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  ملخص البحث 
كندي السبق يف مسألة التوفيق بني العقل والنقل، فأثبت العالقة بني العقل والنقل، للكان 

سعى إىل التوفيق بني هذين املصدرين ابملنطق للوصول إىل اليقني، وكان ذلك مؤكًدا عند و 
الكندي يف مؤلفاته املختلفة واملتمثلة يف رسائله املختلفة املذكورة يف البحث، ومن خالل 

والت للوصول إىل حقائق أبن الفلسفة هتتم ابلعلل واألسباب والعلم ابملعل أتكيد الكندي
بىن اسرتاتيجيته يف الدفاع عن الفلسفة من خالل ما جاء يف إشارته أبن  وقد، ويقينيات

الفلسفة تعين الوجود أبنه موجود، وأبن الفلسفة علم األشياء حبقائقها، وبقدر طاقة 
مراتبه حيث عرفه أبنه جوهر بسيط يدرك األشياء  اإلنسان، كما اهتم ابلعقل وحدد

حبقائقها. كما قسم العقل إىل أربعة أقسام، كما كان له أفكار حتتوي على أدلة حدوث 
 العامل وتناهي الزمان واحلركة.

وبشأن مسألة التوفيق بني العقل والنقل ينظر الكندي للدين نظرة عقلية، حماواًل تفسري 
ا ما دفعه للدفاع عن الدين أبسلوب عقلي حماواًل حتاشي أخطاء الدين أبدلة عقلية، وهذ

آراء املعتزلة وبعض أهل السنة الذين وقعوا يف متناقضات عدة على الرغم أبنه حيسب على 
املعتزلة يف بداية حياته الفكرية، وكان ينزع عند تفسريه آلايت القرآن الكرمي نزعة عقلية، 

على عقله، وهذا ما يبعده عن هتمة أنه اعتزايل بصورة فكان جيتهد يف تفسريها اعتماًدا 
 خالصة؛ ألن الطابع الفلسفي كان يغلب عليه إلميانه الراسخ ابلدين والفلسفة يف آٍن واحد.

 -الفلسفة الدينية -التوفيق -العقل والنقل -الرأي الفلسفي -: الكنديالكلمات املفتاحية
 .املعتزلة
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Abestract 

Al-Kindī was among the earliest Muslim intellectuals who meditated 

about the problematic of Mind and Transference. He proved with 

brilliant thought the relationship between mind and transference, and 

sought to reconcile between these two sources with rationality to reach 

certainty.   

This reconciliation attempting was approved in Al-Kindi's various 

works, represented by the letters mentioned in the research, as well as 

his believing that philosophy is concerned with the causes, reasons 

and the knowledge of information to reach facts and certainty. He 

divided philosophical science into figures and characters such as 

theory of rationality and Mathematics. Al-Kindi was interested in the 

inspiration of mind as a simple essence recognizing things from their 

facts, set the essence ranks and divided it into four sections.  

His ideas contained the evidence of the world's existence, and the 

emersion of time stage in the matter of reconciling mind and 

transference. Immersing in an Arab-Islamic environment, He 

evaluated religious principles with a mental view, interpreting its 

concepts with rational evidence. Despite his early affiliation to 

Mu'tazila, He aspired to interpret the Holy Quran rationally, and tried 

to interpret Quranic concepts based on reason, which eliminates the 

suspicion of pure belonging to Mu'tazila, because this philosophical 

character is due to his firm faith in religion and philosophy at the same 

time. 

Keywords: Al-Kindi; Mind and transference; Religious philosophy;  

Mu'tazila  

 

 . املقدمة1
ين من أهم املوضوعات اليت ركز عليها الفكر اإلسالمي منذ القدم التوفيق بني الد

والفلسفة، ومل تنقطع حماولة الفالسفة املسلمني عن حتقيق ذلك، وكان لفيلسوفنا الكندي 
السبق يف هذا االجتاه، فاهتم هبا اهتماًما عظيًما، وخاصة بعد اطالعه على فلسفة من 
سبقوه من الفالسفة سواء املسلمني منهم أو اليوانيني كأفالطون وأرسطو، حيث وجد يف 
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تعارض وختالف شريعتنا اإلسالمية، وحلرص الكندي الشديد على التمسك فلسفاهتم آراء ت
ابلدين اإلسالمي والسعي لالستفادة من فلسفة من جاء قبله حول هذه املسألة، فسعى إىل 
اخلوض يف موضوع التوفيق بني الدين والفلسفة، وإثبات ما بني النقل والعقل من عالقات 

حثني وأكد ذلك الكندي يف رسالته املعنونة )رسالة هبدف التوفيق،حيث اختلفت آراء البا
إىل املعتصم ابهلل( فدافع يف رسالته هذه عن االشتغال ابلفلسفة، ويدعو إىل البحث عن 
احلقائق بغض النظر عن مصدرها، سواء جاءت إلينا من بالد العرب أم من بالد الغرب 

وال نقوم ابهلجوم عليهم وخاصة اليوانن، فريى الكندي وجوب تقدمي الشكر للفالسفة 
إلفادهتم لعقولنا مبا قدموه من آراء وأفكار يف إطار الفلسفة للوصول إىل احلقائق اليقينية، 
واليت نستفيد منها يف حياتنا وحنن نسعى للحصول على املعارف، ولتجلو لنا كل ما يعرتينا 

د هبا األنبياء من غموض من خالل ما حنصل عليه عن طريق اإلهلام والوحي، واليت ينفر 
والرسل، وما نتوصل إليه كذلك عن طريق االكتساب والتحصيل واالجتهاد، واليت تربهن لنا 
أبن هناك آراء يف الفلسفة ال ختالف ما يدعو إليه الدين، وهذا ما دعا الكندي مهامجة 
رجال الدين الذين يزعمون أبن الدين ال يسمح ابلتفكري العقلي، ويهدف التوفيق بني 

قل والنقل والذي يعين جعل هللا عبادة وموافقا ملا رمسه ويرضاه، والتوفيق هنا يعين اجلمع الع
بني اآلراء يف املذاهب املختلفة، وحماولة التوفيق بينهما لتكوين مذهًبا واحًدا ميثل الفلسفة 

 اإلسالمية.

يح وسبب اختياري هلذا املوضوع أمهيته يف جمال البحث، وبعد االطالع على ما أت 
يل من مصادر ومراجع وإن كانت ليست ابلقدر الكايف، ولكن ال مينع ذلك من حماولة 
تناوله، ولتوضيح اآلراء واألفكار واليت تتسم يف التوفيق بني الفالسفة املسلمني وعلى رأسهم 
الكندي، والفالسفة الغرب ومن بينهم فالسفة اليوانن األوائل وعلى رأسهم أفالطون 
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-سارات تتجه من خالهلا التوفيق بني ما جاءت به الرسالة السماوية وأرسطو، ولفتح م
 بني ما يؤمن به الفالسفة. -أعين به ديننا اإلسالمي

اجلوانب اآلتية: اجلانب األول: نبذة خمتصرة عن حياة  -بعون هللا-وسأتناول 
الثالث: مكانة الكندي وأهم مؤلفاته. اجلانب الثاين: مفهوم الفلسفة عند الكندي. اجلانب 

العقل عند الكندي ومراتبه. اجلانب الرابع: أدلة وجود هللا وصفاته. اجلانب اخلامس: مسألة 
خلق العامل. اجلانب السادس: جوانب التوفيق عند الكندي، وأوصي أبن يكمل غريي 

أصل إىل النواقص اليت مل أتناوهلا يف حبثي لزايدة الفائدة، وما أوتينا من العلم إال قلياًل، مث 
 خامتة البحث، وأذكر مصادر ومراجع البحث.

 . املنهج واإلجراءات2
املنهج الوصفي التحليلي، وصواًل إىل استنباط نقاط  يستخدم البحث احلايل

من مصادر ومراجع تتعلق ابلبحث،و بعد حتديد مشكلة  عدد مراجعةالبحث، وذلك بعد 
 هو هذه املنهجية وسبب اختيارحلول هلذه املشكلة،  البحث سعًيا للوصول إىل وضع

الوصول إىل معلومات تتعلق مبوضوع البحث لتعّم الفائدة من تناوله، ولتفتح سباًل للغوص 
تناول مثل هذه  ليف مثل هذه املوضوعات إثراًء للمعرفة املرجو الوصل إليها من خال

 .املوضوعات اإلنسانية

 ياته وآرائهحالكندي . 3
 نبذة عن حياة الكندي: 1. 3

هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن الصباح بن عمران، ابن األشعت بن قيس، 
بن احلارث األصغر ابن معاوية ابن احلارث األكرب، بن كندة بن يعرب بن قحطان، ولد 

(، وهو من قبيلة كندة أي: من أصل 611، ص 1994 حممد،ه )193ابلكوفة عام 
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ا على الكوفة، وحتصل الكندي على عريب، ولذلك لقب فيلسوف العرب، وكان أبوه أمريً 
علومه يف مدينة البصرة مث بغداد، كما اشتغل برتمجة كتب اليوانن إىل العربية، وبتهذيب ما 
كان غريه يقوم برتمجته من تلك الكتب، كما فعل ابلكتاب املتحول ألرسطو املسمى 

فة يف (، كما اشتغل بقصر اخلال611، ص 1994)أوتولوجيا أرسطو طاليس() حممد،  
ا بعلوم عصره يف أايم املهدي، حيث أتدب بعلوم زمانه "ومل  بغداد طبيًبا، وكان الكندي ملمًّ
يعرف له يف بغداد شهرة قبل املأمون، مث اتصلت شهرته وحظوته يف بالط العباسيني أايم 

 (.305، ص 1981املعتصم" )فروخ، 

ن الشوائب، ولذلك والكندي مل ينل حظًّا وافرًا من الدنيا وال صفت حياته م 
اعتزل احلياة العامة "وال نعرف السبب احلقيقي لطرد الكندي من بالط العباسيني، وال 
السبب الدقيق الذي دعا اخلليفة املتوكل ابهلل العباسي يغضب عليه غضًبا شديًدا، فأمر 

 (.80-79م، ص 1998بضربه ضراًب مربًحا" )اإلمام، 

إليها إليها: حيث يرى الدكتور: أمحد فؤاد  وهذا ال ينقص من املكانة اليت وصل 
األهواين واصًفا الكندي: "كان الطليعة املتقدمة يف تيار الفكر الفلسفي، أغىن الفكر 

 (. 9واستسغناه ورجع عنه هبا يستحق أبنه فيلسوف العرب". )األهواين، د.ت، ص

ملذهب ولقد أتثر الكندي أبهل عصره من الفالسفة الطبيعيني، الذين أخذوا اب
الفيتاغوري اجلديد، وكان الكندي كثري االهتمام ابلعلوم الرايضية والطبيعية، كما كان له 
جتاربه يف علم الطبيعيات، وفّسر كثريًا من أوجه النشاط يف الطبيعة تفسريًا إهليًّا، كما اشتغل 

(،  307، ص 1981الكندي ابلتنجيم إلميانه به "فكان منّجًما للرشيد واملأمون" )فروخ، 
كما أتثر الكندي ابملعتزلة خاصة يف موضوع اإلهليات، فهو ال مييل إىل اجلدل وال اخلطابة 

م، ص 1998"ولكنه مييل إىل التعريفات املنطقية واالصطالحات العامية الدقيقة") اإلمام، 
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(، فالكندي قد عاش يف عصر كان من أثرى عصور حضارتنا العربية املنفتحة، واليت 79
العلوم اإلنسانية والتقنية، فتميزت شخصية الكندي الفلسفية ابالستقاللية ومل  ازدهرت فيه

تكن منغلقة، فتفتحت تلك الشخصية على الرتاث الفكري اإلنساين، كما أتثر الكندي 
ابلرتاث الفكري اليوانين "وعلى األخص األرسطي، وكان له الفضل يف خلق تواصل عميق 

 (.91، ص 1986آنذاك والرتاث الفكري اليوانين )فرحان، بني الثقافة العربية اإلسالمية 

وال شك فإن الكندي فد أتثر ابآلراء الدينية اإلسالمية؛ ألنه من أعظم فالسفة 
اإلسالم وأتثر كثريًا آبراء املتكلمني يف عصره، ولكنه احتفظ ابملبادئ األساسية يف دينه 

اليوانن ومن بينهم أرسطو "وخاصة اإلسالمي، فالكندي قد خالف الكثري من آراء فالسفة 
يف مفهومه عن العامل واملادة، ويرجع ذلك إىل أتثري املعتزلة على تكوين فكر الكندي 

 (.24، ص 2005الفلسفي" )سليمان، 

"وإذا أتملنا نزعة الكندي العقلية الفلسفية يف فهمه آلايت القرآن الكرمي، أو 
ان أبن تفكريه حيحَْسب على اجتهاده يف تفسريها على مقاييس عقلية، لوجد

التيار املعتزيل يف عصره دون أن يفقد هذا التفكري طابعه الفلسفي وروحه 
(. حيث أشاد به يوسف 24، ص 2005اخلاصة" )هناء عبده سليمان، 

كرم يف كتابه اتريخ الفلسفة اليواننية قال فيه: "أحد الذين شاركوا يف إقامة 
 (.208، ص 1946كرم،   لفكرية". )دوا على تنمية قوتنا االعلم، وساع

 عرف أنوما يح السنة اليت ولد فيها،  والالسنة اليت مات فيها الكندي  عرفوال تح 
وفاته جاءت بعد أن فقد حظوته يف قصر اخلالفة، فتوقف القلب الكبري عن النبض، مث 
توقف العقل الثاقب عن التوهج، وفاضت الروح إىل ابرئها ورجعت النفس إىل خالقها 

طح َوِإلَْيِه ت حْرَجعحونَ  (، قال تعاىل:25، ص 2005)سليمان،  )سورة  َواَّللهح يْقِبضح َويَ ْبسح

https://misuratau.edu.ly/journal/arts


                                                     التوفيق بني العقل والنقل عند الكندي                               12 العدد -جملة كلية  اآلداب
________________________________________________________ 

98                                                  https://misuratau.edu.ly/journal/arts 

ISSN  2664-1682 

ه، 252(، "وهناك بعض املصادر اليت ترى أبن الكندي تويف عام 243البقرة، اآلية: 
 (.80-79م، ص 1998م" )اإلمام، 366املوافق 

الكوفة، والذي تويف زمن الرشيد والراجح أبن ميالده كان يف أواخر حياة أبيه يف 
م، فالكندي "ولد يف مطلع القرن الثاين للهجرة حوايل 808ه، املوافق 193املتويف سنة 

للهجرة، وهو يناهز السابعة والستني من عمره". )آل ايسني،  252، وتويف حوايل 185
 وأهم مؤلفاته: (.14، ص 1983

 . رسالة يف حدود األشياء ورسومها.1
  الفاعل احلق األول التام.. رسالة يف2
 . رسالة يف إيضاح تناهي جرم العامل.3
 . رسالة الكندي يف العلة اليت هبا يربد أعلى اجلو، ويسخن ما قرب من األرض.4
 . رسالة الكندي يف علة كون الضباب.5
 . رسالة الكندي يف العلة الفاعلة للمد واجلزر.6
 بعض املواضع ال تكاد متطر. . رسائل الكندي يف العلة اليت هلاتكون7
 . رسائل الكندي يف السبب الذي له نسبت القدماء لألشكال اخلمسة.8
 . رسائل يف القول يف النفس وماهية النوم والرؤاي والكالم النفس.9

 . رسائل الكندي يف أن عناصر اجلرم األقصى كروية الشكل وذلك يف علة الكون.10
 (.82-81م،  ص 1998)اإلمام،                                       

 

 مفهوم الفلسفة عند الكندي:. 2. 3
الكندي أتثر كغريه من الفالسفة العرب واملسلمني يف مفهومهم للفلسفة مبفاهيم 
من سبقهم من الفالسفة اليواننيني القدماء، وعلى رأسهم الفيلسوف أرسطو الذي كان له 
أعظم األثر يف تفكري آراء الفالسفة املسلمني، فكان هذا التأثري واضًحا يف آراء وأفكار 
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سفة يف رسالته اليت كتبها بتوجيه من اخلليفة العباسي )املعتصم ابهلل(، الكندي يف تعريفه للفل
حيث عّرفها أبهنا معرفة األشياء مبا هي عليه يف الوجود، ويف رسالته املتعلقة حبدود األشياء 
ورسومها، ذكر ستة تعريفات للفلسفة فكان من بينها التعريف الذي يقول أبهنا: "علم 

من حيث ماهيتها وعللها بقدر طاقة اإلنسان"، ويعرفها أيًضا أبهنا: األشياء األبدية الكلية 
 "علم األشياء حبقائقها؛ ألن كل شيء له حقيقته، ومعرفة احلق يكون كمال لإلنسان"

 .(71ص  ،1975الشيباين، )

وعند تدقيق النظر يف هذا التعريف جند الكندي يقدر قيمة احلق وإعالء شرفه، 
فة خاصية مجيلة تتجلى عند فيلسوفنا، وتوضح احلكمة العظيمة يف ومتثل هذه النظرة للفلس

فكره الثاقب لتعريفه للفلسفة كما أوضحت عن الروح العربية اإلسالمية مثل عبارة "احلكمة 
-71، ص 1975ضالة املؤمن، وخذ احلكمة ال يضرك من أي إانء خرجت" )الشيباين، 

كن األشياء حبقائقها بقدر طاقة (، وكما جاء يف تعريف الفلسفة القائل "هي مت72
اإلنسان، ويف هذا العلم توجد علوم كعلم الربوبية وعلم الوحدانية وعلم الفضيلة، ومجلة يف  

كل علم انفع وأوضح السبيل إليه وبني البعد عن كل ضار واالحرتاس فيه" )املهديل، 
 (.82-81، ص 1988

وكذلك جند للكندي تعريًفا آخر للفلسفة يقول: أبهنا صناعة الصناعات وحكمة 
احلكم"، وهذا يتطابق مع تعريف أرسطو هلا حني عّرفها أبن الفلسفة وعاء العلوم وأمها 
ومغذيها، كما جند تعريف املعز الكندي للفلسفة يقول فيه: معرفة اإلنسان نفسه، ويرى 

هناية املطاف أو الغاية، بل يراها وسيلة ملعرفة العامل األكرب،  أبن معرفة اإلنسان نفسه ليست
أي املعرفة ابلطبيعة والكون الذي يوجد فيه اإلنسان، حيث قال: "ال تتوقف املعرفة عند 

 (.102، ص 1980هذا احلد وإمنا ترتقي من معرفة العامل إىل معرفة خالقه" )الشرقاوي، 
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طو يف تعريف الكندي للفلسفة واضًحا كما وأتثري الفلسفة اليواننية وخاصة أرس
أتثر ابإلمرباطورية احملدثة والفيتاغورية اجلديدة وخاصة يف قوله: "ال يكون اإلنسان فيلسوفًا 
حىت يدرس الرايضيات"، ويف قوله كذلك: "ال تنال الفلسفة إال بعد الرايضة" )السيد حممد 

 (.84، ص 1988املهديل، 
ابلعلل واألسباب، والعلم ابملعلوالت، "وما دام هللا هو والفلسفة عند الكندي هتتم 

السبب األول لألسباب كلها، فإن الفيلسوف الكامل هو الذي يسعى إىل معرفة هللا وما 
 (.103، ص 1980يتعلق ابإلهلية من صفات الكمال" )الشرقاوي، 

قّسم الكندي الفلسفة إىل قسمني: قسم نظري وآخر عملي، وهذا التقسيم 
يرجع إىل غرض الفيلسوف أي إصابة احلق،  القسم النظري، من تقسيم أرسطو مستمد

: الذي يكون والقسم العلمي، فهو علم األشياء حبقائقها، ومنه علم الربوبية وعلم الوحدانية
غرض الفيلسوف منه هو العمل به، فهو علم الفضيلة، والطريق الذي رمسه الكندي أمام 

ذا يتفق واألفالطونية، فهو يذكر أبن الروح الفلسفية أساسها الفيلسوف ملعرفة احلقيقة، وه
احلب والنور ومتجيد قوى العقل والقلب، وعلى الدارس للفلسفة أن يتعلم احلساب 

 واهلندسة والفلك واملوسيقا، وينتهي ابجلدل الذي هو أسلوب معرفة الفلسفة.
يات، ميتافيزيقا، وقسم الكندي العلم الفلسفي إىل أقسام: رايضيات، منطق، طبيع

أخالق، سياسة، وأما بشأن العلم الديين فهو العلم الذي تبحث فيه أصول الدين والعقائد 
والتوحيد، وكذلك الرد على املبتدعة واملخالفني، ومل يحهِمل الكندي الطب والكيمياء، ولكنه 

دِّد مكانة هذين العلمني يف تصنيفه، كما أنه مل يبنّي إىل أي القسمني الرئيسيني  مل حيح
ينتسبان، "وأشرف العلوم الفلسفية عند الكندي وأعالها مرتبة الفلسفة األوىل أعين علم 

(. ولذلك جيب أن يكون 82، ص 1988احلق األول الذي هو علة كل حق" )املهديل، 
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الفيلسوف هو املرء احمليط هبذا العلم؛ ألن علم العلة عند الكندي أشرف من علم املعلول؛ 
نعلم كل واحد من املعلومات علًما اتمًّا، "إذن حنن أحطنا بعلم علته، وهذا العلم  ألننا إمنا

 (.83-82، ص 1988يسمى أيًضا ابمليتافيزيقا" )املهديل، 

كما قال الكندي يف علوم الفالسفة: "إن علوم الفالسفة والعلوم البشرية العادية 
فة، واالعتياد ابلرايضيات واملنطق طبًقا إمنا أتيت مثرة لتكلف البحث واحليلة والقصر إىل املعر 

(، فالكندي كان مدافًعا عن 83، ص 1988للمنهج العلمي والفلسفي" )املهديل، 
الفلسفة دفاًعا مستميًتا، وحتمل يف سبيل ذلك ضرواًب من األذى واالضطهاد، كما حتمل 

هم الكندي ردًّا اإلهاانت من طائفة من الفقهاء املتصفني بضيق األفق وقلة الفهم، ورد علي
مفحًما، واهتمهم ابملتاجرة ابلدين، بل نعت بعضهم ابلكفر والتنكر للحقائق الثابتة، ويبدو 
أبن الكندي كان هدفًا هلذه الطائفة واليت كانت هبا صلة ابملعتزلة ولقلة وعيهم ابلفلسفة، 

اليوانن  بل يظنون أبن الفلسفة علم دخيل جاء من بالد الكفر والوثنية، ويقصدون بالد
وفارس، ورمبا جاء اهلجوم على الفلسفة من بعض األطباء النصارى كابين موسى بن شاكر 
لعدم إمياهنم أبن اإلنسان العريب املسلم قد يتفوق يف علوم الطب والفلسفة "ومن هنا كانت 

 (.84م، ص 1998دوافعهم الشخصية والذاتية يف املقام األول" )اإلمام، 

وقد بىن الكندي اسرتاتيجيته يف الدفاع عن الفلسفة من خالل اإلشادة ابلفلسفة 
لشرف موضوعها، وكل صناعة إمنا حتدد مرتبتها على أساس املوضوع الذي تتخذه هدفًا 
للدراسة، وموضوع الفلسفة هو الوجود من حيث انه موجود كما ذكر الكندي معّرفًا 

ا وبقدر طاقة اإلنسان؛ ألن غرض الفيلسوف احلقيقي للفلسفة أبهنا علم األشياء حبقائقه
هو: إصابة احلق يف حياته، وال يتأتى احلق إال ابلوقوف على حقائق األشياء؛ ألن حقائق 
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األشياء هي أسباهبا وعللها؛ ألن علة وجود كل شيء وثباته هو احلق؛ ألن كل حالة آتية له 
 حقيقة.

وىل وعنده يف الذروة من العلوم ومن علوم الفلسفة عند الكندي الفلسفة األ
قاطبة؛ ألن الفلسفة هي أشرف العلوم؛ فموضوعها هو الذات اإلهلية وجودها وصفاهتا 
وأفعاهلا، وإىل جانب ذلك فهي حتتوي على جمامع الفضائل ومكارم األخالق، ويبنّي 

 الكندي أبن دراسة الفلسفة الزمة وضرورية ألنصار الفلسفة وخصومها على حد سواء،
ويؤكد أرسطو ذلك بقوله: "من أراد نقض الفلسفة فعليه بعلم الفلسفة؛ ذلك ألن اإلنسان 
حيتاج إىل علم األدلة والرباهني لكي ينقض الفلسفة، وهذا العلم من صميم الفلسفة!! 

م، ص 1998وذلك ألن إعطاء العلة والربهان من عالقة علم األشياء حلقائقها") اإلمام، 
86.) 
 راتبه عند الكندي:العقل وم 3. 3

عّرف الكندي العقل أبنه "جوهر بسيط يدرك األشياء حبقائقها، والعقل اإلنساين له 
طاقة وقدرة حمددة ينبغي أن يقف عندها"، وجند الكندي ال يثق يف العقل ثقة مطلقة كما 
فعل أرسطو، ولكنه أدرك أن العقول متفاوتة، وهذا يعترب دليل على أن لكل عقل قدرته 

 ته.وطاق
أوهلا: العقل الذي هو ابلفعل دائًما،  والعقل عند الكندي ينقسم إىل أربعة أقسام:

وهو علة مجيع العقول واملعقوالت، ويصفه ابلعقل األول، واثنيها: العقل الذي هو يف نفس 
اإلنسان ابلقوة، واثلثها: العقل كعادة وهو الذي يف النفس ابلفعل، ونستطيع استعماله مىت 

الكتابة لدى الكاتب، ورابعها: العقل هو فعل به تطهر النفس ما هو فيها شئت كقوة 
ابلفعل، والعقل األخري عند الكندي فعل اإلنسان ذاته، "أما إخراج القوة إىل العادة أو 

https://misuratau.edu.ly/journal/arts


                                                     التوفيق بني العقل والنقل عند الكندي                               12 العدد -جملة كلية  اآلداب
________________________________________________________ 

103                                                  https://misuratau.edu.ly/journal/arts 

ISSN  2664-1682 

خروج العقل من القوة إىل الفعل فريى الكندي أبنه من فعل العلة األوىل، أعين العقل الذي 
 (.186-185، ص 1981ور، هو ابلفعل دائًما" )دي ب

ويرى الكندي أن العقل الذي خيرج من القوة إىل الفعل هو هبة من هللا، ولذلك  
فإن العقل الثالث يسمى ابلعقل املستفاد، وهذا الرأي الذي قال به الفالسفة القدماء، 
وأبن كل ما نعرفه عن املوجودات من مصدر خارج عنها تفيد يف ثنااي الفلسفة العربية يف 

 صورة العقل املستفاد، مث سرى إىل الفلسفة املسيحية.
وهنا جند الكندي قد أتثر بفلسفة اإلسكندر األفروديسي يف نظرية العقل عنده،   

كما جند الكندي قد حتدث عن النفس ووصفها أبهنا جوهر بسيط حمبوسة يف اجلسد، 
وهذا ما جيعل  وعند ختلصها من جسدها فهي كانت أقرب إىل النفس اإلهلية اخلالصة،

النفس اإلنسانية يف نظره حمدودة اآلفاق واملعرفة، ويكون مسو النفس يف حماربة الشهوات، 
وتكون زاهدة يف عامل احملسوسات والتكامل واالستغراق يف عامل املعقوالت، وهذه النظرة 

هة الصوفية املثالية عند الكندي، "فوفق بني آراء أفالطون من جهة والقرآن الكرمي من ج
 (.122، ص 1971أخرى" )حممد، 

كما جند الكندي يف تناوله للعقل قد أتثر آبراء أرسطو املختلطة ابألفالطونية ومل 
تشتمل على إبداع جديد، وخاصة يف رأيه أبن العقل يدرك الكليات املعنوبة الثابتة بني 

املتوسطة، وملخص احلواس تدرك اجلزئيات املادية املتغرية، وبني احلواس والعقل قوة التخيل 
رأي الكندي يف العقل العقل الفعال الذي هو هللا علة كل العقول األخرى، ويرى أبن 

 العقل اخلاص ابلنفس اإلنسانية واملوجود فيها ابلقوة مثل عقل الطفل.
وأما العقل الثالث: فهو عنده العقل املوجود يف النفس ابلفعل ويصفه ابلعقل الناجح، 

 ري: ذلك العقل الذي تفصح به النفس عن مكوهنا الداخلي.والعقل الرابع واألخ
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 أدلة وجود هللا وصفاته: 4. 3
تحعدُّ دراسة الكندي للمشكالت األلوهية استمرارًا ملوقفه االعتزايل، وجند هلذا املوقف 

وحدانية هللا وتناهي جرم العامل"، فهو يرى  يف رسالتيه بعنوان: "يف الفلسفة األوىل"، و"يف
أبن هللا من حيث طبيعته هو األنية احلقة، فاهلل هو الوجود التام الذي مل يسبق وجود وال 
ينتهي له وجود، وال يكون وجود إال به، ومن حيث الصفات واحد اتم، فالوحدة من 

له حبيث ال ميكن أن أخص صفات هللا، إذ هو واحد ابلعدد واحد ابلذات، وواحد يف فع
َو اَّللهح َأَحٌد اَّللهح الَصَمدح حيدث تكثر يف ذاته نتيجة لفعله، قال تعايل:  ، ال جتوز فيه قحْل هح

الكثرة ألنه ليست هيوىل  أو صورة أو كمية أو كيفية أو إضافة، وليس له جنس أو فصل 
 ضة.أو شخص أو خاصة أو عرض عام، فهو ليس متحرًكا ومن مث فهو وحدة حم

ك ال يستمد وجوده من وكذلك هو أزيل أي: أنه ليس هناك ما هو أقدم منه، وكذل
ما ال يستمد من علة له وال موضوع له وال جمهول وال فاعل وال سبب، وهو   غريه، وكذلك

كذلك "ال خيضع للفساد وال يتحرك، ومن مث فإنه ليس له زمان؛ ألن الزمان عدد احلركة" 
 (.225-224، ص1992)أبو راين، 

وهلذا املوجود األزيل فعل خاص به، أي اإلبداع "فاهلل هو العلة األوىل وهو الفاعل 
 (.227، ص 1992األول املتمم لكل شيء ومؤسس الكل عن ليس" )أبو راين، 

وبراهني الكندي على أدلة وجود هللا وعلى وجود احلركة والكثرة والنظام كما فعل 
ني، فكان برهانه األول يستند إىل صفة احلدوث: فالشيء أرسطو وغريه من الفالسفة اليواني

احملسوس يف نظره ال ميكن أن يكون علة لذاته، إًذا فالعامل حادث وله بداية يف الزمان، ومن 
مَثه فال بد له من حمدث، وحمدثه هو هللا، والدليل قائم على ارتباط فكرة العلة بفكرة 

قائم على كثرة املوجودات، فريى أنه ال ميكن أن احلدوث، وله دليل آخر على وجود هللا ال
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تكون يف األشياء كثرة بال وجوده، وال وجوده بال كثرة يف كل حمسوس، وملا كانت 
احملسوسات كلها مشرتكة يف الكثرة والوحدة كان ذلك عن علة ال عن صدفة، وهذه العلة 

غري ذلك الستمر بنا  هي أمر آخر عن األشياء مشرتكة يف الوحدة والكثرة؛ ألنه لو كان
التناسل إىل ما ال هناية، فال يبقى إال أن يكون الشرتاكها علة أخرى غري ذاهتا أرفع وأشرف 

 منها وأقدم، إذ العلة قبل املعلول ابلذات.

أما الربهان الثالث على وجود هللا فهو قائم على التدبري، وهو برهان الغائية يف 
ه أن العامل املرئي الذي ال ميكن أن يكون تدبريه إال الكون الذي أشار إليه أرسطو ومضمون

بعامل ال يرى، "والعامل الذي ال يرى ال ميكن أن يكون إال مبا يوجد يف هذا العامل من التدبري 
 (.227،  ص 1992واآلاثر الدالة عليه" )أبو راين، 

تم به ويتناول الكندي صفات هللا حيث يحعدُّ البحث من صفاته تعاىل من أهم ما اه
الكندي؛ ألن غرض كل علم إصابة احلق والعمل بوحيه، وملا كان هللا هو على كل حق، 

 وهو الشيء األيقن حيث ذكر يف صفاته:

وحدة هللا وأزليته أول صفة من صفاته تعاىل، ويعرف األزلية فهو ال حيتاج يف قوامه  -أ
له فدائم أبًدا أنه يكون  لغريه "والذي ال حيتاج يف قوامه لغريه فال علة له، وماال علة

 (.69-68، ص 2005ضروري الوجود أو موجود دائًما ومل يكن معدوًما" )سليمان، 

صفة الوجود ابلذات: يرى الكندي يف هذه الصفة أبن هللا موجود بذاته، ومل أيخذ  -ب
 وجوده أو يعطى الوجود له أو يوجد آخر وهو ما يعرف بواجب الوجود لذاته أو بذاته.

وحدانية هللا: يقرر يف هذه الصفة أبن هللا واحد وأنه الواحد ابحلقيقة وما سواه  صفة -ج
 فوحدته عرضية.
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ويرى بشأن الكلي واجلزئي فالفلسفة تطلب الكلي، مث يتم تقسيم ذايت وعرضي، 
ا أو صورة أو شخًصا أو فصاًل.  حبيث يصل إىل أن كل ملفوظ له معىن فإما أن يكون حسًّ

 على حدوث العامل: أدلة الكندي 5. 3
توصل الكندي إىل إثبات حدوث العامل عن طريق املقدمات واألصول اليت وضعها 
أساًسا آلرائه واستنتاجاته اليت أدت به إىل االتفاق مع عقيدته اإلسالمية، وابلرجوع إىل 
رسائل الكندي الفلسفية جنده يتناول مسألة حدوث العامل وقدمه، وخاصة عند حتدثه عن 

ألشياء وتناوله للوحدانية وتناهي جرم العامل، حيث جنده يف هذه اآلراء متأثرًا آبراء حدوث ا
املعتزلة وعلى سبيل اخلصوص التصريح بفكرة تناهي الزمان وتناهي األشخاص؛ ألنه اعتمد 
عليها اعتماًدا كبريًا؛ ألنه كان يذكرها يف مواضيع عدة من رسائله بعد أن أقامها على 

 نا يهمنا بيان دليل الكندي املستند على إثبات تناهي جرم العامل:أساس فلسفي، وه
 دليل تناهي جرم العامل: -أ

كانت نقطة البداية اليت انطلق منها لتأكيد حدوث العامل هي حماولته الربهنة على 
تناهي جرم العامل، والذي كان يقصد به إقامة الزمان واحلركة، فهي دليل على هذا التناهي 
والالتناهي عنده، فيعين ذلك ال أول لوجوده، وهذه الفكرة تتطابق أبفكار املعتزلة يف 
أتكيدهم بفكرة التناهي، أي تناهي األشياء؛ وابلتايل "إثبات البداية يف كل شيء سواء كان 

، ص 2005جسًما أم زمااًن أو حركة، وذلك إلمكان إثبات حدوث العامل" )سليمان، 
52.) 

ندي على إثبات تناهي جرم العامل ذكره لبعض البديهيات ومن مقدمات الك
الرايضية، ويف قوله: "فإن كان متناه حادث"، وأيًضا قوله: "إن كل ما يف جرم أو حممول 
على جرم متناه"، وهذا عنده يشمل الزمان وحركة اجلرم، ومن خالل هذه املقدمات جنده 
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قة قضااي بديهية وبينة بنفسها وواضحة يقول أبن املقدمات الرايضية كثرية، وهي يف احلقي
ومعقولة، وهذه املقدمات قد توصل هبا الكندي إىل فرضيات تثبت آراءه يف ذلك، حيث 
يكون الالمتناهي أكرب من الالمتناهي "ويكون الكل مثل اجلزء، وهذا تناقض، إذن فال بد 

ا تبًعا لذلك" أن يكون اجلسم املوجود ابلفعل متناهي، وأن يكون جرم العامل متناهيً 
 (.53، ص 2005)سليمان، 

 دليل تناهي الزمان واحلركة: -ب
يحعدُّ البحث يف الزمان من البحوث اليت حتتل أمهية كبرية يف اتريخ الفكر الفلسفي 
خاصة اإلسالمي، إذ البحث يف هذا املوضوع قد ارتبط ارتباطًا مباشرًا مبسألة الوجود بوجه 

مقوم للوجود، ويف الواقع ال يدلل الكندي إال على بداية عام؛ ألن الزمان عامل جوهري 
 الزمان وتناهي جرم العامل.

مل يرتب على بداية الزمان تناهي جرم العامل وحركته، ويرتب على تناهي جرم العامل 
بداية الزمان وحركته، ولكن عندما تثبت بداية للزمان تثبت معه بداية احلركة. وكذلك إذا 

م ويكون قد أثبتنا بداية احلركة، وابلعكس ألنه ال حركة إال يف جرم، وال أثبتنا تناهي اجلر 
 جرم إال وهو متحرك.

والكندي يؤكد أبنه ال جرم بال زمان، ألن الزمان إمنا هو عدد احلركة أي مدة 
تعدها احلركة، فإن كانت حركة كان زمااًن، وإن مل تكن حركة مل يكن زمااًن، واحلركة إمنا هي 

م، فإن كان جرم كانت حركة، وإن مل يكن جرم مل تكن حركة، "واحلركة هي تبدل حركة اجلر 
األحوال وكل تبديل فهو عادة عدد مدة اجلرم، فكل تبدل فهو لدى الزمان، فإن كانت 

 (.57، ص 2005حركة كان جرم اضطراًدا" )سليمان، 
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و يف وخالصة القول: إن الكندي يؤكد يف فلسفته أن العامل حادث وخملوق، وه
هذا خيالف أرسطو الذي قرر أن العامل قدمي غري خملوق، وخلق هللا للعامل عند الكندي أتكيد 

ملا جاء يف القرآن الكرمي، وهذا اخللق عند الكندي مت يف غري زمان وبفضل قدرة مبدعة  
كانت العلة األوىل للخلق وهو هللا، وبرغم خمالفة الكندي ألرسطو يف هذا فإنه أتثر منه 

ة أن اجلسم والزمان واحلركة كلها مرتبطة يف هذا الوجود دون أن يسبق أحدها اآلخر، بفكر 
مث يزيد على ذلك بقوله: "إهنا حادثة هلا بداية وكذلك هناية، خمالف بذلك أرسطو واتفق 

(. 121، ص 1971مع روح اإلسالم وآايت القرآن الكرمي لكن بطريقة فلسفية" )حممد، 
مام علي موسى الرضا أبنه كان حمبًّا للفلسفة حيث قال: "أخذ حيث ذكره أحد معلميه اإل

 (.37م، ص 1938عنه الفلسفة والعلم وحرية الفكر". )سيد أمري علي، 
مع رفض الكندي معظم آراء أرسطو يف قدم العامل، إال أنه أتثر آبراء أفالطون 

أرسطو، بينما هي  خبلق هللا للعامل عن طريق الفيض، وتلك اآلراء كانت منسوبة خطًأ إىل
امتداد آلراء أفالطون، لدى أفلوطني، فنظرية الفيض األفالطونية ال تتفق متاًما مع ديننا 
اإلسالمي؛ ألن هللا خلق العامل دون أن يفيض به، وابلتايل أخذ الكندي بفكرة اخللق، 

 ة مبدعة.ورفض فيض العامل من الذات اإلهلية، ألن هللا خلق العامل دفعة واحدة وبقدرة إهلي

 جوانب التوفيق بني العقل والنقل عند الكندي: 6. 3
لكندي رجل دين ألنه عريب مسلم، وعاش يف بيئة عربية إسالمية متدينة، ويف ذات ا

الوقت كان فيلسوفًا مبدًعا يف عصره ونظريته العقلية الثقافية متفتحة على الفلسفة اليواننية 
لية حماواًل تفسريه، وساعًيا للدفاع عنه أبسلوب يف عصره، وجعله ذلك ينظر للدين نظرة عق

عقلي جديد، كما جنده يتحاشى أخطاء بعض آراء املعتزلة وبعض أهل السنة الذين وقعوا 
يف متناقضات عديدة من وجهة نظر الكندي، مع العلم أنه كان معتزليًّا جمدًدا يف بداية 
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قليًّا، فكان جيتهد يف تفسريها حياته الفكرية فكان ينزع يف فهم آايت القرآن منزًعا ع
اعتماًدا على عقله واليت ال يكون فيها خالف، فكان حياول أتكيد اجلوهر العقلي يف الدين 
اإلسالمي، وهنا جنده مل يكن معتزليًّا خالًصا؛ ألن الطابع الفلسفي يغلب عليه، وهذا الذي 

الكندي ومؤلفاته أدى به ألن يتحول إىل فيلسوف مسلم،و هذا يتضح من خالل رسائل 
 العديدة واليت تربهن تفسرياته آلايت القرآن تفسريًا عقليًّا.

والذي دفعه إىل التوفيق بني الدين والفلسفة أن القرآن الكرمي يدعو إىل النظر 
والبحث يف أغوار الكون، وهذا ما دفع فالسفة العرب واملسلمني إىل القول أبن الفلسفة ال 

 تتعارض مع الدين.
فكان يحنظر إىل الفلسفة يف زمنه نظرة شك وإدانة، وخاصة يف عصر املتوكل، حيث 
قوي نفوذ أهل السنة كما ساند املتوكل الكندي على خالف املأمون الذي كان مسانًدا 
للمعتزلة، وهنا وجد الكندي لزاًما عليه الدفاع عن النظر العقلي الفلسفي، وبسبب هذا 

اشتغاله ابلفلسفة، ومع حرصه على موقفه املناصر للفلسفة املوقف قد حلقه األذى بسبب 
حتم عليه الدفاع عن موقفه الذي لزمه، وهو التقريب بني الفلسفة والدين؛ ألنه كان يرى 
الفرق األساسي بني الفلسفة والدين هو الطريق يف كل منهما للحصول على العلم 

رادة هللا، بينما علوم عامة البشر ومصدره، كما كان يرى أبن علوم األنبياء بال طلب بل إب
حيصل ابالكتساب والتدريب والتجربة والبحث، أو كما جند القرآن الكرمي قد محل آبايته 
العديد من األخبار واملعلومات من اخللق واخلالق، وحرك للعقل اإلنساين لإلتيان 

ل يف احلقائق حماوالً بتفصيالهتا، وهذا يرمي إىل إيقاظ العقل اإلنساين من غفلته لينظر ويتأم
َهاِر تفسريها كما جاء يف قوله تعاىل:  َماَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتاَلِف اللهْيِل َوالن ه ِإنه يف َخْلِق السه

حويل اأْلَْلَبابِ  (، فإذا كان القرآن الكرمي قد هنى 190)سورة آل عمران، اآلية:  آَلاَيٍت ألِّ
يكن ضد التفكري والتأمل والنظر وهو السبيل إىل معرفة عن اجلدل يف أمر العقيدة، فهو مل 
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هللا، وابلتأمل واالستدالل على وجود هللا يف العامل املخلوق فدعاان هللا دعوة صرحية للنظر يف 
حويل هذا العامل كما جاء يف قوله تعاىل:  َرًة ألِّ َهاَر ِإنه يف ذِلَك َلِعب ْ ي حَقلِّبح اَّللهح اللهْيَل َوالن ه

(، وهكذا جاء القرآن آبايت عديدة تدعو إىل النظر يف 42)سورة النور، اآلية:  ْبَصارِ اأْلَ 
 املوجودات، وتدعو إىل التعقل والتفكري؛ ألن احلكمة يف القرآن الكرمي ما هي إال الفلسفة.

ولكننا جند فضاًل على الكندي من ِقبل اخلليفة املأمون، حيث شجعه ودفعه إىل 
الفلسفي، حيث قال عنه: " بطبيعته العقالنية كان يناصر النهضة الفكرية،  االهتمام ابلفكر

 (.3م، ص 1983إذ كان متفوقًا على معظم رجال عصره" ) آل ايسني، 
ومن هنا اجته الكندي إىل تلك اآلايت اليت حتمل احلقائق يف هذا العامل وما به من 

دالالهتا، "كما أكد الكندي أبن  خملوقات دالة على قدرة هللا، فأفاض يف تفسريها وأابن
استعمال العقل هو مبدأ إسالمي وليس مقصورًا على الفلسفة اليواننية، أو منقواًل عنها أو 

 (.339ص  ،2005سليمان، عن غريها من الفلسفات" )
كما حث القرآن الكرمي اإلنسان إىل أعمال عقلية يف السعي الكتشاف قوانني  

على عظمة اخلالق، وهذا ما دل على أن القرآن الكرمي كان  احللقة وآايت اإلعجاز يربهن
عاماًل هامًّا يف إانرة العقل، بعد تطهري عقله من االعتقادات الباطلة املوروثة واليت سبقت 
 ، نزول القرآن الكرمي، حيث جاءت يف تصورات تنزع إىل تفسري العامل وخلقه تفسريًا أسطورايًّ

لشرك، وإىل غري ذلك من املنازع املادية يف تفسري وجود العامل  أو تصورات ترمي إىل الوثنية وا
كما جاء يف آايت القرآن الكرمي يف دعوهتا اإلنسان إىل طرح التقليد األعمى وحترير عقله 

َوابِّ ِعنَد اَّللِه الصُّمُّ من تلك اآلراء اخلاطئة املوروثة، وجند ذلك يف قوله تعاىل:  ِإنه َشره الده
(، وهذا يعين أن هللا تعاىل جعل الذين 22)سورة األنفال، اآلية:   الهِذيَن اَل يَ ْعِقلحونَ اْلبحْكمح 

ال يستخدمون عقوهلم منزلتهم يف مرتبة البهائم بل أكثر منها شرًّا؛ ألن هللا ميز اإلنسان عن 
 بقية خلقه ابلعقل الذي هو مبدأ كماله وشرفه.
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ن العقل ال يتناقض مع النقل كما اهتدى ومن ذلك كله جند الكندي يهتم إببراز أ
به الفالسفة اإلسالميني الذين جاءوا بعده أمثال: الفارايب، وابن سينا، وابن رشد، وغريهم، 
ويرجع الفضل للكندي يف توجيه الفلسفة اإلسالمية وصهر التوفيق بني الدين والفلسفة، 

ة تعتمد يف إحقاق احلق إىل ألهنما يطلبان احلق، وإن الدين يعتمد على الوحي، والفلسف
املنطق، فاملنطق علم حيفظ عقل اإلنسان من الوقوع يف اخلطأ، فاحلق هو القاسم املشرتك 

 بني الدين والفلسفة.
كما كان للكندي موقف من املتاجرين ابلدين واملسيئني له فقال عنهم: "الدين 

ألخذ مبنطق اليقني" منهم براء، وهم أبعد فئة عن قول احلق وانتهاج سبيل الصدق، وا
 (.14، 8م، ص 1950)رسائل الكندي الفلسفية، 

 . االستنتاجات4
الكندي فيلسوف عريب مسلم، كان له الفضل يف إبراز أمهية التوفيق بني العقل 
والنقل، بعد اطالعه على فلسفات من سبقه من فالسفة اليوانن، والعرب، واملسلمني، 

فيتاغورية، كما كان له إسهامات يف جمال الطب، أمثال: أفالطون، وأرسطو، وفالسفة ال
وخاصة من أايم املأمون واملعتصم، ولكنه مل ينل حظًّا وافرًا من الدنيا؛ ألنه تعرض لكثري من 
املضايقات، وخاصة زمن املتوكل ابهلل العباسي، بل ضحرب وأهني زمَن حكمه، وكان له 

 اهتمامات بعلوم عصره كعلم الطبيعيات واملوسيقا.
وأتثر الكندي آبراء املعتزلة، وخاصة يف موضوع اإلهليات، ولكن كان ميله إىل 
التعريفات املنطقية، واالصطالحات العلمية الدقيقة، فالكندي قد عاش يف عصر كان 

الرتف متفّشًيا، فكان مييل إىل االستقاللية، ومل يكن من املنغلقني يف آرائه الفلسفية، حيث  
اصل بني الثقافة العربية اإلسالمية والرتاث الفكري اليوانين، كما كان له الفضل يف خلق تو 

https://misuratau.edu.ly/journal/arts


                                                     التوفيق بني العقل والنقل عند الكندي                               12 العدد -جملة كلية  اآلداب
________________________________________________________ 

112                                                  https://misuratau.edu.ly/journal/arts 

ISSN  2664-1682 

كان له أتثر آبراء املتكلمني يف عصره، ولكنه كان ي حَغلِّب املبادئ األساسية يف دينه 
اإلسالمي، مما جعله خيالف آراء الفالسفة اليواننيني، وخاصة آراء أرسطو، وخاصة يف 

ع إىل أتثري املعتزلة على تكوين فكره الفلسفي، وخاصة مفهومه عن املادة والعامل، وهذا راج
يف فهمه آلايت القرآن الكرمي، واجتهاده يف تفسريها على مقاييس عقلية، فكان يرى معرفة 

إىل معرفة هللا،  -يف نظره -اإلنسان نفسه وسيلة ملعرفة العامل كواًن وطبيعة، وهذا يوصله
 .ولكل ما يتعلق ابأللوهية من صفات الكمال

فالفلسفة عند الكندي موضوعها الوجود، وابلتايل فعلة وجود الشيء، وإثباته عنده 
هو احلق، فكل ما له أنية له حق، فموضوع الفلسفة هو الذات اإلهلية، وجودا، وصفات، 

 وأفعاال، كما حتتوي على جمامع الفضائل ومكارم األخالق.
تقسيم جند الكندي قد قسمان: نظري، وعملي، وهذا ال -عند الكندي -الفلسفةو

أتثر فيه آبراء أرسطو، فغرض الفيلسوف يف القسم األول إصابةح احلق، فهو علم األشياء 
حبقائقها، فمنه علم الربوبية، وعلم الوحدانية، أما القسم الثاين العملي، فغرض الفيلسوف 

ونية، منه هو العمل به، أي: علم الفضيلة، فالكندي يف هذه اآلراء قد أتثر ابألفالط
وخاصة يف سعيه إىل الوصول إىل احلقيقية؛ إلميانه أبن سعي الفيلسوف ملعرفة احلقيقة 

 مطالب للقيام به، فالروح الفلسفية أساسها احلب، والنور، ومتجيد قوى العقل والقلب.
كما قسم العقول إىل أربعة أقسام: أوهلا العقل الذي هو ابلفعل دائًما، واثنيها 

النفس اإلنسانية ابلقوة، والثالث: العقل كعادة، وهو الذي يف النفس العقل الذي هو يف 
ابلفعل، ورابعها: العقل الذي هو فعل تظهر النفس ما هو فيها ابلفعل يف اجلسد، وهنا جند 

 الكندي متأثرًا آبراء الفالسفة اليوانن، وخاصة أفالطون، وأرسطو.
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راء املعتزلة، فهو يؤكد وجود احلركة كما كان له أدلة لوجود هللا وصفاته، فهو متأثر آب
والكثرة والنظام، فربهانه يستند إىل صفة احلدوث والتدبري، أي: برهان الغائية يف الكون،  

 كما بنّي أبن وحدة هللا والوجود وغريها من الصفات اليت يصف هبا الذات اإلهلية.
امل، وتناهي الزمان كما كان للكندي أدلة حلدوث العامل، منها: دليل التناهي جلرم الع

واحلركة، فنجده يف ذلك قد خالف آراء أرسطو؛ ألن أرسطو يرى أبن العامل قدمي، ووافق 
آراء أفالطون يف خلق العامل عن طريق الفيض، ولكن مل تكن املوافقة بصورة اتمة مع ديننا 

 اإلسالمي؛ ألن هللا خلق العامل دون أن يفيض به.
الكرمي من آايت تدعو اإلنسان إىل النظر والتدبر يف بنّي الكندي ما جاء به القرآن 

املوجودات، وتدعو كذلك إىل التعقل والتفكري، فاحلكمة يف القرآن ما هي إال الفلسفة، 
فاستعمال العقول عند الكندي هو مبدأ إسالمي، وليس مقصورًا على الفلسفة اليواننية، أو 

الفضل إىل القرآن الكرمي يف دعوة منقواًل منها، أو عن غريها من الفلسفات، فريجع 
اإلنسان إىل إعمال العقل سعًيا الكتشاف القوانني املوصلة للحق، وهنا يربز لنا أبن القرآن 
ا يف إاثرة العقل بعد تطهريه من  الكرمي، والدين اإلسالمي عموًما، كان عاماًل مهمًّ

تدعو اإلنسان إىل طرح املعتقدات الباطلة واملوروثة، حيث جند الكثري من آايت القرآن 
التقليد األعمى، وحترير عقله منها، وابلتايل كان دور الكندي يف التوفيق بني العقل والنقل 

 مبنيا على أسس عقلية فلسفية وإسالمية.
 قائمة املراجع

 القرآن الكرمي برواية قالون عن انفع املدين.

كلية اآلداب، جامعة اإلسكندرية،   .اتريخ الفكر الفلسفي ).1992(راين، حممد علي أبو 
 دار املعرفة اجلامعية.
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