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  الكندي بين الفلسفة وعلم الكالمد بن عباس عبدالمالك :    

  ترجمة الكندي: - 1

الكندي... بن يعرب بن قحطان نسبة إىل قبيلة  بن الصباح إسحاق: هو أبو يوسف يعقوب بن نسبه

  .الكندة

أصحاب الرتاجم هي أن الكندي ينتهي نسبه إىل جده  إليهاكما أشار   إليهاوأول مالحظة ميكن االلتفات 

  األكرب قحطان وهو أبو العرب مجيعا.

فهو سليل لعدد من امللوك. قال عنه واملالحظة الثانية أن الكندي هو أحد أبناء ملوك العرب أصالة، 

اشتهر عند  من اإلسالمبأنه فيلسوف العرب وأحد أبناء ملوكها. وقال عنه: ومل يكن يف صاعد األندلسي: 

الناس مبعاناة علوم الفلسفة حىت مسوه فيلسوفا غري يعقوب هذا، وله يف أكثر العلوم تواليف مشهورة من 

رسالة يف  238. وأوصلها القفطي إىل 1املصنفات الطوال والرسائل القصار يزيد عددها على مخسني تأليفا"

  .أن معظمها قد فقدت إالالفلسفة واملنطق والرياضة والطبيعة واألخالق واملوسيقى 

ه أما 185وقد وقع االختالف يف مولده كما وقع يف حتديد سنة وفاته، وعلى األرجح كان مولده سنة 

  ه.252وفاته فكانت سنة 

 الكندي والمعتزلة: جدلية العالقة بين الفلسفة وعلم الكالم - 2

أثارت عالقة الكندي باملعتزلة جدال بني الباحثني وتباينت آراؤهم يف مدى التزام الكندي بتعاليم املعتزلة 

ومبنهجهم الكالمي، دون أن يتنازل عن مذهبه الفلسفي ومنهجه الربهاين، وهل حقا ميثل الكندي النموذج 

خاصة  نهج ومن حيث املوضوع؟املعتدل الذي استطاع أن جيمع بني الفلسفة وعلم الكالم من حيث امل

وان الفيلسوف سعى بكل ما أيت من العلم ورجاحة العقل يف الدفاع عن أصول العقيدة اإلسالمية يف 

مواجهة التيارات اإلحلادية واملنكرة لوجود اهللا بأدلة تبطل مزاعمهم، منبها عن خطورة بعض املنتسبني للدين 

 يف حرج أمام شبهات خصومهم. الذين يرفضون االستدالل العقلي مما أوقعهم
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ريدة حمقق الكتاب أن قربه من اخللفاء املؤيدين لالعتزال يدل على أنه "مل  أبويقرر الدكتور عبد اهلادي 

ما يناقض أصول مذهب االعتزال، خصوصا ألن روحهم عقلية فلسفية  باإلمجاليكن يف روح الكندي 

نستطيع أن  فإنناعرفنا أن الكندي ألف يف أصول مذهب املعتزلة ومسائله  فإذاومتفقة مع أصول الفلسفة، 

  2نستنبط أنه قد أصابه ما أصام عند رجوع سلطان مذهب أهل السنة يف عهد املتوكل" 

ويؤكد احملقق يف موضع آخر حماوال فهم العالقة بني الكندي واملعتزلة حيث يقول: ال نستطيع من أجل 

 شرفوحدها أن نقطع بأنه كان معتزيل املذهب، ألن مسو مكانته رمبا يرجع أيضا إىل مكانته عند اخللفاء 

  " نسبه وفضله يف العلم واحلكمة

ومن الدالئل اليت يعتمد عليها احملقق يف اعتزالية الكندي هي أن جل مؤلفاته كتبها يف أصول مذهب 

ه كلها عدل ال جور فيها، والعدل والتوحيد املعتزلة مثل كتاب التوحيد، وكتاب يف أن أفعال الباري جّل امس

   النبوة. إثباتمن أصول املعتزلة اخلمسة، كما ألف يف 

ويرى الدكتور حممد جرب أنه" ال ختلو رسائل الكندي من أفكار أخرى تشبه ما عند املعتزلة حبسب طريقتهم 

لو تأملنا بعد هذا كله،  يف التعبري مثل فكرة األصلح، غري أن الكندي يطبقها على نظام الكون وكذلك

القرآن واجتهاده يف تفسريها على مقاييس عقلية كما يقول  آلياتنزعة الكندي العقلية الفلسفية يف فهمه 

كما نالحظها يف كتابه يف الفلسفة األوىل،   اإلهليةمث رأينا نزعته املتطرفة إىل التنزيه املطلق فيما يتعلق بالذات 

عن العلة الفاعلة القريبة للكون والفساد، مثال  اإلبانةكما يف رسالته يف   - التفكري العلمي االجيايب إىلو 

لوجدنا أن تفكريه يتحرك يف التيار املعتزيل الكبري يف عصره دون أن يفتقد هذا التفكري طابعه الفلسفي 

  3القوي وشخصيته املميزة وروحه اخلاصة"

متكلما فهناك نقاط التقاطع عنده بني الفلسفة وعلم الكالم، ويظهر تأثره ورغم كون الكندي فيلسوفا ال 

مبنهج املعتزلة يف معاجلة املسائل العقدية والفلسفية مما حذا مباجد فخري أن يقرر هذه احلقيقة بقوله:" واحلق 
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املتكلمني من  الدالئل املتوفرة لدينا تشري إىل أن الكندي مل خيرج عن منهج معاصريه، فنسج على منوال إن

  4املعتزلة يف معاجلة عدد من القضايا الفلسفية وأخذ مبذهبهم يف عدد من أمهات املسائل".

وهكذا يتضح لنا عالقة علم الكالم بالفلسفة عالقة جدلية فكما تأثر املتكلمون مبنهج الفلسفة يف معاجلة 

  مباحثهم الكالمية.القضايا الفلسفية تأثر كذلك الفالسفة مبنهج املتكلمني وخاضوا يف 

  الكندي والفلسفة: - 3

ما قيل من أن الكندي أخذ بفلسفة أرسطو عن طريق( من الصواب أنه يقول العزاوي: " ال أعتقد 

 –األفالطونية احملدثة)، وبواسطتها، فلم يكن مكينا يف حقيقتها وال ضليعا ا، مع العلم بأنه كان أخذها 

أي من مؤلفات أرسطو، وكان عاملا باللغة اليونانية، وكان العارفون من معدا األصيل  –أي فلسفة أرسطو 

باليونانية من السريان كثريين فال غرابة أن يتعلم اليونانية بواسطتهم. وكذا السريانية فهو غين  وحالته 

 5مساعدة".

  : تعريف الفلسفة وعلو منزلتها -   )أ

منزلة وأشرفها مرتبة صناعة الفلسفة، اليت حّدها علم األشياء  اإلنسانيةأعلى الصناعات  إنيقول الكندي: 

  .اإلنسانحبقائقها بقدر طاقة 

وأشرف الفلسفة وأعالها مرتبة الفلسفة األوىل، أعين علم احلق األول "" :ومن هذا املنطلق يقرر الكندي 

ط ذا العلم الذي هو علة كل حق، ولذلك جيب أن يكون الفيلسوف التام األشرف هو املرء احملي

حنن  إذانعلم كل واحد من املعلومات علما تاما،  إمنااألشرف، ألن علم العلة أشرف من علم املعلول، ألنا 

  أحطنا بعلم علته ".

  وظيفة الفيلسوف  -ب ) 
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احلق ويف  إصابةوعن غرض الفيلسوف من دراسته للفلسفة يقول الكندي: "ألن غرض الفيلسوف يف علمه 

  عمله العمل باحلق"

الصغار اهلزلية، فكيف بالذين هم  يقول الكندي: ومن أوجب احلق أال نذم من كان أحد أسباب منافعنا

وان قصروا عن بعض احلق، فقد كانوا لنا أنسابا وشركاء  فإمأكرب أسباب منافعنا العظام احلقيقية اجلدية، 

  لنا سبال و آالت مؤدية إىل علم كثري مما قصروا عن نيل حقيقته.فيما أفادونا من مثار فكرهم اليت صارت 

أشركونا يف  إذيقول الكندي:" فينبغي أن يعظم شكرنا لآلتني بيسري احلق، فضال عمن أتى بكثري من احلق، 

 لو مل فإممثار فكرهم وسهلوا لنا املطالب احلقية اخلفية مبا أفادونا من املقدمات املسهلة لنا سبل احلق، 

خترجنا إىل األواخر من يكونوا مل جيتمع لنا، مع شدة البحث يف مددنا كلها، هذه األوائل احلقية اليت ا 

اجتمع يف األعصار السالفة املتقادمة عصرا بعد عصر إىل زماننا هذا، مع  إمنامطلوباتنا اخلفية، فان ذلك 

  التعب يف ذلك." وإيثارشدة البحث ولزوم الدأب 

مهما طال عمره واشتد حبثه ويأت له الظروف  اإلنسانيةري أن يتحصل املرء على املعارف ألنه ملن العس

العلمية واالجتماعية ما مل تتهيأ لغريه، أن يستغين عن معارف السابقني عرب الدهور ومن خمتلف احلضارات 

  ة.والديانات، فالبد على العاقل أن يشحذ ذهنه لقطف الثمار الصاحلة من بساتني املعرف

واقتناء احلق من أين أتى، وان أتى من األجناس  يقول الكندي:" وينبغي أن ال نستحي من استحسان احلق

القاصية عنا واألمم املباينة لنا، فانه ال شيء أوىل بطالب احلق من احلق، وليس ينبغي خبس احلق، وال 

  .6تصغري بقائله وال باآليت به، وال أحد خبس باحلق، بل كل يشرفه احلق"

  الشريعة والفلسفة: - ج) 

، وكالمها واإلنسانالشك أن هناك عالقة وطيدة بني الفلسفة والدين، فكالمها يبحث يف اهللا والكون 

هو تعليم  إمنايسعى إىل حتقيق السعادة بالعلم والعمل، وذا الصدد يقول ابن رشد:" أن مقصود الشرع 

اهللا تعاىل وسائر املوجودات على ما هي عليه ومعرفة العلم احلق، والعمل احلق، والعلم احلق هو معرفة 
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السعادة األخروية والشقاء األخروي، والعمل احلق هو امتثال األفعال اليت تفيد السعادة وجتنب األفعال اليت 

  7تفيد الشقاء"

حبقائقها علم الربوبية , وعلم الوحدانية, وعلم الفضيلة, و مجلة علم   األشياءألن يف علم يقول الكندي:"

به الرسل  أتتوالبعد عن كل ضار واالحرتاس منه, واقتناء هذه مجيعا هو الذي  إليه ،كل نافع و السبيل 

  الصادقة عن اهللا , جل ثناؤه. 

وحده و بلزوم الفضائل املرتضاة عنده بربوبية اهللا  باإلقرار أتت إمناالرسل الصادقة صلوات اهللا عليها  فإن

التمسك ذه القنية النقيسة عند ذوي احلق  إذنفواجب  .ائل املضادة للفضائل يف ذواا وإيثارهاوترك الرذ

  8.اآلنوان نسعى يف طلبها بغاية جهدنا ملا قدمنا وملا حنن قائلون 

  رد الكندي على خصوم الفلسفة: - د) 

دافع الكندي عن مشروعية الفلسفة وأنه ال تعارض بينها وبني الشريعة اذ الغاية واحدة وهي العلم احلق 

  .والعمل احلق، ورد على املنكرين هلا حبج عقلية وحمتجا عليهم بأن يأتوا بربهان على صحة موقفهم

 أنال خيلون من  أم ه باضطرار جيب على ألسنة املضادين هلا اقتناؤها وذلكإنو ذلك يقول الكندي:"

ال جيب وجب  إاقالوا  إنه جيب وجب طلبها عليهم , و إنال جيب فان قالوا  أواقتناءها جيب  إنيقولوا 

  لى ذلك برهانا. حيضروا علة ذلك وان يعطوا ع أنعليهم 

بألسنتهم والتمسك  طلب هذه القنية إذنحبقائقها . فواجب  األشياءالعلة والربهان من قنية علم  وإعطاء

   ."9ا اضطرار عليهم 

  :الكندي ووضع االصطالح الفلسفي - ه ) 

اليت تضم مصطلحات شىت يف هي " رسالة حدود األشياء ورسومها" و ألف الكندي رسالة يف احلدود 

، تدل واإلشارة" وتتميز هذه الرسالة كوا تضم تعريفات قصرية يف العبارة دقيقة يف املعىن  خمتلف العلوم
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على أن واضعها قد أمل باملذاهب الفلسفية لثرائها يف التعريفات املتنوعة معظمها أرسطوطاليسي املنحى 

وتتخللها بعض تعريفات ألفالطون " وال شك أن الكندي نزع يف وضع االصطالح منزع متفلسفة عصره 

.مث يبّني بعض خصائص متّيز ا بكل متطلبات املقابل اليوناين اإليفاء، واستطاعت اللغة العربية باإلمجال

، ويشتق مع املصدر واسم الفاعل" هوية" " ( أل) التعريف على الضمري مثل: اهلو إدخالالكندي مثل 

  10بعض كلمات كادت تسقط من االستعمال مثل كلمة" األيس" و" الليس" وإحياءمهوي"، 

هي سريانية ال عربية وهي   إمناللنفس" واللفظة هذه  واستعمل كذلك لفظة "قنية" مبعىن امللكة كقوله قنية

كما أثبتتها املعاجم السريانية والعربية واستعملها الكتاب السريان، وكذلك يستعمل لفظ مائية بدال ماهية 

  دي طبقا للهجة السريانية العامة"وهي سريانية األصل، وقد استعملها الكن

ونانية من خالل ترمجاا السريانية، ويوضح حممد جرب عالقة ويبدو أن الكندي كان مطلعا عن الفلسفة الي

كان قد تأثر   إذامن باب التأثري والتأثر حيث يقول: وأخريا نقول بأن الكندي  أاالكندي بالسريانية 

بالسريانية وترمجاا، فالسريانية أيضا بدورها تأثرت مبصنفاته، وال بدع، كان الناس تعري وتستعري واألمم 

  11هي ليست ملكا ألمة من األمم بل هي عامة جلميع األمم" إمناوتعطي يف كل زمان، واحلقيقة تأخذ 

من تراث أمم جماورة، أصاب كذلك علم  ما أصاب الفلسفة من تأثريات أجنبية دخيلة إنويف احلقيقة 

، وهو حال اليت تعيش يف اجلوار أوالكالم بتسرب مقاالت امللل والنحل املنضوية حتت احلكم اإلسالمي 

  األمم بني األخذ والعطاء.

  منهج الكندي :  - 4

يتحدث الكندي عن املنهج الذي ينبغي على الباحث التزام ضوابطه وآدابه، فمن اخلطأ املنهجي الذي وقع 

فيه بعض الناظرين فيما وراء الطبيعة " وهو أم متسكوا بتمثل موضوعاا يف النفس، غري متجاوزين دور 

مرتبة من يعتمد على قوة املخيلة، كأصحاب اخلطب والشعراء والقصاصني، مع أن موضوع ما األطفال أو 

هيته وأحكامه، واألول واضح متاما، يتجلى بذاته يف العقل، فال بيعة خمالف ملوضوع الطبيعة يف مابعد الط

  حاجة إىل متثله يف النفس"
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هانية بأدلة شعرية أو اقناعية فلن تكون النتيجة أن يدوس على قواعد املنهج فيطلب احلقائق الرب  إالفمن أىب 

  املرجوة.فكل موضوع له منهجه يتطابق مع طبيعة حبثه.

استعملنا  إنيف العلوم الرياضية، بل الربهان، فأما  االقتناعاتيقول الكندي:" وكذلك ينبغي أن ال نطلب 

  به ظنية ال علمية. إحاطتنايف العلم الرياضي كانت  اإلقناع

كل نظري متييزي وجود خاص غري وجود اآلخر، ولذلك ضل كثري من الناظرين يف األشياء وكذلك ل

وبعضهم جرى على عادة األمثال، وبعضهم جرى  اإلقناعالتمييزية، ألن منهم من جرى على عادة طلب 

على عادة شهادة األخبار، وبعضهم جرى على عادة احلس، وبعضهم جرى على عادة الربهان، ملا قصروا 

للتقصري عن علم أساليب  إمامتييز املطلوبات، وبعضهم أراد استعمال ذلك يف وجود مطلوبه،  عن

  للعشق للتكثري من سبل احلق. وإمااملطلوبات، 

حسا وال  اإلهلي، وال يف العلم إقناعافينبغي أن نقصد بكل مطلوب ما جيب، وال نطلب يف العلم الرياضي 

 إنامتثيال، وال يف أوائل العلم الطبيعي اجلوامع الفكرية، وال يف البالغة برهانا، وال يف أوائل الربهان برهانا، ف

حتفظنا هذه الشرائط سهلت علينا املطالب املقصودة، وان خالفنا ذلك أخطأنا أغراضنا من مطالبنا،  إن

  .12وجدان مقصوداتنا" وعسر علينا 

  :محدوث العال - 6

  الدليل األول: دليل الحدوث استنادا إلى تناهي الجرم والزمان والحركة

، ولكي يقوم هذا الدليل على أساس الربهنة على تناهي جرم العامل وتناهي الزمان مث تناهي حركة العامل

يثبت الكندي صحة دعواه فهو حباجة إىل الربهنة على صحة املقدمات وهي يستحيل وجود ماال يتناهى 

  بالفعل.

  إنوقد استعان ابن حزم بأدلة الكندي على حدوث جرم العامل وتناهي الزمان واألعراض يقول ابن حزم:" 

كل شخص يف العامل وكل عرض يف شخص، وكل زمان ذلك متناه ذو أول. نشاهد ذلك حسا وعيانا، 
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لعرض احملمول ظاهر وآخره، وأيضا بزمان وجوده، وتناهي ا ألن تناهي الشخص ظاهر مبساحته بأول جرمه

بني بتناهي الشخص احلامل له، وتناهي الزمان موجود باستئناف ما يأيت منه بعد املاضي وفناء كل وقت 

بعد وجوده استئناف آخر يأيت بعده، اذ كل زمان فنهايته اآلن، وهو حد الزمانني، فهو اية املاضي وما 

  13بعده ابتداء للمستقبل".

وقد عرف املتكلمون مبدأ أرسطو يف استحالة وجود أشياء غري متناهية بالفعل قبل الكندي، اذ استعمله 

فمن العالف والنظام وغريمها. كما عرفه املتكلمون من كتاب ليحي النحوي استدل به على حدوث العامل 

فقوته متناهية، فالعامل اذن  ذلك قوله: " كل جسم متناه، والعامل جسم، فالعامل اذن متناه، وكل جسم متناه

  14قوته متناهية" فدليل التناهي كان معروفا عند املسيحيني واملسلمني سواء.

  :مسألة استحالة وجود ما ال يتناهى بالفعل

ورأى أن املتكلمني مثل النظّام والكندي" مل ينتبهوا إىل أمر هام يؤكد عليه أرسطو  اعرتض األستاذ األلوسي

أعين أنه مييز يف هذه املسألة بني ما جتتمع أجزاؤه كلها معا، مثل االمتداد اجلسمي، أو العلل واملعلوالت 

رسطو أن أجزاء الزمان ( املرتتبة معا بالطبع والوضع وبني ما ال جتتمع أجزاؤه مثل الزمان واحلركة، فعند أ

املاضي واملستقبل ) ال جتتمع معا، بينما اعتقد املتكلمون أو تعاملوا مع الزمان وكأن أجزاؤه جتتمع معا، 

  15".وبالتايل يستحيل عندهم وجود زمان ال اية له يف املستقبل أو املاضي

   الدليل الثاني: دليل حدوث العالم باالستناد إلى تناهي الجرم

" الفلسفة اليونانية تعتمد أساسا ما يعرب عنه حديثا بأن ( املادة ال تفىن وال تستحدث) ولذلك فان مسألة 

خلق العامل من الشيء أمر ال جند له أثرا عند اليونان ولكن الكندي وهو أول فيلسوف مسلم على 

ه وهي أن العامل أيس عن بفكرة هي على الضد من فكرة اليونانيني هذ اإلسالميةيبدأ الفلسفة  اإلطالق
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. 16ليس أي موجود من ال شيء وقد ظلت هذه الفكرة عماد رأي املسلمني من املتكلمني وفالسفة"

  باستثناء ابن رشد الذي قال بقدم العامل.

إذا فصل منه ه اية اجلرم بالفعل يقول الكندي: فإن كان جرم ال اية له، فإن إثباتيقوم هذا الدليل على 

العظم. فان كان الباقي  وإما ال يتناهيأن يكون متناهي العظم ،  إماالباقي منه :  العظم، فإن جرم متناهي

زيد عليه املفصول منه املتناهي العظم، كان اجلرم الكائن عنهما مجيعا متناهي  إذاه إنمنه متناهي العظم، ف

يف عرض مذهبه وفق منهجه  . فهو إذن متناه ال متناه، وهذا خلف ال ميكن، وهكذا يستمر الكنديالعظم

ملزما خصمه يف الوقوع يف اخللف والتناقض، وينتهي إىل خالصة وهي: فقد تبني أنه ال ميكن أن يكون 

  17جرم ال اية له، وذا التدبري تبني أنه ال ميكن شيء من الكميات أن تكون ال اية هلا بالفعل.

يقول الكندي:" واألشياء أيضا احملمولة يف  :لهما بدايةالدليل الثالث: دليل تناهي الزمان والحركة وأن 

الذي هو مفصول  –املتناهي متناهية اضطرارا، فكل حممول يف اجلرم من كم أو مكان أو حركة أو زمان 

اجلرم متناه وكل حممول فيه بعده  إذومجلة كل ما هو حممول يف اجلرم بالفعل فمتناه أيضا،  –باحلركة 

   18أيضا".

الزمان واحلركة عند أرسطو من الكم الذي ال جتتمع أجزاؤه، وانه دائما يف حكم  إناآللوسي:" يقول 

الالمتناهي  إمكانبالقوة ال اية هلما، وان املتكلمني مل يفهموا تفريق أرسطو بني عدم  وأمااملعدوم، 

أبدا،ويبدو أن تمع أجزاؤه بالفعل يف اجلسمية وكل ما جتتمع أجزاؤه بالفعل وبني الالمتناهي فيما ال جت

  19الكندي يالحظ هو اآلخر هذا الفرق ".

ليس شيء البتة بالفعل ال  فإذنيؤكد الكندي على قضية كل ما خرج إىل الفعل فهو متناه حيث يقول: 

دائما،  إمكان، فال أقول أنه ميكن أن يكون لكل كمية ضعف اإلمكانيوجد ال اية يف  إمنا فإذناية له، 
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بالفعل، فأما  رج من ذلك شيء إىل الفعل خرج متناهيا....فلذلك ما نقول انه ليس شيء الايةفكلما خ

  20".اإلمكانبالقوة فليس يوجد ال اية له يف غريها أعين بالقوة 

  الدليل الرابع:دليل النظام أو دليل التدبير والعناية

يف نظم هذا العامل وترتيبه، وفعل بعضه يف بعض، وانقياد بعضه لبعض، وتسخري  إنيقول الكندي: " ف

على األمر واألصلح يف كون كل كائن، وفساد كل فاسد، وثبات كل ثابت،  هيئته وإتقانبعضه لبعض، 

وعلى أحكم حكمة، ومع كل  –ومع كل تدبري مدبر  - وزوال كل زائل ألعظم داللة على أتقن تدبري

  21ألن هذا مجيعا من املضاف".حكمة حكيم، 

حدوث العامل،  إلثبات: األدلة اليت استعملها الكندي وظفها ابن حزم على نطاق واسع أدلة وجود اهللا

عليها أدلته يف إثبات وجود  وهي أدلة فلسفية بناء على مفهوم اجلرم والزمان واحلركة، لكن فقيه قرطبة بىن

اخلالق بناء على اية العامل، وتتميز أدلة ابن حزم كوا أدلة فلسفية شرعية مبا أضاف إليها من أدلة قرآنية 

، كما استفاد ابن حزم من املسائل الفلسفية اليت أقرها الكندي مما يؤكد على عالقة الفلسفة بعلم الكالم، 

  ما، واملتكلم فيلسوفا.ويصح أن يكون الفيلسوف متكل
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