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 املقدمة
احلمد هلل الذي َشرَّف احلكمة وأعلى من قدر احلكماء، وشهد أبن احلكمةة ضلة  

َمةَة َمةن َهَءةاءُ ﴿ نمةن هءةاء ضهةق القا ية  ب :تا ةل  وخة  إاةاإ إاةه ههاةل ه ي  احل كِت ِْت َوَمةن  هُةة
ًا َ:ث  اً  َ َخ ِت َمَة ضَةَقدِت ُأوي  َت احل كِت ِْت والصالة والسالإ على  (1)﴾َوَما َهذَّ:َُّر إ الَّ ُأوِتُلقا األَلِتَااب   هُة

 سيدان حممد خ  حكماء الاءر الذي أوتى جقامع الكلم وضص  اخلطاب و عد.

ضإن احلياة العقلية ب أي أمة من األمم هه أساس من أهم أسة  الرقةى والوهةق  
هبا وقد :ان للمفكرهن انمسلمني أضكةارًا عقليةة أيةليل أخةذوها مةن دصةقم دهةوهم إال أن 
 عض انمستءرقني حالقا موذ زمةن  عيةد امةاإ الءةرقيني أو انمسةلمني علةى وجةل اخلصةقم 

َُُطاةقا مةن شةفن الفلسةفة ا سةالمية أبهنم أقة  مةن البةر يني ب  يةع م يةادهن احللةارة وأن 
وذلة  ابلقةقأب أبهنةا ليسة  إال ضلسةفة اليةقانن ة وعلةى األخةأ ضلسةفة أرسةطق ة مكتق ةة 
ابللبة العر ية، وإن الفالسفة انمسلمني مل هاتكةروا شةيًاً ب الفلسةفة ومل اتةقا ضيهةا ،دهةد ، 

ة ذل  العداء انمستحكم  ني الءرق والبرب، وقد دضعهم إىل الوي  من الفلسفة ا سالمي
وحماولة البرب السيطرة على الءرق سقاء من الواحية انمادهة او الفكرهة، وقد أتثر  فكرة 
ْرخه الفلسةفة ا سةالمية،  اماإ الءةرقيني أبهنةم أقة  البةر يني ب ميةادهن احللةارة  عةض مة

لفية  أو تر ةة للفلسةفة اليقانديةةة ضكتاةقا ب الفلسةفة ا سةالمية علةى أهنةا قةرد تقليةد أو ت
و واءًا على ما تقدإ أردت هبذا الاحث أن أ ني أيالة الفلسفة ا سالمية ضيما اا ضيل من 
أيالة واختذت منقذجًا لذل  ضيلسقف العرب "الكوةدي" وقةد اشةتم  هةذا الاحةث علةى 

 مقدمة ومثادية مااحث وخامتة.

ب اختيةةارأ أمةةا خطةةة الاحةةث ضهةةه  أمةةا انمقدمةةة ضةةذ:رت ضيهةةا أويةةة انمق ةةق  وسةةا
 :اآلي  

                                 
 .  269( سورة البقرة اآلية 1)



 

 
2008 

 انمقدمة

 انماحث األوأب  أيالة الفلسفة ا سالمية.
 انماحث الثاين  الصلة  ني الدهن والفلسفة عود الكودي.

 انماحث الثالث  مسفلة حدوث العامل وقدمل ومققف الكودي موها.

جقد ه انماحث الرا ع  وجقد ه ووحداديتل عود الكودي. وهءتم  على)أ( و 
 )ب( ووحدادية ه.

 انماحث اخلام   انمعرضة عود الكودي.

 انماحث السادس  مءكلة العلية

 .والتقليد األصالة بين الكندي عند النفس: السابع المبحث

 .والتقليد األصالة بين الكندي فلسفة في األخالقي الجانب: الثامن المبحث
 .والمراجع الفهارس ، الخاتمة
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 املبحث األول

 أصالة الفلسفة اإلسالمية
 متهيد: نبذه عن ترمجة الكندي وحياته:

ْلفاتةةل قاةة  أن دطةةرق  مةةن اللةةروري  كةةان إذ دتحةةدث عةةن حيةةاة ضيلسةةقضوا وعةةن أهةةم م
 ابب ضلسفتل وهذا ما ستذ:رأ  ءهء من ا جياز ضيما اي 

 أما عن امسل ودسال ضهق  
مساعية   ةن حممةد أ ق هقسف هعققب  ن إسحاق  ن الصةاا   ةن عمةران  ةن إ

 ن األشعث  ن قي   ن سعدي :رب... هوتهه دسال إىل هعةرب ا ةن قحطةان، :ةان 
أ قأ إسحاق  ن الصاا  أم ًا علةى الكقضةة للمهةدي والرشةيد، واألشةعث  ةن قةي  
مةةن أيةةحاب الوةةهللا يةةله ه عليةةل وسةةلم، :ةةان قاةة  ذلةة  ملكةةًا علةةى  يةةع :وةةدأ، 

وهعد الكودي را يد  (1) يع :ودأ أهًلا"و:ان أ قأ قي   ن سعدي :رب ملكاً على 
 الفلسفة ا سالمية وضيلسقف العرب ضقد ورد عول أدل"ضا   دهرأ، وواحةد عصةرأ

 . (2)ب معرضة العلقإ القدمية أبسرها، وهسمه ضيلسقف العرب"
 أو ضيلسقف ا سالإ، إما أدل عريب ضألدل  

 أواًل  مهد الفلسفة ساي  االدتءار  ني العرب.
ألن الوقلةةةة قالةةةل :ادةةة  تةةةر تهم حرضيةةةل و يةةةاهنم العةةةريب  ةةةعيفاً حةةة  جةةةاء اثديةةةاً  

الكودي هرتجم  وفسل وهصلح هذأ الرتاجم ليسه  تواواا ولكيال توفر من أسالياها أذواق 
 العرب.

                                 
ا دار الثقافوة بيوروط و  178( عيوون األنبواف فوي ابقواط األابواف ألبون يبوي يصويب ة   1)

 .1لبنان ا

 ، ا دار الم رفة بيروط.357( الفهرسط البن النديم   2)
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اثلثاً  أدل هسر انمق قعات الفلسفية انمرت ة وخلصها وجاهد ب تةيهني الفلسةفة ب 
 أعني العرب .

 ضألدل أما أدل مسلم 
أواًل  مل هكةةن ب ا سةةالإ َمةةن اشةةتهر عوةةد الوةةاس  عةةاانة علةةقإ الفلسةةفة حةة  مسةةقأ 

 ضيلسقضاً غ أ ب ذل  القق .

اثدياً  أدل هق الذي وجَّل الفلسفة ا سالمية وجهتها ضسارت ب سايلها على أهدي 
 . (1)تالميذأ

حدهةةد "وموهةةا تااهوةة  وال هعةةرف الاةةاحثقن  رهةةه مةةيالدأ أو  رهةةه وضاتةةل علةةى وجةةل الت
هةة، وتةقع عةاإ  185اآلراء واختلف  ضيما  يوها ضإن معظةم الءةقاهد قةد أشةارت إىل أدةل ولةد 

هةة حة  أن  218ة  198وقةد حظةه الكوةدي ابلءةهرة ب عهةد خالضةة انمةفمقن  (2)هةة 253
د انمعتصم اختذأ معلماً ال ول أمحد وقةد اهةدي الكوةدي لةل عةدة رسةا ي ، ونمةا يةار معلمةاً ألمحة

ا ن اخلليفة انمعتصم يار مرمقق انمكادة مما جعلل هدضاً للحاسدهن وآتمةر  ةدأ حممةقد وأمحةد 
ومسةةةح ال ةةة  شةةةا:ر  لةةةدخل اخلليفةةةة انمتق:ةةة ، ضةةةفمر انمتق:ةةة   لةةةر ل (3)ا وةةةا مقسةةةه  ةةةن شةةةا:ر

 ابالستيالء على مكتاتل لكول متكن من اسرتدادها ضيما  عد.

ْلفاتل    م

                                 
 د/ يحمد فؤاد األهواني. 10،11ف ال رب  ( الكندي فيلسو 1)

د/ فيصو  بودير عوون، موسووعة الفلسوفة  95( ينظر: الفلسفة اإلسالمية في المشور   2)
 . 297  2د. عبد الرحمن بدوى ج

( كانوا ابيبووان نصوورانياط بالقصوور ال باسوي يسوو يان بالوشوواية عليووح عنود الخلفوواف حتوو  نجحوووا فووي 3)
المتوكوو ، وربموا يكووون هنووا  سوببان يعموو  موون  لو  وهووو تهمووح  النهايوة فووي الوقي ووة بينوح وبووين

انتهاف الكندي للم تزلة، وربما قولح بخل  القرآن إال ين المصوادر ال تو كر شوي ان مون  لو :انظر: 
 ا دار الثقافة بيروط و لبنان.      180عيون األنباف في ابقاط األاباف البن يبي اصيب ة ا  
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الرسةةا ي  ب لتلةةف ضةةرو  علةةقإ األوا يةة  :الفلسةةفة، ألةةف الكوةةدي عةةددًا :اةة ًا مةةن 
وعلةم الةةوف ، والطةةب، وااودسةة، والفلةة ، وانمقسةةيقه، والسياسةة وغ هةةا وقةةد أورد :ةة  
ْلفاتةل وأقةدمها هةةق مةا أوردأ ا ةةن  مةن ا ةن الوةةدل والقفطةه، وا ةن أيب أيةةياعة ثاتًةاً أبمسةةاء م

ذ:ر مةا ال هةياأب مقجةقدًا موهةا عوقااًن وسف:تفه  ة 241الودل ب الفهرس  وهءتم  على 
 ح  اليقإ مما هدخ  ب ميدان الفلسفة وهه  

 مخاوا: األول  الفلسفة في باهلل الم تصم إل  كتاب.: 
 الجورم سوجود عون اإلبانوة فوي الم تصوم بون يحمد إل  رسالة 

 :.مخاوا: هلل وااعتح األقص 
 ال ق ، في رسالة ورسومها األشياف حدود في رسالة  
 فووي إليووح يحتوواج ومووا اوواليس يرسوواو كتووب يووةكم فووي رسووالة 

 . الفلسفة كتب
 جوورم وتنوواه  اهلل وحدانيووة فووي الجهووم بوون علوو    إلوو  رسووالة 

 .ال الم
 هوو ال ي الناق  والفاع  التام األو  الح  الف   في رسالة 

 .مجاز
 يرسوواو كتوواب موون المختصوور الوونفس فووي القووو  فووي رسووالة 

 .الخسوف كتاب الفالسفة، وسا ر ويفالاون
 يجسام ال جواهر توجد ينح في رسالة. 
 ومووا لووح، نهايووة ال يكووون ين يمكوون ال مووا هيووح مووا فووي رسووالة 

 .النفس في كالم لح، نهاية ال يقا  ال ي
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 ال لوة عون اإلبانوة فوي كتواب األحزان، لدفع الحيلة في رسالة 
 النوووم هيووح مووا فووي رسووالة والفسوواد للكووون الغربيووة الفاعلووة
 إيضووا  فوي الخراسوواني محمود نبوو يحمود إلوو  رسوالة والرؤيوا،
 .  (1)ال الم جرم تناهي

 أيالة الفلسفة ا سالمية  

اختلفةةة  أقةةةقاأب الاةةةاحثني حةةةقأب الفلسةةةفة ا سةةةالمية هةةة  هةةةه مةةةن إ ةةةدا  عقةةةقأب 
الفالسةةةفة انمسةةةلمني أإ قةةةرد دقةةة  وحما:ةةةاأ للفلسةةةفة اليقانديةةةة او هةةةه الفلسةةةفة اليقانديةةةة 

إ علةى أسةاس إثاةات قةدرة العقليةة العر يةة علةى مكتق ة ابللبة العر ية وهةذا االخةتالف قةا
التفلسةةف او دفيهةةا، وهةةذأ الءةةاهة أاثرهةةا الةةاعض قةةدمياً وحةةدهثاً وسةةفذ:ر منةةاذ  مةةن هةةذأ 

 األققاأب القدمية واحلدهثة والرد عليها 

 أواًل  أققاأب القدماء

الء  استود  عض الااحثني القدماء ب رضلهم أليالة الفلسفة ا سةالمية إىل أن هة
رب عمقمًا :ادقا أمة  دوهة تسةكن ب الصةحراء ، وأمةة علةى هةذا الوحةق هكةقن شةبلها الع

الءاغ      الاحث عن انمف:  وانمءرب واالدتقاأب والرحي  هوا وهواك من أجلل، ضكيف 
ميكةةن للعةةرب الُرحَّةة  الاةةاحثني عةةن القةةقت أن هتةةفملقا ب الكةةقن وهت ةةاوزوا ا سةةقس إىل 

ليس  وليدة دظرأ عا رة او خاطر جيقأب ب العق ، وإمنةا هةه انمعققأب خاية وأن الفلسفة 
 دتا  ضكر ُمَتَفٍن ودظرأ ضاحصة ب الكقن ال تتحق  إال ابادوء واالستقرار.

الء الااحثني.  وضيما هله مناذ  األققاأب ه

 الهنوود إن: وغيوورهم ال وورب بووين المقارنووة فووي الجوواحظ يقووو  .1

                                 
. ا. المؤسسوووة ال ربيوووة 198، 297  2رحمن بووودوى ج( موسووووعة الفلسوووفة د عبووود الووو1)

 م1996 1بيروط ا –للدراساط والتشر 
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 إلوو  وال م ووروف، الرجوو   إلوو تصوواف ال مجلوودة،  وكتووب مدونووح م ووان   لهووم
نمووا موصوووف، عووالم  سووا رة الوودهر وجووح علوو  وآداب متوارثووة، كتووب هووي وا 

 وكو  كالم ك  ين إال خاباف، الفرس وفي ومنا  فلسفة ولليونان م كورة،
 شوويف وكوو  وخلووو  اجتهوواد وعوون فكوورة، اووو  عوون هووو فإنمووا لل جووم م نوو 
 وال م انوواة ا هنوو وليسووط إلهووام، وكأنووح وارتجووا  بديهووة هووو فإنمووا لل وورب
نموا است انة، وال فكر إجالة وال مكابدة،  الكوالم إلو  هموح يصورف ين هوو وا 
 ال يميوووين وكوووانوا انثيووواالن، األلفووواظ عليوووح وتنثوووا  إرسووواالن، الم ووواني فتأتيوووح

 ويكثور، يظهور عنودهم الجيود الكوالم وكوان يتكفلوون، ال ومابوعين يكتبون،
 كوالم علو  واحتو ى غيور  علوم حفوظ كمون هوم وليس واقهر اقدر عليح وهم
 واتصو  بصودورهم والوتحم بقلووبهم علو  موا إال يحفظووا فلوم قبلوح، كان َمن  

  (1) .:الب وال تحفظ وال قصد وال تكلُّف غير من ب قولهم
 : خلدون ابن يقو  .2

)من البرهب القاقةع أن مَحَلَةَل العلةم ب انملةة ا سةالمية أ:ثةرهم مةن الع ةم، ال مةن 
ن العلةةةقإ العقليةةةة إال ب القليةةة  الوةةةادر، وإن :ةةةان مةةةوهم العةةةريب ب العلةةقإ الءةةةرعية وال مةةة

دساتل ضهق ع مه ب لبتل وَمةرِتاَبُأ ومءةيهتل..... والصةواهع مةن موتحة  احللةر، والعةرب 
أ عد الواس عوهما ضصارت العلقإ لذل  حلرهة و عد عوها العرب وعن سققها، واحللةر 

من انمقاىل وأه  احلقا ر الذهن هةم هقمًةٍذ لذل  العهد هم الع م، أو من هم ب معواهم 
تاةةع للع ةةم ب احللةةارة...... ضكةةان يةةاحب يةةواعة الوحةةق "سةةياقهل" "والفارسةةه" مةةن 
 عةةةدأ، واليجةةةا  ومةةةن  عةةةدوا و:لهةةةم ع ةةةم، و:ةةةذل  محلةةةة احلةةةدهث أ:ثةةةرهم ع ةةةم، او 

يَب، و:ذل  علماء أيقأب الفقل وعلمةاء الكةالإ وأ:ثةر تَةعِتَ مقن ابللبة وانمَرِت انمفسةرهن،  ُمسِت

                                 
 .1996، ا الهي ة المصرية ال امة للكتاب 52، 51( فجر اإلسالم ألحمد يمين  1)
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ومل هقةةم ظفةةع العلةةم وتدوهوةةل إال األعةةاجم،.... وأمةةا العةةرب الةةذهن أدر:ةةقا هةةذأ احللةةارة 
ُهم الرائسة ب الدولة مع ما هلحقهةم مةن األدَةَفةة  عةن ادتحةاأب العلةم حيوًةٍذ  ةا يةار  َوَشَبَلتةِت

، ودضعةقا من  لة الصواهع، والرؤسةاء أ ةدًا هسةتوكفقن عةن الصةوا يع وانمهةن ومةا جُيَةرا إليهةا
ذل  إىل من قاإ  ل من الع م وانمقلدهن.... وأما العلقإ العقلية أهلةاً ضلةم تظهةر ب انملةة 
ْلفقأ واسةتقر العلةم :لةل يةواعة ضاختصة  ابلع ةم وتر:تهةا  إال  عد ان متيي محلة العلم وم
العرب شفن الصوا يع ضلم هيأب ذل  ب األمصار مادام  احللارة ب الع ةم و الدهةم مةن 

 .(1)وخراسان وما وراء الوهر" العراق

 وهققأب الءهرستاين ب حدهثل عن الفالسفة 

ةةم ضَةَلتَةةات الطاةةع   َكم ه  "ومةةوهم حكمةةاء العةةرب وهةةم شةةر ذمةةة قليلةةةم ألن أ:ثةةر ح 
وخطرات الفكر، ور ا قالقا ابلواقات" وعن اجتاأ احلكماء انمسلمني قاأب  أهنم قد سلكقا  

يل وادفرد  ل، سةقخل :لمةات هسة ة ر ةا رأوا ضيهةا :لهم طرهقة أرسطق ب  يع ما ذهب إل
 .(2)رأخل أضالطقن وانمتقدمني"

 يحمود بون صواعد: إلو  وانتقلنوا الشهرسوتان  تركنوا  ما وا  ا .3
 ال لوم بب ض مهتمان  كان ال رب ملو  من نفرا ين يقرر لوجدنا : األندلسي

 نويمواك والكواكوب النجووم كرصد الابي ة مصارعة عل  تساعد  كانط التي
 حسب عل  كان ال لوم به   ال رب وم رفة الريا ، واتجاهاط المار نزو 
 الحقووا   ت لووم اريقووة علوو  ال التجربووة، واووو  ال نايووة بفوورا يدركووو  مووا

وة الحاجوة ين يي ال لووم، في والتدريب  وو األندلسوي صواعد ريى فوي وو الُمِلحَّ
 إلو   هوب ل ل  غيرها، دون ال لوم بب ض يهتمون ال رب ج لط التي هي

                                 
هووو 1428 1ا مؤسسووة الم ووارف بيووروط، لبنووان ا 582، 581( مقدمووة ابوون خلوودون  1)

 م.2007

 .168  2( المل  والنح  ج2)
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 تفكيورهم من نصيب لها يكن لم الفلسفة ريسها وعل  النظرية الدراساط ين
 محموود ويبووو الكنوودي إال موونهم بالتفلسووف يشووتهر ولووم السووابقة، لالعتبوواراط

 .  (1)الهمدان  الحسن
َدث ني   اثدياً  أققاأب انمُحِت

 ذهب  عض ا دثني إىل الققأب أبن الفلسفة ا سالمية قرد دق  أو شر  للفلسفة
الء "دخل  ةقر" وهظهةر ذلة  ب ققلةل  "والة  الفلسةفة ا سةالمية طةقاأب  اليقاندية ومن ه
حياما ضلسفة ادتها ية ققامهةا االقتاةاس ممةا تةرجم مةن :تةب األغرهة ، وقةرخل  ر هةا أد  
أن هكقن استمدادًا مةن معةارف السةا قني ال ا تكةارًا، ومل تتميةي عةن الفلسةفة الة  سةاقتها 

جدهدة، وال هةه ادفةردت ،دهةد ضيمةا حاولتةل مةن معااةة انمسةا ي  القدميةة، ابضتتا  أظاث 
ضةةال  ةةد اةةا ب عةةامل الفكةةر خطةةقات جدهةةدة تسةةتح  أن دسةة لها اةةا، والفلسةةفة اةةاهرة 
ضرهةةةدة مسةةةتقلة دءةةةفت ب  ةةةالد اليةةةقانن "ودكةةةاد ال دسةةةتطيع أن دقةةةقأب إن هوةةةاك ضلسةةةفة 

:ان ب ا سالإ رجاأب :ث ون مل هستطيعقا أن إسالمية ابنمعىن احلقيقه اذأ العاارة، ولكن  
هردوا أدفسهم عن التفلسف، وهم وإن اتءحقا  رداء اليةقانن، ضةإن رداء اليةقانن ال  فةى 
مالحمهةةةم اخلايةةةة، وغةةة  عسةةة  عليوةةةا أن دسةةةتهني  ءةةةفهنم إذا دظةةةران إلةةةيهم  عةةةني مدرسةةةة 

. هةذأ (2)يًتهم التار يةةضلسفية حدهثة تفتهر  فلسفتها، ولكن ُسن  وا أن تتعرضهم ب  
هةةه  عةةض أقةةقاأب العلمةةةاء القةةدامى وا ةةدثني الةة  تءةةة  إىل مةةققفهم مةةن طايعةةة العقليةةةة 
العر يةةة القدميةةة وعةةدإ قةةدرما علةةى التفلسةةف، ودسةةتطيع أن دةةرد علةةى هةةذأ األقةةقاأب ضيمةةا 

 اي 

 وسووورعة بالوو كاف ال ربيووة ال قليووة وصووفط األقوووا  هوو   إن .1

                                 
 .32، 31نظر: تمهيد لتاريخ الفلسفة اإلسالمية  ( ا1)

. لإلسوتا  ط.ج دي بوور ترجموة د/ محمود عبود 35، 34( تاريخ الفلسوفة فوي اإلسوالم  2)
 .5الهادي يبو ريدة، ا مكتبة النهضة المصرية، ا
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  لو  وم نو  والجواحظ الشهرسوتاني كوالم في اضحو  و ل  والحكمة البديهة
 ال يمور ال قلية األمور واستي اب والفهم الت لم عل  ال قلية ال ربي قدرة ين
 .فيح ش 

 تحصووي  ين هووو السووابقة األقوووا  يثبتتووح الوو ي األخوور األموور .2
 مسووتقرة بي ووة إلوو  تحتوواج الكووون فووي المتأنيووة  والنظوورة وتوودوينها ال لوووم

 ولم اإلنسانية خبرتهم للاالب وال لماف األسات ة فيها يلقن علمية ومدارس
 فووال ربي قووديمان، ال ربووي لوودى متوووفرة الضوورورية ال لميووة البي ووة هوو   تكوون
 ال وي،، لقموة الابي يوة الظروف لح تضمن ولم االستقرار، ي رف لم القديم
 وقوود الترحووا  لكثوورة و لوو  والم ووارف ال لوووم تحصووي  عوون ب يوودان  كووان ولوو ل 
 الدولووة وبنوواف اإلسووالمية الفتوحوواط ب وود كبيووران  تغييووران  الصووورة  هوو  تغيوورط

 ال ربيووة ال قليووة ين فلووو والم رفووة لل لووم كوودور المسوواجد وبنوواف اإلسووالمية
 ين اسووتا نا لمووا والتفلسووف الم ووارف واكتسوواب للووت لم صووالحة غيوور كانووط
 الظوووروف لتغيوور نتيجووة عليهووا اووريط التووي الجديوودة التغيووراط هوو   نفسوور
 .البي ة مع فهاوَتَكيُّ 
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 تقسيم اجلنس البشري

 .(1)إىل "ساميني" و "آريني"

قسم انميهفقن للحقةا ي  ب البةرب ااةو  الاءةري إىل دةقعني :اة هن  الوةق  اآلري 
وهتمثةة  علةةةى األخةةةأ ب سةةةكان أوراب أو ب هااةةةا علةةةى وجةةةل التحدهةةةد والوةةةق  السةةةامه 

و  العةةةريب ، ذ أخةةةذ الُعر يةةةقن وهتمثةةة  خةةة  مةةةا هتمثةةة  ب سةةةكان الءةةةرق األوسةةة  وااةةة
هتهيلةقن خصةا يأ ومميةةيات لكة  دةةق ، وادتهةى هبةم الةةقهم إىل أن ااةو  "اآلري" ماةةد ، 
ماتكر، لرت ، وأن ااو  "السامه"   ع ، مقلد وهق  طايعتل :ةذل ، وهةق :ةذل  اآلن 

 وسيكقن :ذل  أ ًدا.

                                 
(   تقسوويم النوواس إلوو  سوواميين وآريووين هووو موون صوونع علموواف اللغوواط  فووي القوورن التاسووع 1)

بة إل  :سام بن نو  عليح السالم: فقد ورد في التوراة ينح كان لنو  عشر، والسامي نس
عليووح السووالم ثالثووة يبنوواف، سووام ، وحووام، ويافووث، فسووام يبووو اإلسوورا يليين ، وحووام يبووو 
الزنوووج، ويافووث يبووو بقيووة البشوور، يمووا اآلري فمنسوووب إلوو  آريووا وهووو شوو ب كووان مهوود  

م انحدر إل  الشما  الغربي من الهند وم ح النجد الفارسي من بالد األفغان وما إليها، ث
دين جديود مون يديوان الشور  هوو ديون :الفيوديين: ولوح كتواب مقودس هوو مجموو  مزاميور 
موجهة إل  اآللهة تسم  :فيدا: وقد كان لمزامير ه ا الدين يثر كبير في حياة قارة يسيا 

مار األوربوي فوي ال قلية ووص  صدى  ل  إل  يوربا من  القدم، لو ل  لوم يسوتقر االسوت 
ب ض ينحاف الهند حت  يقبو  علمواف يوربوا علو  دراسوة :الفيودا:. وقود راعهوم موا الحظووا 
من التشابح بين اللغة :السنسكريتية: التي هي لغة :الفيدا: وبين اللغاط األوربية، وهك ا 
نشأ علم اللغواط فصونفط اللغواط يصونافنا وُردَّط كو  مجموعوة منهوا إلو  يصو  واحود، ثوم 

ال لمواف هو   األنسواب اللغويوة ينسوابنا للموم التوي توتكلم بهوا ، وظهورط فوي القورن ج   
التاسوع عشوور فكوورة ين الشو ب اآلري هووو يصوو  للمووم األوربيوة ولووب ض األمووم األسوويوية 

، د. 14، 13ممن ترجع لغتهم  إل  يص  واحد. )تمهيد لتاريخ الفلسفة اإلسالمية   
 مصاف  عبد الرزا (.
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 انما ةةةه م ألن والوتي ةةةة اةةةذأ انمقةةةدمات الذا يفةةةة أدةةةل مل هكةةةن للءةةةرق ضلسةةةفة ب
الفلسةةةفة إ ةةةدا  واخةةةرتا  وتوسةةةي ، وذلةةة  مةةةن خصةةةا يأ ااةةةو  اآلري، ولةةةي  للءةةةرق 

 ضلسفة ب احلا ر، ولن هكقن لل ضلسفة ب انمستقا .
ةةةه ضلسةةةفة إسةةةالمية إًذا لةةةي  إال تقليةةةًدا وحما:ةةةاة لليةةةقانن. وتاةةةىن "أردسةةة   ومةةا مُسي 

. ضقد يةر  ب :تا ةل (1)الدعقة اارانن" هذأ الفكرة ب أواخر القرن التاسع عءر وتيعم 
ب عمة   " رهه اللبات السامية" أبدل أوأب من قرر أن ااو  السةامه دون ااةو  اآلري

 الفكر ودقة التفم .
 ومما ورد ب :تاب "رانن" "ا ن رشد ومذهال"  

ا ضلسةفية،... وأن هةذا  "ما هكةقن لوةا أن دلةتم  عوةد ااةو  السةامه دروًسة
لسةةةفه خةةةام، ومةةةا :ادةةة  الفلسةةةفة قةةة  عوةةةد السةةةاميني إال ااةةةو  مل هثمةةةر ظةةةث ض

ًضا جدهًاا وتقليًدا للفلسفة اليقاندية". و:ذل  ورد عودأ ب :تاب " رهه  رِت اقتااًسا ي 
اللبات السامية" أن خقام الوف  السامية تت لى ب ادسياق  ضطرما إىل التقحيد 

انمددية. أما الةوف  اآلرهةة من جهة الدهن، وإىل الاساطة ب اللبة والصواعة والفن و 
 .(2)ضيمييها مي  ضطري إىل التعدد وادس اإ التفليف

 جقتيل  – 2
وقد وقع انمستءرق الفردسه "جقتيل" ب دف  اخلطف الذي وقع ضيل "رهوان" 
ضحاوأب أن هفسر قصقر العق  العريب عن التفك  الفلسفه ضفتى  فكرة جدهدة هه 

ىل اةةروف الايًةةة انمتقلاةةة انمتبةة ة ، تلةة  الايًةةة أن عقليةةة الءةةعب العةةريب إمنةةا تعةةقد إ
ال  توتق  من اادوء إىل العايفة، من :ثيب مرتفةع ب جهةة مةن ااهةات إىل أر  
سهلة مواسطة، وتوتق  من احلرارة القاسية هنةارًا إىل الةدودة القاسةية لةياًل، :ة  هةذا 

للةد ومةن الوقةيض جع  من العقلية العر ية عقلية يحراوهة، توتق  مةن اللةد إىل ا

                                 
 . ا. دار الم ارف.187الفلسفي في اإلسالم د. عبد الحليم محمود   (   التفكير 1)

 .15(   تمهيد لتاريخ الفلسفة   2)
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إىل الوقةةيأ، مةةن الرمحةةة إىل القسةةقة ومةةن السةةهاء إىل الاهةة ... ا . ضلةةي  هوةةاك 
وذلة  هةق الطةا ع األساسةه للحلةارة  العر يةة  –وسا ي  هقف عودها هذا العقة ، 

االدتقاأب من طرف إىل طرف، ومل ُةاوأب العةريب علةى ا طةالق أن هاحةث  -السامية
ع، ومل انمسةةةا ي   تلةةة  الوظةةةرة انمقضقةةةة ا ةةة نمقاردةةةة ضيلةةةعها ب وحةةةدة متواسةةةقة، مل جُيمي 

َقار ن، ومل هُةرَ:ي ب،    اللد عودأ مقا   اللد،  يوما استطاع  العقلية اآلرهة أن  هُة
، وأن تص   ني األ داد، وأن تلع هذا :لل ب وحدة  جُتَمي ع وأن تقارن، وأن تُةرَ:ي بِت

 .(1)كر موس "متواسقة. ضالفكر السامه ضكر مفرق، والفكر اآلري ض

ا هةةذأ الفكةةرة ضفخةةذت قراهةةا وسةةارت شةةرًقا  وقةةد أهةةد أعةةداء الءةةرق عمقًمةة
وغةةراًب، حةة  :ةةادت ب ضةةرتة مةةن الفةةرتات أن تلةةا  يةةقرة احلقيقةةة انمطلقةةة، وأخةةذ 
دارسةةةقا الفلسةةةفة ا سةةةالمية مةةةن البةةةر يني هاةةةدأون دراسةةةتهم  ةةةقجي عةةةن الفلسةةةفة 

أو  -دجلة، والفرات-ضيما  ني الوهرهن اليقاندية وإبعطاء ضكرة عن مدارس متواثرة 
ب غ وا من األما:ن ال  :اد  مقطًًا للثقاضةة اليقانديةة وشةع  موهةا هةذأ الثقاضةة 
على غ ها من األقطار الءرقية، ضقد حتدث "دهاقر" عن هذأ انمةدارس :مةا حتةدث 

ةا واضةةًرا ب :تةةاابمم ل شةةادة   قيمةةة عوهةةا "سةةادتالان" :مةةا جعةة   يةةع البةةر يني حظًة
الرتاث اليقانين وضللل على الرتاث العريب، وقد جارخل  عةض الءةرقيني البر يةقن ب 

 .(2)هذأ انمسفلة حيوما :تاقا ب الفلسفة ا سالمية

  طالن دظرهة التفرقة العقلية  ني األجواس الاءرهة 

قاةة  أن دةةذ:ر أدلةةة  طةةالن التفرقةةة  ةةني العقةةقأب الاءةةرهة علةةى أسةةاس ااوسةةية الةة  
إليهةةا ال  ةةد أواًل مةةن االعةةرتاف  تةةفثر العلةةقإ الفلسةةفية عوةةد انمسةةلمني ابلفلسةةفة  هوتمةةقن

اليقاندية، واعةرتاف العلمةاء العةرب أبن علةقإ الفلسةفة دخيلةة علةيهم أمةر اةاهر ب شةيق  

                                 
 .51(   نشأة الفكر الفلسفي في اإلسالم  1)

 . د/ علي سامي النشار، ا دار الم ارف.88(   التفكير الفلسفي في اإلسالم   2)



 

 
2020 

َدثةةة ب  ويةةفها ب :تةةاهم أبهنةةا مةةن علةةقإ األوا يةة  أو العلةةقإ القدميةةة ب مقا لةةة العلةةقإ انمُحِت
و:لمة "ضلسفة" دفسها :لمة هقاندية دخيلة على اللبة العر ية، و واًء على  انملة ا سالمية،

انمسلمني قد أتثةروا ابلفالسةفة اليةقانديني ، لكووةا دوكةر أن  ذل  ال دوكر أن الفالسفة
لَُّدوا الفالسفة اليقاندينيم ألن التقليد ب حد ذاتل ُهعاد د  هكقن الفالسفة انمسلمقن قَة

التفرقة  ني ااو  السامه وااو  اآلري ضقد اهنارت على  الفلسفة، أما عن دظرهة
 هد علماء غر يني أخلصقا  ما يرهم للعلم وحدأ، ومن األدلة على ذل  

 آريووون: :ب نوووان مقوواالن  األمريكيووة ال لميووة المجلووة كتبووط -1
 القا مة الدعوى في وليس: : فيح الكاتب يقو : وساميون

 ناحيوة هوي بو  جديد؛ شيف النوردية الساللة تفو  عل 
 :.عشر التاسع القرن خال  في سري م هب من جديدة

ا نجد: عرب: كملة تحط البرياانية الم ارف دا رة وفي -2  ردن
 ورد فقوود م هبووح  هووب وموون: رينووان: مووزاعم علوو  وتفنيوودنا

 بإضافتح رينان ف لح ما الريي صواب من ليس ينح: :فيها
 ناشو ة الواقوع في هي السامي الجنس إل  خاصة صفاط

 فيهوا عاشووا التي البي ة نتيجة فهي  خارجية عوام  عن
 يخرى بي ة في عاشوا ينهم ولو ، اكتنفتهم التي واألحوا 

 .جديدة صفاط لهم لكانط مغايرة يحوا  وفي
 جام وووة فوووي الفلسوووفة تووواريخ يسوووتا  وهوووو: برهيوووح: يقوووو  -3

 فالسووفة كووان: الفلسووفة توواريخ: كتابووح فووي يقووو  السووربون
 آثووووارهم يكتبووووون وكووووانوا إلسووووالما اعتنقوووووا مموووون ال وووورب

 مون ب  سامي، يص  من يكن لم جمهرتهم لكن بال ربية،
 الكتوب فوي تفكيورهم موضووعاط التمسووا لو ل  آري، يص 
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 والنسووووواوريون، المسووووويحيون ترجمهوووووا التوووووي اليونانيوووووة
ا والتمسوووها وو  فووارس فووي الباقيووة الم دكيووة اآلثووار فووي ييضن
 .(1)الهندية باآلراف االختالا يشد المختلاة

 وافقح ومن رينان ريي يحام ه ا: برييح: يو: برهية: وريى
 عل  حكموا قد كانوا فإ ا األجناس، بين بالفر  القا لين
 لح ليسط السامي الجنس ألن ب قمها؛ اإلسالمية الفلسفة
: برييح: إليح  هب فيما إ ان  القو  هو فما التفلسف، عل  القدرة
 السامي، الجنس غير من كانوا اإلسالم فالسفة م ظم ين من
 فكيف اليونانيون، إليح ينتمي ال ي اآلري الجنس من كانوا ب 

 .(2)التفلسف؟ عل  قدرتهم ب دم -آريون وهم – نقو 

 الثقافوواط ونشوور التجووارة بقصوود األجنبيووة الوفووود قوودوم إن -4
 السوامي الجونس اخوتالا إلو  يوؤدي ين شوأنح من األخرى
 اإلسووالم قبوو   لوو  حوودث وقوود األخوورى األجنوواس موون بغيوور 
 .بقرون

ا لووويس عوووالمي ديووون اإلسوووالم ين ننسووو  يال ينبغوووي -5 ووو  خاصن
 فكيوف بمراح  السامي الجنس تجاوز وقد وحدهم بال رب
 قالوووح مموووا يكثووور تقووو  لوووم اإلسوووالمية الفلسوووفة ين يقوووا 

 ت انووووووود السوووووووامي الجووووووونس ابي وووووووة ألن ؛ اليونوووووووانيون

                                 
 .33، 32(   المرجع الساب    1)

 .68سالمية في المشر    (   الفلسفة اإل2)
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 ويخوورى سووي ة إنسووانية ابي ووة هنووا  فلوويس. (1)الفلسووفة
ن   ين الحووديث ال لووم يثبووط ولووم ،ممتووازة  علوو  وجووح لووح َموو
 هوو م وين قصر يو واو  ك ا شك  عل  وش ر ك ا شك 

 وباتوط الوزمن عليها عف  يمور ه  .  مثالن  شرير إنسان
 الحكووم بموتهووا يموووط ين ينبغووي وكووان التوواريخ، زمووة فووي

 النظووورة، هووو   خوووال  مووون األشوووخا  يو األعموووا  علووو 
 دالالط لووح كووان إ ا يووينوآر  سوواميين إلوو  النوواس وتقسوويم
 فكريوووة دالالط لوووح يكوووون ين ينبغوووي فوووال ولغويوووة تاريخوووة
ا كان سام ين نقو  ين ويكفي  مهما وينح ويافث، لحام يخن
 عند تلتقي سوف فإنها اآلري الجنس بشأن اآلراف تباينط
 ألنهوم يخوة؛ الك  ين وهي نهايةالمااف في واحدة نقاة

 األجنووواس يصووو  ين يي. السوووالم عليوووح آدم يبنووواف جمي نوووا
 .واحد

 السوووامية علووو  الهجووووم ين الباحوووث نظووور يلفوووط مموووا إن -6
 وكووأن فحسووب، واإلسووالم والمسوولمين ال وورب علوو  ينصووب
 يننووا مووع السووامية إلوو  ينتمووون الوو ين وحوودهم هووم ال وورب
 فوووي ال ووورب موووع يشوووتركون اليهوووود ين ال لوووم تموووام ن لوووم

 اليهوود المستشرقين من يحد يهاجم لم  ل  ومع السامية
 علو  الهجوم يكون هنا ومن الناحية، ه   من اليهوديةو 

 يبودوا ألنح ؛ نزيح يو يمين وغير موضوعي غير السامية

                                 
 .52   1(   نشأة الفكر الفلسفي في اإلسالم ج 1)
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ا  .ال لمي البحث ميزان عن الب د ك  ب يدن
 المسولمين الفالسوفة علو  حكوم مون فوإن هو ا عن وفضالن  -7

 قود المسولمين الفالسوفة ين عنوح غواب الجوا ز الحكم ه ا
 الفلسووفة فووي لهووا مثيوو  وال وجووود ال موضوووعاط ناقشوووا

 يموووامهم فجرهوووا التوووي الموضووووعاط تلووو  وهوووي اليونانيووة،
 وموا والووحي، والب ث، والقدر، القضاف مسألة مث  دينهم
 بووين والفوور  والنبوووة النبووي عوون حووديث موون بوو ل  يوورتبا
 :.الوحي: السماف منا  بين والصلة وال ارف النبي

 تكلم جديدة بحوث من وغيرها: ال ق : األرض ومنا 
 ين إ نا القو  يمكن فكيف ، المسلمون الفالسفة فيها

 شارحين يو مترجمين يو نقلح مجرد المسلمين الفالسفة
 .اليونانية للفلسفة

 ت نوي ال اإلسوالمية الفلسوفة فوإن ماسوب  كو  عن وفضالن  -8
 ت نووي وال الفالسووفة، موون وغيرهمووا والفووارابي الكنوودي فقووا

 ت نوي وال فقوا كلموينالمت مون وغيرهم واألشاعرة الم تزلة
 ت نووي إنهووا اتجاهاتهووا، اخووتالف علوو  الصوووفية الموودارس

 تجاهوو  الووريي فووي واإلجحوواف الجحووود فموون جمي نووا هووؤالف
 لهمووا وجووود ال المبحثووين فهوو ين ، والتصوووف الكووالم علووم
 .اليونانية الفلسفة في

 لن يمر اإلسالمية الفلسفة يصالة ين القو  يمكننا ويخيرنا -9
 لنوا تركوح الو ي التوراث تحقيو  فوي لجهودا بب   إال يتضح
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 قيوام ثوم علمينوا، تحقيقنوا متكاملوة بصوورة الفالسوفة هؤالف
توود وعميقووة جووادة دراسوواط  ومنن . الصوودد هوو ا فووي بهووا ُي  

 ومدى واالستفادة اإلفادة مدى تبين ين الدراسة هذه شأن
 يخ توووح موووا توضوووح كووو ل  شوووأنها ومووون والتوووأثر، التوووأثير
 لكووو  قدمتوووح وموووا قبلهوووا جووواف ممووون اإلسوووالمية الفلسوووفة
 .(1)لها الالحقة الفلسفاط

:ةةذل  أخطةةف "جقتيةةل" حسةةن حةةاوأب أن هثاةة  أن الفكةةر ا سةةالمه توقصةةل 
مقهاةةةة التوسةةةي  والت ميةةةع ب الاحةةةث الفلسةةةفه وغةةة  الفلسةةةفه ضميةةةية الفلسةةةفة 
ا أن انمسةةلمني دسةةققا  ا سةةالمية أهنةةا ضلسةةفة مقضقةةة موسةةقة، ذ إدوةةا ال دوسةةى أهًلةة

انمةةةذاهب ب علةةةم التقحيةةةد وب علةةةم أيةةةقأب الفقةةةل وب غ وةةةا مةةةن العلةةةقإ ور:اةةةقا 
 .(2)العقلية

                                 
 .39، 38(   انظر الفلسفة اإلسالمية في المشر  د. فيص  بدير عون   1)

 .52   1(   نشأة الفكر الفلسفي في اإلسالم ج 2)
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 املبحث الثاني

 الصلة والفلسفة عند الكندي
 أواًل: تعريف الفلسفة عند الكندي:

مل هذ:ر الكودي تعرهًفا موسقاًب لل للفلسفة وإمنا ذ:ر انمعاين انمتداولة للفلسفة عود 
 اين ب رسالتل ب حدود األشياء ورسقمها" وهذأ انمعاين هه القدماء وقد ذ:ر هذأ انمع

 ألن الحكمووة؛ حووب هووو اسوومها فاشووتقا  اللغووة ناحيووة موون  -1
 وهووي سوووفا وموون محووب وهووي فووال موون مركووب هووو فيلسوووف
 .الحكمة

 التشوبح إنها: فقالوا اإلنسان سلو  في تأثيرها ناحية من يما -2
 يكووووون ين يرادوا اإلنسووووان، ااقووووة بقوووودر ت ووووال  اهلل بأف ووووا 
 .الفضيلة كام  اإلنسان

 والمووط بوالموط، ال نايوة إنهوا: فقوالوا غايتهوا ناحيوة من يما -3
 البوودن، اسووت ما  الوونفس توور  وهووو: ابي ووي: موتووان عنوودهم
 إلو  السبي  هي الشهواط إماتة ألن الشهواط؛ إماتة والثاني

 .شر الل ة: القدماف يجلَّح من كثير قا  ول ل  الفضيلة؛

 الصوناعاط صوناعة إنهوا: فقوالوا ال لة ناحية نم ت ريفها يما -4
 .الحكم وحكمح

 :فقالوا لنفسح اإلنسان م رفة ناحية من وعرفوها -5

 اإلنسووان ين بوو ل  ويرادوا نفسووح اإلنسووان م رفووة الفلسووفة إن -6
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 الكوو ، علوم فقوود جمي نوا  لوو  علوم فووإ ا وعورض، ونفووس جسوم
 ومون(. األصوغر بال والم) اإلنسان الحكماف سمي ال لة وله  

ا القدماف  كرها التي ت ريفاتها  األبديوة األشياف علم ينها ييضن
 .(1)اإلنسان ااقة بقدر وماهيتها إنياتها الكلية

و عةةد ذ:رهةةا هةةذأ التعرهفةةات الةة  أوردهةةا الكوةةدي للفلسةةفة عوةةد القةةدماء ميكووةةا 
القةةقأب أبدةةل ر ةةا :ةةان هةةدف الكوةةدي مةةن ذ:ةةر :ةة  هةةذأ التعرهفةةات دون االقتصةةار علةةى 

وها هق ا شارة "إىل أن :اًل موها لق ُأخَذ موفرًدا :ان قايًرا، وإدل ابجتماعها هتاني واحد م
انمعةةىن ب دقةةة، ومةةن أجةة  ذلةة  أ ةةاف :ةة  معةةىن مةةن انمعةةاين ااادةةب الةةذي هءةة  إليةةل 
انمعىن، ذل  أن  علها هء  إىل االشتقاق، و علها هء  إىل السلقك و علةها هءة  إىل 

ن مةةن شةةهء ضإهنةةا ابجتماعهةةا تُةعِتةةىَن ابنمعرضةةة الوظرهةةة والسةةلقك العلةةة وهكةةذا، ومهمةةا هكةة
 .(2)العمله"

و عةةد أن ذ:ةةر الكوةةدي هةةذأ التعرهفةةات هةةذ:ر تعرهًفةةا دخةةر للفلسةةفة هاةةدوا أدةةل قةةد 
اختارأ تعرهًفا اا وهق  "إن الفلسفة علم األشياء األ دهة الكليةة إثاامةا ومةا هيتهةا وعللهةا 

 .(3) قدر طاقة ا دسان"

ألن الفلسةةفة ال تتطلةةب معرضةةة ااي ييةةاتم ألن ااي ييةةات غةة  حمةةدودة  وذلةة 
وابلتةةاحي ُةةي  هبةةا العلةةم، والفلسةةفة مةةن هةةذأ احليثيةةة اةةا شةةرف علةةى  يةةع العلةةقإ 
ا دسادية، ولكن الءرف األعلى اا إمنةا هةق للفلسةفة األوىل مةن هاةني  يةع العلةقإ 

العلم ابحل  األوأب الذي هق علة  الفلسفية وهه عود الكودي علم العلة األوىل، أو 

                                 
ا . 122، 121(   رسا   الكندي الفلسفية تحقيو  د/ محمود عبود الهوادي يبوو ريودة   1)

 .1950دار الفكر ال ربي 

 .122(   التفكير الفلسفي في اإلسالم   2)

 .123(   رسا   ا لكندي الفلسفية   3)
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:  ح  ألن شرف العلم راجةع إىل شةرف مق ةقعل، وألن العلةم ابلعلةة أشةرف مةن 
العلم ابنمعلةقأب ومةن انحيةة أخةرخل ضةإن العلةم ابلعلةة سةاي  إىل العمة  التةاإ ابنمعلةقأب 
والفيلسةةقف التةةاإ هةةق الةةذي ُةةي  هبةةذا العلةةم، وغاهةةة الفيلسةةقف مةةن حيةةث العلةةم 

مةةن حيةةث العلةةم ، العمةة  احلةة م ألن ب معرضةةة احلةة  :مةةاأب ا دسةةان إيةةا ة احلةة ، و 
 .(1)ومتاإ دقعل

"وهذا التصقر األخ  للفلسفة :ان األي  الذي    عليل اسرتاتي يتل ب التقضي  
مسةة  -ضيمةا  عةد –   الةدهن والفلسةفة، و ةني العقة  والةقحه، وهةق انماحةث الةذي يةار 

وتواولةةل :ةة  مةةن جةةاء  عةةد الكوةةدي مةةن ضالسةةفة أساسةةية مةةن مسةةات الفلسةةفة ا سةةالمية 
 .(2)انمسلمني"

 الصلة  ني الدهن والفلسفة 
من انمسا ي  انمهمة ال  تكلم ضيها الكودي و:ان لل رأي متميي ضيها مسةفلة الصةلة 
 ني الدهن والفلسفة ضإذا :ان ا ن سيوا هرخل أن الةدهن والفلسةفة مةع اشةرتا:هما ب تعةرف 

مالةةع عواهتهمةةا هبةةذهن األيةةليني ضالءةةرهعة ا ايةةة هسةةتفاد موهةةا  احلةة  واخلةة   تلفةةان ب
ماةةادا احلكمةةة العمليةةة وحةةدودها علةةى الكمةةاأب، أمةةا احلكمةةة الوظرهةةة ضةةإن الءةةرهعة تعةة  
 ااد يهةةةا ضقةةة  علةةةى سةةةاي  التوايةةةل  ر:ةةةة للقةةةقة العقليةةةة أن حتصةةةلها ابلكمةةةاأب علةةةى وجةةةل 

ني الةةدهن والفلسةةفة. أن هوةةاك . وهقةةرر ا ةةن رشةةد ب :المةةل عةةن الصةةلة  ةة(3)احل ةةة"
تطا ًقا  ني احلكمة والءرهعة ب اادف انمراد من :  موهما ، ضما جاء  ل الدهن ح  
وا ميةةان  ةةل واجةةب، ومةةا أتةة   ةةل الفلسةةفة حةة  والتمسةة   ةةل واجةةب و:ةةذل  :ةة  

 موهما هقجب.

                                 
(   انظووور: الفلسوووفة اإلسوووالمية وصوووالتها بالفلسوووفة اليونانيوووة  د. محمووود السووويد ن ووويم، د. 1)

 .194، 193عوض اهلل حجازي   

 .86(   لمحاط من تاريخ الفلسفة اإلسالمية   2)

 .322(   رسالة الابي ياط البن سينا   3)
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ا عةن الصةلة  ةني الةدهن والفلسةفة  ةا هرضةع مةن  ومن الفالسةفة مةن قةاأب :الًمة
لسفة، هروي أوب حيان التقحيد عن انمقدسه الفيلسقف أدل قاأب  الءرهعة قدر الف

طةةب انمر ةةه، والفلسةةفة طةةب األيةةحاء، واألدايةةاء هطاةةقن انمر ةةى حةة  ال هتياهةةد 
مر ةةةهم وحةةة  هةةةيوأب انمةةةر . اسةةةتهداإ العقةةة  أو الوظةةةر العقلةةةه نمعرضةةةة ه تعةةةاىل 

ر أماإ الاعض من وجةقد وللققاتل وإذا :ان الءر  هقجب الوظر الفلسفه ضما هظه
تعةةةار   يوهمةةةا وجةةةب أتوهلةةةل حةةة  ال هصةةةطدإ الءةةةر  مةةةع العقةةة  وهةةةذا العمةةة  ال 

. ضقسةيلة ا ةن رشةد ب التقضية  (1)هستطيع القياإ  ل إال أه  الدهان وهةم الفالسةفة
 ني الدهن والفلسفة هه الل قء إىل التفوه  اجملازي حيث هققإ  تفس  الوأ الده  

قيقة العقلية ال  سي  تقيلل إليها العاضية ضق ، أما الفالسةفة ظيث هتحق  مع احل
ضإهنم ُفظقن الصحة على أيحاهبا ح  ال هعرتههم مر  أياًل، و ني مد ر انمر  
و ني مد ر الصحيح ضرق ااهر وأمر مكءقف، ألن غاهة تد   انمرهض أن هوتق   ل 

ظةةل الصةةحة ضقةةد أضةةادأ  إىل الصةةحة... وغاهةةة تةةد   الصةةحيح أن ُفظةةل ، وإذا حف
:سةةب الفلةةا يلقضرغل اةةا وعرَّ ةةل القتوا يهةةا، ويةةاحب هةةذأ احلةةاأب ضةةا يي ابلسةةعادة 
ا مةةن انمةةر   َب مةةن هُةةةدِت العظمةةى ويةةار مسةةتحًقا حليةةاأ اخللةةقد والدميقمةةة  وإن َ:َسةة
ابلطب الفلا ي  أهًلا ضليس  تل  الفلا ي  من جو  هذأ الفلا ي  ألن إحداوا 

وهذأ مظوقدة وهذأ متيقوة، وهذأ روحادية وهذأ جسمية  تقليدهة واألخرخل  رهادية،
 .(2)وهذأ دهرهة وهذأ زمادية"

وهرخل الفارايب أن طرق الفلسفة هقيوية، أما طره  الدهن ضإقواعه، ومةن جهةة 
أخةةةرخل تعطةةةه الفلسةةةفة حقةةةا ي  األشةةةياء :مةةةا هةةةه، وال هعطةةةه الةةةدهن إال متثةةةياًل اةةةا 

اليةةقانن "إن اسةةم الفلسةةفة خايةةة عوةةدهم  وختيةةياًل. هقةةقأب الفةةارايب دقةةاًل عةةن قةةدماء
ابلعلةةم الةةذي تتعقةة  ضيةةل حقةةا ي  األشةةياء  ةةذاما ال  ثااةةا، وهتقسةة  ضيةةل إىل إثاامةةا 

                                 
 5: 2( انظر فص  المقا  فيما بين الحكمة والشري ة من اتصا    1)

 .29( قضية التوفي  بين الدين والفلسفة   2)
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ابلداهني اليقيوية، ال   رد ا قوا ، أما انمل  واألداين ضطرهقهةا ب التفهةيم إقوةاعه 
 .(1)ومتثيله"

فالسةةةفة ضمةةةا هةةةق رأي وإذا :ادةةة  هةةةذأ انمسةةةفلة مةةةن انمسةةةا ي  انمهمةةةة عوةةةد ال
 الكودي ضيها هذا ما سفو حل ضيما اي 

 رأي الكودي ب هذأ انمسفلة 

قا  أن دذ:ر رأي الكودي ب مسفلة التقضية   ةني الةدهن والفلسةفة أ ةني أواًل 
 أهم األسااب ال  دضعتل لذل  وهه 

دعقة القةردن الكةرل ا دسةان إىل الاحةث العقلةه ب دفسةل وب الكةقن  – 1
 لل.من حق 

وانمتد ر آلايت القردن الكرل جيد الكث  من الءقاهد على ذل  وموها ققلل 
ُرونَ ﴿تعاىل   ُكمِت َأَضاَل تُةاِتص   .(2)﴾َوب  أَدُفس 

ِ َوإ ىَل اا اَةةاأب   ﴿ ِ َوإ ىَل السَّةَماء  َ:يِتةَف رُض َعة ِت َأضَةاَل هَوظُةُروَن إ ىَل ا    ة   َ:يِتةَف ُخل َقة ِت
َا ِت ِ َوإ ىَل   .(3)﴾اأَلرِت   َ:يِتَف ُسط َح ِت  َ:يِتَف ُدص 

ةت الف  اَلليِتة    َواأَلرِت    إ نَّ ب  َخلِت   السََّمَقات   ﴿ َوالِتُفلِتة   الَة   جَتِتةر ي ب   َوالوةََّهةار   َواخِت
َا هَوَفُع الوَّاسَ  ر     َة الَاحِت م  يَةا   ةل  اأَلرِتَ   َةعِتةَد َمقِت َو َةثَّ  اَوَما أَدَيأَب اَّللَُّ م َن السَّةَماء  م ةن مَّةاٍء ضََفحِت

ةر هف  الةري اَي    ض يَها م ن ُ: ي  َدا َّةةٍ  َ السَّةَماء   َوَتصِت ٍإ  َوالسَّةَحاب  انمَُسةهَّر   َةةنيِت َواأَلرِت   آلاَيٍت لي َقةقِت
 .(4)﴾هَةعِتق ُلقَن 

                                 
 ، د. محمد عبد اهلل دراز.62(   الدين، بحوث ممهد  لدراسة تاريخ األديان   1)

 .21(   سورة ال ارياط اآلية 2)

 .20: 17لغاشية من اآلية (   سورة ا3)

 .164(   سورة البقرة اآلية 4)
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وهذأ أمثلة من دايت :ث ة حتث العققأب على الوظر والاحةث ب اآلضةاق واألدفة  
مقن عمقًمةا إىل القةقأب أبن الفلسةفة ال تتعةار  مةع مما دضع الكوةدي  ة  والفالسةفة انمسةل

 الدهن.
ومن األسااب انمهمة أهًلا ال  دضع  الكودي إىل التقضية   ةني الةدهن  – 2

والفلسةةفة "إن الكوةةدي عةةام ضةةرتة مةةن حياتةةل ب عصةةر "انمتق:ةة " الةةذي قةةقي ضيةةل 
ن"  سةةةلطان ودفةةةقذ أهةةة  السةةةوة، ومةةةن انمعةةةروف أن احليةةةاة الفكرهةةةة ب عصةةةر "انمةةةفمق 

:اد  غ ها ب عصةر "انمتق:ة " ضانمةفمقن قةد ادتصةر للمعتيلةة الةذهن هةم أقةرب إىل 
الفالسةفة، أمةا انمتق:ة  ضكةان علةى خةالف ذلة م ألدةل سةادد أهة  السةوة، ومةن هوةا 

 -وقد عام ضرتة من حياتل ب عصةر انمتق:ة  –وجد الكودي إن من القاجب عليل 
لاحةةةةةةةقث، والدراسةةةةةةةات أن هةةةةةةةداضع عةةةةةةةن الوظةةةةةةةر العقلةةةةةةةه الفلسةةةةةةةفه أي تلةةةةةةة  ا

 .(1)الفلسفية"
واثلةةةث هةةةذأ األسةةةااب أن الكوةةةدي "قةةةد حلقةةةل األذخل  سةةةاب اشةةةتبالل  – 3
. وانمفكةر حةني هلحقةل األذخل  سةاب ضكةرة مةا وب دفة  الققة  هكةةقن (2)ابلفلسةفة

ْلفةات الة   حرهًصا على إ داء رأهل ضيها ُاوأب من جادال و ع  عةض الكتةب أو انم
الكوةدي الةذي خصةأ  عةض  . وهذا مةا :ةان مةن(3)نمسفلة"هاني ضيها رأهل ب هذأ ا

رسا يلل ب الكالإ ب هذأ انمسفلة. ضفه رسالتل إىل انمعتصم ابهلل هداضع عن الكودي 
عن الفلسفة وعن انمءتبلني هبا ، وهاني وجل احلاجة إليها وأهنا ال تتعار  مع الدهن 

                                 
 د. عااف ال راقي ا. دار الم ارف. 37(   م اهب فالسفة المشر    1)

 (   انظر المرجع الساب  نفس الصفحة.2)

(   ومن صور ه ا اإلي اف ين الكندي لموا صوار م لموا ألحمود بون الخليفوة الم تصوم  بواهلل 3)
ج لح هدفنا للحاسدين، وتآمر ضد  محمود ويحمد ابنوا موسو   صار مرمو  المكانة مما

بوون شوواكر لوودى الخليفووة المتوكوو ، فووأمر المتوكوو  بضوورب الكنوودي وسوومح البنووي شوواكر 
 .296   2باالستيالف عل  مكتبتح لكنح استردها فيما ب د. )موسوعة الفلسفة ( ج 



 

 
2031 

للةدهن ب عةدة دقةا   وقد  ىن خطتل ب الةدضا  عةن الفلسةفة و يةان عةدإ معار ةتها
 هه 

ا شةةادة ابلفلسةةفة لءةةرف مق ةةقعها، ومق ةةق  الفلسةةفة هةةق القجةةقد. وب  يةةان  – 1
ذلةة  هقةةقأب  "إن أعلةةى الصةةواعات ا دسةةادية مويلةةة وأشةةرضها مرتاةةة يةةواعة الفلسةةفة الةة  حةةدها 
 علم األشةياء ظقا يقهةا،  قةدر طاقةة ا دسةان م ألن غةر  الفيلسةقف ب علمةل إيةا ة احلة ، وب

 .(1)عملل العم  ابحل "
إن من علقإ الفلسفة  الفلسفة األوىل وهه ب الذروة من العلقإ قاطاة  – 2

وذل  ألن مق قعها هةق الةذات ا ايةة وجقدهةا ويةفاما وأضعااةا. وب  يةان ذلة  
هقةةقأب الكوةةدي  "وأشةةرف الفلسةةفة وأعالهةةا مرتاةةة الفلسةةفة األوىل أعةةىن علةةم احلةة  

 .(2)ح " األوأب الذي هق علة : 
إن انمااحةةةث الةةة  اهةةةتم الفالسةةةفة  دراسةةةتها هةةةه دفةةة  انمااحةةةث األساسةةةية  – 3

للةدهن ضكيةف هةةرضض  عةض علمةةاء الةدهن الفلسةفة وب  يةةان ذلة  هقةةقأب الكوةدي  "ضفةةه 
:ةة  انضةةع والسةةاي  إليةةل، علةةم األشةةياء ظقا يقهةةا علةةم الر ق يةةة، وعلةةم الفلةةيلة، و لةةة علةةم 

ول، واقتوةاء هةذأ  يًعةا هةق الةذي أتة   ةل الرسة  الصةادقة عةن والاعد عن :   ار واالحرتاس م
ه ج  ثواؤأ ضإن الرس  الصادقة يلقات ه عليها إمنةا أتة  اب قةرار  ر ق يةة ه وحةدأ و لةيوإ 
الفلةةةا ي  انمرتلةةةاة عوةةةدأ، وتةةةرك الرذا يةةة  انملةةةادة للفلةةةا ي  ضقاجةةةب إًذا التمسةةة  هبةةةذأ القويةةةة 

 .(3)سعى ب طلاها  باهة جهدان"الوفيسة عود ذوي احل ، وأن د

مُ ﴿وب تق يح ققأب ه تعاىل   ُ َدان   َوالوَّ ِت . هققأب الكوةدي  (4)﴾َوالءََّ ُر َهسِت

                                 
يبووو ريوود  ا. ماب ووة تحقيوو  د/ محموود عبوود الهووادي  25(   رسووا   الكنوودي الفلسووفية   1)

 .2القاهرة ا –حسان 

 .30(   المرجع الساب    2)

 .35(   المرجع الساب    3)

 (   سورة الرحمن من اآلية:.4)
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"ولعمري أن ققأب الصادق حممد يلقات ه عليةل نمقجةقد  يًعةا ابنمقةاهي  العقليةة 
فمةا ال  ال هدضعها إال من حرإ يقرة العق  واحتةد  صةقرة ااهة  مةن  يةع الوةاس ض

ويةةدقل، ذ جحةةد مةةا أي  ةةل وأدكةةر مةةا أتوأب ذوو الةةدهن  َمةةنِت دمةةن  رسةةالة حممةةد 
واأللااب ممن أخذ عول يلقات ه عليل ضظاهر اللعف ب متيييأ إذ هاط  ما هثاتةل 
وهةةق ال هءةةعر  ةةا أتةةى مةةن ذلةة  ، أو هكةةقن ممةةن جهةة  اللبةةة الةة  أتةةى هبةةا الرسةةقأب 

 –ألمساء ضيها والتصرهف واالشتقاقات اللقاي يلقات ه عليل، ومل هعرف اشتااأ ا
ضإهنا عامة لك  لبة الفلسفة إذا تثا  ابنمقاهي   –وإن :اد  :ث ة ب اللبة العر ية 

 العقلية ما أت   ل الرس .

والفلسةفة ب الوهاهةةة أشةةرف يةواعة ، ودراسةةتها واجاةةة علةى مةةن أقرهةةا ومةةن 
 .(1)أدكرها وهه تس  ب ر:اب الدهن خادمة لل

إن دراسةةة الفلسةةفة الزمةةة و ةةرورهة ألدصةةار الفلسةةفة ونمعار ةةيها علةةى  – 4
السقاءم ألن من أراد معار ة الفلسفة ُتا  إىل إقامة الداهني واألدلة على ذلة ، 
ا ملةةطرون  وعلةةم األدلةةة والداهةةني مةةن يةةحيح الفلسةةفة ، ضهصةةقإ الفلسةةفة أهًلةة

ادهن اقتواؤها، وذل  إهنم ال لدراستها، "وذل  ألدل اب طرار جيب على السوة انمل
 لقن من أن هققلقا إن اقتواؤها جيب أوال جيب، ضإن قالقا إدل جيب ، وجب طلاهةا 
عليهم، وإن قالقا إهنا ال جتب وجب عليهم أن ُلروا علة ذل ، وإن هعطةقا علةى 
ذل   رهةااًن، وإعطةاء العلةة والدهةان مةن قويةة علةم األشةياء ظقا يقهةا، ضقاجةب إذن 

 .(2)أ القوية أبلسوتهم والتمس  هبا ا طرارًا عليهم"طلب هذ

وب هذا الققأب من جادب الكودي رد على ما :ان هقاأب من أن الفلسفة إذا  
 :ان مصدرها اليقانن، والااحثقن ضيها ضالسفة وثويقن ضإدل جيب اال تعاد عوها.

                                 
 د. عبد الحليم محمود. 224(   انظر: التفكير الفلسفي في اإلسالم   1)

 .36(   رسا   الكندي الفلسفية   2)
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 املبحث الثالث

 مسألة حدوث العامل وقدمه وموقف "الكندي" منها
سفلة من أهةم انمسةا ي  الة  تواواةا انمتكلمةقن والفالسةفة علةى السةقاء ابلاحةث هذأ انم

والدراسةةة سةةقاء مةةوهم انمسةةلمني :فيلسةةقضوا الكوةةدي والفةةارايب وا ةةن سةةيوا، أو اليةةقانن :فرسةةطق 
وأضالطقن، ولكه دستطيع ضهم رأي الكودي ب هذأ انمسفلة ومدخل مقاضقتةل لفرهة  مةن هةذهني 

ُ :يف هدور اخلةالف  ةني القةا يلني ابلقةدإ وهةم الفالسةفة والقةا يلني ابحلةدوث وهةم  الفرهقني دُانيي 
انمتكلمني إذ أن الكودي قد استفاد من ح ة  انمتكلمةني ب تقرهةر رأهةل ب هةذأ انمسةفلة، وإذا  
:ةان انمتكلمةةقن هققلةةقن إن مةةا عةةدا ه مسةةاقق ابلعةدإ سةةاًقا زماديًةةا، ضةةإن الفالسةةفة قةةد ذهاةةقا 

عةةةد ه تعةةاىل غةة  مسةةةاقق ابلعةةدإ إال سةةاًقا ابلةةةذات، وإذا :ةةان الفالسةةةفة إىل القةةقأب أبن مةةا 
هققلقن ابمتوا  تقدهر ذات ُمَعطَّلَة عن الفع  مل تفع  ذ ضعل ، ضإن انمتكلمني هققلةقن إن هةذا 
ال هدأب على قدإ شهء  عيول من العامل ال األضالك وال غ ها وإمنةا هةدأب علةى ادةل مل هةيأب ضعةاالً، 

دل ضعاأب ألضعاأب تقةقإ  وفسةل، أو مفعةقالت حادثةة شةيًًا  عةد شةهء :ةان ذلة  وضةاًءا وإذا قدر أ
 .(1)هكن"  قجب هذأ احل ة مع الققأب أبن :  ما سقخل ه حمدث للقق :ا ين  عد أن مل

 وقد استدأب انمتكلمقن على حدوث العامل ظ   :ث ة موها 

 :التناهي فكرة -1

و:  عر  ب شهأ و:ة  زمةان متوةاٍأ و يان هذأ الفكرة أن :  شهأ ب العامل 
ذو أوأب، دءاهد ذل  حًسةا وعيةااًن، ضتوةاهه الءةهأ اةاهر  سةاحتل أبوأب جرمةل وأخةرأ 
و يمان وجقدأ وتواهه اليمان مقجةقد ابسةتًواف مةا اي موةل  عةد انما ةه وضوةاء :ة  وقة  

 ضهةق  عد وجقدأ، واستًواف دخةر اي  عةدأ، إذ :ة  زمةان هناهتةل اآلن وهةق حةد اليمةاديني

                                 
 .36  1( منهاج السنة النبوية ج1)
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هناهة انما ةه ومةا  عةدأ ا تةداء للمسةتقا  وهكةذا ا ةدأ هفةىن زمةان واي دخةر و:ة  مر:ةب 
مةةن أجةةياء متواهيةةة ذات أوا يةة  ضلةةي  هةةق شةةيًًا غةة  أجيا يةةل الةة  هوحةة  إليهةةا، وأجةةياؤأ 
متواهيةةة، ضاامةة  :لهةةا  ةةال شةة  متواهيةةة، والعةةامل :لةةل إمنةةا هةةق أشهايةةل وأما:وةةل وأزماهنةةا 

 .(1)لعامل :لل متواأ ذو أوأب"وحممقالما، ضا

 :الوجود في الم لو  عل  ال لة تقدم وجوب -2

إذا :ةان الةدلي  السةا   للمتكلمةني هقةقإ علةى ضكةرة التوةاهه ضةإن اةم أدلةة أخةةرخل  
موها ذهاهبم إىل أن معىن انمعلةقأب هةق انمتوقة  مةن العةدإ إىل القجةقد، أي مةن ال شةهء إىل 

قدات :لهةةا علةةى  ةةر ني  قةةدل مل هةةيأب، وحمةةدث شةةهء أو مةةن لَةةيِت  إىل أَهِتةة  ألن انمقجةة
لقجةةقدأ أوأب، ضالقةةدل هةةق انمتقةةدإ ب القجةةقد علةةى غةة أ، وقةةد هكةةقن مل هةةيأب وقةةد هكةةقن 
مستفتح القجقد دلي  ذل  قةقام  وةاء قةدل أي انمقجةقد قاة  احلةادث  عةدأ، وقةد هكةقن 

ْقة   انمقجةقد، وقةد انمتقدإ  قجقدأ على ما حدث  عدأ متقدًما إىل غاهةة وهةق ا ةدث انم
ةَدث هةق انمقجةقد  هكقن متقدًما إىل غ  غاهة وهةق القةدل جة  ذ:ةرأ ويةفات ذاتةل، وانمُحِت

 (2)عن عدإ"

ضما من ممكن ومعلةقأب إال وقةد سةا  وجةقدأ عدمةل سةاقيل ال جتتمةع مةع انمسةاققية 
إذ لق اجتمعةا للةيإ :قدةل لرًجةا مةن العةدإ ب حةاأب :قدةل مل هكةن ضيةل أي ب حةاأب وجةقدأ، 

لاداهة شاهدأ أبن إعطاء شهء لءهء ب دن :قن ذل  الءهء حاياًل للمعطه لةل إمنةا ضا
 هق حتصي  حاي .

ْثر التةاإ ب العةامل إمةا أن هكةقن أزليًةا أو حةاداًث  أما الفالسفة ضيققلقن أدوا إذا ضر ةوا أن انمة

                                 
ا المكتبوووة التوفيقيوووة  28، 27  1فصووو  فوووي الملووو  واألهوووواف والنحووو  البووون حووو م ج( ال1)

 القاهرة.

ا  41( التمهيد في الرد عل  الملحدة والم الة والرافضة والخوارج والم تزلة للباقالني  2)
 دار الفكر ال ربي.
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ْثر ْدي ب حاأب ثاقت أزليتل إىل الققأب  قدإ العةامل إذ جيةب عوةد وجةقد انمة التةاإ وجةقد  ضإن هذا ه
األثر معل، وب حاأب أتخرأ عول ذ وجقدأ مل    إما أن هكقن لت دد أمر أو عةدإ جتةدد أمةر ضةإن  

ْثرًا  إ وهذا خلف ْثر ب وجقد العامل لي  م    (1):ان لت دد أمر لليإ عول أن هكقن انم
وإذا :ةةان هةةذا التةةفخ  لعةةدإ جتةةدد أمةةر للةةيإ عةةن ذلةة  تةةرجيح أحةةد طةةرب انممكةةن 

ْثر ب وجةقد العةامل حةاداًث دقلوةا الكةالإ إىل علةة حدوثةل ممةا هلةيإ  دون مر  جح وإذا :ةان انمة
ْثر القةةدل مةةع عةةدإ وجةةقد األثةةر حمةةاأب  ْثر القةةدل ووجةةقد انمةة عوةةل ا دتهةةاء إىل وجةةقد انمةة

 لتهلف األثر وهذا ا اأب دءف من ضر  حدوث العامل  واًء أعلى رأخل الفالسفة.
ْثًرا ب ومعةة  هةةذا إهنةةم هةةذهاقن إىل ال قةةقأب أبن :ةة  مةةا ال ةةد موةةل ب :قدةةل تعةةاىل مةة

داثرأ إما أن هقاأب أدل :ان حاياًل ب األزأب، أو مل هكن حاياًل ب األزأب، ضإن :ان :  ما 
ْدخل هةذا إىل حصةقأب األثةر مةع حصةقأب  ْثرهةة حايةاًل ب األزأب ضإمةا أن هة ال  د موةل ب انم

ْدخل، ضةةإن أدخل لةةيإ مةةن دوامةةل دواإ األثةةر ْثر أو هةة ، وإن مل هةةقد :ةةان وجةةقدأ مةةع عةةدإ انمةة
تلةة  اآلاثر جةةا يي ضاختصةةام وقةة  مةةا ابلقجةةقد دون الققةة  اآلخةةر إمةةا أن هتققةةف علةةى 

 اختصايل أبمٍر ما ألجلل :ان هق أوىل  قجقد ذل  األثر.
ْثرهةةة وهةق مةةا   وإمةا أال هكةقن :ةةذل ، ضةإن :ةةان األزأب  :ةان ذلة  انمهصةةأ معتةدًا ب انم

ْثرهة مةا :ةان حايةالً ب األزأب و:وةا قةد :ان حايالً قا  ذل  القق   ضإًذا :  ما ال د مول ب انم
ضر ةةواأ حايةةالً وهةةذا خلةةف، وإن :ةةان الثةةاين :ةةان ذلةة  ترجيًحةةا ألحةةد طةةرب انممكةةن  ةةدون 
مرجح وهق حماأب، هذا إذا قلوا إن :  ما ال  د مول :ان حايةالً ب األزأب أمةا إذا قلوةا أن :ة  مةا 

ْثر أوال هفتقةةر،  :ةةان حايةةالً ب األزأب ضحدوثةةل ب الالهةةياأب  عةةد أن مل هكةةن إمةةا أن هفتقةةر إىل مةة
ضإن مل هفتقر ضقد حدث انممكن ال عةن مةرجح، وإن اضتقةر دقلوةا الكةالإ إىل :يفيةة إحةداث تلة  

 .(2)األمقر وهليإ التسلس  وهق حماأب"

                                 
 للتراث. ا المكتبة األزهرية 160( انظر: حاشية الكلنبوي عل  شر  جال  الدين الدادني  1)

ا دار الجيووو  ا األولووو   47( كتووواب األرب وووين فوووي يصوووو  الووودين لإلموووام فخووور الووودين الووورازي  2)
 لإلمام يبي حامد الغزالي ا. دار الم ارف. 110م، تهافط الفالسفة    2004هو 1424
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 وقد رد انمتكلمقن على هذا الدلي  وضودوأ من أوجل :ث ة موها  

 الوقوط فوي حودث إنموا ال والم إن تقوو  ين يمنوع ما هنا  ليس -1
 الوقووط  لوو  فووي بإيجوواد  ت لقووط ت ووال  اهلل إرادة ألن الم ووين،

 ت لقووط لمووا ا يقووو  ين ألحوود ولوويس األوقوواط، موون غيوور  دون
 األوقووواط، سوووا ر دون الوقوووط  لووو  فوووي ال وووالم بإحوووداث اإلرادة
 اقتضووط المخصوصووة وماهيتهووا ب ينهووا اإلرادة تلوو  ألن و لوو 

 .ُت ل  ال والماهياط الوقط،  ل  في ال الم بإحداث الت لي 

 القوديم علموح كان ثم ومن الجز ياط بجميع عالم ت ال  اهلل ين -2
 األوقواط سوا ر دون م وين وقوط فوي سويوجد ال والم بأن مت لقنا
 اإلرادة ت لقووط ولوو ل  ال لووم وقوط علوو  بالشوويف تت لوو  فواإلرادة
 .غير  دون م ين وقط في ال الم بإحداث

 ال بحكموووة اخوووت  الوقوووط  لووو  إن: يقوووا  ين يجووووز ال لموووا ا -3
 الوقوط ه ا في ال الم إحداث ت ال  اهلل خص  بسببها ن لمها
 .الماالبة ه   سقاط قا منا االحتما  ه ا كان وا  ا بال اط،

 عوون عبووارة اإلحووداث ألن محووا ؛ األز  فووي ال ووالم إحووداث إن -4
 ال ودم سب  يستدع  و ل  م دومنا، كان ين ب د موجودنا ج لح
 بينهموا الجموع كوان ثوم ومون بالغير المسبوقية نف  هو واألز 
 .محاالن 

 ثون ممتن نوا، كوان بو  ممكننوا، كوان ما الوقط  ل  قب  ال الم ين -5
 .الوقط  ل  في ممكننا انقلب

 علووو  المقووودورين يحووودا يووورجح ين يمكنوووح المختوووار القوووادر ين -6
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 .(1)اآلخر عل  المقدورين يحدا يرجح مرجح غير من اآلخر
ولكةةن الفالسةةفة هةةرون أن احل ةة  السةةا قة مردهةةا ر ب واقةةع األمةةر ر إىل شةةهء 
واحد هق  أن :  ما ال د مول ب إجياد العةامل مل هكةن مقجةقًدا ب األزأب وُةاولقن ب ردهةم 
علةى انمتكلمةةني إ طةاأب ذلةة  األمةر وهوتقةةد انمتكلمةقن الفالسةةفة ب هةذأ انمسةةفلة مةن وجةةل 

ْدخل إىل عةدإ حةدوث شةهء مةن دخر هق  إن قةقأب الفالسةفة  ابلقجةقد األزحي للمكوةات هة
التبةة ات ب العةةامل وهةةذا خةةالف القاقةةع انمءةةاهد، هقةةقأب الةةرازي ب تق ةةيح هةةذأ انمسةةفلة  
"إدل هليإ عن ققأب الفالسفة عدإ حصقأب شهء من التبة ات، ألدةل هلةيإ مةن دواإ واجةب 

قأب األوأب دواإ انمعلةةقأب الثةةاين... القجةةقد أزاًل وأ ةةدًا دواإ انمعلةةقأب األوأب، ومةةن دواإ انمعلةة
 .(2)إىل دخر انمراتب ضيليإ إال ُص  ب العامل شهء من التب ات وهذا خالف احل "

ضالقا يلقن ابحلدوث هققلقن للقا يلني ابلقدإ  "إذا :ان ه تعاىل مل هيأب جقَّاًدا خالًقا 
أ؟ ضةةإن قلةةتم هةةق قةةدميًا ب األزأب ضكيةةف وجةةدت احلةةقادث ب العةةامل اعةةن قةةدل أإ عةةن غةة  

خالقها وعول يدر وجقدها ضقد قلتم أبن الُقدل خل  ا دث وأراد خلقل  عةد أن مل هةرد، 
وإن قلةةتم إن غةة أ خلةة  احلةةقادث ضقةةد أشةةر:تم  عةةدما ابلبةةتم ب التقحيةةد لقاجةةب القجةةقد 

 . (3) ذاتل"

 جةةقاد ومةةن األدلةةة الةة  اسةةتود إليهةةا الفالسةةفة ب القةةقأب  قةةدإ العةةامل  إن ه تعةةاىل
 ذاتل، وجقدأ قدل، و:ذل  علمل وقدرتل ضيليإ أن هكقن وجقد العامل قدميًا وب  يان هذا 
الةةدلي   قةةقأب أ ةةق الد:ةةات الابةةدادي  والقةةا يلقن  قةةدإ العةةامل قةةالقا إن خةةال  العةةامل مل هةةيأب 

ا عانمًةةا مقجةةقًدا قةةادرًا ال هع ةةي، وجةةقَّاًدا ال هاهةة ... وإذا :ةةان ه تعةةاىل ضيمةةا مل هةةيأب قةةادرً 

                                 
ومووا  115، انظوور تهافووط الفالسووفة   48: 46( كتوواب األرب ووين فووي يصووو  الوودين  1)

 ب دها.

 .53لساب   ( المرجع ا2)

، 44  3( الكتاب الم تبر في الحكمة اإللهية ألبي البركان هبة اهلل بن علي بون ملكوا ج3)
 لبنان. –جبي   –. ا. دار بيبليون 45



 

 
2038 

جقاًدا ضهق ضيما مل هيأب خالًقا مقجًدا، والعامل انمهلقق الذي هق مادهل ومقجدأ مل هيأب مول 
مقجةةقًدا، وال هتصةةقر أو ال هعقةة  أن هتقةةدإ وجةةقد العةةامل مةةدة هكةةقن ه تعةةاىل ضيهةةا غةة  
 مقجد وال خال ،    عاطاًل معطاًل من اخلل  وهق القادر الذي مل هع ي، وااقاد الةذي مل

  (2).(1)هاه  ضكيف جيقز أن هقاأب إدل  قى مدة غ  متواهية مل  ل  ضيها  دأ ضهل "

وقد ذ:ر هذأ الفكرة أهًلا ا ن طفي  ب ققلل  إن العامل إذا :ان حةاداًث ضةال  ةد لةل 
من حُمِتد ث، وهذا ا دث الذي أحدثل نماذا أحدثل اآلن ومل ُدثل قا  ذل ؟ الطارا طةرأ 

غ أم أإ أن التب  حدث ب ذاتل، ضإذا :ان ضما الذي احةدث ذلة   عليل وال شهء هواك
 .(3)التب "

ضاليمةةان عوةةد الفالسةةفة قةةدل وه مادعةةل وخالقةةل ومتقةةدإ عليةةل تقةةدًما ابلةةذات ال 
ابليمان أو انمدة وب  يان ذل   ققأب ا ن سيوا  أدل ال د من وجقد حر:ة أزليل ال ةد اةا ب 

ها الفالسةفة انمسةلمقن مةن الفلسةفة اليقانديةة وعلةى األخةأ وهذأ الفكرة أخةذ (4)اليمان
ضلسةةفة أرسةةطق الةةذي هقةةقأب أبن حر:ةةة العةةامل أزليةةة ا دهةةة ونمةةا :ةةان اليمةةان هةةق مقةةدار هةةذأ 
احلر:ةة ضهةق أهًلةا أزحي أ ةدي وإذا :ةان هةةذا هةق رأخل معظةم الفالسةفة انمسةلمني ب مسةةفلة 

 قدإ العامل وحدوثل ضما هق رأخل الكودي ضيها؟

 ما سوذ:رأ ب السطقر التالية  هذا
 رأى الكندي يف هذه املسألة

                                 
. ا. مكتبوة 45( انظر: نهاية اإلقدام في علم الكالم للشهرسوتاني تحقيو : الفررجيووم،  1)

 القاهرة. –زهران 

ا دار ومكتبووة  28  3إللهيووة ألبوو  البركوواط البغوودادي ج( الكتوواب الم تبوور فووي الحكمووة ا2)
 هو. 1358 1بيليون _ جب  لبنان ا

 ( حي  بن يقظان.3)

 ، د/ سليمان دنيا،ا دار الم ارف.85  3( اإلشاراط والتنبيهاط ج4)
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تكلةةةم الكوةةةدي عةةةن هةةةذأ انمسةةةفلة ب رسةةةا يلل وخايةةةة رسةةةالتل ب "حةةةدود األشةةةياء 
ورسةةقمها" ورسةةالتل ب "وحداديةةة ه وتوةةاهه جةةرإ العةةامل "ورسةةالتل" ب إهلةةا  توةةاهه جةةرإ 

ا إىل القةقأب ظةدوث العةامل العامل حيث و ع  عض انمقدمات أو األضكار ووي  مةن خالاة
ومن هذأ انمقدمات أو األضكةار ضكةرة "التوةاهه" وهةذأ الفكةرة :ادة  األسةاس الةذي  ة  

 عليل الكودي رأهل ب إثاات حدوث العامل وهذأ انمقدمات هه 

 .متساوية شيف من يعظم شيف منها ليس التي األجرام -1
 .والقوة بالف   واحدة نهايتها بين ما يب اد المتساوية األجرام -2

 .لح نهاية ال ليس النهاية و و -3

 كوووان جووورم منهوووا واحووود   علووو  زيووود إ ا المتسووواوية األجووورام وكووو  -4
 .الجرم  ل  عليح يزاد ين قب  كان مما يعظم وكان يعظمها،

 عنهموا الكوا ن الجورم كوان ُجِم وا إ ا ال ظوم متنواهيي جرمين وك  -5
 .(1)ال ظم متناهي

ْ:ةةد الكوةةدي و عةةد ذ:ةةر هةةذأ انمقةةدمات الادههيةةة الةة  تةة دأب علةةى حةةدوث العةةامل ه
 استداللل  تقرهرأ أن إثاات عك  هذأ انمقدمات مستحي  عقاًل وب تق يح ذل  هققأب  

"ضإن :ان جرإ ال هناهة لل، ضإدل إذا ُضص   مول جرإ متواهه العظةم ضةإن الاةاقه  إمةا 
ع ظَةم ضإدةل إذا أن هكقن متواهه الع َظم، وإمةا ال متوةاهه العظةم، ضةإن :ةان الاةاقه متوةاهه ال

زهد عليل انمفصقأب مول انمتواهه العظم :ان اارإ الكةا ين عوهمةا متوةاهه العظةم وهةذا حة  
 وهق خالف انمفرو .

وإن :ان الااقه ال متواهه العظم ضإدل إذا زهد عليةل انمفُصةقأب موةل، يةار أعظةم ممةا  

                                 
 .158( رسا   الكندي الفلسفية  1)
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ا الهناهةةة لةةل :ةان قاةة  إن هةةياد عليةةل أو مسةةاواًي لةةل، ضةةإن :ةةان أعظةةم ممةةا :ةةان، ضقةةد يةةار مةة
 أعظم من دفسل أي مما ال هناهة لل وهذا ابط .

وإن :ةةان لةةي  أبعظةةم ممةةا :ةةان قاةة  أن هةةياد عليةةل، ضقةةد زهةةد علةةى جةةرإ جةةرإ دخةةر 
 ومع ذل  مل حتدث زايدة ب اارإ األوأب ومعىن ذل  مساواة الك  لل يء وهذا ابط .

 ومن ذل  هتاني لوا أدل ال ميكن أن هكقن جرإ ال هناهة لل.

هذا انمثاأب هوطاة  علةى :ة  مةا هةق حممةقأب ب ااةرإ أهًلةا إذا األشةياء ا مقلةة ب و 
، واارإ واليمةان واحلر:ةة متالزمةة، ألن ااةرإ جةقهر ذو (1)انمتواهه متواهية أهًلا ا طرارًا

أ عاد ثالثة  الطةقأب والعةر ، والعمة  ضهةق إذن مر:ةب، والرت:يةب حر:ةة، واحلر:ةة إًذا إمنةا 
ضإن :ان جرإ :ادة  حر:ةة وإن مل هكةن جةرإ مل هكةن حر:ةة، واليمةان إمنةا  هه حر:ة اارإ،

هق مدة تعدها احلر:ة أو مقياسها احلر:ة، ضإن :اد  حر:ة :ان زمان وإن مل تكةن حر:ةة مل 
هكةن زمةان، ضةةاارإ واليمةان واحلر:ةةة إًذا ال هسةا   علةها  عًلةةا ب ا دي يةة ضهةةه مًعةا، وهةةه 

 متواهية وهه لذل  حادثة.
كوةدي دلية  خةام  توةاهه اليمةان ميكةن تاسةيطل :ةاآلي  لةق ضر ةوا أن اليمةان ولل

غةةة  متوةةةاأ ب انما ةةةه ضمعةةةىن ذلةةة  أدوةةةا لةةةق ضر ةةةوا جةةةداًل أدوةةةا دسةةة  مةةةن اآلن ر رجةةةقً  
القهقةةري ر مةةع اليمةةان ب ما ةةية نمةةا ادتهيوةةا إىل هناهةةة، إًذا مةةن اآلن إىل مةةا ال هناهةةة لةةل ب 

ي ع ليةل أو هُةقِتطةع و هوتهةه وإذا يةدق ذلة  ضإدةل هصةدق  ةرورة  انما ه ال ميكن أن هُةقِت
أدل ال ميكن أن هقطع من ال هناهة لل ب اليمن ب انما ه ح  هتواهه إىل اآلودةة احلا ةرة، 

 .(2)ومادموا قد ويلوا إىل اآلودة احلا رة ضمعىن ذل    رورة أن اليمن لل مادأ"
 وثل  تعلي  على رأخل الكودي ب مسفلة قدإ العامل وحد

هادوا أن الكودي ب تواولل اذأ انمسفلة مل  ل   ني الةدهن والفلسةفة أو ُةاوأب أن 

                                 
 .159( رسا   الكندي الفلسفية  1)

 .162، انظر: رسا   الكندي الفلسفية  226 ( التفكير الفلسفي في اإلسالم 2)
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هقضي ةةة   يوهمةةةا ضالةةةدهن هقةةةقأب إن العةةةامل خلقةةةل ه سةةةاحادل وتعةةةاىل مةةةن العةةةدإ وه سةةةاحادل 
ةُر  ُهةَق اأَلوَّأبُ ﴿وتعةاىل   ق وهةذا ا  ةدا  هة (2)﴾ َواألرِت   َةد هُع السَّةَمَقات   ﴿ (1)﴾َواآلخ 

اخللةة  مةةن العةةدإ أي إجيةةاد الءةةهء مةةن ال شةةهء، أو إجيةةاد غةة  مسةةاقق  ةةادة أو زمةةان أو  
:مةةا هقةةقأب الكوةةدي أتهةةي  األهسةةات عةةن لةةي ، ومةةن القا ةةح أن رأخل الكوةةدي ب هةةذأ 
انمسةةفلة  تلةةف عةةن رأخل أرسةةطق ضيهةةا "الةةذي أثاةة  توةةاهه العةةامل مةةن حيةةث انمكةةان، لكوةةل 

 وأن اليمةان قةدل ومةن ذ غة  متوةاأ ممةا أدخل ابللةرورة قاأب  عدإ وجةقد  داهةة زمويةة للعةامل
إىل ققلل  قدإ انمتحرك أي ااسم  عىن أدل من الةالزإ عوةدأ قةدإ هةذا العةامل انمةادي وهةذا 

علةى أسةاس توةاهه ااةرإ (3)ما خالفل الكوةدي لالفةة  مةة موتهيًةا إىل القةقأب ظةدوث العةامل
 واليمان واحلر:ة.

هسا  أحدوا اآلخر ونما :اد  :لها متواهيةة وخصقًيةا نمةا  وأهنم مقجقدون مًعا ال 
:ةةان اليمةةان ال ميكةةن أن هكةةقن ال متواهيًةةا ضةةإن مةةدة وجةةقد العةةامل متواهيةةة ضالعةةامل حةةادث 
ة وذل  أدل على حني أن أرسطق هوكر أن هكقن  ضالكودي هوا  الف أرسطق لالفة يُر

احلر:ةةة،  ةةد الكوةةدي هقةةرر أن  احلةةدوث انمطلةة  حر:ةةة، ألن ذلةة  هقتلةةه شةةيًًا تةةتم ضيةةل
ا  دا  أو احلةدث انمطلة  لل سةم هقةرتن ظر:تةل، وهةق  ةذل  هكةقن متفًقةا ب هةذا الةرأي 
مع انمادأ األ:د ب ا سالإ وهق أن ه خل  هذا العامل انمادي خلًقا إ داعًيا غ  مساقق 

 . (4) ءهء سقاء :ان زمااًن أو غ أ

                                 
 .3( سورة الحديد من اآلية 1)

 ( سورة الحديد من اآلية.2)

برترانودرس ، ترجموة  1، انظر: تاريخ الفلسفة الغربيوة ج72( م اهب فالسفة المشر   3)
 .323، 322د/ زكي نجيب محمود  

 .73( انظر: رسا   الكندي الفلسفية  4)
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 املبحث الرابع

 وجود اهلل تعاىل ووحدانيته
 أواًل  وجقد ه تعاىل 

إذا :ان العةامل حةاداًث ضمعةىن ذلة  أن لةل  داهةة ومةا داإ لةل  داهةة ضال ةد مةن حُمِتةد ث 
اخرجةل مةةن العةةدإ إىل القجةةقد هقةةقأب الكوةةدي  عةد إثااتةةل حةةدوث العةةامل وتواهيةةة مةةن حيةةث 

 جرمل وحر:تل وزمادل  
ةةد ث "ضةةاارإ  إذا حُمِتةةَدث ا ةةطرارًا،  ةةَدثِت انمُحِت ةةَدث ،إذ انمُحِت ةةد ثِت حُمِتةةد ث انمُحِت وانمُحِت

ضالفع  احلقي ه األوأب  "أتهي  األهسات  (1)من انملاف، ضلك  حُمِتد ث ا طرارًا عن لي "
عن لي " خام ابهلل تعاىل ولي  لب أ وهعرف الكودي "ا  دا  أبدل  إاهار الءهء عةن 

 .(2)لي 
  ب إثااتةل وجةقد ه عةي وجة   ة  هةذ:ر ومل هقتصر الكودي علةى هةذا الةدلي  ضقة

دليةة  دخةةر حتةةدث عوةةل القةةردن الكةةرل ب الكثةة  مةةن دايتةةل وهةةق الوظةةر ب للققةةات ه 
وأتم  هذا التد   ا كم سقاء ب العامل ا ي   وا أو ب أدفسوا، ضكمةا أن أاثر التةد   ب 

أاثر التةد   ب العةامل :لةل الادن ا دساين تةدأب علةى وجةقد مةد ر ضيةل غة  مر يةه، ضكةذل  
 تدأب على وجقد مد ر لل ال هُرخل وب تق يح ذل  هققأب الكودي 

"إن ب الظةةةاهرات للحةةةقاس ألو ةةةح الداللةةةة علةةةى تةةةد   مةةةد ر أوأب لكةةة  مةةةد ر، 
وضاعاًل لك  ضاع  ومكقاًن نم  مكقن، وأواًل لك  أوأب وعلة لك  علة، نمن :ادة  حقاسةل 

:ادةة  مطالاةةةل وجةةدان احلةة ... وغر ةةةل ا سةةواد للحةةة  اآلليةةة مقيةةقلة أب ةةةقاء عقلةةل، و 
واستوااطل واحلكم عليل وانمذ:َّه عودأ ب :  أمةر شة ر  يوةل و ةني دفسةل العقة ، ضةإن مةن  

                                 
 .76لفلسفية  ( رسا   الكندي ا1)

 .227( انظر: التفكير الفلسفي في اإلسالم  2)
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:ان :ذل ... ضإن ب دظم هذا العامل وترتيال وضع   علل ب  عض، وادقياد  علل لاعض، 
  ضاسةد، وثاةات :ة  اث ة ، وإتقان هيًتل على األمر األيلح ب :قن :ة  :ةا ين وضسةاد :ة

وزواأب :  زا ي  ألعظم داللة على اتقن تد  ، ومع :  تد   مد ر، وعلةى احكةم حكمةة 
 .(1)ومع :  حكمة حكيم" -

و ةةةذل  دةةةري الفةةةرق وا ةةةًحا  ةةةني عالقةةةة ه ابلعةةةامل عوةةةد أرسةةةطق وعوةةةد الكوةةةدي 
عةامل هتعءة  ا لةل ضفرسطق هرخل أن ا لل ال شفن لةل ابلعةامل علةى الةرغم مةن أدةل مقجةدأ، وال

من غ  أن ا ةل انمعءةقق للعاشة  أمةا الكوةدي ضيهةالف أرسةطق ب هةذا الةرأي وهقةقأب ر 
إن ه متصف  صفات ا  دا  وا رادة احلكيمة الفعالة الساري ضعلهةا ب  -متفثًرا  دهول 

الكةةةةقن والتةةةةد   الءةةةةام  والعواهةةةةة الدا يمةةةةة مةةةةن جادةةةةب ه للكةةةةقن، و:ةةةةذل  اسةةةةت ا ة 
 ت من جاداها ل رادة انمادعة وذل  ،رايهنا.الكا يوا

على سون اخلل  وشهادما  ذل  نموظمها احلكيم، وهكذا ُ  حم  التحرهة  عوةد 
أرسطق ا  دا  عود الكودي، وُ  حم  عء  الكا يوات انمادهةة  ر:هةا عاادمةا وشةهادما 

دايت القةةردن  . وهةةق الةةذي ذ:رتةةل  عةةض(2)نمقجةةدها وإسةةالإ الكا يوةةات :لهةةا هلل عةةي وجةة 
ُبقنَ الكرل مث  ققلل تعاىل   َر د هن  اَّللَّ  هَةاةِت َلَم َمن ب  السََّمَقات   َأضَةَبيةِت عاً  َوَلُل َأسِت  َواأَلرِت   َطقِت

َوإ لَيِتل  هُةرِتَجُعقنَ  وََ:رِتهاً 
(3)  ٍُء  َوَمةن ض ةيه نَّ  َواأَلرِت ُ  ُتَساي ُح َلُل السََّمَقاُت السَّاِتع َوإ ن مي ةن َشةهِت

د أ  إ الَّ هُ  َمِت ا يَحُهمِت إ دَُّل َ:اَن َحل يماً َغُفقراً  َساي ُح ظ  َقُهقَن َتسِت      (4)َوَلك ن الَّ تَةفِت

                                 
 .80( رسا   الكندي الفلسفية  1)

 .80( انظر: رسا   الكندي الفلسفية  2)

 .82( سورة آ  عمران اآلية 3)

 .44( سورة اإلسراف اآلية 4)
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ا: وحدانية اهلل تعاىل

ً
 ثاني

أوأب يفات ه تعاىل عود الكودي    وعوةد العلمةاء انمسةلمني عمقًمةا هةه أن ه 
ان ذلة  هقةقأب الكوةدي  "لةق  تعاىل واحد ب ذاتةل واحةد ب يةفاتل واحةد ب أضعالةل وب  ية

:ان هواك أ:ثر مةن إلةل واحةد ضاعة  ماةد ، لكةادقا  يًعةا مءةرت:ني ب شةهء هعمهةم وهةق  
:قهنم  يًعا ضاعلني، و:ادقا :ذل  لتلفني ظاأٍب ما، وإًذا هكقن :  واحد موهم مر:ًاا مةن 

:ي ةب، و:ةان شهء عاإ وشهء خام، ونما :ان انمرَ:َّةب ُتةا  ظكةم اللةرورة العقليةة إىل ُمرَ 
مةةن انمسةةتحي  أن هسةة  ذلةة  إىل غةة  هناهةةة، ضةةال  ةةد مةةن ضاعةة  أوأب واحةةد غةة  متكثةةر 
ساحادل وتعاىل عن يفات انملحدهن علًقا :ا ًا، ال هءال خلقل، ألن الكثرة ب :  اخللة  
وليس  ضيل  تلم وألدل ُماِتد   وهم ُماِتَدُعقن، وألدةل دا يةم وهةم غة  دا يمةني، ألن مةا تاةدل  

 .(1)لل، وما تادأب ضهق غ  دا يم"أحقا

والكوةةدي ب ذلةة   ةةالف أرسةةطق وأضالطةةقن ألن األوأب معةةدد ضيمةةا هتعلةة  اب ةةرك 
األوأب "ألدل هثا  ،ادب احلر:ة األوىل الدا يمةة الصةادرة عةن ا ةرك األوأب حر:ةات أخةرخل 

" وهوةةاك دفةة  العةةدد مةةن ا ةةر:ني اأُلَوأب 55" أو "47أزليةةل خايةةة للسةةيارات عةةددها "
األزليةةني قةةردهن عةةن انمةةادة غةة  حمةةر:ني علةةى رأسةةهم ا ةةرك األوأب الةةذي هةةق ماةةدأ حر:ةةة 

 .(2)سا ير األشياء"

وهةةةذا الكةةةالإ  رجةةةل عةةةن التقحيةةةد وهةةةق ب هةةةذا هكةةةقن قةةةد   ةةةع عقيةةةدة اليةةةقانن 
الءةةعاية الةة  جتعةة  الكقا:ةةب أاةةل العتقةةادأ أن ه هفعةة   ةةرورة ال اختيةةارًا وأن الفاعةة  

 (3) ود  فع  واحد.اللرورخل حمد

                                 
 .79( رسا   الكندي الفلسفية  1)

 د/ حامد الخول . 184( الفكر الفلسفي عند اليونان مدارسة ورجالة  2)

 .185( المرجع الساب   3)
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أمةا الثةةاين وهةق أضالطةةقن ضةال  ةةد هةةذا الةدلي  علةةى وحداديةة ه تعةةاىل عوةةدأ "ألن 
دظرهتةةل ب انمثةة  وب الكا يوةةات الروحاديةةة ومةةا اةةا مةةن يةةفات وضعةة  جتعةة  التقحيةةد عوةةدأ 

 .(1)مءقًشا"

 . (2)ضانمث  عود أضالطقن هه حقا ي  خالدة أزليل أ دهة ال تفسد

                                 
 .80( رسا   الكندي الفلسفية  1)

، انظووور: فوووي تووواريخ الفلسوووفة 162( الفكووور الفلسوووفي عنووود اليونوووان مدارسوووة ورجالوووة  2)
د. عوووووض اهلل حجووووازي، د/ محموووود السوووويد ن وووويم ا. دار  125، 124اليونانيووووة   

 الاباعة المحمدية بالقاهرة.
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 ساملبحث اخلام

 املعرفة عند الكندي بني األصالة والتقليد
إذا تتاعوا  رهه الفكر الفلسفه  د أن "السقضسطا  ييني :ادقا أوأب من وجل الوظر 
ظةة  إىل مااحةةث انمعرضةةة وحةةدودها، ضةةفاثروا مءةةا:  مهمةةة واعملةةقا ااةةدإ حةة  ب ا سةة  

  إىل الظهةقر مسلمات العق  ح  استحاأب قياإ العلم، األمر الذي دضع  ءهصية سقرا
للدضا  عن العلم ومق قعيتل  طرهقتل اادلية ال  :اد  تستهدف و ع التعرهفات لكةه 
هققإ العلم وتصح انمعرضة، وسار :  مةن أضالطةقن وأرسةطق ب دفة  الطرهقةة :ة  أبسةلق ل 

 . (1)اخلام لتثاي  دعا يم انمعرضة ومتحيأ أدواما

اليقاندية ودةت  عوهةا مةذاهب لتلفةة وإذا :اد  هذأ انمسفلة قد أث ت ب الفلسفة 
 -ضما هق مققف الكودي موها وه  أتثر ابلفلسفة اليقاندية ب هةذأ انمسةفلة أإ :ةان لدهوةل

 أتث  عليل ضيها هذا ما ستعرضل ضيما اي. -وهق الفيلسقف انمسلم

 انمعرضة عود الكودي 

تهةةةا وعمقمهةةةا ختتلةةةف معرضةةةة ا دسةةةان مةةةن انحيةةةة  دالمةةةا، وقيمتهةةةا وثاامةةةا، وضرده
 وهقاا ضما مققف الكودي من هذأ األشياء هذا ما ستق حل ضيما اي 

مةةن انمعةةروف أن دالت أو وسةةا ي  انمعرضةةة ا دسةةادية أو مصةةادر انمعرضةةة ا دسةةادية 
 ثالثة  احل ، والعق ، وا ااإ أو ا شراق.

 أما احل   

َحة َّ غة  اث ة  ضهةق ب ضهق دلل انمعرضةة احلسةية وهةذأ انمعرضةة  غة  اث تةةم ألن انمُ 
تادأب ابستمرار أبحد أدقا  احلر:ات وتفا   الكمية ضيل ابأل:ثر واألقة  والتسةاوي وغة  

                                 
 د/محمد عل  يبو ريان ا دار الم رفة الجام ية. 219حثها  ( الفلسفة ومبا1)
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التسةةةاوي، وتبةةةةاهر الكيفيةةةةة ضيةةةل ابلءةةةةايل واألشةةةةد واأل ةةةعف ضهةةةةق ب زواأب دا يةةةةم وتبةةةة  
 مستمر.

وهذأ انمعرضة تتم عن طرهقة مااشرة احلة  للمحسةقس ذ ُةدث دةق  مةن ا دراك 
تق  من احل  إىل الققة انمصقرة ذ هوتق  إىل القةقة احلاضظةة ب الةوف ، وانمَُحة ا هتمثة  هو

 وهتصقر ب الوف  ا دسادية ضلل يقرة مقجقدة ب الوف  وهق دا يًما ذو طايعة مادهة.

وهةةذأ انمعرضةةة معرضةةة اويةةة ألهنةةا ال تصةةقر تصةةقهًرا دقيًقةةا ماهيةةة األشةةياء ضةةا دراك 
 ا لعدإ ثاات مق قعل من حيث الكم ومن حيث الكيف.احلسه غ  اث   دظرً 

 :العقلي اإلدراك -1

إذا :ةةان ا دراك احلسةةه هةةق أ سةة  وأوأب مراحةة  اتصةةاأب الةةوف  ابلعةةامل اخلةةارجه 
ضكيةف هةتم إدراك الكليةات أو انمعةاين؟ هقةقأب الكوةدي إن هةذا الوةق  مةن انمعرضةة هةتم عةن 

 للوف ، ولي  لل يقرة حتةتفع هبةا طره  العق  وغ  مقجقد وجقًدا حسًيا، ولي  متمثالً 
 احلاضظةم وذل  ألن الذي هتمث  للوف  إمنا هق الءهء ا سقس،

وا دراك الكله هق جترهد وطر  لألعةرا  اليا يلةة انمتبة ة وإ قةاء للمءةرتك العةاإ، 
ضحيومةةةا دةةةدرك معةةةىن ا دسةةةادية ضةةةذل  هةةةتم  ت رهةةةدها مةةةثاًل عةةةن اللةةةقن والطةةةقأب والقصةةةر 

ة، وهتاقى  عةد ذلة  الت رهةد  احليقاديةة، والواطقيةة، ووةا القةدر انمءةرتك والسموة والوحاض
 العاإ  ني  يع أضراد ا دسان.

ضإذا جةردان معةىن ا دسةادية مةن :ة  مةا هةق حُمَة ي ضةال يةقرة اةا تتمثة  ب الةذهن، 
 وإذا :  مةا :ةان هيقالديًةا  ضإدةل مثةاحي، ميثلةل احلة  الكلةه ب الةوف ، أمةا الةالي ال هيةقال
اةةةا، وال تقةةةارن اايةةةقحي، ضليسةةة  تتمثةةة  ب الةةةوف   تةةةًل، وإمنةةةا دُق ةةةرَّ هبةةةا نمةةةا هقجةةةب ذلةةة  
ا طرارًا، ضمن ظث األشياء ال  ضةقق الطايعةة وهةه الة  ال هيةقال اةا وال تقةارن اايةقحي، 

 ضلن جيد اا م ثِتاًل ب الوف  وإمنا جيدها ابألظاث العقلية. 

ليدر:ل عن هذا  -مع أدل وا ح عقلًيا –نمعققأب و واًء على ذل  من هطلب متث  ا
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الطره ، هعمى عن انمعققأب :بءاء عةني القطةقا  عةن دية  األشةهام الايوةة القا ةحة لوةا 
ب شةةعا  الءةةم  واةةذا اخللةة   ةةني ا سةةقس الةةذي هتمثةة  وهتصةةقر ب الةةذهن، وانمعقةةقأب 

ياء الة  ضةقق الطايعةة الذي ال هتمث  وال هتصقر ب الذهن حت  :ث  من الواارهن ب األشة
 (1)إذا استعملقا ب الاحث عوها متثلها ب الوف  على قدر عادامم للح  مث  الصهللا"

وب تق يح هذأ الفكرة هققأب الكودي  "هوابه أن دقصد  ك  مطلةقب مةا جيةب، 
وال دطلةةب ب العلةةم الراي ةةه إقواًعةةا، وال ب العلةةةم ا اةةه حًسةةا وال متثةةياًل وال ب أوا يةةة  

الطايعه ااقامع الفكرهة، وال ب الاالغة  رهااًن، وال ب أوا ي  الدهان  رهةااًن ضةإان إن  العلم
حتفظوا هذأ الءرا ي ، َسُهل  عليوا انمطالب انمقصقدة، وإن خالفوا ذل  أخطفان أغرا وا 

ضانموةةةاه  حتةةةدد لكةةة  علةةةم حسةةةب  (2)مةةةن مطالاوةةةا، وعسةةةر عليوةةةا وجةةةدان مقصةةةقداتوا"
 مق قعل.

ر أن العقة  واحلة  هعمةالن مًعةا ب انمعرضةة عوةد "الكوةدي" وهسةهمان ضحقيقة األم
 .   (3)مًعا ب إثراء الذات العارضة  لمقن حقيقه لل قيمتل ووجقدأ"

 :اإلشراقي اإلدراك -2

هةةرخل الكوةةدي أن هوةةاك طرهةة  اثلةةث للمعرضةةة وهةةق ب ذرومةةا العليةةا و ةةتأ هةةذا 
الة والسةةالإ وهتميةةي هةةذا الطرهةة  أبدةةل الوةق   صةةقرة وا ةةحة ابألدايةةاء والرسةة  علةةيهم الصةة

اي " ةةةةال طلةةةةب، وال َتَكلاةةةةف، وال ظيلةةةةة  ءةةةةرهة، وال زمةةةةان،  ةةةة  مةةةةع إرادتةةةةل عةةةةي وجةةةة  
 .(4)ضق "

                                 
 .216، 215( انظر: التفكير الفلسفي في اإلسالم  1)

 .49( رسا   الكندي الفلسفية  2)

، ا مكتبووة 383( نظريووة الم رفووة بووين القوورآن والفلسووفة د. راجووح عبوود الحميوود الكووردي  3)
 م.1992هو  1412 1المؤيد الرياض ا

 .217لفلسفي في اإلسالم  ( التفكير ا4)
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 وهستمر الكودي ب تق يح الفروق  ني العلم الكسهللا والعلم ا اه ضيققأب  

لقا عوةةل مةةن األمةةقر اخلفيةةة اخل فيةةة الةة  إذا "ضإدةل إن تةةد ر متةةد ر جةةقاابت الرسةة  ضيمةةا سًة
قصد الفيلسقف ااقاب ضيها ،هد حيلتل ال  أ:سةاتل علمهةا لطةقأب الاحةث والةرتوي، مةا  ةدأ 
أي  ثلهةةةا ب القجةةةازة والايةةةان وقةةةرب السةةةاي  وا حاطةةةة ابنمطلةةةقب، وهلةةةرب الكوةةةدي مثةةةاالً 

وهةق  -ل ضيما سفلل انمءر:قن عوةل ممةا أعلمةل ه  ة تق يحيًا نما هققأب، وذل  ب جقاب الوهللا 
إذ هققلةةقن لةةل وهةةم هظوةةقن أدةةل ال اي ،ةةقاب :ةةان ذلةة  عوةةد السةةا يلني أمةةرًا  - كةة  شةةهء علةةيم 

َوُهةَق   ُكة ي  َخلِتةٍ  َعل ةيم ،  قُ ِت ُُِتي يَها الَّذ ي أَدَءةفََها أَوَّأَب َمةرَّةٍ  مستحيالً، ضفوحى إليل القاحد احل   
 اَنراً ضَإ َذا أَدُتم مي وِتُل تُقق ةُدوَن، أََولَةيِتَ  الَّةذ ي َخلَةَ  السَّةَمَقات   الَّذ ي َجَعَ  َلُكم مي َن الءََّ ر  اأَلخِتَلر  

ةُرُأ إ َذا أَرَاَد َشةيِتًاً َأن هَةُقةقأَب لَةُل   َواألَرِتَ    َقاد ٍر َعَلى َأن َ ِتُلَ  م ثةِتَلُهم  َةَلى َةا أَمِت َوُهَق اخلالَُّق الَعل ةيُم، إ منَّ
ُ:ن ضَةَيُكقنُ 

(1). 
ي ب شر  هذأ اآلايت الكرميات لتق يح ضكرتل عةن العلةم ا اةه ذ اخذ الكود

 ضيققأب 
"ضةةفي دليةة  ب العقةةقأب الوةة ة الصةةاضية أ ةةني وأوجةةي مةةن أدةةل إذا :ادةة  العظةةاإ قةةد 
َدت ابلفع   عد أن مل تكن، ضإدل مةن انممكةن إذا  طلة  ويةارت رميًمةا أن تقجةد مةن  ُوج 

دإ، وإن :ةةةان األمةةةر ابلوسةةةاة هلل ال جدهةةةد، ضةةةإن  ةةةع انمتفةةةرق أسةةةه  مةةةن يةةةوعل مةةةن العةةة
 هقيف أبدل أشد أو أ عف، وإن الققة ال  أ دع  ممكن أن توءئ ما َأدِتثَرت.

أمةةا :ةةقن العظةةاإ مقجةةقدة  عةةد أن مل تكةةن ضةةذل  اةةاهر للحةة  ضلةةاًل عةةن العقةة ، 
وإن السا ي  عن هذأ انمسفلة الكاضر  قدرة ه ج  وتعاىل مقر أدل هةق دفسةل :ةان  عةد أن 

ن ضإعادتل وإحياؤأ أمر ممكةن وال سةاي  إىل القةقأب  ةالف ذلة ، ذ  ةني سةاحادل إن  مل هك
:ةةقن الءةةهء مةةن دقيلةةل مقجةةقد هقةةقأب تعةةاىل  "الةةذي جعةة  لكةةم مةةن الءةة ر اخللةةر انرًا 
ضإذا أدتم من تققدون" ض ع  من ال انر، انر، ومن ال حار، حار ضإذا :ان الءةهء ُةدث 

ن ذاتةل. ومةن  لبة  قدرتةل أن هعمة  أجراًمةا مةن ال من دقيلل ضإدل من ابب أوىل ُدث م
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ةُرُأ إ َذا َأرَاَد َشةيِتًاً أجراإ، وُ ِتر  القجقد من العدإ ضإدل ال ُتةا  أن هعمة  ب زمةان  َةا َأمِت إ منَّ
َأن هَةُققأَب َلُل ُ:ن ضَةَيُكقنُ 

(1) 
ضفي  ءر هقدر  فلسفة الاءر أن جيمع  قدر حروف هذأ اآلايت ما  ع ه جة  

ضيها من إهلا  أن العظاإ حتيا  عد أن تص  رميًما، وأن قدرتل ختلة   ىل إىل رسقلل وتعا
مث  السمقات واألر ، وأن الءهء هكقن من دقيلل، :لة  عةن ذلة  األلسةن انموطقيةة 

 .(2)انمتحيلة، وقصرت عن مثلل هناايت الاءر، وح ا  عول العققأب ااي يية"

قانديةة دةراأ هوةا هةداضع عةن الواةقة عمقًمةا، ضالكودي مع معرضتل اايةدة ابلفلسةفة الي
على وجل اخلصقم :ما تظهر ب رسةا يلل عاةارات وا ةحة تةدأب  وعن داقة الوهللا حممد 
 على إميادل العمي .

 انمعرضة التهيلية أو القوية 

وحتص  هذأ انمعرضة عن طره  الققة انمصةقي رة للةوف ، ضةالققة انمصةقرة أو قةقة التهية  أو 
تةةدرك الصةةقر :مةةا هةةه  ةةدون أن تكةةقن ب مادمةةا، أي قةةردة عةةن انمةةادة، وإذا   التةةقهم هةةه الةة 

:ادة  القةقة احلسةية ال تةدرك األشةياء إال ب حالةةة اليقظةة، ضةإن القةقة انمصةقرة تةدر:ها ب حةةال  
اليقظةةة والوةةقإ أهًلةةةا، ضتسةةتطيع مةةةثالً أن تُةرَ:ي ةةب إدسةةان  ةةةرأس أسةةد، وهةةةرخل الكوةةدي :ةةةذل  أن 

طره  الققة انمصقرة اثا  وأتقن من انمعرضة اآلتية عن طرهة  احلةقاس، ذلة  أن  انمعرضة اآلتية عن
القةةقة انمصةةقرة تةةدرك مةةا تدر:ةةل عةةن طرهةة  الةةوف  اجملةةردة  قاسةةطة الةةدما  مااشةةرًة، أي أهنةةا تةةدرك 
الءهء ابنمر:ي العصهللا الذي هق اآللةة األوىل لة دراك، ب حةني أن القةقة احلسةية تةدرك مةدر:اما 

ة وهةةه احلةةقاس، واحلةةقاس معر ةةة دا يًمةةا لالخةةتالف ب القةةقة واللةةعف مةةن اخلةةار  آبالت اث تةة
والداخ  مًعا أي من احلقاس والدما ، أما الققة انمصقرة ضال هعر  اا إال مةن طرهة  واحةد وهةق 
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 .  (1)الققة الداخلة ضق  أي الدما "

                                 
( الفلسووفة اإلسووالمية وصووالتها بالفلسووفة اليونانيووة د. محموود السوويد ن وويم، د. عوووض اهلل 1)
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 املبحث السادس
 العلة

سةةفة اليقانديةةة مةةن خةةالأب ظثهةةا مءةةكلة العليةةة مةةن انمءةةا:  الةة  تعر ةة  اةةا الفل
لفكرة الطايعة والعامل من أوأب الطايعيني األوا ي  إىل  اعة األ يققرهة والرواقية "وقد :اد  
الء احلكمةةةاء" وخايةةة أرسةةةطق واأل يققرهةةةة والرواقيةةةة "أن الكةةةقن  السةةمة البالاةةةة علةةةى هةةة

تبةة  وال هتاةةدأب،  لةةع للةةرورة حتميةةة، وأن القةةادقن الطايعةةه قةةادقن :لةةه اث ةة  أزحي ال ه
 وان اخلرو  على هذأ الققادني أو عدإ التكيف معها هساب ل دسان أنمًا ال حد لل.

وقةةد ادتهةة  الرواقيةةة واال يققرهةةة إىل أن اند  ب"األابثيةةا" أو "األترا:سةةيا" :ءةةعار 
هدأب على أدل طانما أدوا لةن دسةتطيع أن دبة  مةن العةامل اخلةارجه شةيًًا ضيوابةه لوةا أي دعةقد 

 . (1) أدفسوا، ضفيها وحدها ميكن أن دوءد الطمفديوة الداخلية"إىل

وقةةد ظةةث انمتكلمةةقن هةةذأ انمءةةكلة أهًلةةا وأثاتةةقا مةةن خةةالأب ظةةثهم اةةا أن العلةة  
الكقديةةةة ال ميكةةةن أن تسةةة  ب تسلسةةة  إىل مةةةا ال هناهةةةة  ةةة  ال ةةةد مةةةن االدتهةةةاء إىل وجةةةقد 

ةةدث الةةذي أوجةةد هةةذا العةةامل مةةن العةةدإ أمةةا إذا  أردان تق ةةيح رأخل الكوةةدي ب هةةذأ انمُح 
انمسفلة ضسو د أدل هقةرر أن العةامل هسة  وضة  قةادقن :لةه شةام  ولكوةل معلةقأب العلةة أوىل 

. ضالعلة األوىل عودأ ليسة  داخة  العةامل حالةة (2)مادعة ضاعلة متممة الك  غ  متحر:ة"
ظ  مقجةةقدة  عةةد ضيةةل وال هوابةةه اةةا أن حتةة  ضيةةل، هةةذأ العلةةة األوىل :ادةة  قاةة  العةةامل وسةةت

العةةامل ولةةقال وجقدهةةا األوىل اخلالةةد مةةا وجةةد العةةامل ضهةةذأ العلةةة األوىل عوةةدأ هةةه ه تعةةاىل 
الذي أوجد األشياء من العدإ، والفاع  احلقيقه لكة  انمقجةقدات، ضهوةاك ضصة  أساسةه 
  ني دقعني من الفاع . وابلتاحي  ني دقعني من الفع ، ضثم ضاعة  علةى احلقيقةة، ضعلةل إجيةاد

                                 
 ير عون.د/ فيص  بد 144( الفلسفة اإلسالمية في المشر   1)

 .113( رسا   الكندي الفلسفية  2)



 

 
2053 

األشياء  عد أن مل تكن، دون أن هتفثر هق  ذل ، وهةق ضاعة  حة  واحةد ال ضاعة  ابنمعةىن 
احل  غ أ وهق ه، وضعلل هق ا  دا ، وذ ضاع  هق ُماِتدَ  للةقق، ضعلةل التةفث  ب غة أ، 
ونما :ان هق موفعاًل عن الفاع  احل ، ضال جرإ أن هسمى ضةاعاًل علةى سةاي  اجملةاز، وهةذا 

يع انمهلققات ضاألشياء :لها مستودأ ب وجقدها إىل انماةد  األوأب وهةق العلةة هق شفن  
 .(1)انمااشرة أو غ  انمااشرة لك  ما هقع ب الكقن"

 أما العل  األخرخل ضيقسمها الكودي إىل أر ع أقساإ 
العلة انمادهة، والعلة الصقرهة، والعلةة الفاعلةة، والعلةة البا ييةة وب  يةان ذلة  هقةقأب 

 الكودي 
 "العل  الطايعية إما أن تكقن عوصرهة، وأما يقرهة، وإما ضاعلة، وإما متامية"

أمةةا العوصةةرهة ضهةةه العوصةةر الةةذي هكةةقن موةةل الءةةهء :الةةذهب الةةذي هةةق عوصةةر 
الدهوار، وإما الصقرهة ضهه :صقرة الدهوار ال  ابحتادها ابلذهب :ان الدهوار، أما الفاعلة 

 الدهوار، الذي وحَّد يقرة الدهوار ابلذهب،  ضهه ال  تققإ  صواعة الءهء :صادع
والتمامية هه ال  من أجلها ُيو ع الءهء وهه هوا ب هذا انمثاأب  انموفعة ابلدهوار 

 ودي  انمطلقب مول. 
وإذا :ادةة  العلةة  الطايعيةةة حمصةةقرة ب هةةذأ العلةة  األر ةةع ضهةةه إذا علةة  :ةةقن :ةة   

لفاعلة والعلة البا يية من حيث أن من :ا ين وضساد :  ضاسد، وهقحد الكودي  ني العلة ا
هصةةوع شةةيًًا مةةا، ال هصةةوعل إال لباهةةة ضالعلةةة البا ييةةة هةةه ا ةةرك أو الةةداضع الةةذي مةةن أجلةةل 

 . (2)تققإ العلة الفاعلة  فعلها
أما العلتةني األخةرتني انمادهةة والصةقرهة ضيةذهب الكوةدي إىل القةقأب ابالحتةاد القثية  

انمادهةة والعلةة الصةقرهة، ضةال  ةد مةادة إال وهةه مصةقرة   ني انمةادة والصةقرة أي  ةني العلةة
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ضالصةقرة وانمةادة متلةاهقتان ظيةث ال تقجةد واحةدأ إال إذا وجةدت األخةرخل، وهةذا معوةاأ 
ضيما هتعل   سفلة العلية هوا ر أن العلة انمادهة مرتاطة ابلعلةة الصةقرهة والعلةة الصةقرهة ال 

  (1) ة تتق  عن طره  العلة الصقرهة.تت لى إال من خالأب انمادة، والعلة انماده
 أيالة الكودي ب تواولل نمءكلة العلية

مةةن خةةالأب توةةاوأب الكوةةدي نمءةةكلة العليةةة ميكووةةا القةةقأب أبن الكوةةدي قةةد أتثةةر  عقيدتةةل  
:فيلسقف مسلم ب إرجاعل إجياد :  انمقجقدات إىل ه عي وج ، ضةإذا :ادة  :ة  انمقجةقدات 

سةةةااب أو  علةةة  ضةةةال  ةةةد مةةةن أن توتهةةةه هةةةذأ العلةةة  إىل علةةةة أوىل الطايعيةةةة تةةةرتا  ب وجقدهةةةا أب
ليس  داخلةل ب العةامل وليسة  جةيءاً موةل، :ادة  مقجةقدة قاة  وجةقد هةذا العةامل ولةقال وجقدهةا 

 األزحي ما وجد هذا العامل.
ةةد احلقيقةةه لكةة  انمقجةةقدات ومةةا عةةداأ  والعلةةة األوىل عوةةد الكوةةدي هةةه ه انمقج 

 ازًا ال حقيقة.هسمى هبذأ التسمية ق
أمةةةا  ءةةةان العلةةة  األخةةةرخل وتقسةةةيم الكوةةةدي اةةةا ضياةةةدوا أدةةةل قةةةد أتثةةةر أبرسةةةطق ب 

 تقسيمل الرابعه للعلة إىل علة مادهة ويقرهة وضاعلة وغا يية.  
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 املبحث السابع
 النفس عند الكندي بني األصالة والتقليد

د تواواةةةا ماحةةةث الةةةوف  مةةةن انمااحةةةث الر ييسةةةية ب التفكةةة  الفلسةةةفه عمقًمةةةا ضقةةة
الفالسةةفة ابلاحةةث والدراسةةة وذهةةب :ةة  ضيلسةةقف ب ذلةة  مةةذهاا  تلةةف أو هتفةة  مةةع 
غ أ، وإذا :ان الكودي الفيلسقف انمسلم قد تكلم عن الةوف  ضةإىل أي االجتاهةات :ةان 

 ميي  هذا ما سوتكلم عول ضيما اي.

 تعرهف الوف  عود الكودي 

ل "ب حةةدود األشةةياء ورسةةقمها" عةةرَّف الكوةةدي الةةوف   ةةثالث تعرهفةةات ب رسةةالت
 وهذأ التعرهفات هه  

 الوف  متامية جرإ طايعه ذي دلل قا   للحياة. -1

 هه استكماأب أوأب اسم طايعه ذي حياة ابلققة. -2

ْلف" -3  .(1)هه جقهر عقله متحرك من ذاتل  عدد م

والتعرهةةف األوأب والثةةاين ال هقجةةد ضةةرق جةةقهري  يوهمةةا، أمةةا التعرهةةف الثالةةث ضقةةد 
ردأ الاعض إىل أيقأب هقاندية ضقد ذ:ر د. أ ق رهدأ أن هذا التعرهف غامض انمعىن، ولع  
ْلفة من ققخل وهذا ميكن أن دفهمةل ب  ةقء رأي أرسةطق  الكودي هقصد  ل  إن الوف  م

 وأضالطقن ب الوف .

وللكودي تعرهف را ع للوف  هق إهنا  جقهر إاه روحاين  سةي ، ال طةقأب لةل وال 
وهةه دةقر الاةاري والعةامل األعلةى الءةرهف الةذي توتقة  إليةل دفقسةوا  عةةد  عمة  وال عةر ،
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 .(1)انمقت وهق مقامها األ دي ومستقرها الدا يم"

خلقد الوف  إذا :اد  الوف   عد انمقت توتق  إىل العامل األعلى الذي هق مقامها 
اسةتكماأب" أو األ دي ومستقرها الدا يم ضهه إًذا خالدة، واذا :ان هققأب ب تعرهفها إهنةا "

"متاميةةة" وهةةذا معوةةاأ أن القجةةقد اخلةةام ابلةةوف  هوةةا ال هعةة  ضوةةاء الةةوف   فوةةاء ااسةةم، 
وهستدأب الكودي على خلقد الوف   دلي  عقله هق  "إدوا إذا :وا وحنن ب هذا العامل قد 
دةةرخل ضيةةل أشةةياء :ثةة ة  لةةقء الءةةم ، ضكيةةف إذا جتةةردت دفقسةةوا ويةةارت مطا قةةة لعةةامل 

ضهه ال حمالة ترخل  وقر الاارا :  اةاهر وخفةه وتقةف ارت توظر  وقر الاارا. الدميقمة، وي
وهاةةةدوا أن الكوةةةدي :ةةةان متةةةفثًرا  ةةةرأي الفالسةةةفة القةةةدماء ب هةةةذأ  (2)علةةةى :ةةة  سةةةر وعالديةةةة"

انمسفلة إذ هققأب أن الوف  "إذا ضارق  الادن علمة  :ة  مةا ب العةامل ومل  ةف عوهةا خاضيةة ذ 
ققأب أضالطقن إن :ثة ًا مةن الفالسةفة الطةاهرهن القةدماء نمةا هت ةردوا هققأب  والدلي  على ذل  

مةةن الةةدديا وهتهةةاودقا ابألشةةياء ا سقسةةة وهتفةةردوا ابلاحةةث عةةن حقةةا ي  األشةةياء هوكءةةف اةةم 
علم البيب وهعلمةقا مةا  فيةل الوةاس ب دفقسةهم وهطلقةقا سةرا ير اخللة ، ضةإذا :ةان هةذا هكةذا، 

ب هةةذا العةةامل انمظلةةم الةةذي لةةقال دةةقر الءةةم  لكةةان ب غاهةةة والةةوف   عةةد مرتاطةةة هبةةذا الاةةدن 
الظلمة، ضكيف إذا جتردت هذأ الوف  وضارق  الاةدن، ويةارت ب عةامل احلة  الةذي ضيةل دةقر 
ْهةةد "الكوةةدي" "أضالطةةقن" ب هةةذا الةةرأي  ققلةةل  لقةةد يةةدق "أضالطةةقن" ب  الاةةارا سةةاحادل وه

 .  (3)هذا القياس وأياب  ل الدهان الصحيح

 كن الوف   عد انمقت مس
ب حةةةدهث الكوةةةدي عةةةن مسةةةكن الةةةوف   عةةةد انمةةةقت دةةةراأ هعتمةةةد علةةةى مةةةا قالةةةل 
أضالطقن من أن مسكوها خلف الفل  ب عامل الر ق ية حيث دقر الاارا لكن " لةي  :ة  

                                 
 .13(  المرجع الساب    1)

 .276، 275كندي الفلسفية   (  رسا   ال2)

 .274(  المرجع الساب    3)
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دفةة  تفةةارق الاةةدن تصةة  مةةن سةةاعتها إىل ذلةة  ا ةة م ألن مةةن األدفةة  مةةا هفةةارق الاةةدن 
ضموهةا مةا هصةة  إىل ضلة  القمةر ضيقةيم هوةاك مةدة مةن اليمةةان  وضيهةا ددة  وأشةياء خايثةة،

ضةةإذا مةةذ   ودُةقي يَةة  ارتفعةة  إىل :ق:ةةب أعلةةى ضتقةةيم ب :ةة  ضلةة  مةةدة مةةن اليمةةان ضةةإذا 
يارت إىل الفل  األعلةى ودقية  غاهةة الوقةاء وزالة  أدانس احلة  وخياالتةل ارتفعة  إىل 

 .  (1)ياء :لها مكءقضة ابرزة اا"عامل العق .. ويارت تعلم :  األشياء .. ويارت األش
ث الكودي الواس على التطهر من الءهقات الدديةة  ققلةل  "وال ويةلة إىل  لةق   ُو
الةةةةوف  إىل هةةةةذا انمقةةةةاإ والرتاةةةةة الءةةةةرهفة ب هةةةةذا العةةةةامل وب ذلةةةة  العةةةةامل إال ابلتطهةةةةر مةةةةن 

ن  "ضيةا أههةا ، ولذل  هقةقأب الكوةدي ب هناهةة حدهثةل عةن الةوف  لاطاًةا ا دسةا(2)األدانس"
ا دسان اااه  أال تعلم أن مقام  ب هذا العامل إمنا هق :لمحة ذ تص  إىل العةامل احلقيقةه 

 .  (3)"ضيل أ د اآل دهن
أمةةا أرسةةطق ضلةةم هثاةة  خلةةقد الةةوف   صةةقرة وا ةةحة،  ةة  :ةةان متذ ةةذاًب ب هةةذا 

الفعةاأب جيةرد  انمق ق  حيث أن ب الوف  عقةاًل ضعةااًل ودخةر مفتعة ، ووةا روحيةان العقة 
الصقر انمعققلة وهتيح للعق  انموفع  أن هتحد هبا :ما هتحد احل   ق قعل، ضانموفع  هق 
انمتعق ، والفاع  هق اجملرد... وألرسطق :الًما ب العقلني ال  لق من غمق  ضهق هقةقأب  
 وهةذا العقة  الفعةةاأب هةق القا ة  للمفارقةةة، وهةق غةة  مفتعة  أيةاًل، وغةة  ممتةي   ةةادة ألن
ماهيتةةل أدةةل ضعةة ، والفاعةة  أشةةرف دا يًمةةا مةةن انموفعةة  وانماةةدأ أي العلةةة أشةةرف مةةن انمةةادة، 
والفاع  أشرف من انموفع  هدأب على انمفا لة  ني العقليني وتفلي  الفاع  على انمتفع  
مع أهنما ب الوف  ذ هعقد مرة أخرخل وهقرر أن العقة  الفعةاأب ولةق أدةل غة  موفعة  إال أن 

هظلم طايعتل، ضال هستعيد يفاءها إال ابدتهاء هذا االتصاأب، و:ان أرسطق  اتصالل اباسم

                                 
 .278   1(  رسا   الكندي الفلسفية حو 1)

 .278(  المرجع الساب    2)

 .280(  المرجع الساب    3)
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 . (1)هوفه اخللقد عن العق  انموفع  وقد سا  لل الققأب   عك  ذل 

وإذا :ةةةان :ةةة  مةةةن الةةةوف  وااسةةةم جةةةقهر، وااةةةقهر عوةةةد الكوةةةدي هةةةق "القةةةا يم 
ضمعةىن ذلة  أن  (2) وفسل، أو هق احلام  لألعرا  ومل تتب  ذاتيتل، مقيقف ال وايف"

لك  مةن الةوف  وااسةم وجةقد و:يةان مسةتق ، والةوف  متميةية مةن الاةدنم ألن طايعتهةا 
تواع :  ما هطرأ على الادن مث  الءهقة والبلب، وهذأ الةوف  ال توةاإ أ ةًدا، لكوهةا ال 
تستعم  احلقاس أثواء الوقإ، ولق :اد  الوف  تواإ نما عرف ا دسان ما هراأ ب احللم وال 

أ ممةةا هةةراأ ب اليقظةةة، وإذا  لبةة  الةةوف  متةةاإ الصةةفاء شةةاهدت ب الوةةقإ أحالًمةةا را يعةةة غةة  
ووهاهةةا ه دةةقر رمحتةةل، هوالةة  تستءةةعر لةةذة دا يمةةة تفةةقق :ةة  لذا يةةذ الطعةةاإ والءةةراب 
والسمع والاصر واللم ، وحنن ب هذأ الدديا :ما لق :وا على معد مير عليل انمسةاضرون، 

ألن مقاموةةا احلةة  هةةق ب العةةةامل العلةةقي الءةةرهف الةةذي سةةةووتق   ولةةن داقةةى ضيهةةا طةةةقهاًل،
 .(3)إليل

 ققخل الوف  

انمتتاةةع لةةرأي الكوةةدي ب :المةةل عةةن قةةقخل الةةوف  جيةةد أدةةل :ةةان مةةرتدًدا  ةةني رأي 
أضالطةةقن وأرسةةطق ب هةةذأ انمسةةفلة ضفحيةةااًن هةةذهب إىل مةةا ذهةةب إليةةل أضالطةةقن مةةن أن ب 

، وأحيةةااًن هةةوه  الةةوه  (4)شةةهقادية، واثلثةةة عاقلةةة الةةوف  قةةقخل ثةةالاًث قةةقة غلةةاية، وأخةةرخل
 .(5)األرسطه  ا ضيل من متييي  ني الققة الوااتية واحلاسة، وانمدر:ة، وا ر:ة

                                 
 ا مكتبة النهضة المصرية. 166، 165(  تاريخ الفلسفة اليونانية يوسف كرم   1)

 .115، 114(  رسا   الكندي الفلسفية   2)

ا: المؤسسووة  246، 245(  انظوور: الكنوودي فيلسوووف ال وورب ألحموود فووؤاد األهووواني   3)
 المصرية ال امة للتأليف والترجمة والاباعة والنشر.

 .89   1(  نمازج من فلسفة اإلسالميين حو 4)

(  انظر: تاريخ الفلسفة اإلسالمية من  القرن الثامن حت  يومنا ه ا د ماجود فخوري ا دار 5)
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الققة البلاية  ضتحم  الادن على االدتقاإ ولق  ب  ح  أو ارتكاب األمر العظيم 
ْذهل.  لدضع ما ه

 ع انمطالب اللرورهة.والءهقادية  ضتحم  الادن على طاعتها ضيما هءا

 أما الثالثة وهه العاقلة  ضهه انمسيطرة على الققتني السا قتني.

و عض هذأ الققخل لل ارتاا  ققي اباسم والاعض اآلخر لي  لل ارتاا  ققي  ل، 
ضةةةالقق ن الءةةةهقادية والبلةةةاية ال وجةةةقد امةةةا إال اباسةةةم، ضهمةةةا مقجةةةقد ن ب ا دسةةةان 

، ال ظسةةاادل :ا يوةةا انطقةةا أو مفكةةًرا، ضا دسةةان هءةةارك ظسةةاادل حيةةقاان حساًسةةا ضحسةةب
احليقاانت  وفسية الوامية واحلساسة، وهتميةي عوهةا  قجةقد القةقة الواطقةة أو انمفكةرة لدهةل، 
ومن هوا :ان متييي ا دسان  ني الفع  احليقاين والعم  ا دساين الذي هةق ب الوهاهةة ضعة  

هوةةا :ادةة  أويةةة العقةة  :ميةةية أمتةةاز هبةةا الفكةةر، ضةةالفكر أخةةأ خصةةا يأ ا دسةةان، ومةةن 
. وهذأ الققة هه الة  تةدرك يةقر األشةياء قةردة عةن (1)ا دسان عن غ أ من احليقاانت

هيقالما، أي أهنا تدرك األدقا  واألجوةاس :مةا تةدرك ماةادا انمعلقمةات، مثة  إدرا:هةا أن 
 وق  واحد. لك  معلقأب علة، وأن ا جياب والسلب ال هقجدان ب مق ق  واحد ب

و عةةد هةةذا العةةر  لةةرأي الكوةةدي ب الةةوف  ميكووةةا القةةقأب أن الكوةةدي :ةةان متةةفثًرا 
أبضالطقن أ:ثر من أرسطق ب حدهثةل عةن الةوف  "وهةذا طايعةه ألن مةذهب أضالطةقن ب 
الوف  أ:ثر روحادية من مذهب أرسطق وأقرب إىل رو  األداين :ما هظهر أتثرأ اب سالإ 

اةةارات الةة   ةةتم هبةةا الكوةةدي رسةةالتل ب القةةقأب ب الةةوف  ضهةةق أهًلةا وهةةدأب علةةى ذلةة  الع
هققأب  عد :المل عن الوف  وروحاديتها وإمكةان السةمق هبةا "والع ةب مةن ا دسةان :يةف 
ههمةة  دفسةةل وهاعةةدها مةةن ابرههةةا وحااةةا هةةذأ احلالةةة الءةةرهفة، ضقةة  للاةةا:ني ممةةن طاعةةل أن 

اكةاء علةى مةن ههمة  دفسةل وهوهمة  ب هاكه من األشياء ا يدة هوابه أن هاكه وهكثر ال

                                                                             
 م.2002، 2روط، ا المشر  بي

 د فيص  بدير عون. 166(  الفلسفة اإلسالمية في المشر    1)
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ارتكةةاب الءةةهقات احلقةة ة اخلسيسةةة الدديةةة انممقهةةة الةة  تكسةةال الءةةرأ ومتيةة   طاعةةل إىل 
طاع الاها يم، ضإن الطهر احل  هق طهةر الةوف  ال طهةر الاةدن، ضةإن احلكةيم انمةدز انمتعاةد 

العلمةاء أشةرف ضهةق عوةد  يةع ااهةاأب ضلةال عةن  (1)لاارهل إذا :ان ملطه الاةدن أب:مةاأ
من اااه  انملطه الادن ابنمسة  والعوةد، ومةن ضلةيلة انمتعاةد هلل الةذي قةد ه ةر الةدديا 
ولذاما الددية أن ااهاأب :لهم إال من  سهر موهم  وفسل تعرتف  فللل وجتلل... ضيا أهها 
ا دسةةةان اااهةةة  أال تعلةةةم أن مقامةةة  ب هةةةذا العةةةامل إمنةةةا هةةةق :لمحةةةل ذ تصةةة  إىل العةةةامل 

 . (2)احلقيقه ضتاقى ضيل أ د اآل دهن؟ وإمنا أ،ت عا ر ساي  ب هذا األمر

ْثر مةذهب أضالطةقن القرهةب مةن التعةاليم  و:ذل  ب تقسةيمل لقةقخل الةوف  دةراأ هة
ََمَهةا ُضُ قرََهةا َودَةفِتة ٍ  ﴿القرددية ضاهلل تعاىل هققأب   لَةَح  َوَمةا َسةقَّاَها ِ ضََفاِت َقاَهةا ِ قَةدِت َأضةِت َوتَةقِت

َوَأمَّةا َمةنِت َخةاَف َمَقةاَإ  ﴿. وهقةقأب سةاحادل أهًلةا  (3)﴾اَهةا ِ َوقَةدِت َخةاَب َمةن َدسَّةاَهاَمن زَ:َّ 
. ضالس ة الصاحلة ال  هتطلاهةا (4)﴾َودَةَهى الوةَّفِتَ  َعن  ااََقخل ِ ضَإ نَّ ااَوََّة ه َه انمَفِتَوخل  رَ ي ل  

سةةةعادة ابلةةةدارهن هةةةذا ا سةةةالإ أن هلةةةا  انمةةةرأ دفسةةةل، وأن هوهاهةةةا عةةةن ااةةةقخل ليةةةوعم ابل
"الوهه" القةردين هةق ملةارة الةوف  الة  هقةقأب هبةا ضيلسةقف العةرب. ضالقاعةدة ا سةالمية 
ليسةة  ملةةادة أو متعار ةةةة مةةع مةةا ضلةةةلل الكوةةدي وو ةةعل ب يةةةيبة أدلةةة و ةةةراهني، ذ 
أ اضا إىل ضكرة انملادة ال  تثا  :يةان الةوف  العاقلةة ومسقهةا عةن الءةهقات والبلةب 

عارأ من مملكة احليةقان ومةن عةامل انمال يكةة، ضا دسةان مةن حيةث هةق إدسةان ال تءايًها است
هستب  عن الءهقة، وال هعيش  ب  البلب ما داإ مر:ًاا من  ةدن وعقة ، ضهةق ظيقاديتةل 
هءةةتهه البةةذاء وهبلةةب للةةدضا ، وهةةق  عقلةةل هةةتحكم ب شةةهقاتل وال هرت:هةةا جتةةري علةةى 

لةةةم والءةةة اعة :مةةةا جةةةاء ب القةةةردن الكةةةرل هقاهةةةا، وهكظةةةم غيظةةةل ليتحلةةةى ابلصةةةد واحل

                                 
 (  الكمُف: نباط يؤك  ومنح ما هو سم قات .1)

 .80(  رسا   الكندي الفلسفية   2)

 .10: 7(  سورة الشمس اآلياط 3)

 . 41: 40(   سورة النازعاط اآلياط 4)
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. هةةةةذا هةةةةق ا دسةةةةان انمتةةةةين احلقيةةةة  (1)﴾َوالِتَعةةةةاض نَي َعةةةةن  الوَّةةةةاس   َوالِتَكةةةةاا م نَي البَةةةةيِتعَ ﴿
 .(2)ابلسعادة

                                 
 .134(   سورة آ  عمران من اآلية 1)

 .242، 241نظر الكندي فيلسوف ال رب   (   ا2)
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 املبحث التاسع
 اجلانب األخالقي يف فلسفة الكندي 

 بني األصالة والتقليد
ءةةال أبضعةةاأب ه تعةةاىل  قةةدر مةةن التعرهفةةات الةة  ذ:رهةةا الكوةةدي للفلسةةفة أهنةةا  الت

 طاقة ا دسان".
وو ح هذا التعرهف  ققلل  إن القدماء أرادوا من هذا التعرهف أن هكقن ا دسان  
:امةة  الفلةةيلة"، ذ ذ:ةةر تعرهًفةةا دخةةر للفلسةةفة عوةةد القةةدماء ضقةةاأب  إهنةةا العواهةةة ابنمةةقت" 

ت هةه السةاي  إىل وقاأب  إن قصةد الفالسةفة القةدماء مةن هةذا التعرهةف أن إماتةة الءةهقا
الفليلة، ألن اللذة احلسية شر  سةاب أن االدءةباأب هبةا تةرك السةتعماأب العقة  وإذا :ةان 
األمةةةر :ةةةذل  ضكيةةةف هكةةةقن ا دسةةةان :امةةة  الفلةةةيلة؟ و:يةةةف مُييةةة  شةةةهقاتل ليصةةة  إىل 
الفليلة؟ وا جا ة على ذل  تكمن ب معرضة الفليلة ذاما والتياإ مةا تتطلاةل مةن سةلقك 

دسادية هه اخلل  ا دساين ا مقد، وتوقسةم إىل قسةمني أوليةني  أحةدوا ب "والفلا ي  ا 
 الوف ، واآلخر مما ُي   دن ا دسان من اآلاثر الكا يوة عن الوف .

أما القسم األوأب ضهق معرضة وعم  وهوقسم إىل ثالثة أقساإ هه  احلكمة والو دة 
 والعفة.

كمةةة ضهةةه ضلةةيلة خايةةة ابلقةةقة ذ أخةةذ ب تق ةةيح هةةذأ األقسةةاإ  ققلةةل  أمةةا احل
الواطقةةة وتعةة  علةةم األشةةياء الكليةةة ظقا يقهةةا، وهةةذا هةةق ااادةةب الوظةةري اةةا، أمةةا ااادةةب 

 العمله ضهق استعماأب ما جيب استعمالل من احلقا ي .  

أما الو دة ضهه ضليلة الققة البلاية وهه عاارة عن تقطني الوف  على االستهادة 
 ودضع ما جيب دضعل. ابنمقت ب أخذ ما جيب أخذأ،

أما العفة ضهه تواوأب األشياء ال  جيب تواواا لرت ية أ دادوا وحفظها وا مساك عن 
 تواوأب غ  ذل .
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ذ ذ:ر الكودي  عد ذل  أن :  واحدة مةن هةذأ الفلةا ي  الثالثةة تعتةد سةقرًا للفلةا ي  
أحةةةدوا مةةةن جهةةةة  علةةى وجةةةل العمةةةقإ، وحةةةًدا ضايةةالً  يوهةةةا و ةةةني الرذا يةةة  ضالفلةةةا ي  اةةا طرضةةةان

ا ضةةةرا ، واآلخةةةر مةةةن جهةةةة التفةةةره  أو التقصةةة ، و:ةةة  واحةةةد موهمةةةا خةةةرو  عةةةن االعتةةةداأب، 
واخلةةرو  عةةن االعتةةداأب سةةقاء اب ضةةرا  أو التفةةره  رذهلةةة، ضالفلةةا ي  عمقًمةةا وسةة   ةةني ا ضةةرا  
والتفةةةره  والرذا يةةة  هةةةه اخلةةةرو  عةةةن حةةةد القسةةةطية أو االعتةةةداأب سةةةقاء اب ضةةةرا  أو التفةةةره . 

لوفخةةذ مثةةاالً تق ةةيحيًا لةةذل  ضيمةةا هتعلةة   فلةةيلة الو ةةدة ضةةا ضرا  ضيهةةا مةةقر، والتفةةره  جةة  و 
 و:الوا رذهلة.

أمةةا القسةةم الثةةةاين مةةن الفلةةا ي  ضهةةةق الةةذي ُةةي  ابلةةةوف  وهةةق دتي ةةة للفلةةةا ي  
ضهةةق الثمةةرة الواجتةةة عةةن هةةذأ األخةةالق، وإذا . (1)الثالثةةة السةةا قة ومثةةرة اةةا وهتمثةة  ب العةةدأب

يإ ا دسان الفلا ي  عام سعيًدا ضالسعادة هه اادف األخة  لكة  إدسةان وعلةى مةن هرغةب الت
ضيها أن هتسلح هبذأ الفلا ي ، ولكن الذي هستطيع أن هتمس  هبذأ الفلةا ي  هةق عةدد حمةدود 
الء هقةةدإ اةةم  مةةن الوةةاس ولةةي   ةةيعهم ضفغلةةب الوةةاس هعيءةةقن عر ةةة لةة الإ واألحةةيان، وهةة

وهةةذأ الوصةةا يح تتمثةة  ب جادةةب سةةلهللا ودخةةر إجيةةايب ضفسةةااب هةةذأ الكوةةدي  عةةض الوصةةا يح، 
األحةةيان ال تكةةاد ختةةر  عةةن ضقةةدان مةةا ميتلكةةل ا دسةةان مةةن أمةةقر مادهةةة أو عةةدإ احلصةةقأب عليةةل، 
وإذا اعتمةد ا دسةان ب حتصةي  سةعادتل علةى الثةراء العةرهض ضقةد احنةرف عةن الطرهة  الصةةقاب، 

لكةل الةوف  وانمةادايت  طايعتهةا عر ةة للتبة  والةيواأب وذل  ألن السعادة ب الوف ، ال ضيما متت
ومن ذ علةى ا دسةان العاقة  أال هةر   سةعادتل هبةا وجيةب علةى ا دسةان أن هعظةم دفسةل عمةا ال 
ميتلة ، ألدةل إذا أرخةةى اةا العوةةان ضلةن توفةةذ اةا مطالةةب ضحيةاة ا دسةةان ب هةذا العةةامل ضةرتة عةةا رة 

هةر   سةعادتل  ةادايت سةيفارقها، ضةإذا :وةا درهةد أن دسةعد ومن ذ جيب على ا دسان العاقة  أال 
حًقةةةا ضلوسةةةعى إىل امةةةتالك جةةةةقاهر العةةةامل الاةةةاقه ضهةةةه ال تفةةةةىن وال تُبتصةةةب وتتمثةةة  ب العلةةةةم 

 .(2)والتفك  والتفم  وتققخل ه وياحل األعماأب
                                 

 .128، 127(  انظر: رسا   الكندي الفلسفية   1)

 د. عبد الحليم محمود. 224، 223(  انظر: التفكير الفلسفي في اإلسالم   2)
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كم :ث ة حتث  قجل عاإ على التياإ الفكرتني األساسةيتني ب دصةا يحل  وللكودي ح 
 ا  القواعة ب انمادايت والطمق  إىل ا:تساب انمعققالت موها وو

"أعةةض ااةةقخل وأطةةع مةةا شةةً "، "ال تةةو  ممةةا تكةةرأ حةة  متتوةةع عةةن :ثةة  ممةةا حتةةب 
ْن"، "ومةن :ةان :ةذل   وترهد"، "من ملة  دفسةل ملة  انمملكةة العظمةى واسةتبىن عةن انمة

سةن أعلةا يل :ةةان ارتفةع عوةل الةذإ ومحةدأ :ة  واحةد، وطةةاب عيءةل"، "لةق أضسةد أحةد أح
مةةةةذمقًما"، وأشةةةةرف األعلةةةةاء الةةةةدما  وموةةةةل احلةةةة  واحلر:ةةةةة وسةةةةا ير األضعةةةةاأب الءةةةةرهفة، 
ومسةتعملق السةكر هةةدخلقن الفسةاد علةى أدمبةةتهم، ومة  تةقاحي السةةكر علةى  ةدن مةةر  

 . (1)دماغل واشتد  عفل، و عد عن الققة انممدة لألضعاأب ا رادهة والوفسا يية"
 لكوديأيالة الفكر األخالقه عود ا

رأهوا ضيما سا  أن الكودي ُدد الفلةيلة أبهنةا االعتةداأب وأن اخلةرو  عةن حةد االعتةداأب 
رذهلةةةة وهةةةذا التعرهةةةف إذا :ةةةان متمةةةاثالً مةةةع رأي أرسةةةطق ب تعرهفةةةل للفلةةةيلة أبهنةةةا "وسةةة   ةةةني 
رذهلتةةةني" إال أدوةةةا ال ميكووةةةا ااةةةيإ أبن الكوةةةدي قةةةد أتثةةةر أبرسةةةطق ب هةةةذأ انمسةةةفلة خايةةةة وأن 

ْهةد هةذأ الوظرهةة ومةن ذلة  ققلةل الكود ي لكقدل ضيلسقضًا مسلًما قد وجةد ب دصةقم دهوةل مةا ه
تَةاِتُسةطِتَها ُ:ة َّ  َوالَ  جَتِتَعة ِت هَةَدَك َمبِتُلقلَةًة إ ىَل ُعوُق ة َ  َوالَ  ، (2)َوَسةطاً  وََ:َذل َ  َجَعلِتوَةاُ:مِت أُمَّةةً  تعاىل  

ةة   ضَةتَةقِتُعةةَد َمُلقمةةاً حمَِّتُسةةقراً  الَاسِت
ةةر ضُقا ، (3) َ َذل ةةَ   َوملِت هَةقِتتُةةةُروا َوالَّةةذ هَن إ َذا أَدَفُقةةقا ملِت هُسِت وََ:ةةاَن  َةةةنيِت

ةَر ُقا وَُ:لُةقا ، (4)قَةَقامةاً  ةر ض نَي  َوالَ  َواشِت ُُ ةبا انمُسِت ةر ضُقا إ دَّةُل الَ  ُتسِت
، وغة  ذلة  مةن أدلةة :ثة ة (5)
كوةدي مةن القيةقأب إىل السةعادة تفيد هذا انمعىن، هذا من انحية، ومن انحية أخرخل أن هدف ال

هوةةا لةةي  ضقةة  السةةعادة الدديقهةةة الةة  :ةةان ههةةدف إىل حتصةةيلها أرسةةطق مةةن مذهاةةل األخالقةةه 

                                 
 .233، 232(  المرجع الساب    1)

 .143(  سورة البقرة من اآلية: 2)

 .29(  سورة اإلسراف اآلية: 3)

 .67رقان اآلية: (  سورة الف4)

 .31(  سورة األعراف من االية: 5)
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األخةروي  ولكن :ان هةدف الكوةدي مةن حتقية  السةعادة  هةق السةعادة ب عانموةا هةذا وب العةامل
 أهًلا.     
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 نتائج البحث
ودي ميكووا أن دستهلأ الوتا ي   عد هذا العر  انمقجي للفكر الفلسفه عود الك

 التالية 

 وتسور  للواقوع مخالفوة فيوح اإلسوالمية الفلسوفة يصوالة إنكوار -1
 اإلسوووالمي التفكيووور ألصووو  ال اتيوووة القيموووة علووو  الحكوووم فوووي

 .المنظم ال قلي التفكير في وبراعتح

ن الكندي إن -2  ويلوزم دراسواتها علو  وعكوف بالفلسفة اشتغ  وا 
 اإلسووالمي بدينووح تووأثر  ين الإ ت لمهووا وجوووب لهووا الم انوودين

 :يهمها من فلسفتح من كثيرة مواقف في واضح

 اليونان الفالسفة بآراف ال الم قدم من موقفح في يتأثر لم إنح -1
 بوأفالاون يتوأثر لوم فهوو بصوير ناقود ب قو  إليهوا نظور ألنح: 
 ايمواوس، قصوة فوي الخلو  كيفية بها بين التي خياالتح في

 للصووورة ال اشووقة المووادة فووي يرسوواوا موو هب يقلوود لووم وكوو ل 
 الصوودور، بنظريووة المسووألة هوو   فووي كوو ل  يتووأثر ولووم وهلل،
 المت والي اهلل بوين تفصو  التوي الشوقة تقريوب بهوا يريد والتي
 اريوو  عوون المتغيوور المتكثوور المووادة عووالم وبووين المووادة عوون

 فووووي متحووووددة متوسوووواة كا نوووواط موووون متنووووا  ب وووودد مل هووووا
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 فقود... الخيوا  مادتوح ودينينا افلسفين  فشالن  فجافط روحانياتها
ا ويمثالووح هوو ا عوون الكنوودي ضوورب  وضووو  فووي وقوورر صووفحن

 ال ووام هوو ا بووأن القووو  موون بالوودلي  لديووح ثبووط مووا وصوورامة
 غيور ومون زموان غيور فوي: واحودة ضربة:شيف ال من ُمحدث
 عوووز اهلل قووودرة وهوووي– المالقوووة المبدعوووة القووودرة بف ووو  موووادة
 البقووواف هووو ا ومووودة وبقووواف  ال وووالم هووو ا وجوووود وين ،-وجووو 

 لووو بحيووث لوو ل ، الفاعلووة اإللهيووة اإلرادة علوو  كلهووا متوقفووة
 ال ووالم لن وودم -ت ووال  – اهلل جانووب موون اإلرادي الف وو  وقووف
ا زمان غير وفي واحدة ضربة  .(1):ييضن

 عوون انحوورف قوود نوورا  ت ووال  اهلل وحدانيووة مسووألة فووي وكوو ل  -2
 لمينالمسوو الفالسووفة ب ووض بهووا تووأثر التووي يفلووواين ت وواليم

 .سينا وابن كالفارابي

وا بدينوح توأثر  فيهوا ظهور التي المواقف ومن -3  عون دفاعوح ييضن
 .ال قلية اإللهية للم رفة وتقديمح اإللهي الوحي

 المهموة المسوا   هو   فوي بدينوح الكندي تأثر من الرغم عل  -4
 يفالاوون ريي وخاصة اليونانية بالفلسفة تأثر قد نرا  يننا إال
 وخاصووةن  بووالنفس المت لقووة سووا  الم ب ووض عوون حديثووح فووي

                                 
 .62(   رسا   الكندي الفلسفية   1)
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 نورا  الونفس قووى عون حديثح في وك ل  الموط، ب د مسكنها
 ت ريفح في وك ل  ويرساو، يفالاون من ك  ريي بين مترددنا

 إال بأرسوواو تووأثر قود نوورا  رزيلتوين بووين وسوا بأنهووا للفضويلة
 حديثح في يرساو ين وهي مهمة مسألة في م ح اختلف ينح

 الكنووودي يموووا الحيووواة، هووو   علووو  قصووورها قووود السووو ادة عووون
ا ويخروية دنيوية عند  فالس ادة  .ييضن
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 الكووريم دعبوو بوون محموود الفووتح ألبووي الكووالم علووم فووي اإلقوودام نهايووة (28)
 – زهووووران مكتبووووة. ا الفررجيوووووم،: تحقيوووو . الشهرسووووتاني يحموووود
 .القاهرة


