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علي حسين

 واذا �صح���ت رواي���ة اجلاح���ظ ، اأو انها نوع 
م���ن املبالغ���ة ، فنح���ن ازاء �صخ�صي���ة اأت�صمت 
بالغراب���ة والعبقرية يف نف����س الوقت ، وكما 
 ،  " يذك���ر اب���ن الن���دمي يف كتاب���ه " الفهر�صت 
اأَمي���ل اىل طلب الف�صيل���ة  وال�صعي اىل حياة 
الزه���اد  والعزوف عن البهرج���ة والبذخ رغم 
كون���ه اب���ن اح���د والة الدولة العبا�صي���ة ، فقد 
كان اأب���وه ام���رًا عل���ى الكوف���ة . ي�صف���ه لن���ا 
امل�صع���ودي يف " م���روج الذه���ب " ، بانه كان 
مربوع���ًا ، ح�ص���ن الوج���ه ، مي�ص���ي على نحو 
غري���ب ، يرت���دي املالب����س الب�صيط���ة برغ���م 
غن���اه . ويذه���ب البع����س اىل ان زهد الكندي 
مل يك���ن بخ���اًل كما �ص���وره اجلاح���ظ ، وامنا 
اإعجاب���ًا ب�صخ�صية فل�صفي���ة اأثرت على حياته 
كثرًا ، وهي �صخ�صي���ة الفيل�صوف اليوناين 
" �صقراط " ، والذي ترجم له الكندي  بع�صًا 
من �صذراته ، ولهذا جنده يف كتابه " ال�صرة 
الفل�صفي���ة " ، ي�ص���ع �صقراط مبنزل���ة االإمام ، 
ويرد عل���ى الذين �صخروا من حي���اة التق�صف 
والزه���د الت���ي عا�صها الفيل�ص���وف اليوناين ، 
وي�صفهم باجلهلة ، م�صرًا اإىل عظمة �صقراط 
الأن���ه كان ي�صتخ���ف باملل���وك ، ويرف����س لب�س 
الثياب الغالي���ة ، ويحب احلديث مع النا�س . 
ا�صاف���ة اىل �صخ�صية �صق���راط اعجب الكندي  
بفيل�ص���وف يوناين اآخر غري���ب الطباع ا�صمه 
" ديوجني " ، كان يرى يف فل�صفته طريقًا الأن 
يتعلم االن�صان كيف ي�صبع احتياجاته بطريقة 
منا�صب���ة وب�صيطة ج���دا ، وينق���ل الكندي يف 
اح���دى ر�صائلة احلوار الذي دار بني ديوجني 
واال�صكندر ، حيث يق���ال اإن االإ�صكندر الكبر 
مر يوًم���ا بديوجني فوجده جال�ًصا يف برميله 
ي�صتح���م باأ�صع���ة ال�صم����س، فوق���ف االإ�صكندر 
اأمام���ه قائاًل: اأنا املل���ك االإ�صكندر الكبر.. فرد 
عليه ديوج���ني: واأنا ديوج���ني الكلبي.. فقال 
ل���ه االإ�صكن���در: األ�ص���ت خائًفا مني؟ ف���رد عليه 
ديوج���ني: وهل اأنت رج���ل �صال���ح اأم �صرير؟ 
فقال ل���ه االإ�صكندر: بل اأنا رج���ل �صالح.. فرد 
عليه ديوجني: ومن يخاف من ال�صالح اإًذا! ثم 
�صاأل���ه االإ�صكندر: هل تعي����س يف هذا الربميل 
فقط لكي تلفت انتب���اه النا�س واإعجابهم بك؟ 
قال ديوج���ني: وهل فعال تري���د اأنت فتح بالد 
فار�س وتوحي���د كل بالد االإغري���ق.. اأم تفعل 
ذل���ك فقط لتن���ال االإعجاب؟ ابت�ص���م االإ�صكندر 
وق���ال: ه���ذا برمي���ل مل���يء باحلكم���ة، فق���ال 
ديوجني: اأمتني لو كان لدي بدل هذا الربميل 
املل���يء باحلكم���ة.. نقط���ة واحدة م���ن احلظ 
اجلي���د.. للحكم���ة طعم م���ر.. واأحياًن���ا توؤدي 
بك اإيل الهالك.. بينما احل���ظ يفتح لك اأبواًبا 
ويحقق لك ال�صعادة ما كنت حتلم بها! اأعجب 
االإ�صكندر.. ال���ذي يعرف جيًدا معني احلظ.. 
ب���كالم ديوجني، ث���م اأخربه اأن يطل���ب منه ما 
ي�ص���اء ليلبي���ه ل���ه.. فاأجابه ديوج���ني بهدوء: 
اأري���د منك �صيًئا واحًدا.. اإنك االآن تقف اأمامي 
وحتجب عني اأ�صعة ال�صم�س.. لذا ال حترمني 

من ال�ص���يء الوحيد ال���ذي ال ت�صتطيع منحي 
اإياه.. ال حتجب �صم�صي بظلك! . 

يف واح���دة م���ن ر�صائل���ه الفل�صفي���ة يح���اول  
الكن���دي ان ي�ص���ر عل���ى خط���ى �صق���راط يف 
و�صاي���اه لتالمذت���ه : " ق���ال �صق���راط الزموا 
العدل تلزمكم النجاة ، العدل اأمان النف�س من 
املوبق���ات ، واحلكمة �صل���م العلو ، فمن عدمها 
ع���دم الق���رب م���ن باري���ه ، وكان يق���ول راحة 
احلكم���اء يف وجود احلق ، وراح���ة ال�صفهاء 
يف وجود الباطل ، وقال له رجل : " يا�صقراط 
، م���ا الذي اأغنت عنك احلكمة وانت ال ت�صتتب 
، فق���را ، فق���ال : اغن���ت عني ما اآمل���ك مني ". 
. وكان يق���ول : " اأم���ا ينبوع ف���رح االإن�صان ، 
القل���ب املختلف امل���زاج ، وينبوع حزن العامل 
بالع���دل  االأ�صي���اء  وثب���ات   ، املل���ك اجلاي���ر   ،
،  وباجل���ور زواله���ا . الأن املعت���دل ه���و الذي 
اليج���ور " . ومثل �صق���راط كان الكندي يرى 
ان الفل�صف���ة هي ال�صلم لهذا الع���امل من امُلُثل ، 
ولك���ن لي�س كل �صخ�س بق���ادر على �صعوده ، 
فدرجاته العليا حمفوظة ملن يتمتعون مبهارة 

املحاججة  وال�صوؤال .
يع���رف الكن���دي الفل�صف���ة ، بانه���ا ال�صعي ان 

يك���ون االإن�صان كام���ل الف�صيل���ة ، وهي اإماتة 
لل�صه���وات . ث���م ي�صع لها تعريف���ا علميًا يقول 
في���ه انه���ا :" عل���م االأ�صي���اء االبدي���ة الكلي���ة 
: انباته���ا ، ومائيته���ا ، وعلله���ا بق���در طاق���ة 
االن�ص���ان " .كان �صقراط يق���ول "ان الف�صيلة 
م���ا ه���ي اال دع���وى دائب���ة الإعم���ال العق���ل." 
وع���رف الكن���دي الف�صائ���ل االإن�صاني���ة بانه���ا 
هي اخللق االن�ص���اين املحدود ، واما احلكمة 
فه���ي ف�صيلة علم اال�صياء الكلي���ة ، ولذلك كان 
الكندي يعتق���د ان ال�صعادة تتحق���ق لالن�صان 
عندم���ا يكت�ص���ف اهمي���ة احلكم���ة يف حيات���ه 
. ومث���ل �صق���راط  فق���د تبن���ى الكن���دي مذهبًا 
ميي���ل اإىل امل�صاواة بني  املعرف���ة والف�صيلة . 
يف حماكمت���ه ال�صهرة قال �صقراط :" احلياة 
التي مل تخ�صع لالأختبار ال ت�صتحق ان تعا�س 
الفل�صفية   " ، وكان الكندي يوؤكد يف ر�صائله 
:" ان كل ف���رد لدي���ه الق���درة  عل���ى  متحي����س  
حيات���ه واأفكاره  وان يعي����س حياة ذات قيمة 
الكندي ب�صقراط على  " ، ومل يقت�صر �صغف 
تتب���ع من���ط معي�صت���ه  ومتث���ل �صرت���ه ، ب���ل 
تعداها اإىل تاث���ره مبفاهيمه الفل�صفية ، وهو 
ما جن���ده يف ر�صائله الت���ي حققها حممد عبد 

الهادي ابو ريدة ، حيث ي�صتخدم فيها الكندي 
ع���ددًا من مقوالت �صقراط ع���ن طلب الف�صيلة 
واالإهت���داء بالعق���ل دون �ص���واه يف مقارع���ة 
احداث الزمان ، واالإميان ان ما كتب علينا من 
اأمل وموت هو م���ن مقومات اأن�صانيتنا :" فلو 
مل يكن موت ، مل يكن ان�صان " ، وكان الكندي 
مث���ل �صق���راط يوؤمن ان احلي���اة اأن مل تخ�صع 
لالأختب���ار ال ت�صتح���ق ان تعا�س..ويذك���ر ابن 
الن���دمي يف كتاب���ه الفهر�ص���ت ان الكندي كتب 
ع���ددا من املوؤلف���ات التي تدور ح���ول �صقراط 
و�صرت���ه منها ر�صالة يف خر ف�صيلة �صقراط 
،  ور�صال���ة حماورة جرت ب���ني �صقراط واحد 

تالمذته ، ور�صالة يف الفاظ �صقراط . 
تك�ص���ف �ص���رة الكندي ان���ه ا�صتط���اع منذ ان 
كان �صبي���ًا ان يطل���ع عل���ى ال���راث الفل�صفي 
اليوناين ، ولهذا جند تعريفه للفل�صفة ، بانها 
الت�صب���ه بافعال اخلالق بق���در طاقة االن�صان ، 
او انه���ا العناية بامل���وت  ، قريبا مما جاء على 
ل�ص���ان �صقراط يف حماورة الدف���اع  :" املوت 
ه���و املكان ال���ذي في���ه اأف�صل االآله���ة واأكرثها 
حكم���ة حيث تقيم اأنبل االأرواح " ..والفل�صفة 
يف ه���ذه املدر�صة متزج العل���م بالفل�صفة ، فقد 

كانت الفل�صفة تبتديء بتق�صيم العلوم ، وعند 
الكندي ان ثمة نوعني من العلم : العلم االإلهي 
ال���ذي ي�صبغه الل���ه على االنبي���اء واملر�صلني ، 
والعل���م االن�صاين الذي تعت���رب الفل�صفة اأعلى 
ا�صكال���ه ، واالول عن���د الكن���دي ا�صم���ى م���ن 
الث���اين ، الن���ه ي�صتطي���ع ان ي���درك حقائ���ق ال 
ي�صتطيع العلم االن�صاين مطلقا ان يدركها من 
تلقاء نف�ص���ه . وعليه يجب الت�صليم باحلقائق 

املنزلة ، كخلق العامل من العدم .
 ************

بداأت احلكاية باليت���م ، فاالأب الذي كان واليًا 
عل���ى الكوف���ة توف���ى وت���رك غالم���ًا اليتجاوز 
عم���ره الثالثة اعوام ، عا����س يف ظل عٍز زائل  
، حي���ث مل يب���ق لل�صب���ي اليتي���م  اإال امه التي 
اخربها بع���د ان بلغ اخلام�صة ع�صر من عمره 
بنيته الرحيل اىل الب�صرة :" يف الب�صرة علم 
  " كثر ، وعلم���اء كبار ، خا�صة يف علم الكالم 
وتقرر االم ان ترافق ابنها ، ومل يطل به املقام 
طوي���ال يف الب�ص���رة فبعد ث���الث �صنوات قرر 
ال�صف���ر اىل بغداد ، فدخله���ا �صنة 819 للميالد 
، وا�صتق���ر يف جانب الر�صافة حيث كان اأبوه 

قد ترك له دارا وا�صعة وب�صتانًا.
منذ ان ولد ابو يو�صف بن ا�صحق الكندي عام 
801 للمي���الد ، وحت���ى وفاته ع���ام 871 وهو 
ي�صعى اىل الِعل���م  ، قالت امه الإحدى جاراتها 
وهي ترى الفتى مهم���وم بالبحث واالإنقطاع 
اىل درو����س املتكلم���ني : " ابن���ي جائ���ع اإىل 
الكتب .. ولن يهداأ له بال ، اال مع امراة عاقلة 
وجميل���ة " ..ووافقت اجلارة ان تزوج ابنتها 
ل�صلي���ل عائل���ة االم���راء ، لكن الكن���دي ال�صاب 
مل يج���د يف الزواج �صالت���ه مثلما وجدها يف 
كت���ب االأقدم���ني ، قالت زوجته عن���ه :" كان قد 
ا�صبح مهموم���ًا ، تغلغلت ح���روف القرطا�س 
يف داخل���ه واختلط���ت م���ع عط�ص���ه للعل���م " . 
يف الب�ص���رة َتتلم���ذ عل���ى ي���د املعتزل���ة واخذ 
عنه���م ا�ص���ول التح���رر العقل���ي  وم�صوؤولي���ة 
االإن�ص���ان الكامل���ة ع���ن اعمال���ه ، وا�صتقالل���ه 
املطل���ق عن الق���در وقدرته عل���ى التو�صل اىل 
اجلمي���ل والقبي���ح دون حاجة اىل م���ن يبلغه 
ذل���ك ،  ويف بغ���داد دخ���ل ب���الط املام���ون بعد 
ان كت���ب ل���ه " ر�صال���ة يف العل���ة واملعل���ول " 
الفل�صف���ة  يف  " ر�صال���ة  للمعت�ص���م  وكت���ب   ،
االأوىل " ، ثم �ص���ار معلمًا الحمد بن املعت�صم  
.ولع���ل قائمة الكت���ب التي الفه���ا الكندي تدل 
دالل���ة وا�صح���ة عل���ى امل���دى الوا�ص���ع ال���ذي 
و�ص���ل اليه يف جمال الفل�صف���ة والفكر واللغة 
والعل���وم  .يكت���ب اب���ن الن���دمي يف الفهر�صت 
:" ق���د يق���ع يف تع���داد كت���ب الكن���دي خ���الف 
بني املوؤرخ���ني ، بالزيادة والنق�ص���ان ، لكنهم 

متفقون عل���ى ان له يف اكرث العلوم ، موؤلفات 
  " م���ن امل�صنفات الط���وال والر�صائ���ل الق�صار 
وياأخ���ذ ابن الن���دمي بتعداد موؤلف���ات الكندي 
كتاب���ًا كتابًا ، لي�ص���ل اىل انه كتب يف الفل�صفة 
والهند�ص���ة وال�صيا�صة واملنط���ق واملو�صيقى  
والريا�صي���ات ، وكان اول فيل�ص���وف يكت���ب 
يف باب جدي���د ا�صمه علوم النف�س ، وقد اتبع 
الكندي يف حترير كتبه طريقة جديدة مل تكن 
معتم���دة من قبله ، فكان يبداأ ر�صالته بتحقيق 
وفح����س املو�صوع بعدها يب���داأ بتحليله ، ثم 
يخ���رج من ذلك مبا يريد من اأح���كام ونتائج ، 
وجن���ده يوؤكد عل���ى اأن التحلي���ل واالإ�صتنتاج 
هم���ا ا�صا�س كل معرفة حق���ة ، فهذا بن مو�صى 
البيهقي يف كتابه ال�صنن واالأثار يكتب :" انه 
كان فا�ص���ل ده���ره وواحد ع�ص���ره يف معرفة 

العلوم  القدمية باأ�صرها " . 
يق���ال دائما اإّن الفل�صف���ة العربية  قد بدات مع 
الكن���دي ، ال���ذي ادرك من���ذ البداي���ة �صرورة 
�صياغة منهج دقيق للبحث ، والنه كان مولعا 
بالريا�صيات واملو�صيق���ى والفلك منذ �صغره 
، فق���د انته���ى اإىل ان���ه ميك���ن �صياغ���ة منه���ج 
للفل�صف���ة ي�صبه العزف املو�صيقى او العمليات 
احل�صابي���ة  وجن���ده يحدث تلمي���ذه ما�صويه 
قائ���ال :" الريا�صي���ات اوال .ف���ال �صبي���ل اإىل 
ا�صتخ���دام علم املنط���ق ، اإال اذا �ُصبق بدرا�صة 
عل���وم الريا�صي���ات ، م���ن ح�ص���اب وهند�ص���ة  
وفل���ك ، فمقدم���ات املنطق واأقي�صت���ه وا�صكاله 

تعتمد على الريا�صيات " .
م���ن  ع���ددا  الكن���دي  و�ص���ع  املو�صيق���ى  ويف 
الر�صائ���ل يف التالي���ف املو�صيق���ي ، و�صناعة 
االحل���ان  وطرائ���ق   ، واخباره���ا  املو�صيق���ى 
، حي���ث مزج فيه���ا العل���م بالف���ن ،والول مرة 
يف تاري���خ املو�صيق���ى العربي���ة ، جن���د �صلمًا 
للمو�صيق���ى العربي���ة ، الي���زال م�صتعم���ال اىل 
اليوم ،ا�صر�صد فيه الكندي بال�صلم املو�صيقي 
ال���ذي و�صع���ه فيثاغور����س ، ووزع الكن���دي 
انغام �صلمه على اوتار العود اخلم�صة ، ف�صار 
لكل وتر �صتة انغام ، اي ان اوتار العود تنتج 
ثالثني نغما ، ويف ر�صالة الكندي عن التاليف 
املو�صيق���ي اكد �ص���رورة التالي���ف يف العزف 
عند االنتقال من نغم���ة اىل نغمة:" املو�صيقى 
هي فن تالف النغم ، وهو فن قائم على الن�صبة 

العددية ريا�صيا " .
وقد كان���ت الفكرة املهيمنة عل���ى الكندي  هي 
اأن���ه ال مف���ر لالإن�ص���ان من حتكي���م العقل ، فهو 
الكن���دي   املخلوق���ات، وي�ص���ع  ل���كل  املح���رك 
بع����س الو�صائ���ل الت���ي ميكنن���ا به���ا حتري���ر 
عقولن���ا من �صطوة االإرادة . يعترب الزهد اأحد 
ا املو�صيقى . حيث  هذه الو�صائل، وهناك اأي�صً
نتاأثر �صعورًي���ا بتلك االإ�ص���ارات ال�صوتية اأو 
املرئية التي ن�صتمدها م���ن �صماع املو�صيقى ، 

ولهذا جن���ده ي�صع تعريفا متميزا للمو�صيقار 
يق���ول في���ه ": املو�صيق���ار الباه���ر الفيل�صوف 
يع���رف ما ي�ص���اكل كل من يلتم����س اطرابه من 
�صن���وف االيقاع والنغم وال�صعر ، مثل حاجة 
الطبي���ب الفيل�صوف اىل ان يعرف احوال من 

يلتم�س عالجه او حفظ �صحته " .
الفل�صفي���ة  الكن���دي  جترب���ة  ان  اىل  ا�صاف���ة 
متيزت يف تبيان مع���اين الفل�صفة ال�صحيحة  
، وك�ص���ف امكانياتها ور�صم ح���دود مفاهيمها 
، وو�ص���ع حج���ر االأ�صا����س يف الفك���ر العقلي 
العرب���ي ، كان الكن���دي ي���درك قيم���ة الفل�صفة 
ووظيفته���ا يف الثقافة االن�صاني���ة ، واالإميان 
ب���ان الفل�صفة مل���ك النا�س جميع���ا ، وان هذه 
الفل�صف���ة مهمته���ا بن���اء احلقيق���ة الواح���دة ، 

القامة �صرح ان�صاين متوحد .
"  يق���دم    يف " ر�صال���ة يف الفل�صف���ة االوىل 
الكن���دي تعريف���ا للفل�صف���ة ، ومهم���ة  وعم���ل 
الفيل�ص���وف ، حي���ث ذك���ر ان :" الفل�صف���ة هي 
الت�صبه بافعال الله تعاىل بقدر طاقة االن�صان 
، ارادوا ان يك���ون االن�ص���ان كام���ل الف�صيلة ، 
وحّدوها اي�صا من جه���ة فعلها فقال : العناية 
باملوت . واملوت عندهم موتان :طبيعي وهو 
ت���رك النف�س ا�صتعمال الب���دن والثاين : اماتة 
ال�صهوات . فهذا هو املوت الذي ق�صدوا اليه ، 
الأن امات���ة ال�صهوات هي ال�صبيل اىل الف�صيلة  
ولذل���ك قال كثر من اجل���ه القدماء : اللذة �صر 
. فبا�صط���رار ان���ه كان للنف����س ا�صتعم���االن ، 
احدهما ح�ص���ي واالآخر عقلي ، كان مما �صمى 
النا����س ل���ذة ما يعر����س يف االإح�صا����س ، الن 
الت�صاغ���ل بالل���ذات احل�صي���ة ت���رك الإ�صتعمال 
العق���ل ، فقالوا الفل�صفة معرفة االن�صان نف�صه 
، وه���ذا ق���ول �صري���ف النهاية ، بعي���د الغور . 
وله���ذه العلة �صمى احلكم���اء االن�صان ) العامل 
اال�صغ���ر ( " ، واالن�صان الكامل الف�صيلة ، هو 
التعري���ف الذي ي�صتحوذ عل���ى انتباه الكندي  
، ون���راه يو�صح يف اكرث م���ن ر�صالة اجلانب 
االأخالق���ي يف تعري���ف الفل�صف���ة  ، ليب���ني لنا 
انه���ا �صناع���ة ال�صناع���ات ، وحكم���ة احلكم ، 
وه���ي حياة اخلر،  وي�صع الكندي فعل ال�صر 
نقي�ص���ا للفل�صف���ة ،  ويعرف���ه بان���ه  :" ت�صاغل 
بال���ذات احل�صي���ة وت���رك ا�صتعم���ال العق���ل  " 
، وم���ن ه���ذا التحليل  ي���ربز اهتم���ام الكندي 
بوظيف���ة الفل�صف���ة ومنزلته���ا  ونح���ن ن���راه 
يع���رب ع���ن رايه اخلا����س حني يذك���ر يف احد 
ر�صائل���ه  اىل ان :" اعل���ى ال�صناع���ات منزل���ة 
وا�صرفها مرتبة ، �صناعة الفل�صفة التي حدها 
عل���م االأ�صي���اء بحقائقه���ا بقدر طاق���ة االن�صان 
الفيل�ص���وف يف علم���ه ا�صاب���ة  ، الأن غر����س 
احل���ق ، ويف عمل���ه العمل باحل���ق ، ولذا كان 
الفيل�ص���وف التام اال�صراف ، هو املرء املحيط 
به���ذا العلم اال�ص���رف ، وكان���ت الفل�صفة  عاملة 

"  ، وان : " علم  باالأ�صياء التي علمها بحقائقها 
الفل�صفة هو كم���ال العلم باحلقائق " ، وي�صع 
الكندي �صتة �صروط على طالب العلم االلتزام 
بها حت���ى يكون فيل�صوف���ا ان نق�صت مل يتم : 
 ، ، و�صرب جميل  ، وع�صق الزم  بارع  " ذهن 
وروع خ���اٍل ، وفاحت مفهم ، وم���دة طويلة " ، 
وله���ذا جن���د ان الكندي ي���رى ان الفل�صفة هي 
علم احلق ، وانها هي ال�صدق و�صبيل ال�صدق 
،  ذل���ك ان الفل�صفة ح�صب تعبره " قيمة مثلى 
وك���ون �صرم���دي " ، ول�صنا نغ���ايل حني نقول 
ان  الكندي هو الذي و�صع حجر اال�صا�س يف 
التيار الفل�صفي العقلي ، ويف التيار الفل�صفي 
االإنتق���ادي ،  فق���د راى ان الفل�صفة هي �صبيل 
البح���ث عن احل���ق بالعق���ل ، ونح���ن نعلم ان 
العق���ل عن���د الكن���دي جوه���ر م���درك لال�صياء 
بحقائقه���ا :" ان اولئ���ك الذي���ن يذهب���ون اإىل 
ان���كار العق���ل ه���م م���ن املت�صم���ني بالنظر اىل 
اه���ل الغربة عن احلق ، وان تتوجوا بتيجان 
احل���ق من غر ا�صتحق���اق ، ل�صيق فطنهم عن 
ا�صاليب احل���ق ، وقلة معرفته���م مبا ي�صتحق 
ذوو اجلالل���ة يف ال���راي واالجته���اد " ، كم���ا 
جند الكندي  يدعو اىل مبداأ االنفتاح الذهني 
والروح���ي على االأمم وال�صع���وب ، وحماربة 
كل مظاه���ر االإنطواء والعزلة  الفكرية موؤكدًا 
ان االف���كار الح���دود جلغرافيتها  و ال جن�صية 
لها ، ولهذا فاالإن�صان الميكنه ان يكتفي بنف�صه 

، في�صتغن���ي ع���ن مع���ارف واف���كار االآخرين ، 
ويتف���ق الكندي م���ع �صق���راط وافالطون على 
الو�صيل���ة الت���ي تو�صلن���ا اىل املعرف���ة ، فه���و 
يح���دد و�صيلتني لكل و�صيل���ة منهما مو�صوعا 
، ف���اول و�صيل���ة ه���ي االإدراك احل�ص���ي وه���و 
م�صرك ب���ني االن�صان واحلي���وان وهو يدرك 
املح�صو�صات املادية اجلزئي���ة الدائمة التغر 
واملعرف���ة   ، املخيل���ة  يف  �ص���ورة  له���ا  الت���ي 
ثابت���ة  غ���ر  االإدراك احل�ص���ي  ع���ن  النا�صئ���ة 
نظ���را لعدم ثب���وت مو�صوعاته���ا ، والو�صيلة 
الثاني���ة العقل ال���ذي يدرك احلقائ���ق العميقة 
الت���ي ه���ي اأبعد ع���ن االن�ص���ان ، لكنه���ا اقرب 
اىل طبيع���ة االأ�صي���اء ، وجن���ده يرهن وجود 
امل���ادة بت�صوره���ا يف العق���ل . ولع���ل مت�ص���ك 
الكن���دي بال�صرة الفل�صفي���ة احلقيقية ، تظهر 
تاث���ره ال�صديد ب�صقراط ، اذ انه اجته كليا اىل 
الزهد والتج���رد من احلياة  وايثار النظر يف 
حقائ���ق اال�صي���اء  واالعتقاد يف بق���اء النف�س 
بع���د فن���اء اجل�ص���د وان ا" ل�صعيد م���ن يبتعد 
عن الل���ذات احل�صية الزائلة ويلتجاأ اىل اللذة 
العقلية اخلال���دة  التي تو�صله اىل نور احلق 
ث���م الين�صى الكندي ا�صتاذه الذي اقتدى   . "
ب���ه  فيقول : " ليكن احدن���ا مثل �صقراط الذي 
�ص���وؤل م���ا بالك ال حتزن ؟ فاج���اب  ال اقتني ما 

اإذا فقدته حزنت عليه " .
ين�ص���يء  ان  حيات���ه  اثن���اء  الكن���دي  ح���اول 
مدر�صة لعل���وم الفل�صفة لكن���ه واجه معار�صة 
كب���رة من رج���ال الدي���ن ويكت���ب امل�صت�صرق 
ماك����س مايره���وف ان :" الكن���دي الذي عا�س 
يف بغ���داد كان اول فيل�ص���وف يعط���ي درو�صا 
خا�ص���ة بالفل�صف���ة " ، وله���ذا ق���رر الكندي ان 
يجم���ع تالمذت���ه يف بيته ، ال�صيم���ا انه ميتلك 
مكتبة �صخمة  م�صهورة ، كانت ت�صمى املكتبة 
الكندية ، فيتناق�س معهم يف �صوؤون الفل�صفة . 
ويذكر القطفي يف تاريخ احلكماء  ان تالميذ 
الكندي كانوا جماعة من الوراقني ا�صهرهم " 
احمد ب���ن الكيب ال�صرخ���ي ، ونفطويه وابي 
زيد البلخ���ي  وابن كرنيب ،وابو بكر الرازي  
وان���ه كان يلق���ي عليه���م درو�ص���ا يف الفل�صفة 
اليوناني���ة  ، حتى ان اب���ن تيمية كان ي�صميهم 

. " الروم  وتالمذة  اليونان  " فراخ 
 *****

لفك���ر  االوىل  ال�صياغ���ة  يف  الف�ص���ل  يع���ود 
  ، الدقي���ق  مبعناه���ا  اال�صالمي���ة  الفل�صف���ة 
للكن���دي  .. ويعد كتابه حول الفل�صفة االوىل 
عم���ال ا�صيال وال يعترب �صرحا ، كما انه لي�س 
ملخ�صا مليتافيزيقي���ا ار�صطو ، والن الكندي 
كان معا�ص���را للوق���ت ال���ذي مت في���ه ترجمة 
االعم���ال الفل�صفي���ة اليوناني���ة اىل العربي���ة 
، ف���ان كتاب���ه " ر�صال���ة يف ح���دود اال�صي���اء 
ور�صومه���ا " وهو كتاب �صغر لكنه قامو�س 
فل�صف���ي دقي���ق ، ورمب���ا يك���ون اول قامو�س 
للفل�صف���ة باللغة العربي���ة ، يت�صمن ما يقارب 
املئ���ة م�صطل���ح ، بع����س ه���ذه امل�صطلح���ات 
و�ص���ع له���ا الكن���دي تعريف���ا فل�صفي���ا خا�صا 
.اإن الفل�صف���ة يج���ب ان ت�صتخدم املنهج الذي 
يثب���ت او يدلل عل���ى معنى كل كلم���ة او لفظ 
او مف���ردة ، وقيمة كل تاكي���د . وبالتايل فان 
م���ن يجهل علم الريا�صي���ات واملنطق الميكن 
ان يتخ�ص����س يف الفل�صفة الن اال�صتدالل او 
اال�صتنت���اج فقط هو ال���ذي يقودنا اىل العلل 

االوىل .
وثم���ة رواية تو�صح لن���ا كيف حاول الكندي 
، اذ  الفل�صف���ة �ص���د خ�صومه���ا  الدف���اع ع���ن 
ي���روي لنا اح���د تالمذة الكن���دي  وهو احمد 
بن الطيب ال�صرخ�ص���ي ان  اخلليفة املعت�صم  
�ص���األ الكندي ذات ي���وم عن غاي���ة الفل�صفة ، 
وه���ل تتعار����س مع الدي���ن ، فق���رر ان يكتب 
ل���ه  ر�صال���ة يدافع بها �صد م���ن ي�صخرون من 
الفل�صف���ة وان ي���رد عليهم   وكان���ت عدته يف 
ذل���ك جمموع���ة م���ن االأف���كار واال�صئل���ة التي 

حددها بثالثة ا�صئلة رئي�صية هي : 
1- ال�ص���وؤال عن اأنية ال�ص���يء ، هل يعني هو 

موجود باالإطالق 
2- ال�ص���وؤال عن ماهية ال�صيء ، يعني ما هو 

؟ اأو حتت اي جن�س يقع ؟ 
3- ال�ص���وؤال عن غاية ال�صيء ، يعني مِل هو ؟ 
اعن���ي ال�صوؤال عن علت���ه الغائية ، او مبعنى 

ادق عن غايته 
ويق���ول الكندي اذا اجتمع ال�ص���وؤال عن : ما 
ه���و ال�صيء ؟ واي �صيء ه���و ، كان ذلك نوعا 

من الفل�صفة .
وي�صع���ى الكن���دي ان مي���زج ه���ذه اال�صئل���ة 
بوظيف���ة العق���ل عن���د االن�صان  :" م���ن ادرك 
طري���ق احل���ق ، فليك���رث م�صاءل���ة احلكم���اء  
وم�صاورته���م ، وليكن اول �ص���يء ي�صاأل عنه  
العقل ، الأن جميع اال�صياء التدرك اال بالعقل 
"  ، وكان الكندي موؤمنا بان التعار�س بني 
الفل�صفة والدين ، وقد حمله هذا االميان على 
الت�صريح بالفل�صفة وبحثها دون خ�صية ، بل 
ذه���ب اكرث من ذل���ك فو�صف اع���داء الفل�صفة 
بالكف���ار وانه���م اليوؤمن���ون بدي���ن ، و�صع���ى  
اىل التوفي���ق ب���ني االراء املختلفة  يف الدين 
ليخرج منه���ا براي مفل�صف يق���ول ان االراء 
مهم���ا ظهر م���ن تباعده���ا يف النظ���ر اإىل الله 
متفق���ة على ان���ه واحد وخال���ق ، وبذلك جند 
ان الكن���دي ح���اول ان يدخ���ل الفل�صف���ة اىل 
عامل الدي���ن بو�صفها عامل توفيق تذوب فيه 
االأختالفات  وب�صبب ه���ذه االآراء التي كانت 
تط���رح للمرة االوىل يف املجتمع اال�صالمي ،  
تعر����س  الكندي ملحن���ة �صديدة وواجه عداء  
رج���ال الدي���ن الذي���ن و�صفه���م  با�صحاب :" 
الكرا�ص���ي امل���زورة الت���ي ن�صبوه���ا من غر 
ا�صتحق���اق ، ب���ل للروؤ�س والتج���ارة بالدين 
، وه���م عدماء الدي���ن ، الن من جت���راأ ب�صيء 
باع���ه ، وم���ن ب���اع �صيئ���ا مل يك���ن ل���ه ، فم���ن 
جت���را بالدي���ن مل يك���ن ل���ه دي���ن ، ويحق ان 
يتعرى من الدي���ن من عاند الفل�صفة و�صماها 
كف���را " . وي�ص���ر عل���ى اأن ي�ص���ع الفال�صف���ة 
يف مو�ص���ع  الورث���ة اجلديري���ن باالأنبي���اء ، 
وبح�ص���ب الكندي تع���د الفل�صف���ة  ا�صتمرارا 
للمعرف���ة النبوية ، ا�صتمرار اكرث منه قطيعة 
، واالإخت���الف بينهم���ا يف اال�صل���وب ، لي����س 
اختالف���ا يتعلق باحلقيقة ، ه���و اختالف يف 
�صكل نقل احلقيقة . الن احلقيقة تظل واحدة 
، وهذه اال�صتمرارية طبقا للكندي بني هذين 
ال�صربني من ال���كالم ، ) النبوي والفل�صفي ( 
، تت���م حتت �صلط���ة العلم  ، وله���ذا ينبغي ان 
ُندين الدجالني الذين يوجهون امة امل�صلمني 
�صد املعرفة العلمي���ة ، اولئك الذين يزعمون 
ان الفل�صف���ة عدو للدين ، رجال الفرقة هوؤالء 
كم���ا يق���ول الكن���دي " يتاج���رون بالدين يف 

حني انهم بال دين "  .
وب�صب���ب ه���ذه االراء  ا�ص���اع بع����س رج���ال 
الدي���ن ب���ان  الكن���دي لي����س عربي���ا وانه من 
ا�ص���ل يون���اين  ، وانه كفر بع���د االأخذ باراء 
الفال�صفة اليونانيني ، وجند احد ال�صعراء " 
ابو العبا�س بن حممد النا�صيء " يوؤلب عليه 

ال�صلطة :
اتقرن احلادا بدين حممدا 

لقد جئت فينا يا اخا كندة غدا 
وتخلط يونان بقحطان �صلة 

لعمري لقد باعدت بينهما جدا .
يكتب ه���ري كورب���ان يف كتابه ع���ن تاريخ 
الفل�صف���ة اال�صالمي���ة ان :" الكن���دي من���وذج 

للفيل�صوف ذي الذهن الكلي " .
وق���د انت�ص���رت �صه���رة الكن���دي يف الغ���رب 
وخ�صو�ص���ا يف الع�ص���ور الو�صط���ى حي���ث 
ترجمت بع�س موؤلفاته الفل�صفية والعلمية ، 
وبلغت �صهرت���ه يف الع�صور الو�صطى درجة 
عظيم���ة امتدت اىل ع�ص���ر النه�صة .حتى  ان 
كاتبا مثل كاراندو�س ي�صع الكندي يف خانة 
واح���دة مع اعظ���م ال�صخ�صي���ات الفكرية يف 

تاريخ الب�صرية .
عا����س الكن���دي ومات وهو ياأم���ل ان حت�صل 
الفل�صف���ة عل���ى مكانته���ا ا�صوة بعل���وم الدين 
، وكان موقف���ه وا�صح���ا ج���دا ح���ني اكد على 
ان التعار����س بني الفل�صف���ة والدين تعار�س 
مزي���ف اوج���دة رج���ال الدي���ن الذي���ن كانوا 

يكرهون كل �صيء يتما�صى مع العقل . 

س��قراط في مجلس الخليفة المعتصم 

أرص الجاحظ أن ينقل لنا أخبار بخله وشحه ، فرسم يف كتابه الشهري :     " البخالء  "  صورة 

مضحكة لواحد من أش��هر الفالس��فة العرب ، والذي ُيوصف بانه اول فيلسوف عريب خالص 

، فريوي الجاحظ عن أبو يوس��ف يعقوب بن إس��حاق الكندي ، وصيته إلبنه التي يقول فيها 

:" وق��ول ال ، ال يرصف البال ، وقول نعم ، يزيل الِنعم ، وس��اع الغناء برس��ام حاد ، ألن 

اإلنس��ان يس��مع فيطرب فينفق فيرسف ، فيفتقر ، فَيغتم فَيعتل وميوت .. يابني ُكن كالعب 

الش��طرنج مع الناس تحفظ ش��يئك وتاخذ من شيئهم ، فإن مالك ان خرج من بني يديك ، مل 

يعد إليك .واعلم ان الدينار محموم اذا رصفتنه مات "
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عدنان عاكف 

اأ�ص���ار البروين يف مقدم���ة كتابه " اجلماهر 
يف اجلواهر " اىل امل�صادر التي اعتمدها يف 

تاأليف كتابه، وقد ورد بهذا ال�صدد :
" ومل يق���ع اإيًل م���ن هذا الفن غر كتاب اأبي 
يو�ص���ف يعق���وب اب���ن اإ�صح���اق الكن���دي يف 
اجلواه���ر واالأ�صب���اه فق���د اأفرغ فيه���ا قدرته، 
واأظه���ر ذروته، كاخ���راع البدائ���ع يف كل ما 
و�صل���ت اليه يده من �صائ���ر الفنون، فهو اإمام 
املحدث���ني واأ�ص���وة الباقني– ثم مقال���ة لن�صر 
ب���ن يعقوب الدينوري الكاتب له���ا بالفار�صية 
مل���ن مل يهت���د لغرها، وه���و تاب���ع للكندي يف 
اأك���رثه – و�صاأجتهد يف اأال يند عني �صيء يف 

مقالتيهما مع م�صموع يل من غرهما ".
باالإ�صاف���ة اىل كتاب " يف اجلواهر واالأ�صباه 
اأ�ص���ار اليه الب���روين، فقد ذكر ابن  " ال���ذي 
الن���دمي يف " الفهر�ص���ت "ان للكندي ر�صالتني 
يف اجلواه���ر واالأحج���ار ، مل ي���رد ذكرهم���ا 
يف كت���اب البروين، هم���ا : ر�صالة يف اأنواع 
اأن���واع  يف  ور�صالت���ه  الثمين���ة،  اجلواه���ر 

احلجارة.
من املوؤ�صف ان يكون كتاب الكندي ، الذي كان 
بو�صعه اأن يقدم لن���ا �صورة قريبة من الواقع 
عن معارف الع���رب يف املعادن واالأحجار يف 
املرحل���ة االأوىل لن�ص���وء احل�ص���ارة العربي���ة 
االإ�صالمي���ة – ق���د فقد منذ اأم���د بعيد. ويعترب 
العربي���ة  املوؤلف���ات  اأق���دم  م���ن  الكت���اب  ه���ذا 
املعروف���ة يف االأحج���ار واملع���ادن. واىل هذه 
املرحل���ة تقريب���ا يع���ود موؤلف اآخر ه���و كتاب 
اجلواه���ر واالأحج���ار، الأب���ي زكري���ا يحيى ) 
اأو يوحن���ا ( بن ما�صوي���ه، وهو من معا�صري 
الكن���دي ) ت���ويف يف 243 ه���� (، وكان عل���ى 
عالق���ة به حتى ان الكن���دي األف ر�صالة با�صمه 
بعن���وان: " ر�صال���ة يف النف����س واأفعالها اىل 

يوحنا بن ما�صويه ".
بكت���اب  ن�صتع���ني  ان  �ص���وى  اأمامن���ا  لي����س 
كت���اب  م���ا ورد يف  عل���ى  للحك���م  الب���روين 
الكن���دي. ويكف���ي ان ا�ص���م " الكن���دي " ورد 
خم�ص���ني م���رة يف كت���اب " اجلماه���ر "، وق���د 
اقتب�س البروين فقرات مطولة، غطت جميع 
اأن���واع املعادن تقريبا، تناول���ت جوانبا مهمة 
م���ن خوا����س املع���ادن واجلواه���ر، ومناطق 
تواجدها وطرق معاجلتها. وي�صتنتج من هذا 
الكتاب ان الكندي كان خبرا كبرا يف املعادن 
واالأحجار، وكانت له جتاربه العملية وخربة 
كبرة يف معاجلة املعادن بالنار، وهي طريقة 
علمي���ة ملعرف جوان���ب من خوا����س املعادن، 
مثل تاأث���ر النار على لون املع���دن وال�صفافية 
واللمع���ان، وكذل���ك تاأثر اخل���ل واحلوام�س 
عل���ى املع���ادن. وكان الكندي فنان���ا بارعا يف 
ويف  وجوهه���ا  و�صق���ل  اجلواه���ر  ت�صني���ع 
معاجلة العي���وب وال�صقوق وتنقية اجلواهر 
من الندب وال�صوائب، التي ت�صيء اىل املظهر 

وال�صكل، مما يوؤدي اىل انخفا�س �صعرها.
وي�صت�صهد البروين باآراء الكندي يف اجلانب 
النظ���ري يف الكثر من املوا�صيع، مثل اأنواع 
الر�صبات املعدنية، وطرق البحث عنها، وما 
يتعل���ق بتواج���د املع���ادن �صوي���ة يف الطبيعة 
وعن نوعية ال�صخور املرافقة لبع�س املعادن 

وا�صتخدامه���ا كدلي���ل للتح���ري عنه���ا. وكان 
اأول من در�س البني���ة الداخلية للدر، وتناول 

بالتف�صيل �صفات اللوؤلوؤ ومن�صاأه.
وكان كت���اب الكن���دي املرج���ع االأ�صا�صي الذي 
الأل���وان  ت�صنيف���ه  عن���د  الب���روين  اعتم���ده 
اجلواه���ر املختلفة. وميكن الق���ول انه و�صع 
اأ�صا����س املقيا�س اللوين. ويج���ب ان ال يغيب 
ع���ن الب���ال ان الل���ون يف املا�ص���ي كان يعترب 
و�ص���كل  للمع���ادن،  االأوىل  املمي���زة  ال�صف���ة 
اخلا�صي���ة االأ�صا�صي���ة التي اعتمده���ا العلماء 
يكت���ف  ومل  الكرمي���ة.  االأحج���ار  لت�صني���ف 
باالأل���وان الطبيعية بل ابت���دع األوان �صناعية 
جدي���دة من مزج م���واد خمتلف���ة اعتمدها يف 
حتديد اللون وال�صبغة والنقاوة. وبوا�صطة 
الن���ار كان مييز بني احلجر الكرمي واأ�صباهه، 
االأل���وان  ذات  الكرمي���ة  االأحج���ار  ب���ني  اأو 
املت�صابه���ة.. وميك���ن الق���ول ان الكن���دي كان 
اأول م���ن و�ص���ع الدرج���ات االأوىل يف " �صل���م 
ال�صالب���ة " واملعروف الي���وم يف علم املعادن 
با�ص���م " �صلم موهو�س " وال�صي يتم مبوجبه 

حتديد ال�صالبة الن�صبية للمعادن.
لق���د انتقلت درا�صة املع���ادن على يدي الكندي 
بدرا�ص���ة  املهتم���ون  جدي���د.كان  ط���ور  اىل 
املع���ادن والذين كتب���وا عن اجلواه���ر اإما من 
علم���اء الطبيع���ة " النظري���ني " ، الذين كانوا 
بعيدي���ن كل البع���د ع���ن التج���ارب والدرا�صة 
العملي���ة، والذي���ن كان���وا يف غالبيته���م م���ن 
املهتم���ني بتاألي���ف الكت���ب والر�صائ���ل. فم���ن 
املعروف ان علماء اليونان كانوا بعيدين عن 
التجرب���ة وكان���وا يحتقرون العم���ل اليدوي، 
وم���ن ب���ن ه���وؤالء م���ن اهت���م باملع���ادن نذك���ر 
االأك���رب  وبلين���ي  وتيوفرا�صتو����س  اأر�صط���و 
و�صرابون. اأو كان���وا من االأطباء وم�صنعي 
االأدوية والذي���ن كانت اأهدافه���م موجهة على 

درا�ص����ة اخلوا�����س الطبي����ة ملختل����ف املعادن 
وا�صتخداماته����ا يف �صت����ى املج����االت الطبية. 
ال�صنع����ة  واأه����ل  الكيميائي����ني  فئ����ة  وهن����اك 
التج����ارب  عل����ى  درا�صاته����م  ترك����زت  الذي����ن 
املختربي����ة املختلفة، من اأج����ل احل�صول على 
الذهب والف�صة من املعادن االأخرى وخا�صة 
النحا�����س والر�صا�����س. اأم����ا الفئ����ة االأخ����رة 
فكان����ت فئ����ة احلرفيني واجلوهري����ني، الذين 
كان اهتمامه����م ين�ص����ب على اجلان����ب املادي 

والتجاري.
ان   - م����رة  – الأول  الكن����دي  ا�صتط����اع  لق����د 
يجم����ع ب����ني جميع ه����ذه الفئ����ات. وم����ن يقراأ 
الفق����رات الت����ي اقتب�صها الب����روين من كتابه 
ي����درك جي����دا ان����ه اأم����ام واح����د م����ن اخلرباء 
الكب����ار ، وق����د اعتم����د يف غالب����ة معارفه على 
جتاربه ال�صخ�صية، باالإ�صافة اىل ا�صتق�صاء 

احلقائق ع����ن اخلوا�س واحلاالت التي �صمع 
عنها، ولذا كثر ما تردد يف ن�صو�صه كلمات 
من قبي����ل : وجربته،واختربته، وراأيت ذلك، 
ومل اأرى ذلك، وعاجلت����ه بالنار فوجدت، ومل 
اأحتق����ق منه، وهك����ذا. ومل تقت�صر اهتماماته 
عل����ى االأحج����ار الكرمية، ب����ل �صمل����ت معادن 
وفل����زات متنوع����ة مث����ل الر�صا�����س واحلديد 

والنحا�س، والزنك، وغر ذلك.
لكن يبقى اجنازه االأكرب يف اجلانب النظري 
هو وقوف����ه �صد اأهل ال�صنعة. واأهل ال�صنعة 
ه����و امل�صطل����ح ال����ذي كان ي�صتخ����دم لو�صف 
م����ن كان يعم����ل يف جم����ال ال�صيمي����اء، الت����ي 
كان����ت ت�صعى اىل حتويل املع����ادن اخل�صي�صة 
اىل معادن نفي�ص����ة. وال�صيمياء هي الكيمياء 
القدمي����ة، والت����ي متتد بجذوره����ا اىل الزمن 
البابل����ي، والتي كانت ت�صع����ى للح�صول على 
اإك�ص����ر احلي����اة وعل����ى الذه����ب م����ن مع����ادن 
الكاه����ن  الع����امل  با�ص����م  وارتبط����ت  اأخ����رى. 
احلكي����م االأ�صط����وري هرم�س البابل����ي، الذي 
يق����ال انه هاجر اىل م�صر. يق����ول ابن الندمي 
يف الفهر�ص����ت : " زعم اأه����ل �صناعة الكيمياء 
وهي �صناعة الذهب والف�صة من غر معادنها 
اأنَّ اأوَل م����ن تكل����م على عل����م ال�صنعة هرم�س 
احلكيم البابلي املنتقل اإىل م�صر عند افراق 
النا�س عن باب����ل. وكان حكيمًا فيل�صوفًا واأنَّ 

ال�صنعة �صّحْت له وله يف ذلك عّدة كتب. 
األ����ف الكن����دي ر�صالة خا�صة ح����اول ان يثبت 
بط����الن العمل بال�صنع����ة، واعترب ان حماولة 
احل�ص����ول عل����ى الذه����ب والف�صة م����ن معادن 
اأخ����رى م�صيع����ة للجه����د والوق����ت، وذلك يف 
زمن كان اجلميع يتحدث حول هذا املو�صوع 
واأ�ص����ار ) كم����ا يذكر فدري حاف����ظ طوقان يف 
كتابه تراث العرب العلمي ( اىل ان اال�صتغال 
الذه����ب  بالكيمي����اء بق�ص����د احل�ص����ول عل����ى 
يذه����ب بالعق����ل واجله����ود، وو�ص����ع ر�صال����ة 
�صماه����ا " ر�صال����ة يف بط����الن دع����وى املدعني 
�صنعة الذه����ب والف�صة وخدعهم " ومل ي�صلم 
الكن����دي ب�صب����ب موقف����ه الراف�س ه����ذا . فقد 
تعر�����س اىل نقد �صديد من فبل بع�س العلماء 
املعا�صري����ن ل����ه، وم����ن قب����ل علماء ج����اوؤا من 
بع����ده اأي�صا. وق����د يكون ه����و اأول عامل يقوم 
بذل����ك، مع العلم ان الكثر من علماء الكيمياء 
املعروفني، مثل جاب����ر ابن حيان واأبو زكريا 
ال����رازي، قد عملوا يف جم����ال حتويل املعادن 
اىل ذهب وف�صة. وجدير بالذكر ان حماوالت 
احل�صول على الذهب حتولت اىل علم مزدهر 
قائم بنف�صه يف اأوربا خالل القرنني ال�صاد�س 
ع�ص����ر وال�صاب����ع ع�ص����ر. وظ����ل ه����واة الرثوة 
وامل����ال يوا�صل����ون مغامراته����م العلمية حتى 

نهاية القرن الثامن ع�صر...
لي�����س عن طري����ق ال�صدفة ان ي�ص����كل العلماء 
الثالث����ة : الكن����دي وال�صي����خ عل����ي اب����ن �صينا 
واأب����و الريحان الب����روين الفر�ص����ان الثالثة 
الذي����ن يرف�ص����ون تلك الفك����رة الت����ي ت�صببت 
باإفال�����س املئات م����ن العلم����اء والباحثني عن 
ال����رثوة يف ال�ص����رق ويف الغ����رب عل����ى ح����د 
�ص����واء. فالثالث����ة كان����وا علم����اء م����ن الطراز 
االأول، �صبق����وا ع�صرهم وجمعوا بني املعرفة 

النظرية الوا�صعة والتجربة العملية. ويبقى 
الرائ����د ب����ني العلم����اء الثالث����ة ه����و فيل�صوف 
الع����رب االأول، الكن����دي، ال����ذي �صب����ق زميليه 
بنح����و قرن����ني م����ن الزم����ن. ويكف����ي الكندي 
موقف����ه ه����ذا ليخل����د ا�صم����ه يف مقدم����ة قائمة 
العلماء الكبار يف علم املعادن وعلم الكيمياء

تعال����وا لنتعرف عن قرب عل����ى الطريقة التي 
تعام����ل بها الكن����دي مع اللوؤل����وؤ. كيف يتكون 
اللوؤلوؤ ؟ ن�صج خيال االإن�صان �صتى االأ�صاطر 
اليوناين وحتى  الع�ص����ر  " من����ذ  " العلمي����ة 
الق����رن التا�ص����ع ع�صر وه����و يح����اول االجابة 
عل����ى ه����ذا ال�ص����وؤال. وكان����ت جمي����ع االآراء 
القدمي����ة، اليوناني����ة منه����ا اأو العربي����ة التي 
تاأث����رت به����ا تق����ول باملن�ص����اأ اخلارج����ي للدر، 
اأي ان ال����در يتك����ون يف داخل املح����ار نتيجة 
الأ�صب����اب وعوامل خارجي����ة، مثل دخول املاء 
يف داخ����ل ال�ص����دف، اأو م����ن قط����رات الندى، 
اأو م����ن قطرات املطر، اأو حت����ت تاأثر الربق، 
...األخ. مع العل����م ان املحار الذي يحمل الدر 
يف داخل����ه يعت����رب م����ن الرخوي����ات القاعي����ة 
التي ت����الزم قاع البحر. ت�ص����ر كتب الراث، 
وخا�صة كتاب " اجلماهر " ان هذا الراأي كان 
�صائعا بالفعل يف ذلك الع�صر وقبله، وقد اأخذ 
به بع�����س العلماء اأي�صا – علماء من اليونان 
) كان اأر�صط����و يف مقدمته����م ( وعلم����اء م����ن 
بالد االإ�ص����الم، ومن بينهم ن�ص����ر الدينوري، 
واأخوان ال�صف����ا، والدم�صقي، وغرهم. وقد 
اعت����رب الب����روين ان ه����ذا ال����راأي ه����و راأي 
العام����ة حيث قال : " ون�صر يتبع راأي العامة 
يف قوله ان اللوؤلوؤ يتكون من املطر، ثم يربيه 
ال�صدف فانه كالريق لالإن�صان، يقلبه يف فمه، 
ويجليه. وي�صتدل على ذلك ان املطر كلما كان 
اأك����رث يف �صن����ة واأعجل يف وقت����ه كان وجود 

اللوؤلوؤ فيها اأغزر وريعه اأوفر "..
من املوؤ�صف ان الب����روين مل ينقل لنا موقف 
الكن����دي م����ن راأي العام����ة، لكن����ا ن�صت����دل من 
كت����اب " اجلماه����ر " ان الكندي ق����د ا�صت�صهد 
بقول اأ�صحاب التجارب والتجار حول وفرة 
اللوؤلوؤ يف املوا�ص����م وال�صنني التي تكرث فيها 
االأمط����ار. هل يعني هذا ان الكندي كان مييل 

اىل راأي العام����ة ؟ م����ا ورد ع����ن الكندي حول 
البنية الداخلية للدرة ينفي ذلك الأنه يتعار�س 
م����ع راأي العامة. تعالوا نتعرف على ما ذكره 

الكندي حول تكوين الدر يف ال�صدف :
كان����وا   ( البلب����ل  م����ن  احل����ب  مو�ص����ع  " ان 
يطلق����ون ه����ذه الكلمة عل����ى املح����ار ال�صغر 
( داخ����ل ال�ص����دف م����ع حرفيه����ا وم����ا كان مما 
يل����ي االأذن والف����م فه����و اجلي����د وله����ذا قال����وا 
ي����دمي  يك����ون يف حلقوم����ه  ان����ه  الكب����ر  يف 
دحرجته فت�صب����ح ا�صتدارته ويزداد بالتفاف 
الق�ص����ور علي����ه حت����ى يعظ����م – والدليل على 
ح����دوث الطبقة فيه بعد الطبق����ة، ان ما يكون 
يف �صطحه االأعل����ى، واإذا ق�صرت منه �صابهت 

باطنه����ا ال�صدف من غر رون����ق له، ثم يكون 
وجه املنق�صر عنه على مثل وجه االأول، فيدل 
عل����ى ان وجه هذا الداخ����ل كان وقتا ما بارزا 

منك�صفا كوجه ذلك االأول ".
ع����ن  النظ����ر  نغ�����س  ان  البداي����ة  يف  دعون����ا 
الف����رق ب����ني راأي ن�ص����ر وب����ني راأي الكن����دي 
ب�ص����اأن من�ص����اأ اللوؤلوؤ، ونركز عل����ى الفرق بني 
املنهج����ني اللي����ان اتبعهم����ا العامل����ان للتو�صل 
اىل اال�صتنت����اج. ال اأ�صتطي����ع ان اأتب����ني م����ن 
كالم ن�ص����ر ) وه����و يعرب عن اأ�صح����اب املن�صاأ 
اخلارج����ي ( ان����ه اعتم����د اأي منه����ج للتو�صل 
عل����ى ان ال����در ين�ص����اأ م����ن املطر. جم����رد راأي 
�صب����ق ان طرحه اأر�صطو، الذي مل يرى لوؤلوؤة 
يف حيات����ه. اأما ب�ص����اأن وفرة الدر يف املوا�صم 
املمطرة فقد يكون االأمر جمرد كالم ال اأ�صا�س 
ل����ه، اأو رمبا ان االأمطار الغزي����رة وما ت�صببه 
من �صي����ول عل����ى ال�صواطئ وم����ا يرافقها من 
عوا�صف قوية و اأمواج قد توؤدي اىل اقتالع 
املح����ار من القاع و قذفه عل����ى ال�صاطئ. ومن 
املنطق����ي ان نفكر بان االإن�ص����ان قبل اأن يتعلم 
الغو�س عل����ى اللوؤلوؤ كان يجمع����ه من املحار 

الذي تقذفه االأمواج على ال�صاطئ. 
يختل����ف االأمر متاما مع ن�����س الكندي.بغ�س 
النظ����ر عن �صح����ة ا�صتنتاجات����ه اأو ال اإال اننا 
جندن اأنف�صن����ا اأمام باحث علم����ي بكل معنى 
الكلمة. باح����ث ي�صتخدم مالحظات����ه العينية 
الدقيق����ة، التي ا�صتقاها م����ن جتاربه العملية، 
ليتو�صل اىل ا�صتنتاج نظري بحت. الق�صور 
اأو الطبق����ات التي يتحدث عنها الكندي، التي 
ت�ص����كل بنية اللوؤلوؤة يف غاية الرقة، وال يزيد 
�صمكه����ا عن ب�صع����ة ميكرون����ات، اأي ال ميكن 
روؤيته����ا بوا�صطة املجه����ر العادي بل ال بد من 
جمهر الكروين ) امليكرون ي�صاوي 0.001. 
�ص����م (. كان اجلوهري����ون يعاجل����ون اللوؤل����وؤ 
الفا�صد بن����زع الطبقات اخلارجي����ة التي عتم 
لونها وفق����دت بريقها ب�صب تاأثرها بالعوامل 
اجلوية، كي تظهر الطبقات الداخلية التي ما 
تزال حمتفظ����ة بلونه وبريقها. وكان الكندي 
كم����ا يب����دو واحد من ه����وؤالء، فالح����ظ البنية 
الطبقية اأو احللقية للوؤل����وؤ. وبالطبع مل يكن 

بو�ص����ع الكن����دي اأو غ����ره ان ينزع����ون ع����دد 
من الطبق����ات جمتمعة، ولي�����س طبقة واحدة 
ال ميك����ن اأن ت����رى بالع����ني املج����ردة. والكالم 
عن " ح����دوث الطبقة فيه بع����د الطبقة " كالم 
�صاب����ق لع�ص����ره، ويعن����ي ان تر�صي����ب امل����ادة 
كان يت����م عل����ى �ص����كل طبق����ات متعاقب����ة. ولو 
عدن����ا اىل كت����ب اجليولوجيا، القدمي����ة منها 
واحلديث����ة فانن����ا ل����ن نع����رث عل����ى كالم كه����ذا 
يتن����اول الر�صي����ب املتتايل للطبق����ات اإال يف 
الق����رن ال�صاب����ع ع�ص����ر، وحتدي����دا ع����ن العامل 
 Nicolas �صتين����و،  نيك����ول  الدنيمارك����ي 
 a pioneer  ،)1686-1638(  Steno
in anatomy and geology والذي 
" اأب  العلمي����ة بكون����ه  امل�ص����ادر  يع����رف يف 
بكون����ه  "،و  الطبق����ات  وعل����م  اجليولوجي����ا 
�صاح����ب اأح����د املب����ادئ العلمية الثالث����ة التي 
يق����وم عليه����ا العل����م اجليولوج����ي احلدي����ث، 
ويع����رف ه����ذا املب����داأ با�ص����م " مب����داأ تعاق����ب 

الطبقات "!!!
ل�صن����ا هنا ب�ص����دد الت�صكيك مب����ا قدمه �صتينو 
لعل����م اجليولوجي����ا، وه����و بح����ق جدي����ر مبا 
نال����ه من ملا قدمه له����ذا العلم. قد يكون بالفعل 
موؤ�ص�����س عل����م اجليولوجيا احلدي����ث، ولكن 

ه����ذا ال يعني انه بداأ من ال�صف����ر، ومل ي�صبقه 
اأح����د اىل فك����رة التتاب����ع الزمن����ي يف تكوين 
الطبقات ال�صخرية واملعدنية. فقد �صبقه اىل 
تل����ك الفك����رة املهم����ة يف تطور عل����وم االأر�س 
الكندي واب����ن �صينا والب����روين. لي�س ذنب 
ه����وؤالء العلم����اء ان البع�����س م����ن الباحث����ني 
املعا�صري����ن يجهلون ما مت التو�صل اليه قبل 

نيكول �صتينو بنحو ثمانية قرون. 
الباحث����ني  م����ن  البع�����س  ه����ذا  يقول����ه  م����اذا 
ع����ن  االإن�ص����ان  مع����ارف  ب�ص����اأن  املعا�صري����ن 
من�ص����اأ اللوؤل����وؤ ؟ يتوق����ف الباح����ث الرو�ص����ي 
�صوبليف�صك����ي عن����د ع����دد م����ن االآراء القدمية 
بع�����س اأ�صاطر �صعوب ال�ص����رق والغرب، ثم 
يج����زم عل����ى " ان اأح����دا مل ي�صتط����ع ان يدرك 
ان املب����دع احلقيق لهذا الكن����ز الرائع هو ذلك 

احليوان ال�صعيف الذي ا�صمه املحار ".
ب����ل  ال����راأي،  به����ذا  �صوبلفي�صك����ي  ينف����رد  ال 
ي�صارك����ه ب����ه جمي����ع الباحث����ني املعا�صري����ن، 
الذين يعتق����دون ان العل����م مل يكت�صف طبيعة 
املحار ومن�ص����اأه اإال يف الق����رن التا�صع ع�صر. 
وه����ا هو عامل من اأه����ل ال�صرق، د. عبد العليم 

اأنور، يوؤكد " احلقيقة " ذاتها فيقول :
اللوؤلوؤ  تعليل وجود  العلم����اء يف  "وقد حار 
احلكاي����ات  م����ن  كث����ر  ووردت  املح����ار  يف 
اخلرافي����ة ح����ول اأ�صل����ه ون�صاأت����ه يف الكت����ب 
واملخطوطات، الت����ي توارثناها من الع�صور 
القدمي����ة اأو الو�صط����ى. ومن تل����ك احلكايات 
ال�صائع����ة ان اللوؤل����وؤ يتك����ون عندم����ا ت�صق����ط 
قط����رات الندى يف ال�صب����اح الباكر يف داخل 
فتطهيه����ا  مفتوح����ة  تك����ون  حينم����ا  املح����ارة 
حرارة ال�صم�س وتن�صجها اىل لوؤلوؤة ثمينة ! 
ومن تلك االآراء اأي�صا ان اللوؤلوؤ يتكون داخل 
املح����ار م����ن تاأث����ر الربق عل����ى اأج�ص����ام هذه 
احليوانات. ومنذ اأك����رث من قرن من الزمن ) 
ه����ذا الكالم يع����ود اىل ع����ام 1967 ( ، اهتدى 
العلم����اء اىل تف�ص����ر علم����ي لطريق����ة تكوين 

اللوؤلوؤ يف ج�صم املحار ..".
م����ا يت�صمنه كت����اب " اجلماهر " - وهو كتاب 
ورثن����اه من القرون الو�صطى - من معلومات 
ح����ول تكوي����ن اللوؤل����وؤ واأ�صل����ه، تدح�س هذا 
ال����راأي الذي يفتق����ر اىل املقومات التاريخية، 
وت�صع����ه �صمن جمموعة احلكايات اخلرافية 
الت����ي ن�صجناه����ا يف الق����رن الع�صرين ونحن 
ندون تاريخا م�صوه����ا للعلم وتطور املعرفة. 
فما ب����ني تلك احلكاي����ات والنظري����ة احلديثة 
طرح����ت جمموع����ة م����ن الفر�صي����ات واالآراء 
العلمية ال�صليمة، التي مهدت الطريق لظهور 
النظرية احلديث����ة. مل يعرف العرب الركيب 
الكيميائي مل����ادة اللوؤل����وؤ، ومل يعرفوا اأ�صماء 
املع����ادن الت����ي تدخ����ل يف تركيبة تل����ك املادة، 
فه����ذه كلها معلوم����ات تو�صل اليه����ا العلم يف 
الق����رن الع�صري����ن. اأم����ا م����ا يتعل����ق باكت�صاف 
ان اللوؤل����وؤ ذو بني����ة طبقي����ة وان����ه يحوي يف 
داخل����ه عل����ى ن����واة اأو مركز تر�ص����ب وتنمو 
حوله املادة اللوؤلوؤي����ة، وان احليوان الرقيق 
ال�صعيف الذي ا�صمه املحار هو املذنب االأول 
يف تلويث البيئ����ة ب�صبب الالآلئ التي يبدعها 
يف داخله، فهي ، كم����ا راأينا اكت�صافات قدمية 
ورثناها م����ن القرون الو�صطى، وعمرها اأحد 

ع�صر قرنا.
علين����ا يف النهاي����ة ان اآراء الكن����دي تنط����وي 
على اأهمية علمي����ة بالغة، لتاريخ العلوم عند 
العرب وامل�صلم����ني. عا�س الكندي يف املرحلة 
التي كانت في����ه احل�صارة العربية االإ�صالمية 
حت����اول �صق جماري املعرفة، والتزود بالعلم 

من م�صادر متنوعة.

عن احلوار املتمدن

الكندي رائد علم المعادن
هو من اإلثني عشر عبقريا الذين ظهروا في العالم

كاردانو

الكندي هو أبو يوسف 

يعقوب بن اسحاق الكندي. 

ولد يف عام 185 ه� )801 

م ( وتويف عام 252 ) 866 

م (. عرف باسم فيلسوف 

العرب األول، وقد كان من 

العلاء املوسوعيني العرب 

األوائل، وله مؤلفات يف 

علوم مختلفة. قال عنه ابن 

النديم يف الفهرست بانه " 

فاضل دهره وواحد عرصه 

يف معرفة العلوم القدمية 

بأرسها ، وفيلسوف العرب ". 

وكتبه يف علوم مختلفة مثل 

املنطق والفلسفة والهندسة، 

والحساب واملوسيقى 

والنجوم والطب ". ولد يف 

الكوفة وتعلم يف البرصة، 

وبفضل مؤهالته وقدراته 

ومعارفه املتنوعة بلغ مواقع 

متقدمة وحضوة لدى الخلفاء 

العباسيني.. له رسائل مختلفة 

يف العلوم الطبيعية مثل 

يف املد والجزر ويف املياه 

واألمطار، ويف الجواهر 

واألحجار. وقد ذكر له ابن 

النديم رسالتني يف األحجار 

ها : رسالة يف انواع الجواهر 

وغريها، ورسالة يف أنواع 

الحجارة. أما الكتاب األهم 

هو الذي ورد الحديث عنه يف 

كتاب البريوين " الجاهر يف 

الجواهر " وهو الذي سيكون 

األساس الذي اعتمدناه يف 

حديثنا عن الكندي واملعادن.

كاتب راحل
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مل مت�س اإال اأربعة اأ�صهر اأو خم�صة على كتاب )معاين 
الفل�ص���فة( الذي األفه الدكتور اأحمد فوؤاد االأهواين 

حت���ى اأحتف جناح الفل�ص���فة يف املكتبة العربية 
بكت���اب م���ن كت���ب فيل�ص���وف الع���رب يعقوب 

الكن���دي، وه���و الكتاب الذي بع���ث به اأول 
فيل�صوف من فال�صفة العرب اإىل اخلليفة 

العبا�صي.
ومل يكن غريبًا على فال�ص���فة امل�صلمني 
اأن يبعث���وا بكتبه���م اإىل اخللفاء، ومل 
يكن جديدًا على )الكندي( نف�ص���ه اأن 
يرا�صل اخللفاء يف م�صاألة من م�صائل 
العلم، فق���د ذكر ابن اأبي اأ�صيبعة يف 
اإىل  ر�صال���ة  للكن���دي  اأن  )طبقات���ه( 

املاأمون )يف العلة واملعلول(.
وحتم���ل مرا�ص���الت الفال�صفة للخالفة 

واالأمراء معنى ت�صجي���ع هوؤالء الأولئك، 
وه���ي يف ذاتها داللة من الواق���ع والتاريخ 

عل���ى م���ا كان يقوم ب���ه اخللف���اء م���ن احت�صان 
العلم���اء وتقريبه���م ومعونته���م عل���ى اأداء الر�صال���ة 

اجلليل���ة الت���ي ن�صب���وا اأنف�صه���م له���ا، واأ�صنوا 
اأنف�صهم يف �صبيلها.

وعن���وان الر�صالة نف�صه )يف الفل�صفة 
االأوىل( يحم���ل �ص���وؤاال يرد على 

فه���ل  وهل���ة؛  الأول  اخلاط���ر 
هناك فل�صف���ة اأوىل تقابلها 
وثالث���ة  ثاني���ة  فل�صف���ة 

ورابع���ة؟ وهل هن���اك فل�صفة 
الطب���اق  �صبي���ل  عل���ى  تقابله���ا  اأوىل 

البالغ���ي فل�صفة اآخ���رة؟ كما يق���ال يف ال�صهور 
القمرية جمادي االأوىل وجمادي االآخرة؟ وكما يقال 

يف �صفات الله: هو االأول واالآخر؟؟
ظنن���ت اأول االأم���ر اأن الفل�صف���ة االأوىل ه���ي فل�صف���ة 
اليونان التي ا�صتغل بها العرب يف اإبان نه�صتهم يف 
الرجم���ة. فقد اأكب���وا على فل�صفة اليون���ان ونقلوها 
اإىل الل�ص���ان العربي الذي كانت الفل�صفة �صيئًا جديدًا 
علي���ه. ولك���ن الدكتور االأه���واين يق���ول يف مقدمته 
التحليلي���ة النفي�ص���ة للر�صال���ة اإن ا�صط���الح )ما دون 
الطبيعي���ات( هو نف�ص���ه )الفل�صف���ة االأوىل( �س 55؛ 
وقد يكون ذل���ك مقبوال لو اأن عن���وان ر�صالة الكندي 
ه���و )كتاب الفل�صفة االأوىل اأو م���ا دون الطبيعيات(، 
ول���ك العنوان هو كما يذكر الدكتور االأهواين )كتاب 
الفل�صف���ة االأوىل فيم���ا دون الطبيعي���ات والتوحيد(، 
دون  م���ا  اأن  الن����س  ه���ذا  م���ن  املحق���ق  وي�صتنب���ط 
الطبيعي���ات غ���ر التوحي���د، ولكنه ين�صى م���ا يقوله 
الكندي يف اأحد موا�صع الر�صالة اأن الفل�صفة هي علم 
الربوبي���ة والوحداني���ة - اأو التوحي���د - وين�صى ما 
يقول���ه الكندي يف موطن اآخر: )اإن علم العلة االأوىل 

�صمى بحق الفل�صفة االأوىل(.
ور�صال���ة الكن���دي يف الفل�صف���ة االأوىل ال تزي���د على 
ن�ص���ف الكتاب املطبوع اليوم اإال قلي���ال. اأما الن�صف 
االأول فه���و حتقيق علم���ي دقيق يف ترجم���ة الكندي 
ون�صاأت���ه ومنزلت���ه يف تاري���خ الفل�صف���ة االإ�صالمي���ة 
واأ�صلوب���ه يف الكتاب���ة الفل�صفي���ة وحتلي���ل الر�صالة 
ذاته���ا، وق���د اأ�صاف ه���ذا التحقيق كثرًا م���ن القيمة 
له���ذه الر�صالة التي كان���ت للدكتور االأه���واين ف�صل 
ن�صره���ا يف لغة العرب الأول مرة، وهو ف�صل ن�صجله 
دائم���ًا مع ال�صكر لكل من يزيح �صرًا عن اأثر من اآثار 
امل�صلمني اإب���ان نه�صتهم يف زماننا هذا الذي تدعونا 
فيه دواع كثرة اإىل ك�صف الغطاء عن كل اأثر اإ�صالمي 

�صغر اأو كرب.
)الر�صالة(  جملة  من  ما�س  عدد  يف  اأخذنا  كنا  واإذا 
التحقيق  ا�صتيفاء  عدم  جميعان  ف��وؤاد  االأ�صتاذ  على 
والتحليل لكتاب )ميزان احلكمة( الذي األفه احلكيم 
الرازي، فان الدكتور االأهواين كان يف احلق بعيدًا 
اأخرج ر�صالة الكندي يف  عن مو�صع املواخذة حني 
اأ�صلم  الفل�صفة االأوىل هذا املخرج الذي يجري على 

ق����واع����د 
ن���������������������ص����������ر 

امل����خ����ط����وط����ات. 
مل  ك��������ان  واإذا 
ي���ق���ع ل�����ص��دي��ق��ن��ا 
االأه�������������واين م��ن 
الكندي  خمطوط 
خطية  ن�صخة  اإال 
واح�����دة ف��ان��ه يف 
احل������ق ق�����د ع��ن��ي 
نف�صه يف التحقيق 
على  وامل���راج���ع���ة 

الرغم مما عاناه من رداءة اخلط وكرثة الت�صحيف 
وعدم االإعجام يف الن�صخ.

وال اأق����ول اإن حتقي����ق الر�صال����ة الكندي����ة املعت�صمية 
ق����د اأوفى عل����ى الغاية، وخا�صة حينم����ا ال يكون بني 
ي����دي النا�صر اإال خمطوط واح����د يجتهد يف تخريج 
الغام�����س م����ن ن�صو�ص����ه ع����ى م����ا يقت�صي����ه ال�صياق 
حين����ًا اأو عل����ى ما يوحى به احلد�����س اأحيانًا. . . مما 
يحم����ل النا�صر على اأن يقول هذه العبارة التقليدية. 
. .: )يف االأ�ص����ل ك����ذا ولعله����ا كذا( ولع����ل ما يقع من 
ا�صط����راب اأو غمو�����س يف اأ�صل����وب الكن����دي مردود 
يف بع�����س االأم����ر اإىل ما عند النا�صخ����ني من تخليط 
وت�صحي����ف. والدكتور االأه����واين يعرف معي باأن 
الكن����دي الذي تق����ع له العب����ارات البليغ����ة يف بع�س 
ر�صائل����ه ويحدث له التعبر امل�ص����رق )يف ر�صالة يف 
احليلة لدفع االأحزان( ال يقع له الغمو�س يف بع�س 

ما كتب اإال حني يحمله التفل�صف على التوعر.
واأخ�ص����ى اأن يك����ون الكن����دي مظلوم����ًا يف الذي قيل 
م����ن رداءة اأ�صلوبه. فهل كان ه����و ينقل الر�صائل عن 
اليونانية بنف�صه اأم كانت تنقل له؟ فاذا كانت تنقل له 
فلي�����س الذنب يف االأ�صلوب ذنبه، ولكنه ذنب الناقل. 
. . اأمل يختل����ف موؤرخو احلكم����ة االإ�صالمية يف كتب 
الكن����دي اختالفًا يدعو اإىل العجب؟. . . فابن الندمي 
يقول عن كتاب جغرافية بطليمو�س اإنه نقل للكندي 
نق����ال رديئًا. . . ويقول القفطي اإن هذه الكتاب )نقله 
الكندي اإىل العربية نقال جيدًا(. فاأنت تقف اأمام هذا 

التناق�س موقفًا ال تدري وجه احلق فيه.
ويذك����ر ابن الندمي اأي�صًا اأن كتاب )االإلهيات( 
الأر�صط����و نقل����ه اأ�صط����اث املرج����م للكندي 
الفيل�ص����وف. فيزيدن����ا �ص����كا يف ر�صائ����ل 
الكندي و�صح����ة نقله اإياها من الل�صان 
�صديقن����ا  اأن  عل����ى   .  . اليون����اين. 
الدكت����ور االأه����واين ال يب����ايل باأمثال 
ه����ذه ال�صك����وك ومي�ص����ي يف ر�صائل 
الكن����دي كاأن الطري����ق اإليه����ا ماأم����ون 

العرثات. . .
ويظ����ن بع�����س النا�����س عم����دًا اأو خط����اأ اأن 
الكن����دي م�صيح����ي �صري����اين. وق����د وقع يف 
ه����ذا الوه����م الفيكون����ت فيليب ط����رازي يف 
كتابه القيم )ع�ص����ر ال�صريان الذهبي(. ومن 
عج����ب اأن هذا الكتاب طبع �صنة 1946، وطبع 
قبله كتاب للمرحوم ال�صيخ م�صطفى عبد الرازق 
وفيه نف����ي مل�صيحية الكن����دي وحتقيق له����ذا امل�صاألة 
حتقيق����ا ال يدع جماال لل�صك فيه����ا. واأظن اأن الكونت 
طرازي قد وقع له كتاب ال�صيخ م�صطفى عبد الرازق 
الأن����ه يفتخر مبكتبته العامرة يف ب����روت فما معنى 
االإ�ص����رار عل����ى االأم����ر بع����د تبني احل����ق في����ه؟؟ وقد 
اأ�صرت اإىل ذل����ك يف جملة )الكتاب( عدد فرباير �صنة 
1946 �����س 916، ولعل الدكت����ور االأهواين راأى اأن 
هذه احلقيق����ة يف اإ�صالمية الكندي وعربيته ال 
حتتاج اإىل مزيد من التحقيق اأو التقرير.

والكن����دي مل ُيتهم باالنت�ص����اب اإىل يونان 
كما يق����ول الدكتور االأه����واين يف �صفحة 
اأن امل�صاأل����ة اختلط����ت عل����ى  23. والظاه����ر 
الدكتور وهو ينقلها عن )امل�صعودي( يف كتابه 
)م����روج الذهب( فلم يقل الكن����دي اإنه يوناين، 
ولكنه كان يذه����ب مذهب القائلني يف االأن�صاب 

اأن يونان اأخ لقحطان. و�صتان بني هذا وذاك.
اأما ال�صاعر الذي هج����ا الكندي لهذا اخللط يف 
االأن�ص����اب فهو اأبو العبا�����س النا�صيء من طبقة 
ابن الرومي يف االإج����ادة وما كان ي�صتحق من 
النا�صر هذا التنكر بقوله عنه )اأحد ال�صعراء(. 
. . و�صحت البيت االأخر من اأبيات )النا�صيء( 

كما يلي:
وتخلط يونان����ا بقحطان �صل����ة ... لعمري لقد 

باعدت بيهما جدًا
ويظهر اأن الكندي مبتلي با�صطراب النا�س يف 
حيات����ه ويف اآثاره ويف قيمت����ه الفل�صفية؛ فالدكتور 
مدك����ور يقول عنه اإنه كان ممهدًا للفل�صفة االإ�صالمية 
ومل يكن فيل�صوفًا. والدكتور اأبو ريدة يقول عنه اإنه 
كان فيل�صوفًا باملعنى الوا�صع الذي يتمثل يف فال�صفة 
اليونان. واملرحوم ال�صيخ م�صفى عبد الرازق يقول 
اإن م����ا باأيدين����ا م����ن اآث����اره ال ميكن م����ن ا�صتخال�س 
مذهب����ه الفل�صف����ي ن�صق����ا كام����ال. واأغرب م����ا يف هذا 
اال�صطراب اأن �صهرة الكندي كانت مو�صعًا للخالف 
عند النا�س. حتى اأن الدكتور االأهواين يقرر يف �س 
36 اأن����ه كان عدمي ال�صهرة، واأن رداءة اأ�صلوبه كانت 
علة يف عدم �صهرته. واأين هذا من قول النا�صر نف�صه 
يف �صفحة 38 ب����اأن الكندي ا�صتهر بالفل�صفة، وكاأنه 
به����ذا يناق�����س نف�صه. . . واأين ه����ذا من قول القفطي 
عن����ه: )اإن����ه امل�صتهر يف امللة االإ�صالمي����ة بالتبحر يف 

فنون احلكمة الخ(.
بقي����ت كلمة واح����دة يف مقدم����ة الدكت����ور االأهواين 
لر�صال����ة الكن����دي يف الفل�صف����ة االأوىل، فقد بلغت من 
و�ص����وح املقا�ص����د و�صالمة املنه����ج و�صهولة التعبر 
مبلغ����ًا نهن����يء االأ�صت����اذ علي����ه، وخا�ص����ة اإذا قي�صت 
بالر�صال����ة نف�صه����ا وما فيه����ا من غمو�����س يف بع�س 
املواط����ن. وكاأن الدكت����ور االأهواين يعن����ي اأن يقول 
به����ذا الو�ص����وح املق�ص����ود اأن الغمو�����س التعب����ري 

لي�س دائمًا من اأدوات الفل�صفة وال من لوازمها.

مقدمة كتاب الكندي اىل املعت�صم
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 وال نح���ب اأن ن�صتعر�س كل ما وقع يف تاريخ 
الفك���ر، فاخل�صوم���ة اأ�صه���ر م���ن اال�صتعرا�س 
وال حتت���اج اإىل ا�صر�ص���ال. غر اأن���ا نحب اأن 
نن�صر �صفحة طواه���ا التاريخ اأجياال، و�صعى 
الباحث���ون عنها فل���م يجدوا اإال ظ���ال وخياال، 
تل���ك ه���ي �صفحة الكن���دي، فيل�ص���وف العرب، 
بط���ون  يف  وطوي���ت  كتب���ه،  �صاع���ت  ال���ذي 
املخطوط���ات، حتى ك�صف حديثا عن جملة من 
ر�صائله، تف�ص���ح عن فل�صفت���ه، وتلقى ال�صوء 

على مذهبه.
و�ص���وف نحدث���ك يف ه���ذه الكلمة ع���ن جانب 
واحد م���ن جوانب فكره: هو موقفه من الدين 

ورجاله، فنذكر طرفا من احتجاجه وجداله.
فق���د �صاع عن الكندي اأن���ه ينت�صب اإىل يونان، 
وان���ه كفر بع���د ا�صطناع اآرائه���م يف الفل�صفة، 
كم���ا روى امل�صعودي يف م���روج الذهب فقال: 
)وق���د كان يعق���وب الكن���دي يذه���ب يف ن�صب 
يون���ان اإىل ما ذكرنا: اأنه اأخ لقحطان، ويحتج 
لذل���ك باأخب���ار يذكره���ا يف ب���دء االأ�صي���اء. . . 
وق���د رد علي���ه اأبو العبا�س عب���د الله بن حممد 
النا�ص���ئ يف ق�صي���دة له طويل���ة، ووكد خلطه 
ن�ص���ب يون���ان بقحط���ان على ح�صب م���ا ذكرنا 

اأنفا يف �صدد هذا الباب، فقال:
اأبا يو�صف اأين نظرت فلم اأجد ... 

على الفح�س راأيا �صح منك وال عقدا
و�صرت حكيما عند قوم اإذا اأمروؤ ...

 بالهم جميعا مل يجد عندهم عندا
اأتقرن اإحلادا بدين حممد ...

 لقد جئت فينا يا اأخا كنده غدا
وتخلط يونان بقحطان �صلة ...

 لعمري لقد باعدت بينهم جدا 
ونح���ن ن���رى اأن الكن���دي ب���رئ م���ن التهمتني 
جميع���ا: تهم���ة االنت�ص���اب اإىل اليونان وتهمة 
االإحلاد. واإمن���ا �صاع ما �صاع عنه بدافع اأغراء 
احل�ص���اد واملناف�ص���ني. ذك���ر اأب���ن الن���دمي يف 
الفهر�ص���ت عند الكالم على اأب���ي مع�صر املنجم 
)اأن���ه كان اأوال م���ن اأ�صح���اب احلدي���ث. وكان 
يت�صاغن الكن���دي، ويغري به العامة، وي�صنع 

عليه بعلوم الفال�صفة(.
واأن�صف���ه املغفور ل���ه م�صطفى عبد الرزاق يف 
بح���ث له عن الكندي فق���ال: )هكذا يبلغ العبث 
بالتاري���خ حدا ي�ص���وه من خل���ق الكندي ومن 
عقله، وق���د كان الرجل يف خلقه ويف عقله من 

اأعظم ما عرف الب�صر(.

واأكرب الظ���ن اأن املعا�صرين للكن���دي اأ�صافوا 
اإليه القول باالنت�صاب اإىل يونان، ملا راأوه من 
ان�صراف���ه اإىل البح���ث يف الفل�صفة اليونانية، 
ونقل اأراء الفال�صف���ة وكتبهم اإىل العربية، مع 
حتبيذ هذه االآراء والدف���اع عنها. القفطي يف 
اأخبار احلكماء اأن الكندي هو امل�صتهر يف امللة 
االإ�صالمية بالتبحر يف فن���ون احلكمة طبقات 
االأطب���اء )حذاق الرجم���ة يف االإ�صالم اأربعة: 
حن���ني ب���ن اإ�صح���اق، ويعق���وب ب���ن اإ�صح���اق 
الكن���دي، وثابت بن قرة احل���راين، وعمر بن 

الفرخان الطربي(.
كان الكن���دي اأذن م���ن ح���ذاق املرجم���ني ع���ن 
الفل�صف���ة  ع���ن  الدف���اع  يف  ول���ه  اليوناني���ة، 
اليوناني���ة حج���ة لطيف���ة خال�صته���ا اأن الفرد 

الواح���د ال ي�صتطيع بل���وغ احلق وحده فال بد 
م���ن التع���اون يف الفكر واالأخذ ع���ن املتقدمني 
اإىل اأن قال: )وغ���ر ممكن اأن يجتمع يف زمن 
امل���رء الواح���د وان ات�صع���ت مدت���ه، وا�صتدت 
بحثه، ولط���ف نظره، واثر ال���داب، ما اأجتمع 
مبث���ل ذلك م���ن �ص���دة البحث، واألط���اف النظر 
الزم���ان  ذل���ك  اأ�صع���اف  يف  ال���داأب  واإيث���ار 
االأ�صعاف الكثر. فاأما اأر�صطو طالي�س، مربز 
اليوناني���ني يف الفل�صف���ة فقال: ينبغ���ي لنا اأن 
ن�صك���ر اأب���اء الذين اأت���وا ب�صيء م���ن احلق، اإذ 
كان���وا �صبب كونهم، ف�صال عن اأنهم �صبب لهم. 
واإذ هم �صبب لنا اإىل نيل احلق، فما اأح�صن ما 

قال يف ذلك(.
ث���م اأ�صاف بع���د ذلك: وينبغي لن���ا اإال ن�صتحي 

م���ن ا�صتح�ص���ان احل���ق، واقتن���اء احل���ق م���ن 
اأين اأت���ى، م���ن االأجنا�س القا�ص���ة عنا واالأمم 

املباينة. . .(.
ول�صن����ا ن����دري ه����ل كان الكندي هو ال����ذي بدا 
الهج����وم عل����ى رج����ال الدي����ن، اأم كان يدفع عن 
نف�ص����ه هجماته����م. ذل����ك اأن الفل�صف����ة مل تك����ن 
ومل  االإ�صالمي����ة،  احل�ص����ارة  يف  اأوغل����ت  ق����د 
يك����ن العه����د بينه وب����ني ع�صر املاأم����ون بعيدا، 
واملاأم����ون كم����ا نعرف ه����و الذي �صج����ع حركة 
النق����ل واأن�صاأ يف بغداد دار احلكمة، وبعث يف 
طل����ب كتب الط����ب والفل�صفة واأج����رى االأرزاق 
عل����ى املرجم����ني، وكان اأغلبهم م����ن ال�صريان. 
والراجح اأن الكندي هو اأول فيل�صوف عربي، 
واأول ناقل عرب����ي، ولهذا قالوا عنه )فيل�صوف 

العرب(.
وكان����ت ال�صنة رجال الدي����ن حادة عنيفة ترمى 
امل�صتغلني بالفل�صفة بالكفر، على الرغم من دفاع 
اخللف����اء عنهم يف �صدر حركة النقل. وهذا هو 
ال�صب����ب الذي دع����ا الكن����دي اإىل احلذر يف نقل 
جمي����ع اأراء اأر�صطو، ويف ذلك يق����ول: )توقيا 
�ص����وء تاأوي����ل كثر م����ن املت�صم����ني بالنظر يف 
دهرنا من اأهل الغربة عن احلق، واإن تتوجوا 
بتيج����ان احل����ق م����ن غ����ر ا�صتحق����اق؛ ل�صيق 
فطنتهم ع����ن اأ�صاليب احلق، وقلة معرفتهم مبا 
ي�صتح����ق ذوو اجلالل����ة يف ال����راأي واالجته����اد 
يف النتف����اع العام����ة ال�صامل����ة، ولدرنة احل�صد 
املتمك����ن م����ن اأنف�صه����م البهيمي����ة، واحلاج����ب 
ب�صدف �صجونه اأب�ص����ار فكرهم عن نور احلق 
وو�صعه����م ذوي الف�صائ����ل االإن�صاني����ة - الت����ي 
ق�صروا ع����ن نيلها، وكانوا منه����ا يف االأطراف 
ال�صا�صع����ة - لو�صع االأع����داء، ذبا عن كرا�صيهم 
املزورة التي ن�صبوه����ا من غر اأ�صتحقاق، بل 
للروؤ�����س والتجارة بالذين وهم عدماء الدين، 
الن م����ن جتر ب�ص����يء باعه، ومن ب����اع �صيئا مل 

يكن له، فمن جتر بالدين مل يكن له دين. 
ويح����ق اأن يتع����رى م����ن الدين من عان����د تقنية 
عل����م االأ�صياء بحقائقه����ا و�صماها كفرا؛ الن يف 
عل����م االأ�صي����اء بحقائقه����ا عل����م الربوبي����ة وعلم 

الوحدانية وعلم الف�صيلة.
وجمل����ة كل عل����م ناف����ع وال�صبيل األي����ه، والبعد 
ع����ن كل �ص����ار واالحرا�س من����ه، واقتناء هذه 
جميعا هو ال����ذي اأتت به الر�ص����ل ال�صادقة عن 
الل����ه جل ثناوؤه، فاإن الر�صل ال�صادقة، �صلوات 
الل����ه عليه����ا، اأمنا اأت����ت باالإق����رار بربوبية الله 

وح����دة وبل����زوم الف�صائ����ل املرت�ص����اة عن����ده، 
وت����رك الرذائل امل�ص����ادة للف�صائ����ل يف ذواتها 
واإيثاره����ا( فاأن����ت ت����رى اأن اخل�صوم����ة كان����ت 
عنيف����ة بني الطرف����ني؛ فرج����ال الدي����ن يرمون 
الكن����دي بالكف����ر واالإحلاد، ويذهب����ون اإىل اأنه 
يجع����ل يون����ان اأخ����ا قحط����ان والكن����دي يرمي 
رج����ال الدي����ن باأنه����م يتج����رون بالدي����ن وه����م 
عدم����اء الدي����ن، ويطل����ب منهم احلج����ة اأن كان 

عندهم برهان اأو دليل.
يقول عنه����م اأنه����م يت�صمون بالنظ����ر وهم اأهل 
غربة عن احلق، وانه����م يتتوجون احلق بغر 
ا�صتحق����اق، يحج����ب احل�ص����د اأب�صاره����م ع����ن 
ن����ور احلق، بغ����ر ا�صتحق����اق، يحجب احل�صد 
اأب�صاره����م ع����ن نور احل����ق، ويربع����ون على 
كرا�ص����ي الدي����ن طلب����ا للرئا�ص����ة وذب����ا عنها ثم 
يب����ني الكندي ال�صل����ة بني احلكم����ة وال�صريعة 
ب����ل يذهب اإىل اأن الدين من الفل�صفة، فهي قنية 
علم االأ�صياء بحقائقه����ا ويف ذلك علم الربوبية 
والوحدانية والف�صيلة فالفل�صفة توافق الدين 
الن الر�صل ال�صادقة اأتت باالإقرار بربوبية الله 

وحده.
ث����م يحتج الكن����دي لرجال الدي����ن بحجة عقلية 
اقتن����اء  اأن  فيق����ول:  اخلن����اق  عليه����م  ت�صي����ق 
الفل�صف����ة )يج����ب اأو ال يجب، ف����ان قالوا يجب 
وج����ب عليهم طلبه����ا؛ وان قال����وا اأنها ال جتب، 
وجب عليهم اأن يح�صروا علة ذلك، واأن يعطوا 
على ذل����ك برهانا واإعطاء العل����ة والربهان من 
قني����ة علم االأ�صياء بحقائقها. فواجب اأذن طلب 
ه����ذه القنية باأل�صنتهم والتم�ص����ك بها ا�صطرار 

عليهم(.
غ����ر اأن الن�ص����ر يف ه����ذه املعرك����ة كان لرجال 
الع����رب،  فيل�ص����وف  اأث����ار  �صوه����وا  اإذ  الدي����ن 
و�صرف����وا ع����ن قراءته����ا اأغلب النا�����س. ويبدو 
كذل����ك اأنه����م اأوغروا عليه �صدر زعي����م من اأئمة 
االأدب يف ذل����ك الع�ص����ر ه����و اجلاح����ظ ال����ذي 
تناول����ه بالنقد والتجري����ح وال�صخرية الالذعة 
يف اأك����رث م����ن كت����اب، يف احلي����وان والبي����ان 

والتبني والبخالء.
ومن التهم التي رم����ى بها الكندي ف�صاد الذوق 
االأدبي، و�صع����ف االأ�صلوب والبعد عن البالغة 
وه����ي تهمة ل�صقت ب����ه، ال ن�صتطي����ع اأن حتقق 
فيه����ا اإال اإذا تناولنا اأ�صلوب����ه بناء على ما ظهر 

له من ن�صو�س.
عن جملة الر�صام امل�صرية 1954

كتاب الكندي إلى المعتصم باللهالكندي ورجال الدين

بني الفلسفة والدين، وبني الفالسفة ورجال الدين، خصومة قدمية 

تذهب إىل أبعد العصور، وال تزال س��ارية حتى اليوم. فقد كانت 

التهمة التي وجهت إىل س��قراط أنه أنكر آله��ة اليونان، ومن أجل 

ذلك حكموا عليه باإلعدام. وتاريخ الحضارة اإلس��المية يس��جل 

رصاعا مس��تمرا حادا بني الفالس��فة ورجال الدين، أشتهر بعضه، 

وخف��ي عنا بعض��ه األخر. وأظن��ك ال تجهل كيف نه��ض الغزايل 

يهاجم الفالسفة هجوما عنيفا يف كتابه تهافت الفالسفة، وانربى 

له أبن رشد يفند أقواله يف )تهافت التهافت( كا ألف يف التوفيق 

بني الفالسفة والدين، ويدعو إىل رفع الخالف عنها كتاب )فصل 

املقال فيا بني الحكمة والرشيعة من االتصال(.



إعداد/ منارات

ولد يف الكوفة يف بيت من بيوت �صيوخ قبيلة كندة. 
كان وال���ده والًي���ا على الكوف���ة، حيث تلق���ى علومه 
االأولي���ة، ث���م انتق���ل اإىل بغداد، حيث حظ���ي بعناية 
اخلليفت���ني املاأم���ون واملعت�ص���م، يف الريا�صي���ات، 
لعب الكن���دي دوًرا هاًما يف اإدخ���ال االأرقام الهندية 
اإىل الع���امل االإ�صالم���ي وامل�صيح���ي، كم���ا كان رائ���ًدا 
يف حتلي���ل ال�صف���رات، وا�صتنباط اأ�صالي���ب جديدة 
الخ���راق ال�صف���رات. با�صتخدام خربت���ه الريا�صية 
والطبي���ة، و�ص���ع مقيا�ًص���ا ي�صم���ح لالأطب���اء بقيا�س 
فاعلي���ة ال���دواء، كم���ا اأجرى جت���ارب ح���ول العالج 

باملو�صيقى.

كان ال�صاغل الذي �صغل الكندي يف اأعماله الفل�صفية، 
ه���و اإيجاد التوافق بني الفل�صفة والعلوم االإ�صالمية 
االأخ���رى، وخا�ص���ة العلوم الدينية. تن���اول الكندي 
يف الكث���ر م���ن اأعمال���ه م�صائ���ل فل�صفي���ة دينية مثل 
طبيع���ة الل���ه وال���روح والوح���ي. لك���ن عل���ى الرغم 
م���ن ال���دور املهم الذي ق���ام به يف جع���ل الفل�صفة يف 
متن���اول املثقف���ني امل�صلم���ني اآن���ذاك، اإال اأن اأعمال���ه 
مل تع���د ذات اأهمي���ة بعد ظهور علماء مث���ل الفارابي 
بع���ده بعدة قرون، ومل يبق �صوى عدد قليل جًدا من 
اأعمال���ه للعلم���اء املعا�صري���ن لدرا�صتها. م���ع ذلك، ال 
يزال الكن���دي يعد من اأعظم الفال�صف���ة ذوي االأ�صل 
العرب���ي، ملا لعب���ه م���ن دور يف زمانه، له���ذا يلقب ب� 

العرب". "فيل�صوف  العربية" اأو  الفل�صفة  "اأبو 

في علم الفلك: 
النظ���ام  الكن���دي نظري���ة بطليمو����س ح���ول  اتب���ع 
ال�صم�ص���ي، والت���ي تق���ول ب���اأن االأر����س ه���ي املركز 
ل�صل�صلة من املجاالت متحدة املركز، التي تدور فيها 
الكواك���ب املعروفة حينها - القمر وعطارد والزهرة 
وال�صم����س واملري���خ وامل�ص���ري والنج���وم -، وقال 
عنه���ا اأنها كيان���ات عقالنية ت���دور يف حركة دائرية، 
ويقت�ص���ر دورها على طاعة الله وعبادته. وقد �صاق 
الكندي اإثبات���ات جتاربية حول تلك الفر�صية، قائاًل 
باأنه اختالف الف�ص���ول ينتج عن اختالف و�صعيات 
الكواك���ب والنجوم واأبرزه���ا ال�صم�س؛ واأن اأحوال 
النا�س تختلف وفًقا لرتيب االأجرام ال�صماوية فوق 

���ا فيما يتعلق  بلدانه���م. اإال اأن كالم���ه هذا كان غام�صً
بتاأثر االأجرام ال�صماوية على العامل املادي.

في الطب:
للكن���دي اأك���رث من ثالث���ني اأطروحة ، والت���ي تاأثرت 
فيها باأف���كار جالينو�س. اأهم اأعمال���ه يف هذا املجال 
هو ر�صالة ف����������ي ق���در منفعة �صناعة الطب، والذي 
اأو�ص���ح فيه���ا كيفي����������ة ا�صتخ���دام الريا�صي���ات يف 
الط���ب، وال �صيم���ا يف جماالل�صيدل���ة. عل���ى �صبي���ل 
املث���ال، و�ص���ع الكن���دي مقيا����س ريا�ص���ي لتحدي���د 
فعالي���ة الدواء، اإ�صافة اإىل نظ���ام يعتمد على اأطوار 
القمر، ي�صمح للطبيب بتحديد االأيام احلرجة ملر�س 

املري�س.

وفي الكيمياء،:
عار����س الكندي اأف���كار اخليمياء، القائل���ة باإمكانية 
ا�صتخ���راج املعادن الكرمي���ة اأو الثمينة كالذهب من 
املع���ادن اخل�صي�ص���ة، يف ر�صال���ة �صماه���ا "كتاب يف 

اإبط���ال دعوى من يدع���ي �صنعة الذه���ب والف�صة". 
كما اأ�ص�س الكندي وجابر بن حيان �صناعة العطور، 
واأج���رى اأبحاًث���ا وا�صع���ة وجت���ارب يف اجلمع بني 

روائح النباتات عن طريق حتويلها اإىل زيوت.

في البصريات :
اعتق���د اأر�صطو لك���ي يرى االإن�صان، يج���ب اأن يكون 
هن���اك و�ص���ط �صفاف ب���ني الع���ني واجل�ص���م، ميلوؤه 
ال�صوء، اإذا حتقق ذل���ك، تنتقل �صورة ال�صئ للعني. 
م���ن ناحية اأخرى، اعتق���د اإقليد�س اأن الروؤية حتدث 
نتيجة خروج اأ�صعة يف خطوط م�صتقيمة من العني 
عل���ى كائن ما وتنعك�س ثاني���ة اإىل العني. لكي يحدد 
الكندي اأي من النظريتني اأرجح، جرب الطريقتني. 
فعلى �صبيل املثال، مل تكن نظرية اأر�صطو قادرة على 
تف�ص���ر تاأثر زاوية الروؤية على روؤية االأ�صياء، فلو 
نظرن���ا للدائرة من اجلانب، ف�صتب���دو كخط. ووفًقا 
الأر�صط���و، كان يج���ب اأن تبدو كدائ���رة كاملة للعني. 
م���ن ناحي���ة اأخرى، كان���ت نظرية حتت���وي على بعد 
حجم���ي، فكان���ت قادرة عل���ى تف�ص���ر تل���ك امل�صاألة، 
ف�ص���اًل ع���ن تف�صرها لط���ول الظ���الل واالنعكا�صات 
يف املراي���ا، الأن���ه اعتمد على اأن االأ�صع���ة ال تنتقل اإال 
يف خط���وط م�صتقيم���ة. لهذا ال�صب���ب، رجح الكندي 
نظري���ة اإقليد����س، وتو�ص���ل اإىل "اأن كل �ص���يء يف 
العامل... تنبعث منه اأ�صعة يف كل اإجتاه، وهي التي 
متالأ العامل كله". اعتمد اب���ن الهيثم وروجر بيكون 

وويتلووغرهم
كم���ا اأن ل���ه ا�صهام���ات ال حت�ص���ا يف الريا�صي���ات و 

الت�صفر و قواعد املو�صيقى و الفل�صفة ....

ومن مؤلفاته :
يف الفل�صفة

الفل�صفة االأوىل فيما دون الطبيعيات والتوحيد.
كتاب احلث على تعلم الفل�صفة.

ر�صالة يف اأن ال تنال الفل�صفة اإال بعلم الريا�صيات.
يف املنطق

ر�صالة يف املدخل املنطقي با�صتيفاء القول فيه.
ر�صالة يف االحرا�س من خدع ال�صف�صطائيني.

يف علم النف�س
ر�صالة يف علة النوم والروؤيا وما ترمز به النف�س.

يف املو�صيقى
ر�صالة يف املدخل اإىل �صناعة املو�صيقى.

ر�صالة يف االإيقاع.
يف الفلك

ر�صالة يف علل االأو�صاع النجومية.
ر�صالة يف علل اأحداث اجلو.

ر�صالة يف ظاهريات الفلك.
ر�صالة يف �صنعة اال�صطرالب.

يف احل�صاب
ر�صالة يف املدخل اإىل االأرثماطيقى: خم�س مقاالت.

اأرب���ع  ر�صال���ة يف ا�صتعم���ال احل�ص���اب الهند�ص���ي: 
مقاالت.

ر�صالة يف تاأليف االأعداد.
ر�صالة يف الكمية امل�صافة.
ر�صالة يف الن�صب الزمنية.

يف الهند�صة
ر�صالة يف الكريات.

ر�صالة يف اأغرا�س اإقليد�س.
ر�صالة يف تقريب وتر الدائرة.

ل�صط���ح  م�صاوي���ة  دائ���رة  عم���ل  كيفي���ة  ر�صال���ة يف 
اإ�صطوانة مفرو�صة.

يف الطب
ر�صالة يف الطب البقراطي.

ر�صالة يف وجع املعدة والنقر�س.
ر�صالة يف اأ�صفية ال�صموم.

يف الفيزياء
ر�صالة يف اختالف مناظر املراآة.

ر�صالة يف �صعار املراآة.

ر�صالة يف املد واجلزر.
يف الكيمياء

ر�صالة يف كيمياء العطر.
ر�صالة يف العطر واأنواعه.

ر�صالة يف التنبيه على خدع الكيميائيني.
يف الت�صنيف

ر�صالة يف اأنواع اجلواهر الثمينة وغرها.
ر�صالة يف اأنواع ال�صيوف واحلديد.

ر�صالة يف اأنواع احلجارة.

أبو يوسف يعقوب بن إسحاق 

الكندي هو عاّلمة عريب مسلم، 

برع يف الفلك والفلسفة 

والكيمياء والفيزياء والطب 

والرياضيات واملوسيقى وعلم 

النفسواملنطق الذي كان يعرف 

بعلم الكالم، واملعروف 

عند الغرب باسم )بالالتينية: 

Alkindus(، ويعد الكندي أول 

الفالسفة املتجولني املسلمني، 

كا اشتهر بجهوده يف تعريف 

العرب واملسلمني بالفلسفة 

اليونانية القدمية والهلنستية

الكندي.. الرائد األول للفلسفة العربية


