت أكثر يف هناية ما 

3.2.) 
 

دة. حعن الو  ليس عن احلقيقة وال الوجود وإمناالفلسفة األوىل،  يف بيد أن املفهوم احملوري يف علم كالم
أن يكون  "حياج الكندي حتما عن العلة األوىل للوجود عرب حماجة العلة األوىل للوحدة والتمكيد على 

يعين فرض وحدة من نوع ما. وابلتايل فإن فلسفة الكندي للكالم متلك جانبني رئيسيني: برهان   شيئا"
على البد أن يكون " الواحد احلق" وهو علة الوحدة يف كل شيء، ومناقشة طبيعة الواحد احلق هذا. 

 يف الفلسفة األوىل.تُعاجل تلك اجلوانب تباعا يف املقطع الثالث والرابع من 
 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ، وهي نقطة ال ُتستخدمال ميكن أن يكون الشيء علة نفسهأبنه  الكندي يف املقطع الثالث أوال،يُثبت 
بوضوح فيما يتبع، ولكن قد يُقصد منها إظهار أبن ال ميكن لشيء أن يكون علة وحدة ذاته. ومن َثم 

الصوري، يقسم  وس لفرفوري اإليزاغوجيلألنواع املختلفة من "اللفظ" متبعا هبا  استعراضا مفصاليتخذ 
شخص والعرض العام واخلاص. وحياج الكندي، آاذا إايهم و  االفكل املقوالت إىل جنس وعناةر و 

املواضيع حيوي الوحدة والكثرة. فاحليوان مثال جنس واحد، غري أنه مكون من  ابلرتتيب، أن كل نوع من 
كثرة األنواع؛ أما اإلنسان فنوع واحد املركب من أشخاص كثر؛ واإلنسان الواحد هو شخص مركب من 

. اءلك األشيدة والكثرة يف كل تحيف النهاية، يسعى الكندي لتمويل العالقة بني الو أجزاء بدنية عدة. 
أنه ال ميكن للعالقة أن تكون نتاج الصدفة احملضة؛ أو أن تكون علتها أي جزء من جمموعة األشياء  حياج

ثرة. تلك ة للعالقة بني الوحدة والكياليت هي واحدة وكثرية يف اآلن نفسه. لذا البد من وجود علة اارج
يف حني  "ةحدة "جوهرياو ا  الكندي عن هذا ابلقول أهنالعلة واحدة حصرا، االية من الكثرة متاما: يعرّب 

أهنا يف األشياء األارى "عرضية". كما يتحدث عنها "الوحدة احلق" يف حني األشياء األارى وحدة 
 "ابجملاز". العلة حمل السؤال هو "الواحد احلق" أو هللا اباتصار.

 
 اما أننا رأينا اآلن أبن كل نوع من اللفظ أو املعىن حيوي الكثرة كما الوحدة، فليس م

ُ
فاج  أيضا أن ن امل

يع ال تنطبق دة أنواع من املواضعإىل احملاجة أبن  يف الفلسفة األوىليذهب الكندي  يف املقطع الرابع 
 (: راشد (and Jolivet 1998, 95على الواحد احلق وخيتصرها يف استنتاجه التايل 

 
 كيفية، وال ذو إضافة، والفالواحد احلق إذن ال ذو هيوىل وال ذو ةورة، وال ذو كمية، وال ذو  

موةوف بشيء من ابقي املعقوالت؛ وال ذو جنس، وال ذو فصل، وال ذو شخص، وال ذو 
ااةة، وال ذو عرض عام، وال متحرك وال موةوف بشيء مما بقي أن يكون واحداً ابحلقيقة. 

  ر.فهو إذن وحدة فقط حمض. أعين ال شيء غري وحدة. وكل واحد غريه فمتكث
 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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آنفا، قورن هذا االستنتاج امنظور أولئك املتكلمني املعاةرين الذي ُيشار إليهم ابملعتزلة. إذ وكما ذُكر 
اختذوا منظورا مشاهبا يف الصرامة حول مسملة الصفات األلوهية، حماجني أبن بساطة هللا ةرفت قبول 

الرئيسيون على  رونالسالفني هم املؤث يواننينيأي ةفة فارقة عن جوهر هللا. غري أنه من اجللي أبن ال
عل ميكننا وابلفالكندي هنا. حيمل "الواحد احلق" شبها قواي ابملبدأ األول لدى األفالطونيون اجلدد. 

أن  ثلمامتذكر أفالطون نفسه فيما خيص أبن إله الكندي يبدو أبنه يعمل اما يشبه اهليئة األفالطونية. 
اء األارى،  لبتة  وختدم لتفسري املساواة يف األشيهيئة املساواة متساوية ابلكامل وليست غري متساوية ا

 كذلك هللا هو واحد ابلكامل وليس متكثرا ويفسر الوحدة يف األشياء األارى.
 
 اخللق: 3.2

هذا هو اجلزء الوحيد للكندي عن العلة اإلهلية. ألن وكما رأينا، يعتقد الكندي أبن ليكون الشيء من 
دة على حينة، خيلص إىل أن الواحد احلق هو علة الوجود والو عنوع معني هو أن يكون واحدا بطريقة م

(. هو يعتقد على وجه اخلصوص أن هللا "فاعل" أو علة فاعلة. Adamson 2002b السواء )انظر
الفاعل احلق  يفيُعرّب عن هذا املنظور يف  نص موجز )لعله جزء من عمل أطول مفقود( يتسيده عنوان 

(. يبدأ النص 4-182، 1950)أبو ريدة  ]فاعل[الذي هو ابجملاز األول التام والفاعل الناقص 
 ابلتايل:

 
فنقول: إن الفعل احلقي األول هو أتييس اآليسات عن ليس. وهذا الفعل بنّي أنه ااةة هلل 
تعاىل الذي هو غاية كل علة، فإن أتييس اآليسات عن ليس، ليس لغريه. وهذا الفعل املخصوص 

 ابسم اإلبداع.
 

ميضي الكندي يف شرح أبنه يف حني هللا هو الفاعل "احلق"، اما أنه علة الوجود ويفعل دون أن ينفعل، 
هم فاعلون "ابجملاز"، ألهنم يفعلون وينفعلون. إن قوة مصطلح "ابجملاز" هنا هو نفسه فإن كل الفاعلني 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2021© حكمة  12

دة، كذلك هي "حقا" واح: فبمثل أن األشياء متكثرة وواحدة وابلتايل ليست الفلسفة األوىل يفذلك 
 فاعلة ومنفعلة وابلتايل ليست "حقا" فاعلة.

 
ينبثق من هذا النص القصري سؤالني ذوا أمهية عن كيفية فهم الكندي للفعل اإلهلي. أوال، مالذي يدور 

علة ني يصف فاعلية هللا تتوسط مفعوالت "الفاعلني ابجملاز" )هللا "علة قريبة للمنفعل األول، و حيف رأسه 
 بتوسط ملا بعد املنفعل األول من مفعوالته"(؟ اثنيا، ما الذي يشمله " أتييس اآليسات من ليس"؟

 
فيما خيص السؤال األول، ميكن للمرء أن يفرتض أن الكندي يتبع نصوص األفالطونيني اجلدد، ويف 

ن "عامل العقل" و رأسه انبثاق أتثريات وسيطة من املبدأ األول. لو هذا ةحيح، فإن "التمثري األول" سيك
(. سطوطاليسثيولوجيا أر ، مكررا عبارة من القول يف النفسور يف النصوص الكندية األارى )مثل كاملذ 

راشد ر" )فالعقل متكثر، وقد نظن أبنه أول متكث"يف الفلسفة األوىل أبن يدعم هذا تعليق غري ملزم 
(. لكن يبدو على األقل أبن "التمثري األول" املذكور هنا هو عامل السموات: Jolivet 1998 ،87و

فعرب القهن وبث احلركة فيهن، حييي هللا األشياء يف عامل الدنيا بطريقة غري مباشرة )انظر الفقرة الالحقة 
 (. ستكون هذه نسخة أرسطية أكثر لفكرة أن العلة اإلهلية تتوسط. 5.2

 
كرة أن هللا العلة الفاعلة للوجود، قد تبدو للوهلة األوىل احنرافا عن أرسطو. بيد يف السؤال الثاين، ف اأم

لوجود، أبن إله أرسطو علة فاعلة لاحلقيقة حاج مؤلفون أفالطونيون جدد أمثال أمنيوس السقاص جليا 
نفا عن املذكور آ النقاش –يف كمية كتب أرسطوطاليس وليس جمرد علة هنائية للحركة. وتفهم فقرة من 

اخللق على غرار منوذج التغري لدى أرسطو، حيث مير الشيء من نقيض  –( 82-79سورة يس اآلية )
إىل نقيض. ففي حالة اخللق، النقيض "ليس آيس" إىل نقيض آار "آيس". لنقاش الكندي هذا نقاشات 

(. غري ما Adamson 2003متوازية املسار يف النقاشات الكالمية عن اخللق يف القرن التاسع )انظر
يثري الدهشة أن مصدره الرئيسي هو أمونيوس السقاص تلميذ يوحنا النحوي، أفالطوين جديد مسيحي 

ليس". ما يُفّرق الكندي ويوحنا عن أسطو هو  عن"تكلم عن اخللق أيضا على أنه أتييس اآليسات 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ة تغيري من ، ليكون مثفكرهتم أن هذا النوع من "التغيري" من آيسات عن ليس ال يتطلب موضوعا. مثال
غري األبيض إىل األبيض ال بد من وجود موضوع ما أو مادة ملنع البياض والبياض نفسه ) على سبيل 
املثال، يتحول السياج من غري األبيض إىل أن يكون أبيضا حني ُيصبغ(. يف حني هللا، على النقيض، 

طلب على أن فعل هللا اإلبداعي ال يت يوجد اآليس من العدم، دون موضوع للتغري. يركز الكندي أيضا
 زمنا إلدراكه.

 
 أزلية الكون 3.3

 
جتلبنا هاتني النقطتني إىل استخدام الكندي األكثر تعمقا يف حجة يوحنا النحوي أبن الكون ليس أبزيل 

يني يوانن(. اتبع غالب الStaley  1987، و1987و Davidson 1969)واليت من أجلها انظر 
ا ، أي ليس أبنه لن ينعدم قط فحسب وإمنا أنه دائمالفالسفة أرسطو يف القبض على أن العامل أزيل

موجود. كان هذا مذهب أرسطو والسقراطيني واألفالطونيني املتشددين أيضا. كان يوحنا النحوي استثناء 
ة الكون أن زلي. فهو حاج، وبشكل مطول، بعمل يفند فيه حجج بروكلس األفالطوين لصاحل أهلذا

أفالطون تصور بشكل ةحيح كوان ببداية يف الزمن. وحياول يوحنا النحوي يف عمل آار  طيماوس
 اليت أظهر فيها أرسطو أبن الكون أزيل. الفيزايءو الفلكيف موجه ضد أرسطو أن يوهن ححج 

 
 هذا القسم، يتبع تعيد نفس احلجج يف ، ويف أعمال أارى قصريةيف الفلسفة األوىليف الفقرة الثانية من 

الكندي احلجج املستقاة من يوحنا النحوي. )ليس من اجللي أي نص أو نصوص يوحنا النحوي 
تجاهل .( وما يثري االنتباه أن الكندي يضد أرسطوعامل على األقل أبجزاء من  هاستخدمها، لكن يبدو أن

وات أن اطو أبن البد للسمسحاج أر  السماواتيف متاما جانبا كبريا من مناظرة يوحنا النحوي: ففي 
 تكون أزلية ألهنا متلك حركة دائرية وابلتايل ليست مصنوعة من أي من العناةر األربعة القابلة للفساد
لعاملنا الدنيوي. ويف حني يهاجم يوحنا النحوي علم الفلك هذا بدحض طويل ومفصل، يقبل الكندي 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ع ذلك بل يضيف ببساطة أبنه م –نصر اامس اثبت وال يفسد من ع ةمصنوع لسماواتاببساطة أبن 
لفلك خمالفة يف اإلابنة عن أن طبيعة ار رسالة ظابرئه جل وتعاىل ابتدأه منذ األزل. )هلذا املوضوع انأبن 

 (.6-40، 1953حررها أبو ريدة لطبائع العناصر األربعة، 
 

حني أييت الكندي للمحاجة جبالء ضد أزلية الكون فإنه يستخدم منهجية يوحنا النحوي ابستخدام 
تايل مثال ال . وابلال متناهي فعلياأرسطو ضد نفسه. من املعروف أبن أرسطو أعتقد بعدم وجود شيء 

فال احي سابملطلق. حياج الكندي اما أن اجلرم حمدد يف احلجم امل االكون أن تكون ضخم سمميكن جل
شيء يفرتض إبمكانية كون جسم اجلرم المتناهيا. واما أن الزمن هو أحد األشياء اليت حتدد هذا اجلسم؛ 

 فعليه الكون ليس أبزيل.
 

تبدو هذه احلجة ضعيفة حىت وإن أقر أرسطو أبنه ال ميكن توقع الالمتناهي من جسم متناهي، سيود 
الال . احملتملةو ةفعالال لكامل للفرق بني الالمتناهيات أبن يقول أن الكندي أافق يف أاذ االعتبار ا

جسم ال متناهي الضخامة أو على العموم أي جمموعة  –هو احلاضر ضمنا يف أزليته  فعالمتناهي ال
بعدد المتناهي من العناةر املوجودة يف ذات الوقت. الالمتناهي احملتمل هو حني ميكن ملقدار متناهي 

يعتقد أرسطو على سبيل املثال أن أي شيء متناهي يف مقدار أن ميتد أو يتضاعف إىل ما الهناية. 
ي احتماال، يف إنه، من حيث املبدأ، ميكن تقسيمه لعدة أجزاء كما يشتهي املساحة أو الزمن هو ال متناه

املرء وإبمكانية تقسيمه ألجزاء أةغر من ذلك أيضا. إن جسم الفلك، كما يقر الكندي نفسه، ال 
متناهي احتماال، امقتضى أن ال يوجد استحالة مبدئية لزايدة حجمه ملا الهناية. الحظ أبنه ويف احلالتني 

ة لصريورة كهذه سيكون متناه: أي إضافة حمددة حلجم جسم ما سيظل يُنتج جسما فعليصلة الفإن احمل
 ناه من األجزاء.عددا متحبجم متناه. وابملثل، مهما قسمت جسما ما، فإن أي فعل حمدد للتقسيم سيُنتج 

 
متنهاه حمتمل. وذلك ألن القول أبن الكون كوجود  اآلن يؤمن أرسطو أن أزلية الكون تلزمه فقط بال

دائم ال يتضمن أي ال متناه حاضر فعليا. بل يتضمن فقط أبن "أن الكون ُوجد مسبقا منذ ن من 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يف  . ميكن للمرء جمازا أن ميضي ألبعد ما ميكنعليهان  تألي قيمة كانالسنني" وسيكون الكالم نفسه 
متزايدة يف الضخامة )غري أهنا تظل متناهية(، أو ميكن للمرء أن املاضي واضعا حقبا من الزمن املاضي 

يقسم جسما إىل أرق ما يشتهي. وهذا النوع من الالمتناهي احملتمل أبعد ما يكون من الوضوح يف 
 تطبيقه ليكون بقدر متناه. هل لدى الكندي رد على هذا؟

 
حنا، هو أبنه . الرد، واملوجود أيضا لدى يو نعم لديه، بيد أن رده أييت فقط يف آار معاجلته ألزلية الكون

حظة احلالية حىت، البد أن عددا ال متناهيا من اللحظات قد مرت. امعىن آار، مثة يف إللى اللللوةول 
الوقت احلاضر عددا المتناهيا من اللحظات )سنون أو سواها( مضت "منذ بدء الكون." وكما يقول 

ذ تبد أهنا إع. ليس من اجللي إذا كانت هذه احملاجة انجحة. أرسطو نفسه ال ميكن لالمتناهي أن يُقط
تفرتض أبننا ننتقي نقطة المتناهية البعد يف الزمن املاضي َث خنمن عدد السنون اليت مضت منذ ذلك 
الوقت. غري من احملتمل أن أرسطو سرييد حجب اخلطوة األوىل يف انتقاء نقطة المتناهية البعد يف الزمن 

ى أن أي نقطة معينة خنتارها يف املاضي سُتزال من احلاضر بعدد متناه من السنني املاضي مصرا عل
 ببساطة.

 
 علم النفس .4

 البشرية نفسال 4.1
القول يف و أنه توجد جواهر ال أجساممنلك عمالن للكندي مسخران ألنطولوجيا النفس البشرية ومها 

املذهب  اطابية متباينة جدا. غري أنية خمتلفة جدا، وعروض يواننيعتمد االثنان على مصادر النفس. 
 املنبثق منهما ليس ابلضرورة منعدم االتساق.

 
 Adamson and Pormann، 69-265، 1950) أبو ريدة أنه توجد جواهر ال أجسام إن 

 ألرسطو على معضلة تبيان أن النفس البشرية جوهر غري املقوالت( تطبيق مبدع ألفكار من 2009
املهمة على مراحل، أوال مثبتا أن النفس جوهر غري مادي. حياج أبن النفس مادي. يتخذ الكندي هذه 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يه ليزعم أن الشيء الواةف لشيء آار واملعطاملقوالت جوهر عرب اإلشارة إىل الفصول املفتوحة يف 
ن احلي نوع، ي والكائحده وامسه البد أن يكون من طبيعة موةوفه. واما أن النفس هي جوهر الكائن احل

أيضا نوع. عالوة على أهنا نوع غري مادي: إذ أن النفس "الصورة العقلية للكائن احلي"، والصورة فالنفس 
العقلية نوع. ولكن األنواع، كما حياج الكندي، غري مادية؛ وابلتايل النفس غري مادية. ضمن احلركات 

ن هذه هي حماولة أنفس البشرية ابلنوع البشري. يبدو املعضلة يف قطار احلجة هذا هو التعرف على ال
عمال مثل مع مذهب اهليئة يف أ، املقوالتالكندي لربط فكرة األنواع، واليت هي "املادة الثانوية" يف 

إىل السؤال  هوجال يت –ثنني ببساطة دون تقدمي حجة يدمج الكندي اال. بعد الطبيعياتما وعن الروح 
 أال وهو نوع واحديف مجيعا  تتطابقأن اجللي عن كيف ميكن لوجود هذا الكم من األنفس البشرية 

 اإلنسان.
 

 ؛80-272، 1950)أبو ريدة  القول عن النفساال التعليقات االفتتاحية واخلتامية يف 
D’Ancona 1996, Genequand 1987, Jolivet 1996 فإن الرسالة حتتوي )

س. إن عن طبيعة النف -أفالطون، فيثاغورس وأرسطو –ية يواننمراجع ابلكامل على اقتباسات من 
س هي املصدر الرئيسي لقسم يصف نف اجلمهوريةاملصادر املستخدمة غري واضحة، على الرغم من أن 

عمل  ، وال عالقة له أبييوانينأفالطون ثالثية اجلوانب. أما القسم عن أرسطو فهو أسطورة عن ملك 
فزة وإنكارية وحىت تصورية: إن مهمتنا تطهري أنفسنا من أرسطي حي. إن فحوى هذه التعليقات حم

ة ومن َث تصعد إىل الفلك السماوية وإىل "عامل العقل" يف النهايمن اجلسد، ا الدنس" اليت تلتصق هب"
فس نفسا عقالنية: األجزاء الدنيا من ن حيث تقيم يف "نور الباري". تبدو النفس موضع السؤال هنا

)األجزاء الغضبية والشهوانية( توةف على أهنا ملكات موضوعة يف اجلسد. إن  أفالطون ثالثية اجلوانب
صل : النفس "جوهر بسيط"، منفجواهر ال أجسامالغاية من هذا املنظور النفسي ال ختالف تلك يف 

 . وهذا ابلفعل معروض امجمل الرسالة يف تعليقات الكندي اخلتامية.عن اجلسد
 
 إبستيمولوجيا 4.2
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 يفن اجللي م الثنائي الصارم هذا آاثرا ابلغة التوغل يف إبستيمولوجيا وأاالقيات الكندي.لعلم النفس 
أن الكندي حني يتحدث عن انفصال النفس عن اجلسد، حىت يف حياتنا الدنيا، فهو يشري فقط القول 

إىل النفس الفكرية أو العقالنية. ويف حني أن هذا وحده ال يستبعد أن العقلنة واملنطق مها راسختان يف 
تجه إىل املسائل يسياقات حني الالتجربة اجلسدية بطريقة ما، إال أن الكندي ال يتبع نظاما جتريبيا يف 

 اإلبستيمولوجية. 
 

املسمى  الفلسفة األوىل،إن أكثر نصوص الكندي أمهية عن اإلبستيمولوجيا هو العمل املعروف، عدا 
 McCarthy 1964, Ruffinengo؛ أيضا 8-353، 1950)أبو ريدة  عن العقل

(. انلت هذه الرسالة قدرا غري معتاد من األمهية، على الرغم من إجياز وااتصار احلجة، ألنه 1997
 ,Jolivet 1971 ية للعقل إىل مستوايت أو أنواع. )انظريواننأتثري التقسيمات الأول عمل عريب يُظهر 

with Endress 1980 اصوةا(. كانت هذه التقسيمات يف املقابل، مع النسخ املتنوعة اليت
قدمها ألكسندر واثميسطيوس ويوحنا ومعلقون آارون، حماولة لتنظيم تعليقات أرسطو عن العقل يف 

 وأماكن أارى.عن الروح الكتاب الثالث 
 

ازية لكن أبن للعقل البشري وظيفة مو  عن العقلوبعيدا عن ربط العقل ابإلحساس، حياج الكندي يف 
.( ومثل 2لقسم ، ايف الفلسفة األوىلمنفصلة عن اإلدراك احلسي البشري. )ولتضاد مشابه انظر أيضا 

نفسه بوضع احتمايل وهذا هو النوع األول من العقل، العقل احملتمل، اإلحساس، يبدأ العقل البشري 
ليا غدى ةيغة يفكر هبا فع قلية. مىت ما استوعبوالذي هو حمض القدرة على استيعاب الصيغ الع

. إذن حنن قادرون على التفكري بتلك الصيغ عن إرادة. وقدرتنا لفعل ذلك هو ما يسميه عال""عقال ف
الكندي "العقل املكتسب" )ال خنلط بني "العقل املكتسب" للفارايب والذي يعين هبذا احلصول الشامل 

نواع العقل هذه هي نفسها حقيقة العقل البشري يف ثالث حاالت الحظ أبن  أعلى ةيغ عقلية عدة(. 
 خمتلفة: االحتمايل ككل والفعال ككل واالحتمايل مؤقتا لكن قادر على أن يتفعل عند الرغبة.
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ولكن كيف انتقلنا من العقل احملتمل إىل العقل الفعال يف املقام األول؟ لعل الكندي حتدث هنا عن نوع 
ية، ولعلها مشلت التجريدية؛ تلعب حكاية كهذه بعضا من الدور على األقل  يف من احلكاية التجريب

الفاء الكندي أمثال الفارايب وابن سينا. غري أن الكندي مينح اعتبارا عقالنيا متعمقا عن كيف أتينا إىل 
يئة ه التفكري،واحدة منها موازية غري أهنا مفارقة العتباره عن اإلحساس. فمثلما اإلحساس تفّعل عرب

الصيغة النهائية  تمكث يفحسية اارجية، كذلك العقل تفّعل عرب هيئة عقالنية اارجية. وهذه اهليئة س
وفيما ليس  3.5 عن الروحللعقل، "العقل األول"، وهو نسخة الكندي من "العقل الصانع" ألرسطو 

واضح غري أنه من النطولوجيا الكندي، ألمن اجللي أي موقف من املقصود أن حيظى به العقل األول 
أبنه نوع فارق عن العقل البشري. العقل األول "يفعل دائمل" مما يعين أبنه ميكن أن يعمل كمصدر 

 اارجي للصيغ العقلية، مثلما يعمل املوضوع احلسي كمصدر اارجي للصيغة احلسية.
 

 سياقات معينة يف امتلكنا بعض الفهم حيال كيف ميكن أن الكندي طّبق هذه اإلبيستمولوجيا العقالنية
 Endress 1986)ألجلها انظر  عن االستذكارففي رسالته عن االستذكار وعن األحالم. من أعمال 

بوضوح أبنه ال ميكننا اشتقاق ةيغ عقالنية من إدراك حسي. عليه فإننا ال "نتعلم"  ج( حيا 1994و 
تلك الصيغ، بل "نتذكرها" ببساطة قبل داول النفس للجسد. يتبع الكندي هنا ابلطبع وبشكل واسع 

 هذا على الرغم أنه ال يزال حمجواب لنا كيف عرف عن، فايدوومينو اعتبار االستذكار لدى أفالطون يف 
 .(فايدوية، لعلها من خمتصر عن رباالعتبار. )على األغلب أبنه عرفها من نسخة ع

 
(، والذي Ruffinengo 1997؛ أيضا 311-293، 1950)أبو ريدة عن النوم واألحالم مينح 

أتويلها. كان  كيف ميكنو  رؤى األحالميعد نصا أكثر طوال وتفصيال، اعتبارا طبيعيا عن ملاذا حتصل 
الم عن النوم وعن األحألرسطو، والذي تضمن الطبيعيات الصغرى مصدر الكندي األساسي هنا هو 

إن النسخة العربية الباقية من هده النصوص، واليت ميكن أن تكون متعلقة ابلنسخة . وعن الرؤى يف النوم
ؤى األحالم ر  أبناننية، إذ أهنا تقراليت استخدمها الكندي، هي خمتلفة بشكل مهم عن النسخة اليو 

(. إذا كان الكندي عاملا هبذه النسخة فهو مل يتبع إال Pines 1974احلقة مرسولة من هللا )قارن مع 
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جزءال منها فقط، إذ حيتضن فكرة رؤى األحالم، غري أنه ال يزعم أبهنا أتيت لنا من هللا. ولشرح األحالم، 
عا اخليال حتديدا أو الفانتازاي. يقول الكندي، متب أال وهي بعد يتطرق الكندي إىل ملكة مل نناقشها

أرسطو، أن األحالم حتصل حني ننام ألن حواسنا ما عادت فاعلة، مما يفسح للخيال ميداان حرا 
الستحضار ةيغ ختصه. كما مينحنا اعتبارا وظيفيا للنوم، والذي يفرتق عن أرسطو عرب وضع ملكة 

حني يواجه أرسطو بعض الصعوابت يف شرح ظاهرة رؤى األحالم، بل يف الواقع ويف اخليال يف الدماغ. 
هو مشكك هبا، فإن الكندي متحمس حياهلا. بل حىت أنه يشرح األنواع املتعددة لألحالم، اما فيها 
دقتها اليت حتددها احلالة الوظيفية للدماغ. ولكن على الرغم من األوجه الوظيفية العتبار الكندي، فإن 

فس الروحية هي من تقوم بعمل التمويل األساسي، واليت "تعلن" منظورها عن املستقبل للخيال. الن
وجمددا، تقبض النفس العقالنية على موضوعاهتا بنفسها. يعتقد الكندي وبشكل معرّب أن اإلحساس 

 النفس هذه عوضا عن مسامهته أبي شيء حياهلا.  درةيقّوض ق
 
 تطبيق األخالقيات 4.3

اجىء أن فكر الكندي األاالقي هو شديد العقالنية بعد معرفتنا أنه يفصل حبدة النفس ليس من املف
العقالنية عن اجلسد وامللكات الوظيفية الدنيا وأنه يرى أن النفس العقالنية هي "ذاتنا" احلقة أو "جوهران" 

واضيع األاالقية ن املوهي اجلزء الوحيد الذي ينجو بعد فناء اجلسد. غري أنه من املؤسف أبن عددا كبريا م
يف لت هو مفقودة يف جمملها تقريبا. أكثر النصوص أمهية من اليت ظالفهرست والسياسية املنسوبة له يف 
 Walzer1983، Butterworth 199،Druart و Ritter)احليلة لدفع األحزان 

1993،Jayyusi-Lehn 2002 ،Mestiri  وDye 2004) وهذا أيضا أكثر أعمال .
 .هتذيب األخالقالكندي اقتباسا من قبل املفكرين الالحقني أمثال ابن مسكويه يف 

 
النص  ، هو عمل يف جمال املواساة الفلسفية. إذ حيتوي غالبيف احليلة لدفع األحزانوكما يشري العنوان 

ى به حني جيد نفسه قد أسر نوادر ميكنك للمرء أن يضعها بعني االعتبار على نصح عملي، حكم و 
لصورة منقولة حتميا يف رحلة حبر، هذه ا احلزن. مثة فقرة مبهرة ابجملاز تصف حياتنا الدنيوية على أهنا مرفم
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من أبيكتيتوس. إن األسس الفلسفية هلذه الرسالة مع هذا موضوعة يف األقسام األوىل، حيث مينح 
ادية. إذ يقول أبن الغىن واملواد املادية األارى الكندي حجة ذات مبدأ ضد وضع قيمة للمواضيع امل

غصبنا قنياتنا أحد". "ي –بطبيعتها األساسية هشة ومؤقتة. ال ميكن ألحد أن يسلم من فقد مجيع مقتنياته 
ا مادية عرضة يف ذاهتا للتبدل والفساد وابلتايل الزوال. فعوض وسائل اواألمر األشد حسما هو حقيقة أهن

ر ونسعى لألشياء الثابتة والصامدة واليت ال ميكن أن تُغتصب مننا: ستكون تلك عليه علينا أن نقدّ 
األشياء فيما نعرفها اآلن "عامل العقليات". فإىل املدى الذي تكون به رغبات املرء جتاه األشياء العقلية 

أبدا.  هحصرا، سيكون املرء حمصنا من اهلشاشة واحلزن. ُتظهر هذه احلجة إذا أبن احلزن ال طائل من
قبول النا جتعل من األيسر ليُقصد من النوادر و"العالجات" األكثر عملية املطروحة يف ابقي الرسالة أن 

 .اجتوالعيش امقتضى هذا االستن
  

 العلم .5
 استخدام الرايضيات 5.1

على الرغم من طبيعة إبيستمولوجية الكندي املناهضة للتجريبية املالحظة آنفا، غري أنه يسخر طاقة 
لعمله يف البصرايت  ةضخمال كتلةاملتعددة. تلك املستعرضة بشكل جيد يف ال الفيزايئيةمهولة ألفرع العلوم 

؛ Gauthier 1939؛ وللطب 1997انظر راشد  توالطب، اصوةا يف تركيب األدوية )للبصراي
توجه الكندي (. ما مييز 7، الفصل Adamson 2007ولالطالع على هذه اجلوانب عموما انظر 

ملواضيع كهذه هو استخدام الرايضيات. نوقش بشكل مقنع أبن الرايضيات كانت أساسية ملنهجية 
(؛ يعد توجهه الرايضي Endress 2003، قارن مع Gutas 2004الكندي نفسه يف الفلسفة )

 Ighbariahطو مثاال جيدا؛ والذي جيعل من  الكم والنوع أساسا ملنطق أرسطو )سجتاه تصنيفات أر 
يع "العلمية". عالوة اآلن املواض(. وابلطبع مل يفوت أي فرةة لتطبيق اآلليات الرايضية ملا نعرفه 2012

لقدامى والكندي (، اليت كانت تعد ل1962على أنه كتب أعماال عدة يف املوسيقى )ُحررت يف زكراي 
نفسه فرعا من العلوم الرايضية. فضال على أنه كتب ابلتفصيل امواضيع تُعد رايضية أكثر، كما ُوثقت 

 ، على الرغم أن ُجّل هذه املادة مفقودة.الفهرستعرب 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2021© حكمة  21

 
ضيات على اجملاالت للراي هكيفية تطبيق  يعد استخدام الكندي للهندسة يف البصرايت مثاال جيدا على 

. يتبع الكندي يف هذا Adamson 2006)، 1997، راشد Lindberg 1971 )انظراألارى 
هلندسية لشرح الرتكيبات ااسُتخدمت  إذاملوضوع التقليد الذي دشنه إقليدس وكمله بطليموس وآارون، 

راء أبن . يوعز هذا اإلجالظواهر مثل اإلدراك البصري والظالل وانكسار الضوء واالنعكاس واملرااي احلارقة
الضوء والبصر ميكن تشكيله على أنه اطوط هندسية، وهو إيعاز احتضنه الكندي ومصادره عرب الزعم 
أبن البصر حيصل حني تنطلق "األشعة" من العينني عرب اطوط مستقيمة لتضرب الغرض البصري. 

جوانب  األغراض. مهدت وابملثل، ُتضاء األغراض حني يطلق مصدر الضوء أشعة ضوئية تضرب أسطح
 من اعتبار الكندي البن اهليثم الذي وبعد عقود الحقة سيغدو األول يف شرح البصر بدقة. 

 
اآلن، يبدو هذا االعتبار املبين على "األشعة" أبنه أساس أكثر أعمال الكندي طموحا عن العلوم الفيزايئية 

(. Hudry 1974 و D’Alverny )انظر واحملفوظة ابلالتينية فقط عن األشعةوهي رسالة مطولة 
دي لشرح كل متثل حماولة الكن عن األشعةمثة بعض الشك يف أةليتها، غري أنه يبدو من املعقول أبن 

 –رية من التسخني والتربيد إىل البصر وإىل التمثري النجمي وإىل التعاويذ السح –التفاعالت الفيزايئية 
 (.Travaglia 1999 أعمال البصرايت انظر امقتضى آلية هندسية ابألساس. )للتوةل إىل

 
 الكونيات 5.2

أن النجوم والكواكب تبث األحداث يف العامل الدنيوي عرب أشعة  عن األشعةيشرح اجلزء املركزي من 
تصدرها األجرام السماوية إىل نقاط على سطح األرض. هذا خيتلف عن االعتبار املوجود يف الرسائل 
الفلكية األارى للكندي اليت يتبع هبا يوحنا النحوي ألكسندر األفروديسي يف القبض على أن األجرام 

فعليا عرب االحتكاك االل مرورها عليه. ويف احلالتني، يقصد من االعتبار  نيامل الدعاالسماوية تسخن 
املعطى شرح فاعلية علم األفالك. كتب الكندي أعماال عدة عن هذا املوضوع، كما كان مشاركه أبو 
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معشر أعظم رمز يف علم الفلك العريب. كالمها رأى علم الفلك كعلم عقالين، مدعما بنظرية مشغولة 
 (.Burnett 1993 ،Adamson 2002aألسباب الفيزايئية )للنظر أكثر ابيدا ج
 

ربعة أبالكندي على رسائل عدة عن الكونيات، شارحا ومدافعا عن ةورة الكون  أعمال حتتوي كتلة
ا ومعقدة مثل اخلارجي لتُنتج موادا مركب رم األقصىسوية مع اجلدوائر من العناةر املرتاكزة، واليت تتداال 

املعادن والنبااتت واحليواانت. على الرغم من التمثري الرئيسي على الكندي هو أعمال أرسطو ومعلقوه، 
، كما هو ظاهر من رسالة تشرح ملاذا طيماوساصوةا ألكسندر، غري أنه يعرف بعض الشيء عن 

 Rescher؛ 63-54، 1953فالطونية )أبو ريدة سمات األابجمل جرامربط أفالطون العناةر واأل
1968.) 

 
س هبا هللا عنايته هي الوسيلة اليت ميار  أبن األجرامأحد اجلوانب اليت يتبع هبا الكندي ألكسندر هو قناعته 

(. إن مزاعم الكندي اجلريئة عن الفلك Fazzo 1993و Fazzo اإلهلية على العامل الدنيوي )انظر
تلزمه مسبقا بفكرة أن املدى العريض من أحداث معينة ميكن تكهنها على أساس سببية فلكية. إن 

 ضي قدما عرب اإليعاز أن كل األحداث يف العامل الدنيوي تسببها النجوم، اليتمتمعتقد عن العناية اإلهلية 
بو ريدة )أاإلابنة عن سجود اجلرم األقصى ذا املعتقد معروض يف هحتمل "األمر" احلميد من هللا. 

اإلابنة عن العلة الفاعلة القريبة (.  وJolivet 1998 ،177-99 ، راشد و244-261، 1950
تشرح الرسالة األوىل أن األجرام حتوي أنفسا واليت  (.237-214، 1950)أبو ريدة للكون والفساد 

واألحداث  ءاألشيا ونكتتبع أوامر هللا حبرية حبيث تتحرك بطريقة يقصد هبا بفضل العناية اإلهلية أن ت
اإلابنة عن  . يف حني أن يف. فوفقا للكندي هذا ما يشري إليه القرآن "والنجم والشجر يسجدان"الدنيوية

شياء ، مينح الكندي اعتبارا أكثر تفصيال للوسيلة اليت هبا تسبب األجرام حدوث األريبةالعلة الفاعلة الق
يف العامل الدنيوي )هنا يتطرق لالحتكاك وليس األشعة(. إن أكثر أتثرات النجوم جالء على عاملنا هو 

يكن  مسار الفصول، ألن الشمس )بسبب حجمها وقرهبا( هي اجلرم السماوي ذات األثر األقوى. إذ مل
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أربع كرات من ن األدىن م عاملمثة سببية جرمية، فلن تندمج العناةر البتة وفقا للكندي، وسيتملف ال
 أرض وماء وهواء وانر غري خمتلطة.

 
إن اعتبار الكندي عن السببية النجمية والعناية اإلهلية ملثال جيد على منهجيته الفلسفية: اجلمع والبناء 

و الالحقني واملؤلفني "العلميني" أمثال بطليموس. ه يواننوالفالسفة العلى أفكار مماوذة من أرسطو 
مينح اعتبار عقالنيا ملفهوم مركزي يف اإلسالم أال وهو السجود. إذ يظهر أبنه مستعد حىت الستخدام 
اعتبار كهذا لتفسري القرآن نفسه. الكندي واثق أبنه مىت ما كشف عن األطروحات احلصيفة للحكمة 

جلمع ابفإن معاةروه األكثر تنويرا وممولوه سيوافقون أبنه ميكن استخدام تلك النصوص األجنبية  ية،يواننال
 اجملاالت "العربية" األةيلة كالنحو يف سبيل فهم أعمق لإلسالم نفسه.مع 

 

 اإلرث .6
 نمل يكن تفاؤل الكندي هبذه النتيجة حمموال ابلضرورة إىل األجيال الالحقة. لكن ميكن للمرء أن يفط

ألةيلة" اإىل ميل مستمر ضمن املفكرين املتمثرين ابلكندي إىل تناغم الفلسفة "األجنبية" مع التطورات 
يف الثقافة اإلسالمية. هذه أحد املزااي اليت ميكن تسميتها بـ "التقليد الكندي"، وهو تيار فكري جرى يف 
القرن العاشر، والذي متثل بشكل جلي عرب طلبة الكندي من اجليل األول والثاين. ولعل األبرز من بني 

جليل الثاين من طلبة الكندي )كان أفالطوين جديد من اهؤالء الرموز هو العمريي الذي يعد مفكرا 
 الرابط أبو زيد البلخي(. كما أتثر ابلكندي املفكر اليهودي إسحاق اإلسرائيلي ) انظر عنه يف 

Altmannو Stern 1958 ) .ومتعدد الثقافة يف القرن العاشر الذي ذكر آنفا، ابن مسكويه 
 

اب للكندي، إال أنه كان رمزا مهما للكتويف حني اندرا ما يقتبس الكتاب العرب ما بعد القرن العاشر 
(؛ Burnett 1999الالتينني يف القرون الوسطى. كانت أعماله عن علم الفلك األكثر أتثريا )انظر 

. التينةمثة أعمال للكندي ابقية فقط ابل آنفا ذكروكما ، تُرمجت أيضاعن العقل فضال على أن أعماله 
 ملناظرة ألفها جيليس رومانو.غدت هدفا واليت عن األشعة، أحدها، 
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ميكن أن نضيف هلذا أن الفلسفة يف العامل اإلسالمي كانت حبد ذاهتا إراث عريضا للكندي، وذلك من 
 –انحيتني. أوهلا؛ إن الرتاجم اليت أنتجتها حلقة الكندي ستغدو نصوةا فلسفية معيارية لقرون قادمة 

( وألفلوطني ياتالطبيع بعدما ل أرسطية معينة )مثل األكثر أتثريا على اخلصوص سيكون ترامجهم ألعما
. اثنيا؛ على الرغم من أنه ابلكاد ذكر مؤلفون أمثال الفارايب وابن رشد أثولوجيا أرسطوطاليسيف 

الكندي ابمسه )مل يفعلها الفارايب قط، وفعلها ابن رشد فقط لينقد نظريته الدوائية(، بيد أهنم محلوا 
 ية. واننيحيث تُعّرف ممارسة الفلسفة ابرتباطها ابألعمال الفلسفية ال يواننمشروعه احملب لل
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