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الكندي فيلسوفالعرب

ونسبه قبيلته

وبالدهم كهالن بني من هي «وكندة» كندة، إىل الكندي» «يعقوب الفيلسوف ينتسب
أبو حدثني عبيدة: أبو «قال األغاني:2 ويف واليمن، بالحجاز ملك لكندة وكان باليمن1
بعد القبائل من والرشف بالكرب املشهورة البيوتات تعد كانت العرب أن العالء بن عمرو
حذيفة آل بيت أربعة: يقول من ومنهم بيوت ثالثة قريش يف مناف عبد بن هاشم بيت
بن الجدين ذي آل وبيت الدارميني، عدس بن زراره آل وبيت قيس، بيت الفزاري بدر بن
اليمن.» بيت كعب بن الحارث بني من الديان بني وبيت شيبان، بيت همام بن هللا عبد

ملوًكا. كانوا إنما البيوتات أهل من يعدون فال «كندة» وأما
قبيلة؟ عىل ترشف قبيلة العرب يف هل للنعمان: كرسى قال الكلبي: وقال

نعم. قال:
يشء؟ بأي قال:

والبيت الرابع، بكمال ذلك اتصل ثم رؤساء، متوالية آباء ثالثة له كانت من قال:
فيه. قبيلته

عيالن، بن قيس بيت بدر، بن حذيفة آل يف إال يصبه فلم فطلبه ذلك. يل فاطلب قال:
بيت قيس، بن األشعث وآل شيبان، بيت الجدين ذي وآل تميم، بيت زرارة بن حاجب وآل

كندة.
فأقبل العدول، الحكام لهم فأقعد عشائرهم من تبعهم ومن الرهط هؤالء فجمع قال:
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وليقل وفعالهم، قومه بمآثر منكم رجل كل ليتكلم لهم: وقال شاعر، منهم قوم كل من
… فقال مقدًما وأجرأهم القوم أسن وكان بدر بن حذيفة فقام فيصدق، شاعرهم

بالنعمان، لقرابته وتميم ربيعة قبل يقوم أن له أذن وإنما قيس، بن األشعث قام ثم
اللزبات. غياث وأنا األكرب، زحفها وقديم األكثر، عديدها نقاتل أنَّا العرب علمت لقد فقال:

كندة؟ أخا يا لم فقالوا:
وتوسطنا األعظم، منكبة وتقلدنا بأفيائه، فاستظللنا كندة ملك ورثنا ألنا قال:

األكرم. بحبوحه
فقال: شاعرهم قام ثم

ي��ف��اخ��ر م��ن ع��ل��ى ف��ض��ًال ل��ه وج��دت ب��ب��ي��ت��ن��ا ال��رج��ال أب��ي��ات ق��س��ت إذا
ن��خ��اط��ر ف��ن��ح��ن ي��وًم��ا ي��ن��اف��رن��ا ب��خ��ط��ة أت��ان��ا أو ك��ال ق��ال: ف��م��ن
األك��اب��ر أورث��ت��ه ف��ي��م��ا ال��ف��ض��ل ل��ه أي��ن��ا ال��ن��اس ي��ع��ل��م ف��ع��دوا ت��ع��ال��وا

قيس قام ثم … فقال: زرارة بن حاجب قام ثم … فقال: قيس بن بسطام قال ثم
ملوضعه يصلح سيد إال منهم «ليس قال: منهم ذلك كرسى سمع فلما … فقال: عاصم بن

حباءهم.» فأسنى
يف اليهودية «وكانت الجاهلية: أديان عىل الكالم عند قتيبة البن املعارف كتاب ويف

وكندة.»3 كعب، بن الحارث وبني كنانة، وبني حمري،
الجاهلية. يف الكندي يعقوب سرية هذه

بن عمران بن الصباح بن إسحاق بن يعقوب يوسف أبو فهو: اإلسالم يف نسبه أما
قيس. بن األشعث بن محمد بن إسماعيل

والثورات4 الفتوح يف ذكر له كان من كندة فمن اإلسالم: يف مجدها لكندة بقي وقد
القضاء. تقلد من ومنهم الواليات5 ويل من ومنهم

بن جرب أربعة: بالكوفة كندة من القضاء «ويل االشتقاق:6 كتاب يف دريد ابن قال
بن خالد واله الحجري، حسن بن حسني ثم قرة، أبي بن عمرو ثم رشيح، ثم القشعم،

القرسي.» عبدهللا
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املعمرين من املنذر بن وعزام الشيعة، شاعر املكفوف بن كجعفر الشعراء ومنهم:
شعره: يف يقول الذي وهو

أق��دم��ا؟ ك��ن��ت أو ال��ق��رن��ي��ن ذي ع��ه��د ع��ل��ى ��ة أمَّ أأدرك��ت أدري م��ا ووال��ل��ه
دم��ا وال ل��ح��ًم��ا ي��ك��س��ي��ن ل��م ج��ن��اج��ن ت��ب��ي��ن��ا ال��ق��م��ي��ص ع��ن��ي ت��ن��زع��ا م��ت��ى

الجزري:8 األثري ابن قال قيس،7 بن األشعث الكندي آباء من أسلم من وأول

فأسلموا راكبًا ستني وكانوا كندة وفد يف الهجرة من عرش سنة النبي إىل وفد
فأخذوا اليمن، إىل الجنود بكر أبو فسري النبي بعد ارتد ممن األشعث وكان …
بأختك، وزوجني لحربك استبقني له: فقال يديه بني فأحرض أسريًا األشعث
اخرتط تزوجها وملا األشعث، بن محمد أم وهي بأخته، وزوجه بكر أبو فأطلقه
الناس: وصاح عرقبه، إال ناقة وال جمًال يرى ال فجعل اإلبل سوق ودخل سيفه
زوجني ولكن كفرت، ما وهلل إني وقال: سيفه طرح فرغ فلما األشعث، كفر
املدينة أهل يا هذه، غري وليمة لنا لكانت ببالدنا كنا ولو أخته، الرجل هذا
وشهد مثلها، وليمة رئي فما أثمانها خذوا اإلبل أصحاب ويا وكلوا، انحروا
القادسية فشهد العراق إىل سار ثم عينه ففقئت بالشام الريموك األشعث
عيل مع صفني وشهد داًرا، بها وابتنى الكوفة وسكن ونهاوند، وجلوال واملدائن
عثمان وكان الجندل، بدومة الحكمني وشهد بالتحكيم، عليٍّا ألزم ممن وكان
بنته تزوج عيل بن الحسن وكان أذربيجان، عىل استعمله — عنه ريضهللا —
وقيل: وأربعني، اثنتني سنة وتويف … فمات السم الحسن سقت التي هي فقيل:

أربعني. سنة

وفد يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عىل «قدم إنه قيس بن األشعث عن البغدادي9 الحافظ وقال
مع شهد وقد رواية، ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن وله الصحابة، من الكوفة نزل فيمن ويعد كندة،
بن عيل مع صفني يوم كندة راية عىل وكان بالعراق، الفرس قتال وقاص أبي بن سعد
بها فأقام الكوفة إىل عاد ثم املدائن وورد بالنهروان، الخوارج قتال وحرض طالب، أبي
عليه وصىل سفيان أبي بن معاوية عيل بن الحسن فيه صالح الذي الوقت يف مات حتى

محمد. أبا يكنى قيس بن األشعث … الحسن
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بأربعني طالب أبي بن عيل قتل بعد مات … عيل قتل بعد أربعني سنة آخر يف مات
وستني.» ثالث ابن وهو وتويف ولده، أخرب فيما ليلة

عىل الزبري ابن واستعمله هللا رسول عهد عىل ولد إنه فقيل: األشعث، بن محمد وأما
املختار غزا ملا الزبري بن مصعب أن عيل أوالد تسمية يف بكار بن الزبري وذكر املوصل.10
ذلك وكان فقتال، طالب أبي بن عيل بن هللا وعبيد األشعث، بن محمد مقدمته عىل بعث

وستني. سبع سنة
خراسان، عىل واستوىل الحجاج عىل خرج الرحمن عبد يسمى ولد األشعث بن وملحمد
الحجاج امللك عبد أمد ثم شوكته، وقويت الكوفة عىل وغلب الحجاج جهة إىل سار ثم
ملك وتهدد بطلبه الحجاج وأرسل الرتك، بملك ولحق الرحمن عبد فانهزم بالجيوش،
أصحابه، من أربعني وعىل الرحمن عبد عىل الرتك ملك فقبض أخره، إن بالغزو الرتك
سطح من نفسه الرحمن عبد ألقى الطريق يف مكان يف نزل فلما الحجاج، إىل بهم وبعث

وثمانني. خمس سنة يف وذلك فمات
يصوره الذي األشعث بن محمد بن الرحمن عبد حادث الحادث، هذا أن ويظهر
بن األشعث حفيد أن نعلم نحن «ثم بقوله: الجاهيل» «األدب كتابه يف حسني طه الدكتور
وعرَّض امللك، عبد وخلع بالحجاج ثار قد األشعث بن محمد بن الرحمن عبد وهو قيس
وكان والشام، العراق أهل من املسلمني دماء إراقة يف سببًا وكان للزوال مروان آل ُملك
عىل جنى الحادث هذا أن يظهر اآلالف»، عرشات فيبلغون يحصون حروبه يف قتلوا الذين
من جيلني، حوايل التاريخ يف ذكرهم فخفت مروان، آل عند قيس بن األشعث بيت منزلة
ابنه وعن الرحمن، عبد أخي األشعث بن محمد بن إسماعيل عن التاريخ سكت ذلك أجل
شأن عن التاريخ سكت قد بل الكندي، إسحاق بن يعقوب جدود من جدان وهما عمران،
كما األندليس، جلجل ابن عن نقًال الحكماء»11 «أخبار كتاب يف جاء ما إال اللهم «الصباح»
«إن حسان: بن سليمان وقال األطباء»:12 طبقات يف األنباء «عيون كتاب يف أيًضا جاء
هاشم.» لبني الواليات ويل جده كان برصي األصل رشيف الكندي إسحاق بن يعقوب

إسحاق هو إنما هاشم لبني الواليات ويل الذي ألن خلًطا؛ الرواية هذه يف أن ويظهر
من كان وإنما برصيٍّا يكن لم الكندي وألن املؤرخني، سائر عليه أجمع كما الصباح بن
إليه، ينتسبون أصبحوا حتى رفيع مقام يف عشريته من كان الصباح أن عىل الكوفة،

قيس. بن األشعث بنو يقال: كما الصباح بنو لهم: فيقال
منذ انقطعت قد مروان بني من بالخلفاء قيس بن األشعث بني صلة كانت وإذا
بيت فإن مروان، بن امللك وعبد الحجاج، عىل األشعث بن محمد بن الرحمن عبد خروج
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العباسيون الخالفة توىل وملا الشامخ، والحسب املجد بيوتات من الكوفة يف ظل الكندي
الكوفة الصباح بن إسحاق فتوىل والحكم، السياسة ميدان يف الظهور إىل الكندي بيت عاد

والرشيد. املهدي أيام يف
ضعيف أنه عىل الحديث رجال كتب يف مذكور األشعثي الكندي الصباح بن وإسحاق

الهجرة.13 من الثانية املائة يف عاش أنه أي: السابعة؛ الطبقة من مقل
وصلته وكرمه وجاهه وعزه واليته أخبار من كثريًا فتذكر واألدب التاريخ كتب أما

والنعيم. الرتف بأسباب وأخذه ونبله غناه ومظاهر والعلماء بالشعراء
من قدمة وقدم لنصيب:15 صديًقا األشعثي الصباح إسحاق كان سعد14 ابن وقال
إبلهم عىل فيحملونه وتمًرا، برٍّا عليه وردوا لجماعة يهب وهو إسحاق عىل فدخل الحجاز
وهو ومىض خلفه فأردفها «مرسورة» لها: يقال حسناء جارية نصيب فوهب ويمضون،

يقول:

ال��ح��ق��ائ��ب ال��ث��ق��ال ال��ش��رف��ي��ات م��ن ح��ق��ي��ب��ت��ي ف��أن��ت ب��رٍّا اح��ت��ق��ب��وا إذا
ال��م��واه��ب ج��م ال��ب��اع، ط��وي��ل أغ��ر، م��ه��ذب أش��ع��ث��ي م��ن ب��ه��ا ظ��ف��رت
ال��ن��وائ��ب ش��داد ع��ض��ت إذا ض��ج��ور، م��ب��خ��ل ك��ل إس��ح��اق ي��ا ل��ك ف��ًدا
غ��ائ��ب غ��ي��ر ح��اض��ر، ع��د، ف��م��ال��ك م��ال��ه غ��ي��ب ال��م��ال ب��خ��ي��ل م��ا إذا
ال��م��ك��اس��ب ك��ري��م م��ن غ��ن��ًم��ا ال��ح��م��د ي��رى ف��إن��م��ا ال��ث��راء ال��ق��وم اك��ت��س��ب إذا

أيًضا: فيه وقال

ع��ت��ي��ق ال��ف��رار م��س��ن��ون اه��ت��ز ك��م��ا ل��ل��ن��دى ي��ه��ت��ز ال��ص��ب��اح ب��ن��ي م��ن ف��تً��ى
ورف��ي��ق ص��اح��ب ي��ج��ت��وي��ه وال رف��ده وال��ج��ار ال��ض��ي��ف ي��ذم ال ف��تً��ى
وط��ري��ق ت��ه��دي��ه��م، ب��ي��ت��ه، إل��ى م��وارد ال��س��ب��ي��ل ألب��ن��اء أغ��ر،
وي��ف��وق ي��ع��ل��وه��م ن��س��ب إل��ى وج��دت��ه ال��م��ل��وك أن��س��اب ع��د وإن
وع��ري��ق س��اب��ق إال ال��ن��اس، ع��ل��ى ال��م��دى ب��ع��د إن ال��ص��ب��اح ب��ن��ي ف��ي ف��م��ا
ل��ص��دي��ق ص��ادق��ت��م ل��م��ن وإن��ي ل��م��ش��اح��ن ش��اح��ن��ت��م ل��م��ن وإن��ي

من قصة يف للجاحظ والتبيني»16 «البيان كتاب يف الصباح بن إسحاق ذكر وورد
محبوبًا وكان املجانني، عقالء من كان الذي الكويف الصرييف عمرو بن بهلول قصص
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«ومن الجاحظ: قال ١٩٠ه / ٨٠٦م، سنة حدود يف وتويف الخلفاء من وغريه الرشيد عند
الشيعة يف هللا أكثر الصباح: بن إسحاق له قال يتشيع، وكان بهلول الكوفة: مجانني

مثلك.» الشيعة يف وأكثر مثيل املرجئة يف هللا أكثر بل قال: مثلك
الخليفة عهد يف ١٥٩ سنة يف كان والحكم بالواليات الصباح بن إسحاق عهد وأول

.١٥٨–١٦٩ سنتي بني الواقع املهدي
١٧٧ سنة املتوىف الكويف النخعي هللا عبد بن رشيك إىل ضم املهدي أن ويروى:17
بن الصباح بن إسحاق وىل ثم الصباح، بن إسحاق طه ُرشَ ووىل القضاء، مع الصالة
الكندي جعفر بن النعمان رشطه ووىل الكوفة، األشعث بن محمد بن إسماعيل بن عمران
الذي القايضهو رشيًكا إن ويقال: جعفر، بن يزيد أخاه رشطه عىل فوىل النعمان، فمات
وروح سعيد، بن هاشم مع الكوفة والية يتناوب وظل إسحاق، باختيار املهدي عىل أشار
رساة كانوا وهؤالء ،١٧٠–١٩٣ بني الواقع الرشيد عهد إىل عيىس بن وموىس حاتم، بن

ووجوهها. الكوفة
املؤمنني أمري صنع ما لرشيك: موىس فقال الكوفة، عىل واليًا عيىس بن موىس وكان
القضاة يعزلون املؤمنني أمراء هم رشيك: فقال القضاء، عن عزلك بك، صنع ما بأحد
ال هكذا مجنون أنه ظننا ما موىس: فقال عليهم، ذلك يعاب فال العهود والة ويخلعون
بمال فخلعه جعفر أبي بعد العهد ويل موىس بن عيىس أبوه وكان به، تكلم ما يبايل

جعفر. أبي عم ابن وهو إياه، أعطاه
ُدولة الكوفة والية وكانت الخليفة، عمومة أبناء بمنكبه يزاحم كان الكندي فوالد
شكيمة من ليُلني الصباح بن إسحاق إىل يلجأ الخليفة عم ابن كان بل وبينهم، بينه

هللا. عبد بن القايضرشيك
سنة املتوىف الرشيد هارون عهد أواخر يف تويف الصباح بن إسحاق أن والظاهر
زمن بعد إلسحاق يعرضون ال املؤرخني فإن الخلفاء، بخدمة تتصل قرابته وظلت ،١٩٣

الثانية. املائة أهل من إنه الرجال: كتب قول إىل اإلشارة سبقت وقد الرشيد،
خراسان، الرشيد والهم من أسماء يف األشعث بن محمد بن جعفر اسم نجد أنا عىل
املأمون ابنه فوجه هرثمة اتهم الرشيد أن أيًضا الطربي18 وذكر الطربي، تاريخ يف ما عىل
بن وأسد معاذ بن ويحيى مالك بن هللا عبد ومعه مرو إىل ليلة وعرشين بثالث وفاته قبل

إلخ. األشعث بن محمد بن جعفر بن والعباس مزيد، بن يزيد
عمر رواه ما ذلك فمن كثرية، قصص وعدله حزمه عن فريوى القايض رشيك وأما
مجلس يف وهو الكوفة قايض هللا عبد بن رشيك يوًما امرأة أتت قال: سعد بن هياج بن
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ابن عيىس بن موىس األمري قالت: ظلمك؟ من قال: بالقايض، ثم باهلل أنا فقالت: الحكم
وقاسمت أبي عن ورثته نخل فيه الفرات، شاطئ عىل بستان يل كان املؤمنني، أمري عم
به، ويقوم النخل يحفظ فارسيٍّا رجًال فيه وجعلت حائًطا، وبينهم بيني وبنيت إخوتي،
كان فلما أبعه، فلم ورغبني وساومني إخوتي، جميع من عيىس بن موىس األمري فاشرتى
نخيل من أعلم ال فأصبحت الحائط، فاقتلعوا وفاعل غالم بخمسمائة بعث الليلة هذه
امض وقال: فختمها فأحرض، طينة، أحرض غالم يا فقال: إخوتي، بنخل واختلط شيئًا
عىل ودخل الحاجب فأخذها املختومة بالطينة املرأة فجاءت معك، يحرض حتى بابه إىل
به، فدعا الرشطة صاحب يل ادع فقال: ختمه، وهذا عليك القايض أعدى قد فقال: موىس
دعوى ادعت امرأة أمرك، من أعجب رأيت ما هللا سبحان يا وقل: رشيك إىل امض فقال:
فقال: ذلك، من يعفيني أن األمري رأى إن الرشطة: صاحب فقال عيلَّ، أعديتها تصح لم
وما وفراًشا بساًطا القايض حبس إىل واحملوا اذهبوا لغلمانه: وقال فخرج ويلك، امض
لغالم فقال الرسالة، أدى يديه بني وقف فلما رشيك، إىل مىض ثم إليه، الحاجة تدعو
تحبسني أنك علمت قد وهللا الرشطة: صاحب فقال الحبس، يف فضعه بيده خذ املجلس:

19… الحبس إىل إليه أحتاج ما فقدمت
موىس عزله ثم املهدي أيام بالكوفة القضاء توىل هللا: عبد أبو هو هذا ورشيك
هارون وكان ١٧٨ه أو ١٧٧ سنة بالكوفة تويف باألهواز، ذلك بعد القضاء وتوىل الهادي،

فرجع. عليه صلوا قد فوجدهم عليه ليصيل فقصده بالحرية الرشيد
مصعب: له فقال املهدي، بحرضة كالم الزبريي هللا عبد بن مصعب وبني بينه جرى
انتقص ما وهللا رشيك: القايض فقال — عنهما هللا ريض — وعمر بكر أبا تنتقص أنت
ثالث من خصلة إىل تجيبني أن بد ال له: فقال املهدي عىل يوًما ودخل دونهما. وهو جدك
وتعلمه، ولدي تحدث أو القضاء تيل أن إما قال: املؤمنني؟ أمري يا هن وما قال: خصال،
عىل أخفها ألكلة قال: ثم ساعة فأفكر القضاء، ييل أن قبل وذلك أكلة؛ عندي تأكل أو

نفيس.
الطربزد بالسكر املعقود املخ من ألوانًا له يصلح أن الطباخ إىل وتقدم فأجلسه
وهللا الطباخ: له قال األكلة من فرغ فلما فأكل إليه، وقدمه ذلك فعمل ذلك، وغري والعسل

أبًدا. األكلة هذه بعد الشيخ يفلح ليس املؤمنني أمري يا
القضاء وويل أوالدهم، وعلم ذلك، بعد رشيك وهللا فحدثهم الربيع: بن الفضل قال

لهم.
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به تبع لم إنك الصرييف: له فقال النقد، فضايقه الصرييف عىل برزقه له كتب وقد
ديني. به بعت البز، من أكثر به بعت وهللا بل رشيك: له فقال بزا.

مصعب: بن هللا عبد «قال :٤٦٣ سنة املتوىف البغدادي للخطيب بغداد تاريخ ويف
أبي بن عيل بن الحسن بن زيد بن الحسن وعنده هللا، عبيد أبي مجلس يف رشيًكا حرضت
حدثنا رشيك: فقال للسلطان)، خطيبًا كان جرير ولد من رجل (وهو والجريري طالب،
النبيذ عليها ونرشب هذه لحوم نأكل كنا إنا قال: الخطاب بن عمر عن … إسحاق أبو
إن اآلخرة، امللة يف بهذا سمعنا ما زيد: بن الحسن فقال وبطوننا، أجوافنا يف ليقطعها
الطنافس عىل الجلوس ذلك عن شغلك سمعت، ما وهللا أجل رشيك: فقال اختالق، إال هذا

املجالس.» صدور يف

وبيئته نشأته

ميالده أن الراجح أن إىل مىض فيما أرشنا وقد ظنٍّا، إال معروف غري الكندي ميالد تاريخ
١٩٣ه / ٨٠٨م. سنة تويف والرشيد الرشيد، زمن يف تويف الذي أبيه حياة أواخر يف كان
كما ٨٠١م / ١٨٥ه حوايل امليالدي التاسع القرن مطلع يف ولد الكندي أن فالغالب:

بوير».20 «ده رجحه
كما الهجري الثالث القرن أواسط يف تويف قد الكندي إسحاق بن يعقوب كان وملا
فمن املعمرين، من كان أنه إىل أشار له ترجموا ممن أحد يكن ولم تحقيقه، سيأتي
تراث أعقاب يف الكوفة يف فنشأ طفًال، تركه أباه وأن أبيه عمر عواقب يف ولد أنه املرجح

الزائل. الجاه وظل اليتم حضن ويف الغنى، ومن السؤدد من
يف الزاهر عهدهم فإن إسحاق، بزوال يزل لم قيس بن األشعث بني جاه كان وإذا
ال التي أمه إال اليتيم للصبي يبق فلم البالد، يف انترشوا وكانوا بموته، توىل قد الكوفة

كثريًا. وال قليًال شأنها من نعرف
ماله له فدبرت وجيًها، ميًرسا كأبيه يعيش أن لولدها بالرضورة تريد األيم كانت
وشوقه املتوقد ذكائه من آنست ملا العلم سبيل يف ساقته ثم غنيٍّا، مرهًفا مقتصًدا ونشأته

والحكمة. العلم جاللة تفته لم الحكم فخامة فاتته إذا حتى املعارف، التهام إىل
أملته ما يمثل لعله وصًفا الناس عن الغني العالم مجد الجاحظ21 وصف ولقد
السماطني فرأيت إمرته يف سليمان بن إسحاق عىل دخلت «ولقد يقول: إذ الكندي أم البنها

وبزته. فرشته ورأيت الطري، رءوسهم عىل وكأن مثوًال والرجال
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والرفوف األسفاط وحواليه كتبه بيت يف هو وإذا معزول وهو عليه دخلت ثم
أجزل وال أهيب وال أنبل وال أفخم قط رأيته فما واملحابر، واملساطر والدفاتر والقماطري
السؤود ومع الحالوة، الفخامة ومع املحبة، املهابة مع جمع ألنه اليوم؛ ذلك يف منه

الحكمة.»
وتكسب سوقها، يومئذ تروج التي العلوم هي ووسائلها الدينية األحكام علوم كانت
من سند عىل ملكهم إقامة يف العلوم هذه أهل إىل املحتاجني الخلفاء عند كرامة صاحبها
الذين العامة قلوب يف جالًال صاحبها تهب أيًضا العلوم هذه وكانت الرشعية، السياسة

ورشائعه. شعائره الدين من تهمهم
الفاجعة، أخبارها الناس يتناقل الربامكة نكبة الزمن هذا حوايل فيما وكانت

أخطار. من والحكم الواليات رشف يف ما فيتمثلون
يغالب سلطانه ورأت الديني، العالم القايض «رشيك» عهد الكندي أم شهدت وقد

شامخ. وجاه حسب من لزوجها ما ويذل الكوفة يف الخليفة عم ابن سلطان
يف وشدته رشيك عزة عن األحاديث وكانت ودينه، علمه عىل يقوم سلطانه وكل

املجالس. سمر والجاه الرشف أهل عىل الحق
العلوم يف الناس ترغب أن جديرة كانت رشيك وغري رشيك عن األسمار هذه أمثال
ووسائلها. الدينية األحكام علوم ذكرنا كما وهي املنزلة، هذه إىل توصل أن شأنها التي
النظر من فنونًا إال لها الخلفاء تشجيع برغم ذاك حني تكن فلم الكالم، علوم أما
فال وحاجاتها، بالحياة الصلة بعيدة وهي الدينية الزعامة أهل ينكرها مبتدعة، العقيل

دنيا. من وال دين من لها جاه
هم ال أناس بتعريبها يشتغل دخيلة علوًما إال تكن فلم إليها، وما الفلسفة وأما

العرب. من وال مسلمون
الثقة من يلقى ال املسلمني من العلوم هذه بعض بمعالجة نفسه تحدثه من وكان
متحدثًا البخالء22 كتاب يف الجاحظ قال املسلمني، غري من الشأن هذا أهل يلقاه ما بعلمه
واألمراض وبيئة، نة السَّ قائل: له فقال مرة، فأكسد طبيبًا «وكان جاني: بن أسد عن
الكساد؟ هذا يف تؤتي أين فمن ومعرفة، بيان ولك وخدمة، صرب ولك عالم وأنت فاشية،
أخلق أن قبل بل ال أتطبب، أن قبل القوم اعتقد وقد مسلم، عندهم فإني واحدة أما قال:
صليبًا، اسمي يكون أن ينبغي وكان أسد، واسمي الطب، يف يفلحون ال املسلمني أن
وأبو عيىس، أبو تكون أن ينبغي وكان الحارث، أبو وكنيتي وبريا، ويوحنا، ومراسل،
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حرير رداء عيل يكون أن ينبغي وكان أبيض، قطن رداء وعيل إبراهيم، وأبو زكريا،
يسابور.» جند أهل لغة لغتي تكون أن ينبغي وكان عربي لفظ ولفظي أسود،

ثقافته

اللغة علوم فتعلم وآالتها، الدينية العلوم إىل طفلها الكندي أم تدفع أن إذًا طبيعيٍّا كان
يدرك أن يلتمس طلعة، بفطرته كان الطفل ولكن شيئًا، الدين علوم من وشدا واألدب
وأصبح رشده بلغ أن إال هو فما علًما، يشء بكل يحيط أن ويريد وعللها األشياء بعقله
يف املتكلمني ويشارك الكالم، بعلم فيتصل عقله شهوة يريض انطلق حتى بيده، أمره
يكفي ما العربية اإلسالمية بيئته تمارسه فيما يجد فال املعرفة، حب ويغلبه مباحثهم
يونان عن املنقولة العلوم من إليها وما الفلسفة غمار ويقتحم الطموح، عقله حاجة
منابعها، يف العلوم هذه يرد أن فيحاول غنى، النََّقلة يرتجمه فيما يجد وال والهند، وفارس
اتصاًال اليونانية بالثقافة ويتصل غريه، يرتجمه ما ويصلح بها ويرتجم اليونانية، ويتعلم

تفكريه. ويف عواطفه يف األثر ظاهر
يونان نسب يف يذهب الكندي يعقوب كان وقد الذهب:23 مروج يف املسعودي قال
ويوردها األشياء، بدء يف يذكرها بأخبار لذلك ويحتج لقحطان، أخ أنه ذكرنا: ما إىل
العباس أبو عليه رد وقد والكثرة، االستفاضة حديث من ال واألفراد، اآلحاد حديث من
عىل بقحطان «يونان» نسب خلطه ووكد طويلة، له قصيدة يف النايش محمد بن هللا عبد

فقال: الباب هذا صدر يف آنًفا ذكرنا ما حسب

ع��ق��دا وال م��ن��ك ص��ح رأيً��ا ال��ف��ح��ص ع��ل��ى أج��د ف��ل��م ن��ظ��رت إن��ي ي��وس��ف أب��ا
ع��ن��دا ع��ن��ده��م ي��ج��د ل��م ج��م��ي��ًع��ا ب��اله��م ام��رؤ إذا ق��وم ع��ن��د ح��ك��ي��ًم��ا وص��رت
إدا ك��ن��دة أخ��ا ي��ا ش��ي��ئً��ا ج��ئ��ت ل��ق��د م��ح��م��د ب��دي��ن إل��ح��اًدا أن��ق��رن
ا ج��دَّ ب��ي��ن��ه��م��ا ب��اع��دت ل��ق��د ل��ع��م��ري ض��ل��ة ب��ق��ح��ط��ان ي��ون��انً��ا وت��خ��ل��ط

العربية. إىل منها الكتب ينقل وكان بالرسيانية، عارًفا كان الكندي أن ويظهر
كتب من اشتهر «ومما الحكماء»:24 بأخبار العلماء «أخبار كتاب يف جاء فقد
الكتاب وهذا األرض».» من املعمور يف «الجغرافيا كتاب … العربية إىل وخرج بطليموس

رسيانيٍّا.» ويوجد جيًدا نقًال العربية إىل الكندي نقله
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أربعة: اإلسالم يف الرتجمة حذاق معرش: أبي عن نقًال األطباء»25 «طبقات كتاب ويف
بن وعمر الحراني، قرة بن وثابت الكندي، إسحاق بن ويعقوب إسحاق، بن حنني

الطربي. الفرخان
االطالع).26 كثري (كان أنه عىل يتفقون يكادون الكندي ومرتجمو

العلوم معرفة يف عرصه وواحد دهره «فاضل الفهرست:27 يف النديم ابن يقول
اإلسالمية امللة يف «املشتهر الحكماء»:28 «أخبار كتاب صاحب ويقول بأرسها». القديمة

والهندية.» والفارسية اليونانية الحكمة فنون يف بالتبحر
ذلك. عىل أعانه ما اللغات من تعلم أنه عىل دليًال الفنون هذه يف تبحره يكون وقد
محيًطا كان الكندي أن عىل يدل ما «الفهرست» كتاب من متفرقة مواضع ويف

الكلدانيني. الثنوية ومذاهب بالصابئة املعروفني الكلدانيني الحرنانية بمذاهب
الطيب بن أحمد خط من حكاية املذاهب هذه وصف الفهرست29 صاحب نقل وقد

الكندي. عن حكاها أمرهم، يف
وهو القوم هؤالء به يقر كتاب يف نظر إنه الكندي: «قال الفهرست يف كذلك وورد
بها.»30 والقول عنها مندوحة نفسه أتعب إذا الفيلسوف يجد ال التوحيد لهرمسيف مقاالت
بدرسها، معنيٍّا الهند بمذاهب خبريًا كان الكندي أن عىل يدل ما أيًضا الفهرست ويف
الهند ملل فيه «كتاب حكايته: هذه ما ترجمته جزء يف «قرأت نصه: ما فيه جاء فقد
سنة املحرم من خلون لثالث الجمعة يوم كتب كتاب من الكتاب هذا نسخت وأديانها،

هي؟ ملن الكتاب هذا يف التي الحكاية أدري ال ومائتني».» وأربعني تسع
الرتجمة هذه تحت وكان حرًفا، حرًفا الكندي إسحاق بن يعقوب بخط رأيته أني إال
بعث الربمكي خالد بن يحيى بأن املتكلمني بعض حكى كاتبه: بلفظ حكايته هذه ما
هذا له فكتب أديانهم له يكتب وأن بالدهم يف موجودة بعقاقري ليأتيه الهند إىل برجل

الكتاب.»31
خالد بن يحيى العرب: دولة يف الهند بأمر عنى الذي إسحاق: بن محمد وقال

وحكماءها.» طبها علماء وإحضارها الهند بأمر واهتمامها الربامكة وجماعة
الفلسفة، بعلوم ثم األدب، بعلم واشتغل بغداد، إىل وانتقل الكوفة، يف الكندي تعلم
أما زيدون».32 ابن رسالة رشح العيون «رسح كتابه يف املرصي نباتة ابن ذلك ذكر كما
األندليس: جلجل ابن عن نقًال الكندي ترجمة يف فيذكر الحكماء» «أخبار كتاب صاحب
هاشم لبني الواليات ويل جده وكان برصيٍّا، األصل رشيف كان الصباح بن يعقوب أن
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أصيبعة أبي ابن عن وينقل تأدب، وهنالك بغداد، إىل وانتقل هناك وضيعته البرصة ونزل
ذلك. مثل

برصيٍّا، الكندي جعل ناحية من خطأ أصيبعة أبي وابن القفطي نقله فيما كان وإذا
البرصة؟ نزل يقال: ثم برصيٍّا يكون كيف إذ تعارض؛ أيًضا ففيه

ببعيد وليس بغداد، إىل ذهابه قبل البرصة نزل الكندي يكون أن ببعيد ليس أنه عىل
هناك. ضيعة له كانت أن

منهما عندنا فليس بغداد إىل ذهابه وتاريخ البرصة إىل الكوفة من انتقاله تاريخ أما
خرب.

اختالف عىل اإلسالم بالد يف الثقافة مراكز وبغداد والبرصة الكوفة كانت وقد
فنونها.

عند املنزلة عظيم كان إسحاق بن يعقوب «أن األطباء»:33 «طبقات كتاب ويف
أحمد.» ابنه وعند واملعتصم، املأمون،

يف دخوله عن عبارة كانت الخلفاء بهؤالء الكندي صلة أن عىل يدل ما لدينا وليس
املعتصم. بن ألحمد مؤدبًا كان أنه من يروى ما إال املناصب

الحكماء»: «أخبار كتاب صاحب قال حتى إليه وما لألدب الكندي ممارسة ومع
يف الجدل ويف الشعر، نقد يف حكايات عنه نقلوا وحتى باآلدب»، مبارشة امللوك «وخدم
األدب فإن ذلك مع البالغة،34 صنعة يف كتابًا له أن ذكروا وحتى العربية، البالغة أرسار

عبقريته. وآثار الكندي مواهب فيه ظهرت الذي امليدان هو يكن لم
بن أحمد عند حاًرضا كان أنه «حكى املرصي: نباتة البن العيون» «رسح كتاب ويف

قوله: إىل بلغ فلما السينية، قصيدته فأنشده تمام، أبو دخل وقد املعتصم

إي��اس ذك��اء ف��ي أح��ن��ف ح��ل��م ف��ي ح��ات��م س��م��اح��ة ف��ي ع��م��رو إق��دام

أمري ابن شبهت أن عىل زدت ما قال: كيف؟ قال: شيئًا. صنعت ما الكندي: قال
أال قبله، كان من باملمدوح تجاوزوا دهرنا شعراء أن وأيًضا العرب.» بصعاليك املؤمنني

دلف: أبي يف العكوك قول إىل ترى

ح��ات��م م��ح��ي��ا ف��ي وغ��ب��ر ب��اًس��ا ع��ام��ر ش��ج��اع��ة ع��ل��ى أب��ر35 رج��ل
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أنشد: ثم تمام أبو فأطرق

وال��ب��اس ال��ن��دى ف��ي ش��روًدا م��ث��ًال دون��ه م��ن ل��ه ض��رب��ي ت��ن��ك��روا ال
وال��ن��ب��راس ال��م��ش��ك��اة م��ن م��ث��ًال ل��ن��وره األق��ل ض��رب ق��د ف��ال��ل��ه

عمل. والية الجائزة تكون أن طلب ثم منه. فتعجب القصيدة، يف هذا يكن ولم

قلبه. من ينحت ذهنه ألن العمر، قصري فإنه ولوه الكندي: فقال ذلك. عن فاستصغر
قال. كما فكان

أجله. قرب عىل شخصه من دالئل له ظهرت ذلك يف يكون وقد
ويقول: ينشد إنسانًا الكندي وسمع

ك��رب��ي؟ ل��ي ه��اج أي��ه��ا أدري أن��ا ف��م��ا أرب��ع م��ن��ك ح��ل��ت م��ن��ي أرب��ع وف��ي
ق��ل��ب��ي؟ ف��ي ال��ح��ب أم س��م��ع��ي؟ ف��ي ال��ن��ط��ق أم ف��م��ي؟ ف��ي ال��ذك��ر أم ع��ي��ن��ي؟ ف��ي خ��ي��ال��ك

فلسفيٍّا. تقسيًما قسمها لقد وهللا فقال:
الرقي: ربيعة قول ينشد رجًال وسمع

ق��ال��ه��ا م��ا م��خ��ل��د، وأن��ت ال، ق��ل: م��ح��م��د اب��ن ي��ا ل��ل��ع��ب��اس: ق��ي��ل ل��و

ثم يستثنى، أن الوجه وكان نعم، يشء: كل يف اإلنسان يقول أن يجب ليس فقال
قال:

ن��ع��م م��ن ال��ل��ف��ظ ف��ي ب��ال أول��ى ت��ك��ون ل��ع��ارض��ة إال ال، ال��ق��ول ف��ي ه��ج��رت

يقوم فلسفي مذهب وهو األدبي، النقد يف الكندي منهج عن تعرب الشواهد وهذه
العقل. نظر يف واستقامته املنطقية الوجهة من املعنى بسالمة العناية عىل

أغمض مما أن واعلم «فصل الجرجاني:36 القاهر لعبد اإلعجاز» «دالئل كتاب ويف
من وكثري العامة تجهلها خفية فروًقا ههنا أن بصدده نحن ما معرفة إىل الطريق
وال هي، أنها يدرون ال بل آخر، يف ويعرفونها موضع يف يجهلونها أنهم ليس الخاصة،
املتفلسف الكندي ركب قال: أنه األنباري ابن عن روي تفصيل. وال جملة يف يعلمونها
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أي يف العباس: أبو له فقال حشًوا، العرب كالم يف ألجد إني له: وقال العباس37 أبي إىل
هللا عبد إن يقولون: ثم قائم، هللا عبد يقولون: العرب أجد فقال: ذلك؟ وجدت موضع
العباس: أبو فقال واحد، واملعنى متكررة واأللفاظ لقائم، هللا عبد إن يقولون: ثم قائم،
وقولهم: قيامه، عن إخبار قائم، هللا عبد فقولهم: األلفاظ، الختالف مختلفة املعاني بل
إنكار عن جواب لقائم، هللا عبد إن وقولهم: سائل، سؤال عن جواب قائم، هللا عبد إن

جوابًا. املتفلسف أحار فما قال: املعاني، لتكرر األلفاظ تكررت فقد قيامه، منكر
فما معرتض، أو مستفهم ركوب فيه يركب حتى عليه هذا يذهب الكندي كان وإذا

بباله؟ هذا شبه يخطر ال ممن العامة عداد يف هو ومن بالعامة ظنك
ألطف ثم «إن» مواقع وتتبع وتصفح استقرى الكندي أن لو دقائق ههنا أن واعلم

تدخل.» ال وأن دخولها سواء ليس أن رضورة علم لعلم التدبر وأكثر النظر
زيدون» ابن رسالة رشح العيون «رسح يف نباتة ابن رواها أشعار إليه نسبت وقد

قصيدة: وصف يف قوله منها له، ترجموا ممن غريه ورواها

ال��س��ه��ام م��واق��ع��ه��ا ع��ن وت��ع��ج��ز ج��ريً��ا ال��ري��ح م��داه��ا ع��ن ت��ق��ص��ر
وال��م��دام ال��م��ط��اي��ا ب��ه��ا ف��ح��ث وش��اد ح��اد ح��س��ن��ه��ا ت��ن��اه��ب

أيًضا: ومنها

ن��ك��س38 أو ج��ف��ون��ك ف��غ��م��ض األرؤس ع��ل��ى ال��ذن��اب��ي أن��اف
ب��األن��ف��س ال��ت��ع��زز وإن غ��دا39 [ف��ق��ي��ز] وف��ي ال��غ��ن��ى ف��إن
م��ف��ل��س ث��روة وذي غ��ن��ي ع��س��رة أخ��ي م��ن ن��رى وك��ائ��ن
ي��رم��س41 ل��م ب��ع��د أن��ه ع��ل��ى م��ي��ت40 ش��خ��ص��ه ك��ات��م وك��م

ولم الشعراء يف يعد بأن جديًرا يكن لم الكندي يعقوب أن الشعر: هذا من وظاهر
البارعة. باألساليب البيان أفانني يف يترصف أديبًا يكن

بيانه. بضعف يعاب كان أنه له ترجموا من بعض ويذكر
اجتمع أنه السجزي سليمان أبو «ذكر األرواح»:42 «نزهة كتاب يف الشهرزورى قال
فالسفة حديث فجرى بسجستان بويه بن جعفر أبي امللك عند الحكماء من وجماعة هو
سقراط مقام أنفسنا يف يقوم من كثرتهم عىل فيهم وجدنا ما امللك: فقال اإلسالم،
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عىل الكندي فإن الكندي، وال قال: الكندي، وال له: فقيل وأرسطوطاليس، وأفالطون
عىل الغارة كثري السرية، متوسط الحالوة، قليل اللفظ، رديء استنباطه، وجودة غزارته،
الناس جميع ثم الفن، بهذا اعتساًفا وأشد للقطب ألزم «وثابت»43 الفالسفة، حكمة

السبق.» ولهما بعدها يتفاوتون

أسلوبه

كتابه يف «مسنيون» األستاذ ذلك إىل أشار كما بعد يدرس ملا الرتجمة يف الكندي وأسلوب
«وملا يقول: إذ اإلسالم»:44 بالد يف التصوف بتاريخ متعلقة تنرش لم نصوص «مجموع
مثل التينية ترجمات يف توجد بقايا إال الضياع يد به عبثت قد الكندي كتب ما أكثر كان
وصل الذي القليل بالنزر يكتفي أن الكندي أسلوب يف الباحث عىل فإن العقل، يف رسالته
التي الرتاجم من وصلنا ما أو العرب ملك كمية يف كرسالته بالعربية مؤلفاته من إلينا
بن هللا عبد بن املسيح عبد العربية إىل نقله الذي «أتولوجيا» كتاب مثل الكندي أصلحها
الكندي. إسحاق بن يعقوب يوسف أبو باهلل املعتصم بن ألحمد وأصلحه الحميص، ناعمة
غموًضا فيه أن الضئيلة املصادر هذه عىل اعتماًدا الكندي أسلوب يف يالحظ والذي
وتحددت نصابها يف استقرت تكن لم الفلسفية االصطالحية األلفاظ أن من بعضه يأتي

معانيها.
أفاضل اتفاق يف ثبت قد «وإذ ص٢: «أتولوجيا» كتاب يف جاء ما ذلك: أمثلة ومن
الفاعلة، والعلة والصورة، الهيوىل، وهي أربعة: البادية القديمة العالم علل أن الفالسفة
سابق من يؤخذ كما الغائية، العلة بعد فيما سمى الذي هو التمام سماه والذي والتمام»،

والحقه. كالمه
«بسيط» بمعنى «مبسوط» كلمة «أتولوجيا» كتاب يف استعماله أيًضا: ذلك أمثلة ومن
أن من األعىل العالم يف كانت إذا النفس يمنع الذي «وما قلنا :١٦ صفحة يف جاء كما
ذلك عن يشء يمنعها ال كثريًا، أو املعلوم كان واحًدا واحدة، دفعة املعلوم اليشء تعلم
دفعة مركبًا أو كان مبسوًطا الواحد اليشء فعلم مبسوط علم ذات مبسوطة ألنها ألبتة؛

واحدة.
األستاذ ذلك إىل أشار وقد نفسه؛ يف املعنى وضوح عدم من الغموض يكون وقد
العقل يف رسالته يف ورد حسبما الكندي عند العقل نظرية عىل كالمه يف «جلسن»45
امتالك يف يكابد كان الكندي كأن ضعيفة «املعاني يقول: حيث بالالتينية، املوجودة

عناء.» ناصيتها
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أو العربية إىل كانت مرتجمة إليها الكندي يرجع كان التي األصول أن والواقع:
وكان غموض، ومن تحريف من تخلو تكن لم األصلية لغاتها يف موجودة أو غريها
منتظمة العقل نظر يف مستقيمة منها معان استخالص يف عناء الكندي يجد أن طبيعيٍّا

النسق.
لغة يف إبرازها يف جهده إىل مجتمًعا املعاني هذه استخالص يف الكندي جهد وكان
يقاس حني بيانه روعة من فيضعف الكندي، أسلوب يف يظهر العلمية، لألبحاث تذلل لم
أيًضا، معانيه وضوح من ويضعف العهد، ذلك يف العربية أدباء من البلغاء بأساليب
الذهن يف ويمثله املعنى، يضبط ما عىل األلفاظ من واالقتصار لإليجاز الكندي ميل مع

مستقيًما.
عرص يف العلمية بالبحوث املشتغلني أساليب عىل غالبًا كان الغموض أن والظاهر:

يقول: إذ «الحيوان»46 كتاب يف الجاحظ بعضها إىل يشري مختلفة ألسباب الكندي

مفهومة كتبك تجعل ال فلم بالنحو، الناس أعلم أنت األخفش: الحسن ألبي قلت
العويص بعض تقدم بالك وما أكثرها؟ نفهم وال بعضها نفهم بالنا وما كلها؟
هي وليست هلل، هذه كتبي أضع لم رجل أنا قال: املفهوم؟ بعض وتؤخر
حاجتهم قلت إليه تدعوني الذي املوضع هذا وضعتها ولو الدين، كتب من
املفهوم املوضع هذا بعضها أضع فأنا املنالة، غايتي كانت وإنما فيها، إيل
يف كسبت قد وإنما يفهموا، لم ما فهم التماس إىل فهموا ما حالوة لتدعوهم

ذهبت. التكسب هذا إىل كنت إذ التدبري هذا
ثم بزعمهم، هلل الكتب يكتبون وفالن، وفالن النظام إبراهيم بال ما ولكن

أكثرها؟! يفهم وال عنايته وشدة نظره وحسن موافقته يف مثيل يأخذها

آبائه من ورث بما غنيٍّا كان فقد والكسب، املنالة بعلمه يلتمس الكندي كان وما
الخلفاء. بر من إليه وصل قد وبما

22



الكندي العرب فيلسوف

معيشته

العجيبة، الحيوان صنوف من الرفه أرباب يجمع ما داره يف يجمع مرفًها يعيش وكان
هران الكندي إسحاق بن يوسف أبي منزل يف كان أنه «الحيوان» كتاب يف الجاحظ ذكر
هران األشعثي الصباح بن يعقوب عند «وكان عبارته: ونص شذوذ، فيهما يالحظ ذكران
يريد املسفود يكون أن غري ومن إكراه، غري من أراده متى اآلخر يكوم أحدهما ضخمان
يوسف أبي منزل يف أن هذا صاحبنا «وخربني 47… السافد» منه يريد ما مثل السافد من
وأن يكون، ما كثريًا وذلك اآلخر، أحدهما يكوم عظيمني ذكرين هرين الكندي إسحاق بن

له.»48 يبذله الذي مثل منه يلتمس وال الناكح، يمانع ال املنكوح
يشهد كما العقيل املتاع أسباب جانب إىل املادي للنعيم أسباب الكندي دار يف وكان

«الحيوان». كتاب عن نقلناه ما له
يستغلها دور ببغداد له وكانت آنًفا، إليه أرشنا كما بالبرصة ضيعة للكندي وكان

للجاحظ. «البخالء» كتاب من يؤخذ كما باألجر
وانرصف الكالم، علم وترك األدب، بفنون االشتغال ترك أن بعد الكندي وكان
عىل يدل الدرس، عىل وانكباب عزلة عيشة يعيش إليها، وما الفلسفة علوم إىل بكليته

أسلفناه. الذي شعره من روي ما ذلك

الكندية املكتبة

يقول: إذ أصيبعة.49 أبي ابن نقلها التي القصة عليه تدل كما زاخرة، مكتبة له وكانت
بالتقدم ذكر من كل يكيدان املتوكل أيام يف شاكر بن موىس ابنا وأحمد محمد «كان
عىل ودبرا املتوكل، عن وباعداه السالم مدينة إىل عيل بن سند فأشخصا معرفة، يف
خزانة يف وأفرداها بأرسها كتبه فأخذا داره، إىل ووجها املتوكل، رضبه حتى الكندي
يف إليهما وتقدم املتحركة، باآلالت املتوكل استهتار لهما هذا ومكن «الكندية»، سميت
عمل الذي الفرغاني كثري بن أحمد إىل أمره فأسندا «بالجعفري»، املعروف النهر حفر
يف فغلط قط، عمل له تم ما ألنه توفيقه؛ من أوىف معرفته وكانت بمرص، الجديد املقياس
الفوهة يغمر ما فصار سائره، من أخفض وجعلها «بالجعفري»، املعروف النهر فوهة
فسعى املتوكل، واقتضاهما أمره، يف موىس ابنا وأحمد محمد فدافع النهر، سائر يغمر ال
تحقق فلما فواىف، السالم مدينة من عيل بن سند إحضار يف مستحثٍّا فأنفذ فيه، إليه بهما
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فدعا الحياة، من ويئسا بالهلكة أيقنا شخص قد عيل بن سند أن موىس ابنا وأحمد محمد
عندي ذكراك وقد إال القول سوء من شيئًا الرديان هذان ترك ما له: وقال بسند املتوكل
فيه؛ بالغلط وتخربني تتأمله حتى إليه فاخرج النهر، هذا يف ماىل من جملة أتلفا وقد به،
وكل شاطئه، عىل أصلبهما أن يل وصف ما عىل األمر كان إن نفيس عىل آليت قد فإني
موىس بن محمد فقال معه وهما فخرج وسمعهما، موىس ابني وأحمد محمد بعني هذا
هي التي أنفسنا يف إليك فرغنا وقد حفيظته، تذهب الحر قدرة إن الطيب أبا يا لسند:
لهما: قال شئت، كيف فتخلصنا االقرتاف، يهدم واالعرتاف أسأنا، إنا ننكر: «وما أعالقنا،
اتبع، ما أوىل الحق ولكن واملباعدة؛ العداوة من الكندي وبني بيني ما لتعلمان إنكما وهللا
عليه تردا حتى بصالحة ذكرتكما ال وهللا كتبه؟ أخذ من إليه أتيتماه ما الجميل من أكان

كتبه.
الكندي رقعة فوردت باستيفائها، خطه وأخذ إليه، الكتب يف موىس بن محمد فتقدم
ذمام ولكما الرجل هذا كتب برد ذمام عيل لكما وجب قد فقال: آخرها، عن بتسلمها

دجلة. بزيادة أشهر أربعة يسترت النهر هذا يف والخطأ يف، ترعياها لم التي باملعرفة
الساعة هذه أخربه وأنا املدى، هذا يبلغ ال املؤمنني أمري أن عىل الحساب أجمع وقد
أفلتنا املنجمون صدق فإن أرواحكما، عىل إبقاء النهر هذا يف خطأ منكما يقع لم أنه

ثالثتنا. بنا أوقع وتنضب دجلة تنقص حتى مدته وجازت كذبوا وإن الثالثة؛
ما له: فقال املتوكل عىل ودخل به، واسرتقهما منه القول هذا وأحمد محمد فشكر

شهرين. بعد املتوكل وقتل حاله، فاسترت النهر يف املاء وجرى دجلة وزادت غلطا.
توقعا.» مما الخوف شدة بعد وأحمد محمد وسلم

موىس ابنا احتاج ما الكتب من تحوي دار يف رخاء يف بغداد يف يعيش الكندي كان
موىس وبنو ونفاستها، الكتب تلك لكثرة «الكندية» سميت خزانة يف يفرداه أن شاكر بن

الفهرست:50 صاحب يقول كما هم شاكر بن

وأتعبوا الرغائب، فيها وبذل القديمة العلوم طلب يف تناهى ممن القوم وهؤالء
من النقلة فأحرضوا إليهم، أخرجها من الروم بالد إىل وأنفذوا نفوسهم، فيها

الحكمة. عجائب فأظهروا السني بالبذل واألماكن األصقاع

دليل الكندي مكتبة بأمر واهتمامهم أقدارها، ويعرف الكتب يجمع ممن كانوا فهم
شأنها. عظم عىل
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شخصيته

عزلة، من فيها ما بحكم الفيلسوف الكندي يحياها كان التي الحياة نوع أن ويظهر
مسلمني غري وهم والفالسفة، باملرتجمني واتصال والعلماء، األدباء مجامع عن وانقطاع
الحياة يف يرون من أرواح عىل خفيًفا الكندي يجعل أن ذلك شأن من يكن لم عرب، وال

يرى. ما غري
البخالء كتابه يف الكندي من جعل الجاحظ بحر بن عمرو أن يف الرس هو هذا ولعل

وفكاهات.51 أسمار موضوع
إن للجار: قال وربما للساكن يقول يزال «ال البخل: يف مثل الجاحظ عند فالكندي
طبختم فإذا الطيبة، القدر ريح من أسقطت ربما والوحمى حمل، بها امرأة الدار يف
بعد ذلك تفعل لم فإن اليسري، يردها النفس فإن لعقة، أو بغرفة ولو شهوتها فردوا

أبيت. أم ذلك نفسك ألزمت أمة، أو عبد غرة أُسقطت أن فكفارتك إياك إعالمي
وإن األيام؛ يكفيه ما والجريان السكان قصاع من منزله إىل يوايف ربما فكان قال:
هذه أرباب من حاًال أحسن أنتم لعياله: يقول الكندي وكان ويتغافل، يفطن أكثرهم كان

ألوان. وعندكم واحد لون منهم بيت لكل إنما الضياع،
ونشوار الشاة، وبعر الدابة روث له يكون أن السكان عىل يشرتط الكندي وكان
وقشور التمر، نوى له يكون وأن كساحة، يخرجوا وال عظًما، يخرجوا ال وأن العلوفة،
فكانوا عليهم، يتنزل ذلك يف وكان بيته، يف للحبىل تطبخ قدر كل من والغرفة الرمان،

ذلك.» يحتملون حديثه وحسن بخله، وإفراط لطيبه
الساكنني بها يساجل احتجاجات الكندي لسان عىل فأنشأ خياله يف الجاحظ وافتن
كل ظاهر نفسه الجاحظ وأسلوب القليل، النزر يف وطمعه نفسه، لشح تربيًرا عنده

الفلسفي. الجدل تكلف من فيها ما عىل االحتجاجات، تلك يف الظهور
وعلمه، الرجل بعقل بإقراره كلمات منه تند الكندي عىل تشنيعه يف الجاحظ أن عىل

الشح. ذلك وترويج بالطعام، الشح منه ينقم وأنه
ورسالة الكندي، واحتجاج الحزامي ملح وذكرت …» كتابه: مقدمة يف يقول فهو
عقولهم شدة مع احتجوا ولم … الحارثي وخطبة غزوان، ابن وكالم هارون، بن سهل
تهجينه، عىل أطبقوا بما معرفتهم اتساع مع فخروا ولم تقبيحه، عىل األمة أجمعت بما
الذي أن يعلم وقد الطعم، من بالقليل وشحت الترب من بالكثري أحدهم نفس سخت ولم
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ما أضعاف به جاد مما بالقليل يحصل أن شاء لو وأنه بذله، ما جنب يف يسري منعه
موجوًدا.»52 ويسريًا عتيًدا ذلك كان بخل

اآلتية: القصة الكندي بخل يف الجاحظ ويروي

كان رجل عليه فدخل الكندي عند يوًما تغديت قال: نهيوى بن عمرو وحدثني
من أبخل وكان نأكل، ونحن الطعام عليه يعرض فلم صديًقا يل وكان جاًرا، له
مما معنا فأصبت دنوت لو هللا سبحان فقلت: منه، فاستحييت قال: هللا، خلق
فكتفه عمرو قال يشء، هللا بعد ما الكندي: فقال فعلت، وهللا قد قال: نأكل،
كافًرا، لكان يده مد ولو وتركه بسًطا، وال قبًضا معه يستطيع ال كتًفا وهللا

شيئًا.53 ذكره جل هللا مع جعل قد ولكان

التماًسا فيها ينظر الحكمة عىل عاكًفا الحياة، جد إىل منرصًفا رجًال الكندي كان
عليها اإلقبال عن قومه يعوق ما ومدافعة لتوطيئها محاولة بأول ويقوم نفسه، لكمال
عمومة بنو يونان أن إىل ذهابه يكون وقد الدينية، والعصبية الجنسية العصبية من
للتوفيق وسائل له كانت كما العجم، علوم عىل العرب ثائرة لتهدئة وسائله من للعرب

العلوم. هذه من املسلمني لنفرة مدافعة الحكيمة والعلوم الدين بني
الرشع أصول بني تصانيفه بعض يف جمع «وقد البيهقي:54 الدين ظهري ويقول

املعقوالت.» وأصول
النفس وسياسة والنظام االقتصاد بأسباب آخذًا حياته يف هادئًا الكندي كان
مما تنجو «ال شئت»، ما وأطع الهوى، «اعص املأثورة: حكمه ومن شهواتها، ومجاهدة
النفوس اعتياد الحكمة كتب يف النظر «إن وتريد»، تحب مما كثري عن تمتنع حتى تكرهه

الناطقة».
املؤن، عن واستغنى العظمى اململكة ملك نفسه ملك «من الشهرزوري:55 له وروى
أحسن أحد أفسد «ولو عيشه»، وطاب واحد، كل وحمده الذم عنه ارتفع كذلك كان ومن
األفعال وسائر والحركة الحس ومنه الدماغ، األعضاء وأرشف مذموًما، كان أعضائه
بدن عىل السكر تواىل ومتى أدمغتهم، عىل الفساد يدخلون السكر ومستعملو الرشيفة،

والنفسانية.» اإلرادية لألفعال املمدة القوة عن وبعد ضعفه، واشتد دماغه، مرض
نظام غري من األدباء عيشة العايش الساخر الضاحك الجاحظ ليعجب ذلك كان وما

اقتصاد. وال حدود وال
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وبعد طباعيهما، بني ما لبعد عليه ويشنع الكندي من يسخر الجاحظ كان جرم ال
الحياة. يف سلبهما بني ما

وتنافس، عداوة البلدين أهل وبني كوفيٍّا، الكندي وكان برصيٍّا الجاحظ وكان
الكالم. بحرمة تحرم من إال لذعاته من يسلم يكن ولم معتزيل والجاحظ

العلماء تصويب النظر بعض نظر قد ممن رجل «وسمع الحيوان:56 كتاب ويف
من حقها يعرف كلها األمور أن زعم حتى األمور، جميع يف ذلك بإجراء الشكاك لبعض
هذه مع اسمه ذكرت فلو بدينه، يدين واحًدا عقبًا يخلف ولم مات وقد باألغلب، باطلها
الكالم، بحرمة تحرم من بذكر التنويه أكره حال كل عىل ولكني أسأت، أكن لم الحال
االستطاعة.» تقديم ينتحل ممن كان إذا سيما وال الصناعة، أسماء يف املتكلمني وشارك
مسايرة أمره أول يف به ألم قد هو بل الكالم، بحرمة تحرم ممن يكن لم والكندي

الفلسفة. إىل عنه انرصف ثم الوقت لحكم
الجاحظ يقول البخالء، كتاب كتب عندما الجاحظ يخافهم ممن الكندي يكن ولم
منهم بالخوف إما أربابها إىل مضافة غري كثرية أحاديث لك كتبنا «وقد الكتاب: مقدمة يف

لهم.» باإلكرام وإما
مريض وهو بالبرصة، حياته أخريات يف «البخالء» كتاب ألف الجاحظ أن ويظهر

ليدن. لطبعة مقدمته يف Van Vloten استنتجه كما ٢٥٥ ،٢٥٤ سنتي بني ما
بإشاعته الجاحظ يكتف ولم تحقيقه، سيأتي كما التاريخ ذلك قبل الكندي تويف وقد
الكندي، جهل فرط يف رسالة ألف بل «البخالء»، كتابه يف الكندي عن مكربًا البخل حديث
صاحب النديم فابن بعده. من الرواة تناقل ما لكل أساس هو الجاحظ تشنيع ولعل
«ومن العيون: رسح يف نباتة ابن ويقول بخيًال». «وكان الكندي: عن يقول الفهرست
ذل ومن فوق، إىل ورأسك ال للسائل: تقول إنك يقول: كان البخل يف وكالمه نوادره

أسفل. إىل رأسك وأنت نعم تقول: أنك العطاء
فيرسف فينفق فيطرب يسمع اإلنسان ألن حاد؛ برسام الغناء سماع يقول: وكان
كالعب الناس مع كن بني «يا لولده: وصيته ومن … فيموت فيعتل فيغتم فيفتقر
إليك، يعد لم يدك عن خرج إذا مالك فإن شيئهم، من وتأخذ شيئك تحفظ الشطرنج
الدينار من فناء أرسع يشء ليس أنه واعلم مات، رصفته فإذا محموم الدينار أن واعلم
فإذا يدك يف دام ما لك هو الذي الطري كمثل الدرهم ومثل نرش، إذا والقرطاس كرس إذا
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املتلمس: وقال لغريك. صار عنك ند

ال��ف��س��اد م��ع ال��ك��ث��ي��ُر ي��ب��ق��ى وال ف��ي��ب��ق��ى ت��ص��ل��ح��ه ال��م��ال ق��ل��ي��ل
زاد ب��غ��ي��ر ال��ب��الد ف��ي وس��ي��ر ف��ن��اه م��ن خ��ي��ر ال��م��ال ل��ح��ف��ظ

القائل: قول وهو املساجد، يف ألف مائة من أكثر بيَّت بيتًا هنا وأعرف

ف��ت��ع��ذرا ت��م��وت أو ي��س��ار ذا ت��ع��ش ال��غ��ن��ى وال��ت��م��س ال��ل��ه ب��الد ف��ي ف��س��ر

بهم.» تلحق أن بني يا فاحذر
نصه:57 ما فريوى أصيبعة أبي ابن أما

«املقدمات» كتاب من ذلك نقلت العباس، أبي لولده به أوىص مما كالمه ومن
وبال، والخال غم، والعم فخ، واألخ رب، األب بني يا الكندي: قال بختويه، البن
النعم، يزيل نعم، وقول البال؛ يرصف ال، وقول: عقارب، واألقارب كمد، والولد
فيفتقر فيرسف وينفق فيطرب، يسمع اإلنسان ألن حاد؛ برسام الغناء وجماع
محبوس والدينار مات، رصفته فإن محموم والدينار فيموت. فيعتل فيغتم،
ممن تقبل وال شيئك، واحفظ شيئهم فخذ سخرة والناس فر، أخرجته فإن

بالقع. الديار تدع فإنها الفاجرة اليمني قال

النديم ابن عنه حكاه ما صدق فقد الكندي، وصية من هذه كانت وإن أقول:
بخيًال. كان الكندي إن قال: فإنه كتابه، يف البغدادي

فيلسوف يجعل هو بل للكندي، السخيفة الوصايا من نسبه بما نباتة ابن يكتفي وال
كتابه: يف يروي فهو سخيًفا. متكلًفا أحمق رجًال اإلسالم

عىل املتوقعات من االعتياصات فرط أرى إني يهواها: كان لجارية يوًما وقال
طويلة لحية ذا وكان إليه فنظرت املعقوالت، بعدم مؤذنات املودات طالبي
املوايس إىل محتاجة الركاكات أهل صدور عىل املسرتخيات اللحى إن فقالت:

الحالقات.

كان وقد عقله، ومن الكندي خلق من يشوه ا حدٍّ بالتاريخ العبث يبلغ هكذا
املعارف دائرة يف بوير» «ده يقول البرش. عرف ما أعظم من عقله ويف خلقه يف الرجل

28



الكندي العرب فيلسوف

النهضة فالسفة من فيلسوف وهو Curdan «كوردان» إن للكندي: ترجمته عند اإلسالمية
يف كان وأنه عقًال، الناس أنفذ هم عرش اثني من واحًدا الكندي يعد La Renaissance

الفلكية. العلوم أئمة هم ثمانية من واحًدا يعترب الوسطى القرون

العلمية ومنزلته وآراؤه آثاره

مذهب أول «إمام «مسنيون»:58 األستاذ يقول كما وصار الحكمة، علوم يف الكندي نبغ
تحرير يف ذلك بعد الفضل يرجع إليه ثم طريفة أبحاث وله بغداد، يف إسالمي فلسفي

الفلسفة.» يف يونانية ملصنفات العربية الرتاجم من جملة
سعة عىل املختلفة املوضوعات يف الكتب من له املرتجمون نسبه ما عدد ويدل

اطالعه. وكثرة معارفه،
الفلسفية كتبه (١)» نوًعا: عرش سبعة الكندي كتب النديم59 ابن جعل وقد
املوسيقيات كتبه (٥) الكريات كتبه (٤) الحسابيات كتبه (٣) املنطقية كتبه (٢)
الطبيات كتبه (٩) الفلكيات كتبه (٨) الهندسيات كتبه (٧) النجوميات كتبه (٦)
كتبه (١٣) النفسيات كتبه (١٢) الجدليات كتبه (١١) األحكاميات كتبه (١٠)
التقدميات كتبه (١٦) األبعاديات كتبه (١٥) األحداثيات كتبه (١٤) السياسيات

األنواعيات.» كتبه (١٧)
ولكنهم والنقص؛ بالزيادة املؤرخني بني خالف الكندي كتب تعديد يف يقع «وقد
القصار، والرسائل الطوال املصنفات من مؤلفات العلوم أكثر يف له أن عىل متفقون
فيلسوف ويسمى بأرسها، القديمة العلوم معرفة يف عرصه وواحد دهره فاضل كان:

العرب».60
بعلوم الناس عند اشتهر من اإلسالم يف يكن «ولم لصاعد:61 األمم» «طبقات ويف

يعقوب.» غري فيلسوًفا سموه حتى الفلسفة
املشتهر الكندي يوسف أبو … إسحاق بن «يعقوب الحكماء»:62 «أخبار كتاب ويف
متخصص والهندية، والفارسية اليونانية الحكمة فنون يف بالتبحر اإلسالمية امللة يف

ملوكها.» أبناء وأحد العرب فيلسوف العلوم، سائر وأحكام النجوم بأحكام
جليلة مصنفات له «أن وزاد: األطباء»63 «طبقات صاحب ذلك مثل ذكر وقد

العلوم.» جميع يف جدٍّا كثرية ورسائل
يعقوب هو «الكندي زيدون:64 ابن لرسالة رشحه يف فيقول املرصي نباتة ابن أما
أبوه كان قيس، بن األشعث ولد من اإلسالم» «فيلسوف وقته يف املسمى الصباح بن
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يعقوب وانتقل والرشيد، املهدي أيام يف وغريها الكوفة يف األعمال والة من الصباح ابن
كتب مشكالت وحل فأتقنها جميعها الفلسفة بعلوم ثم األدب، بعلم واشتغل بغداد إىل
وتالمذته، فوائده وكثرت الجمة، الجليلة الكتب وصنف أرسطاطاليس حذو وحذا األوائل،

ا.» جدٍّ كثرية وهي وبمصنفاته، به تتجمل املعتصم دولة وكانت
وقًفا عهده إىل كانت التي بالفلسفة اشتغل عربي مسلم أول ريب بال هو والكندي
الصابئي الحراني قرة بن ثابت الحسن ألبي معاًرصا وكان العربي، املسلم غري عىل
بعلم اإلسالم مملكة يف أعالًما ثالثتهم وكانوا املسيحي، البعلبكي لوقا بن و«قسًطا»
بأن جديًرا ذلك وكان األمم» «طبقات كتاب يف صاعد ذلك ذكر كما وقتهم، يف الفلسفة
بن موىس ابني كعداوة منافسني حسد فمنها نوع، كل من أحقاًدا الكندي عىل يثري
ما ذلك: أمثلة ومن النايش. شعر يف رأينا كما دينهم يف متشددين إنكار ومنها شاكر،
أصحاب من أوًال «وكان قال: املنجم معرش أبي عىل الكالم عند «الفهرست» صاحب ذكره
به ويغري الكندي يضاغن وكان خراسان، بباب الغربي الجانب يف ومنزله الحديث،
علوم يف النظر له حسن من الكندي عليه فدس الفالسفة، بعلوم عليه ويشنع العامة،
رشه وانقطع النجوم، أحكام علم إىل فعدل له، يكمل فلم فيه فدخل والهندسة؛ الحساب

الكندي.» علوم جنس من ألنه العلم؛ هذا يف بنظره الكندي عن
باألشخاص العالم تأثر يف الكندي آراء من شيئًا الذهب»65 «مروج يف املسعودي وذكر

العلوية:

األشخاص أفعال يف رسائله بعض يف الكندي إسحاق بن يعقوب قال وقد
بعضه صري هللا خلق ما جميع إن العالم: هذا يف السماوية واألجرام العلوية
املفعول يؤثر وليس علة، لديه هي ما آثار معلولها يف تفعل فالعلة علًال، لبعض

الفاعلة. علته يف املعلول
أن إال أثًرا؛ فيها الفلك يؤثر فليس له، معلولة ال الفلك علة والنفس
يف موجود هو كما شيئًا، تجد لم إذا البدن مزاج تتبع أن النفس طباع من
الرطوبات جذبت الفلكية، األشخاص فيه فأثرت موضعه حمي الذي الزنجي
وأشالت وعظمته، أنفه وأفطست شفتيه، وأهدلت عينيه فأجحظت أعاليه، إىل
عن دماغه مزاج بذلك فخالف بدنه، أعايل إىل الرطوبات جذب بكثرة رأسه
وأخرجت تمييزه ففسد بكمال، فيه فعلها إظهار عىل نفسه تقدر فلم االعتدال،

منه. العقلية األفعال
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بحركات األرضية الحوادث ربط عىل القائم بالتنجيم اشتغل قد الكندي كان ولنئ
شأن يومئذ لها كان التي الكتب وألف الكواكب، ومطالع األفالك وعوارض النجوم،
لعهده األبحاث هذه يف تميزه وظهر العلمية، الفلكية باألبحاث أيًضا اشتغل فإنه عظيم،
من الفلكية العرب فنون يف مقتبًسا يكن لم ما الهنود مذاهب من واقتبس عهده، وبعد
تبحره ذلك يف وأسعده بنفسه، وحسابه أرصاده عىل بناها طريفة آراء له وكانت قبله،

والهندسيات. الرياضيات، يف
البيهقي، يفعل وكذلك مهندًسا، كونه للكندي: األول الوصف يجعل والشهرزوري

العلم.» غمرات خائًضا مهندًسا، كان الكندي إسحاق بن «يعقوب يقوالن: فهما
وحده، الطبيعي العلم يف ال الرياضيات بتطبيق مولًعا بوير» «ده يقول كما وكان
من الحادث الهنديس بالتناسب املركبة األدوية عمل يفرس مثًال فهو أيًضا؛ الطب يف بل

والرطوبة. واليبوسة والربودة الحرارة أي: الحسية، صفاتها مزاج
«وقال الرياضيات: بتطبيق الكندي غرام عىل يدل ما «الفهرست»66 كتاب يف وجاء
والعني واحد واأللف خمسون والنون ثمانون الفاء ألن نفاع؛ وزن عىل القلم الكندي:
والالم مائة والقاف ثالثون، والالم واحد، األلف والقلم، وواحد، مائتان ذلك سبعون،

وواحد.» مائتان فذلك أربعون، وامليم ثالثون
يرويه ما والعالج الطب عىل الرياضيات تطبيق إىل النزعة هذه عىل يدل وقد
األمراض، لبعض طبٍّا املوسيقية اللحون من يجعل كان أنه من للكندي املرتجمون
عامًلا الكندي وكان الرياضية، العلوم فروع من فرًعا معتربًا يومئذ كان املوسيقى وعلم

مؤلفات. فيهما وله وبالطب، باملوسيقى
عن يحكى ما عجيب من ذكروا، «وقد الحكماء»:67 «أخبار كتاب صاحب روى
عليه موسع التجار، كبار من رجل جواره يف كان أنه هذا، الكندي إسحاق بن يعقوب
ذلك وكان وخرجه دخله وضبط ورشائه، بيعه أمر كفاه قد ابن له وكان تجارته، يف
البنه فعرض به، واإلغراء لتعكريه مدمنًا عليه، والطعن الكندي عىل اإلزراء كثري التاجر
وما الناس أيدي يف له الذي ما يدري ال وبقي أذهله، ما ذلك من عليه فورد فجأة، سكتة
إليه ركب إال طبيبًا السالم بمدينة يدع فلم ابنه، عىل الجزع من دخله ما مع عليه، لهم
العلة لكرب األطباء من كثري يجبه فلم بعالج، أمره من عليه ويشري ابنه لينظر واسرتكبه
يف أنت له: فقيل غناء، كبري عنده يجد فلم منهم أجابه ومن معه؛ الحضور إىل وخطرها
تحب، ما عنده لوجدت قصدته فلو العلة، هذه بعالج الناس وأعلم زمانه، فيلسوف جوار
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فأجاب الحضور، يف عليه فثقل إخوانه، بأحد الكندي عىل يحمل أن إىل الرضورة فدعته
تالمذته من إليه يحرض بأن أمر مجسه وأخذ ابنه رأى فلما التاجر، منزل إىل وصار
واملزعجة، املحزنة الطرائق وعرف العود، برضب الحذق أنعم قد من املوسيقى علم يف
عند الرضب يديموا أن فأمرهم نفر، أربعة منهم إليه فحرض والنفوس، للقلوب واملقوية
عىل أصابعهم من بها النغم مواقع وأراهم عليها، أوقفهم طريقة يف يأخذوا وأن رأسه
وهو الغالم، مجس آخذ والكندي الطريقة تلك يف يرضبون يزالوا فلم ونقلها! الدساتني!
تحرك أن إىل يشء بعد شيئًا نفسه إليه ويراجع نبضه، ويقوى نفسه يمتد ذلك خالل يف
ألبيه: الكندي فقال يفرتون، ال دائًما الطريقة تلك يف يرضبون وأولئك وتكلم، جلس ثم
وهو يسأله الرجل فجعل وأثبته، وعليك لك مما علمه إىل تحتاج ما علم عن ابنك سل
عن الضاربون غفل إليه يحتاج ما جميع عىل أتى فلما يشء، بعد شيئًا ويكتب يخربه،
السكات، وغشيه األوىل الحال إىل الصبي فعاد وفرتوا، يرضبونها كانوا التي الطريقة تلك
صبابة كانت إنما هيهات فقال: به، يرضبون كانوا ما بمعاودة يأمرهم أن أبوه فسأله
الزيادة إىل البرش من ألحد وال يل سبيل وال جرى، ما فيها يمكن وال حياته من بقيت قد

له.» هللا قسم الذي والقسم العطية استوىف قد إذ مدته، انقطعت قد من مدة يف
يف وذكر مصنفات فيها ووضع العلوم، من به عني فيما بالكيمياء الكندي عني
الصناعة هذه أهل وخدع بفعله، الطبيعة انفردت ملا الناس فعل تعذر رسائله بعض
الرسالة: هذه الكندي وترجم والفضة، الذهب صنعة يدعون الذين دعوى وأبطل وجهلهم،
الرسالة هذه نقض وقد معادنها»، غري من والفضة الذهب صنعة املدعني دعوى «بإبطال

الرازي». زكريا بن محمد بكر «أبو الكندي عىل
ذكر عند الكندي عن األمم»68 «طبقات كتابه يف صاعد» القاسم «أبو ذكر وقد
غري حجًجا مرة فيذكر مقًرصا: يصنفه بما يأتي العلم يف تبحره مع كان «أنه تصانيفه:
ال التي التحليل صناعة وأهمل شعرية، وأقاويل خطابية بأقاويل مرة ويأتي قطعية،
فليس بها ضن يكن وإن عظيم، نقص فهو جهلها يكن وإن بها: إال املنطق قواعد تحرر
إال بها ينتفع فال تواليفه يف قصدها التي الرتكيب صناعة وأما العلماء، شيم من ذلك

النوع.» هذا يف بتبحره عنها غنى يف هو الذي املنتهي
صاعد القايض قاله الذي هذا «أقول األطباء»:69 «طبقات يف أصيبعة أبي ابن قال
يصد مما وال الكندي، علم من يحط مما ذلك وليس عليه، كثري تحامل فيه الكندي عن

بها.» واالنتفاع كتبه يف النظر عن الناس
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الفلسفة كتب من «وترجم بقوله: يبينه وتآليفه الكندي يف أصيبعة» أبي «ابن ورأى
يف القفطي ويقول العويص». وبسط املستصعب، ولخص املشكل منها وأوضح الكثري،

ذلك. مثل الكندي
نجد أنا مع املنطق؟ يف التحليل صناعة أهمل الكندي إن يقولون: كيف ندري ولسنا
«أنولوطيقا وعىل القياس، تحليل األوىل» «أنولوطيقا عىل ورشوًحا تفسريات كتبه أسماء يف
والبيان بالرشح له يعرض لم املنطق أقسام من قسًما الكندي يرتك ولم الربهان، الثانية»
كتب، ما فكتب علمها، «صاعد» بالقايض يتصل لم الكتب تلك فلعل أحيانًا، وباالختصار
غريه بها يبلغ حني عىل خمسني، نحو الكندي كتب عدد أن ذكر «صاعًدا» أن ذلك ويؤيد

كتابًا. ٢٦٥ هي قيل: بل ،١٥٠
كانت لكنها كتبه؛ من ضاع فيما فقدت «الجغرافيا» يف مؤلفات صاحب والكندي
العميق، وفكره الواسع اطالعه آثار تظهر وكانت املؤلفني، من بعده جاء ملن مرجًعا

منها. نماذج املسعودي كتب يف ونجد

اختالفها عىل لعهده كانت التي املعارف أنواع بكل الكندي إحاطة عىل دليل أسلفنا فيما
العلوم تلك كل يف ألف وقد جهوده، وعظم عقله، وقوة مداركه سعة عىل تدل إحاطة
يف استقالل من للكندي بما مقتطفاتها من تنوقل وما منها عرف ما يشهد ورسائل كتبًا

ممتاز. ونظر البحث
آثاًرا مؤلفاته بعض يف فإن الدينية، العلوم يف مصنفات للكندي نعرف ال كنا وإذا

فيها. وكتب الكالم علم مسائل عالج قد هو بل الدين، بعلوم معرفته من
يف السمه الخلود ومناط عبقريته، ومظهر شئونه أهم فهو الفلسفة يف شأنه أما

التاريخ. ثنايا
املرصي: نباتة ابن عنه روى فيما الفلسفة عن يقول والكندي

الطبع؛ يف أوسطها وهو التعليم يف الريايض العلم فأولها ثالثة: الفلسفة علوم
وهو الربوبية علم والثالث الطبع؛ يف أسفلها وهو الطبيعيات علم والثاني

الطبع. يف أعالها

وهو الحس عليه يقع ما علم إما ثالثة: املعلومات ألن ثالثة؛ العلوم كانت وإنما
أن وإما البتة بالهيوىل يتصل ال يكون أن إما هيوىل بذي ليس ما علم وإما الهيوىل، ذوات

بها. يتصل قد يكون
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بذي ليس ما وأما الطبيعي؛ العلم هو وعلمها املحسوسات، فهو الهيوىل ذات فأما
العدد هي التي الرياضيات كعلم بذاته انفراًدا له فإن بالهيوىل، يتصل أن فإما هيوىل

الربوبية.70 علم وهو البتة بالهيوىل يتصل ال وإما والتأليف، والتنجيم والهندسة
توجيًها املوضوع باعتبار وتقسيمها الفلسفة معنى فهم يف املنحى هذا كان وقد

نشأتها. منذ اإلسالمية للفلسفة
وأرسطو؛ أفالطون بني الجمع وجهة اإلسالمية الفلسفة وجه الذي هو والكندي

والدين. الفلسفة بني التوفيق سبيل يف وجهها الذي وهو
الفلسفي مذهبه استخالص من يمكننا ما الكندي آثار من أيدينا بني فيما وليس

كامًال. نسًقا
أبي «ابن ويقول أرسطو، حذو حذا إنه نباتة: كابن مرتجميه بعض ويقول

أرسطوطاليس. حذو تآليفه يف احتذى أصيبعة»:
فإنه أفالطون «أما منها: أفالطون آلراء بسط كلها أقواًال الشهرزوري له ويورد
يف الفلك خلف القدماء، الفالسفة قالت كما تجردت، إذا العقلية األنفس مسكن إن قال:
ذلك إىل ساعتها من تصري البدن تفارق نفس كل وليس الباري، نور حيث الربوبية عالم
فلك إىل يصري ما فمنها حسنة، وأشياء دنس وفيها البدن يفارق ما األنفس يف ألن املحل؛
فصارت الكل، وجازت العقل عالم إىل ارتقت ونفت تهذبت فإذا مدة، فيه فيقيم عطارد
األشياء يف تفكر وصارت تعاىل، الباري نور وواصلت خافية، عليها تخفى ال محل أجل يف
وبارزة، مكشوفة لها كلها األشياء وصارت الواحدة، بأصبعه الواحد كعلم وكثريها قليلها
لها.» والتدبري وبعقلها بها تلتذ أشياء العالم سياسة من إليها الباري يفوض فحينئذ

ألفالطون. الكندي إيثار إىل بذلك يشري الشهرزوري ولعل
من املختلفة اآلراء من نظره يف صح ما عىل مذهبه بنى قد الكندي يكون أن واألشبه
إمامي يراهما شك بال كان أنه بيد ألرسطو، نسب بما وال ألفالطون نسب بما تقيد غري

والتخري.» الرتجيح أهل من كان «بحق، بور»: «ده يقول كما فهو الشأن، هذا
اإلسالم. فالسفة من بعده من أكثر نهجه عىل سار وقد

«طبقات وكتاب الحكماء» «أخبار كتاب يف كما العرب» «فيلسوف هو الكندي
سموه حتى الفلسفة علوم بمعاناة الناس عند اشتهر من اإلسالم يف يكن «ولم األطباء»:

العرب.» فيلسوف «وسمي الفهرست: ويف هذا»، يعقوب غري فيلسوًفا
فيلسوف وقته يف املسمى الصباح بن يعقوب هو «الكندي نباتة: ابن ويقول

اإلسالم.»
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عربي أول فإنه جديًرا، بها وسيظل وقته يف التسمية بهذه جديًرا كان والكندي
الرتجمة أمر كان فقد اإلسالم، ظل ويف العرب بني االنتشار سبيل للفلسفة مهد مسلم
تراجمهم يجعل العربي بيانهم ضعف مع الحرفية الرتجمة عىل حرصهم لنقلة قبله من
ليسهل الرتاجم هذه ويصلح بنفسه يرتجم الكندي جاء حتى حلها، يستعىص رموًزا
املرتجمة الكتب هذه الكندي درس ثم العرب، أذواق أساليبها من تنفر ولكيال تناولها؛
كان إن فبسطه نظره يف آرائها من صح ما واختار معًرسا، كان ما موضوعاتها من ويرس
تزيني يف قبل من بينا كما وجاهد لتلخيص، محتاًجا كان إن ولخصه لبسط، محتاًجا
يبذله أن إنسان يستطيع ما كل فيه بذل بالنرص، مكلًال جهاًدا العرب أعني يف الفلسفة

مىض. فيما بعضه إىل أرشنا أذى عىل ذلك سبيل يف وصرب وجاهلها، الحياة نعيم من
أيدي عىل سبيلها يف فسارت وجهتها يف اإلسالمية الفلسفة وجه الذي هو والكندي

تالميذه. عن أخذ ومن تالميذه
وورَّاقوه: الكندي «تالميذ بقوله: الكندي تالميذ أسماء الفهرست صاحب أورد وقد
ونذكره الطيب بن أحمد تالمذته: ومن الوزن، هذا عىل وآخر وسلمويه ونفطويه حسنويه

معرش.»71 أبو عنه وأخذ بعد، فيما
داللة ذلك ويف «… يزيد بن محمد هو الكندي تلميذ «دبيس آخر:72 موضع يف وذكر
تلقى من أسماء عنا غاب كما استقصاء، عىل عددهم يعرف لم الكندي تالميذ أن عىل

املختلفة. العلم رضوب عنهم

عقيدته

ملته يف «واختلفوا الكندي: عن اإلسالم» حكماء «تاريخ كتابه يف قال البيهقي أن بقي
يف الشهرزوري وقال نرصانيٍّا». كان بعضهم وقال أسلم، ثم يهوديٍّا [كان] قوم: فقال
املؤلفني أن ويالحظ نرصانيٍّا»، كان وقيل: أسلم، ثم يهوديٍّا كان «وقيل: األرواح»: «نزهة
يميز ما االسمني يف وليس إسحاق، بن يعقوب أنه إال نسبًا للكندي يذكرا لم كليهما
كندي وبني األشعثي إسحاق بن يعقوب يوسف أبي بني خلطا أنهما عىل ذلك فدل ملته،
أخطاء والشهرزوري البيهقي كتابي ويف إليه. ينبه أن إال االشتباه هذا يستحق وال آخر.
أيدينا بني التي النسخ ويف الكندي، غري عىل الكالم عند البطالن ظاهرة كثرية تاريخية
عىل يدسه كان ما آثار من األضاليل هذه تكون أن يبعد ال أنه عىل كثرية تحريفات منهما

عليه. وتشنيًعا لذكره تشويًها خصومه الكندي
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وفاته

معرش: أبو «قال بقوله: الكندي موت سبب الحكماء» «أخبار كتاب صاحب ذكر وقد هذا
العتيق الرشاب له يرشب وكان خام، ركبته يف كان أنه إسحاق بن يعقوب علة وكانت
يصل ولم العروق، أفواه له تنفتح فلم العسل، رشاب ورشب الرشاب من فتاب فيصلح،
شديًدا، وجًعا العصب فأوجع الخام فقوي حرارته، من يشء وأسافله البدن أعماق إىل
الدماغ.» من أصلها األعصاب ألن الرجل؛ فمات والدماغ الرأس إىل الوجع ذلك تأتى حتى
وقد األقدمني، من له ترجموا ممن عرفناه أحد لذكره يعرض فلم وفاته تاريخ أما
سنة موته جعل من فمنهم االستنباط: سبيل من التاريخ ذلك يحددوا أن املحدثون حاول
سنة نحو جعله من ومنهم الصوفية، نصوصه يف «مسنيون» كاألستاذ ٢٤٦ه / ٨٦٠م
القرون يف العرب عند وتاريخه الفلك يف محارضاته يف «نالينو» كاألستاذ ٢٦٠ه / ٨٧٣م

الوسطى.
سنة يعيش كان الكندي إن اإلسالمية: املعارف دائرة يف بوير» «ده ويقول
مهددة يومئذ وهي العباسية، للخالفة يؤكد أن يستطيع أنه اعتقد حيث ٢٥٧ه / ٨٧٠م

عاًما. ٤٥٠ حوايل يدوم بقاء بالقرامطة،
٢٤٩ سنة بخطه كتابًا نسخ الكندي أن يثبت ما الفهرست عن سبق فيما نقلنا وقد
والتشاور ٢٤٨ سنة باهلل املنترص موت عىل الكالم عند الطربي تاريخ ويف النديم. ابن رآه
املعتصم؛ بن أحمد عن الخالفة دفع يف سعى املنجم موىس بن محمد أن خلفه: تعيني يف

الفيلسوف. الكندي صاحب ألنه
«مسنيون». األستاذ رأي يباعد هذا كل

«الحيوان» كتابيه يف الكندي عن ذكره ما يذكر ٢٥٥ه سنة املتوىف الجاحظ إن ثم
وكتاب كتابه، كتب حني ميتًا كان الكندي أن عىل الدالة املايض صيغة يف و«البخالء»
لم فالكندي عليه. سابق «الحيوان» وكتاب ٢٥٤ه سنة الراجح عىل مؤلف «البخالء»
هذه يف «الحيوان» كتب الجاحظ أن صح إن ٢٥٣ه سنة يف وال ٢٥٤ه سنة يف حيٍّا يكن

السنة.
املستعني، الخليفة عهد شهد أنه عىل وكميته العرب ملك يف الكندي رسالة وتدل
الكندي أن فالراجح ،٢٥٢ سنة رمضان آخر املستعني أعقابها يف قتل التي الفتنة وشهد

.٢٥٢ سنة أواخر يف تويف

36



الكندي العرب فيلسوف

هوامش

شمس»، «عبد اسمه وسبأ سبأ، ابني وحمري، كهالن، من اليمن قبائل تفرقت (1)
وسبأ قحطان، بن ويعرب يعرب بن ويشجب يشجب ابن وهو «عامر» اسمه قوم وقال:
ص٢١٧). دريد البن االشتقاق (كتاب بعينه رجل اسم يكون كما كلها القبيلة يجمع اسم

ص١٠٦–١١٠. ج١٧ األغاني (2)
ص٣٠٥. قتيبة البن املعارف كتاب (3)

بعد معاوية بن يزيد جيش صاحب صار الذي السكوني نمري بن حصني مثل (4)
وأدرك اإلسالم أدركه السمط بن ورشحبيل املدينة، بظاهر الحرة وقعة يف عقبة بن مسلم
الذي حديج بن ومعاوية افتتحها، حني أهلها بني حمص منازل قسم الذي وهو القادسية
االشتقاق (كتاب — بالعمود عثمان رضب الذي بشري بن وكنانة بكر، أبي بن محمد قتل

ص٢٢٠-٢٢١).
وكان عقبة، بن الوليد واله الكوفة بظهر الحمى ويل أوس بن مري بن كالربيع (5)

ص٢٢٩). (االشتقاق الزمان ذلك يف قدر الحمى لوالية
ص٢١٩. املصدر نفس (6)

بن قيس أبوه وكان كندة، جميع عىل ملًكا ذلك قبل وكان النبي، أصحاب من (7)
ص٥٢). للقايضصاعد األمم (طبقات الشأن، عظيم كندة جميع عىل ملًكا كرب معدي

ص٩٨. ج١ الصحابة معرفة يف الغابة أسد (8)
ص١٩٦-١٩٧. ج١ بغداد تاريخ كتاب يف (9)

ص٣١١-٣١٢. ج٤ الغابة أسد (10)
ص٢٤١. (11)

ص٢٠٧. ج١ (12)
ص١٤. التهذيب تقريب (13)
ص٣٣. ج٢٠ األغاني (14)

ومائة. السبعني بعد وفاته كانت الذي (15)
ص١١٩. ج٢ (16)

ص٢٩٣. ج٩ بغداد تاريخ (17)
ص١١٠. ج١٠ الطربي تاريخ (18)

ص١٧١-١٧٢. السعيد» للملك الفريد «العقد (19)
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الكندي. — اإلسالمية املعارف دائرة (20)
ص٣١٠. ج١ الحيوان كتاب (21)
.١١٠ ص١٠٩، ليدن طبعة (22)

ص١٣٨. بوالق طبعة (23)
بمرصص٦٩-٧٠. السعادة مطبعة طبع (24)

ص٢٠٧. ج١ (25)
ص٤٦. الحكماء أخبار (26)

ص٢٥٥. (27)

ص١٤٠. (28)

ص٣١٨. (29)
ص٣٢٠. الفهرست (30)
ص٣٤٥. الفهرست (31)

ص١٢٣. (32)
ص٢٠٧. ج١ (33)

من وجدت ما «ذكر عنوانه: الذي الفصل يف الفهرست كتاب من ص١٧١ ويف (34)
نسج من «كتاب نصه: من استقصاء» عىل حالهم يعرف لم لقوم اآلداب يف املصنفة الكتب
«الفهرست»: كتاب من ص١٠ ويف الكندي.» إليه فنسب بيتًا نسب ومن به، فنبز بيتًا
الكتابة تحتمل ما وتدقيقها حروفها تحليل من تحتمل كتابة أعلم «ال الكندي: وقال

الكتابات.» من غريها يف يمكن ال ما الرسعة من فيها ويمكن العربية،
العرب). (لسان غلبهم عليهم أبر (35)

ص٢٢٦-٢٢٧. ٣٢٨ه سنة تويف محمد بكر أبو (36)
الكنية، يف ومتفقني متعارصين وكانا املربد، أو ثعلب، إما هو الكتاب: بهامش (37)
املعروف النحوي سبار بن زيد بن يحيى بن أحمد العباس أبو هو املقصود أن والظاهر
.٢٩١ سنة تويف األنباري، ابن أخذ وعنه زمانه، يف واللغة النحو يف الكوفيني إمام بثعلب
البرصة. أهل من فكان ٢٨٥ سنة املتوىف باملربد املعروف زيد بن محمد العباس أبو أما
نزهة كتاب من الشهرزوري رواية ويف األطباء» «طبقات يف البيت هذا بعد (38)

األرواح:
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ف��اس��ت��ج��ل��س ب��ي��ت��ك ق��ع��ر وف��ي ي��دي��ك واق��ب��ض س��وادك وض��ائ��ل

الرجال. قلوب يف الغنى فإن األطباء»: «طبقات ويف األرواح» «نزهة يف الذي (39)
ميت. شخصه قائم ومن األطباء: طبقات يف الذي (40)

األطباء: طبقات يف البيت هذا بعد (41)

ت��ح��ت��س��ي ال��ذي ج��م��ي��ع ت��ق��ي��ك ت��ش��ت��ه��ي م��ا ال��ن��ف��س ت��ط��ع��م ف��إن

ص١٧٥. املرصية الجامعة بمكتبة مصورة نسخة (42)
وعرشين إحدى ٢٢١ سنة يف والدته كانت قرة بن ثابت الحسن أبو هو (43)
وثمانني ثمان ٢٨٨ سنة صفر من والعرشين السادس الخميس يوم وتويف ومائتني،

ومائتني.
ص١٧٥. (44)

GILSON (E.T), Archives d’historire doctrinale et Litterraire de (45)
.Moyen age (année 1929-30), Paris 1930 (vol. IV, p. 22–27)

ص٤٥-٤٦. ج١ (46)
ص٥٧. ج٣ (47)
ص٩٧. ج٥ (48)

ص٢٠٧-٢٠٨. ج١ (49)
ص٢٧١. (50)

إسحاق بن يعقوب يوسف أبو هو «البخالء»، كتاب يف يذكر الذي الكندي (51)
بن يعقوب باسم «الحيوان» كتاب يف الفيلسوف يذكر الذي الجاحظ بذلك يرصح لم وإن
لذلك ويشهد أخرى، تارة الكندي إسحاق بن يوسف أبي وباسم تارة، األشعثي الصباح
النديم. كابن املؤلفني من الجاحظ بعد جاء من عند بالبخل الفيلسوف الكندي وصف

.٣ ،٢ ص١، البخالء (52)
ص٦٥. البخالء (53)

،١١٩ رقم األول فؤاد جامعة بمكتبة فتوغرافية نسخة ص١٨ الحكماء تاريخ (54)
.٢٦٠

ص١٧٥. األرواح نزهة (55)
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ص١١. ج٦ (56)
ص٢٠٩. ج١ األطباء طبقات (57)

MASSIGNON (Louis), Recueil de textes inèdits Concernant (58)
.l’histoire de la Mystique en Pays d’islam, Paris 1929

ص٢٥٥. الفهرست (59)

ص٢٥٥. الفهرست (60)
ص٥٢. (61)
ص٢٤٠. (62)

ص٢٠٦-٢٠٧. ج١ (63)
ص١١٣. (64)

ص١٦٤. ج١ باريس طبعة (65)
ص١٠. (66)

ص٢٤٦-٢٤٧. (67)
ص٥٢. (68)

ص٢٠٨. ج١ (69)
ص١٢٥. العيون رسح (70)

ص١٦١. (71)

ص٣٥٩. (72)
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وموطنه نسبه

اختلفوا وقد نرص»، «بأبي ملقب وأنه «محمد» الفارابي اسم أن يف املؤرخني بني خالف ال
طرخان، بن أوزلغ بن محمد بن محمد نرص أبو هو يقول: من فمنهم نسبه: يف ذلك بعد
بن محمد نرص أبو هو يقول: من ومنهم أصيبعة، أبي البن األنباء» «عيون يف كما
بن محمد بن محمد نرص أبو هو يقول: من ومنهم خلكان، كابن أوزلغ بن طرخان
محمد بن محمد بن محمد نرص أبو هو يقول: من ومنهم والبيهقي، كالقفطي طرخان
بن محمد بن نرصمحمد أبو هو يقول: من ومنهم الفهرست، يف النديم كابن طرخان بن
نرص. بن محمد نرص أبو كتابه: من موضع يف صاعد ويقول الطبقات، يف كصاعد نرص
فال خالف موضع أبيه اسم كان وإذا ترتيبهم، عىل وال آبائه تسمية عىل اتفاق فال

نسبها. إىل وال أمه اسم إىل يرش لم املؤرخني من أحًدا أن غرو
يقول: األطباء طبقات صاحب لكن تركي، أنه يذكرون للفارابي املرتجمني وأكثر
الناحية هذه من نسبه تحقيق إىل سبيل وال املنتسب»، فاريس وهو جيش قائد أبوه «وكان
يكن لم فهو جيش قائد كان أباه أن صح وإذا فيهما، األعالم واشرتاك البالدين لتقارب
الشجاعة من الفارابي به امتاز فيما ولعل التاريخ، بذكرهم يشيد الذين القواد كبار من
سليل بأنه يشعر ما العيش وشظف األسفار ومشاق الدرس متاعب احتمال عىل والصرب

أبطال.
املؤرخون اختلف فقد نسبه؛ يف التضارب حد عند الفارابي أمر يف الخالف يقف ولم

أيًضا. األول وطنه يف
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الفهرست، يف النديم ابن إال بذلك القول عن يشذ ولم فاراب، إىل منسوب والفارابي
يف املخطوط كتابه يف البيهقي وإال خراسان، أرض من الفارياب من أصله يقول: فإنه
فارياب إىل النسبة لكن (تركستان). فارياب من الفارابي أن يذكر فإنه الحكماء، تاريخ
محمد منهم إليها نسبوا األئمة من جماعة أسماء البلدان معجم ذكر وقد فاريابي، هي

الفاريابي. يوسف بن
واسعة كبرية ناحية هي أيًضا باراب وتسمى فيلسوفنا، إليها ينتسب التي وفاراب
عند يقول ولكنه باراب، عىل الكالم عند ياقوت يقول كذا (أموداريا)، جيحون نهر وراء
من أبعد وهي الرتك بالد تخوم يف (رسداريا) سيحون نهر وراء «والية فاراب: ذكر
بها أن إال يوم من أقل والعرض الطول يف ومقدارها بالساغون، من قريبة الشاشن
نهر من تأخذ الوادي غرب يف مزارع ولهم غياض لها سبخة ناحية وهي وبأًسا، منعة

الشاش.»
الرتك، لبالد متاخمة سيحون نهر وراء ما ثم النهر وراء بما مدينة هي والشاشن
جيحون نهري وراء «فاراب» فإن ياقوت، عبارتي بني خالف ال أن ذلك من ويتبني
بالد طرف يف وهي سيحون لنهر األكرب الفرع جانبي عىل فاراب إن ثم مًعا، وسيحون

«تركستان». الرتك
رسداريا من الغربي الشاطئ عىل إن ٣٦٧ه / ٩٧٧م): سنة (نحو حوقل ابن ويقول
واملسترشقون الفارابي، نرص أبو الفيلسوف بها ولد التي «وسيج» مدينة توجد كانت
وابن أصيبعة أبي وابن كالقفطي العربية مؤلفي من كثريين لكن القول، هذا يعتمدون

فاراب. مدينة من الفارابي بأن رصحوا خلكان
بارتولد األستاذ ويقول «أُطرار»، عهده يف تسمى املدينة هذه إن خلكان: ابن وقال
أوائل يف وجد الذي اإلْصَطخري «إن اإلسالمية: املعارف دائرة يف كتبه الذي الفصل يف
نهر رشقي يف «قَدر» تسمى مدينة كانت فاراب والية قصبة أن يذكر العارش القرن
فرسخني عىل النهر هذا من الغربي الشاطئ وعىل مجراه، من فرسخ نصف عىل رسداريا

صغري.» حصن هي التي «وسيج» توجد «قَدر» دون
«فاراب» قصبة أن يذكر فهو امليالدي العارش القرن أواخر يف نبغ الذي املقديس أما

النشأة. حديثة مدينة «قدر» أن وعنده الوالية، باسم تسمى كانت
اإلصطخري وال حوقل ابن يذكرها لم التي فاراب تكون أن «بارتولد» األستاذ ويرجح

النشأة. الحديثة املدينة هي
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أحدث وهي «فاراب» مدينة نفس هي «وأطرار» القديمة، املدينة فهي «قدر» أما
منها.

والية إىل ونُسب حوقل، ابن ذكره كما بوسيج ولد الفارابي أن فالراجح ذلك وعىل
محلها حلت ثم «قَدر»، مدينة محل حلت التي االسم بهذا املسماة املدينة إىل ال فاراب

«أطرار».

ونشأته مولده

فقد وفاته، يف املؤرخون ذكره مما استنتاًجا بالتقريب إال الفارابي مولد نعرف ولسنا
إذًا ويكون سنة ثمانني ناهز وقد ٣٣٩ه / ٩٥٠-٩٥١م، سنة تويف أنه خلكان ابن ذكر

٢٥٩ه / ٨٧٢-٨٧٣م. سنة حول مولده
بلده من خرج إنه املؤرخون: يقول إنما وشبابه، طفولته عن يشء يُعرف وال
غري لغات وعدة الرتكي اللسان يعرف وهو بغداد وصل أن إىل األسفار، به وانتقلت
بن متى برش أبي عىل الحكمة بعلوم اشتغل ثم وأتقنه، العربي اللسان فتعلم العربي
رئاسة انتهت وإليه اليونانية الكتب تراجمة بني معروف نسطوري مسيحي وهو يونس،
له يذكر ولم حيالن، بن يوحنا املسيحي املنطقي الطبيب وعىل عرصه، يف املنطقيني

غريهما. أساتذة املؤرخون
وصل الذي التاريخ وال بلده من الفارابي فيه خرج الذي التاريخ نعرف ال كنا وإذا
كالم ثنايا من استنباًطا التواريخ هذه بعض نتلمس أن نستطيع فإنا بغداد، إىل فيه

للفارابي. املرتجمني
عن املنطق صناعة — الفارابي أي: — «أخذ األمم»: «طبقات يف صاعد يقول
سنة تويف املقتدر والخليفة املقتدر.» أيام يف السالم بمدينة املتوىف حيالن بن يوحنا
وفيها حران مدينة إىل بغداد من ارتحل الفارابي إن خلكان: ابن ويقول ٣٢٠ه / ٩٣٢م.

املنطق. من طرًفا عنه فأخذ حيالن بن يوحنا
بها ومات بغداد إىل انتقل ثم أوًال، بحران يشتغل كان يوحنا أن ذلك من ويؤخذ
كتاب بغداد يف يقرأ كبريًا شيًخا كان فقد يونس بن متى برش أبو أما ٣٢٠ه، سنة قبل
قبل زمنًا دروسه نرص أبو فحرض رشحه، تالمذته عىل ويميل املنطق يف أرسطاطاليس
ثم بحران اشتغاله ثم ببغداد، درسه زمن نقدر أن نستطيع ولعلنا حران، إىل انتقاله
سنني، عرش بنحو مات، أن إىل فيها ومقامه بغداد إىل حيالن بن يوحنا أستاذه انتقال
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الفرض هذا يكون وال ٣١٠ه، سنة حوايل مرة ألول بغداد إىل الفارابي دخول فيكون
بن بكر بأبي يجتمع كان الفارابي أن من أصيبعة أبي ابن ينقله ما راعينا إذا جزاًفا
بن بكر وأبو املنطق، صناعة عليه يقرأ الرساج وابن النحو صناعة عليه فيقرأ الرساج،
وفاته قبل الفارابي وبني بينه التعلم تبادل يكون أن بد فال ٣١٦ه، سنة تويف الرساج
بدراسة املشتغلني زمالئنا بعض الحظه ما روعي إذا خصوًصا األقل، عىل سنني بست
وقواعده. املنطق بأساليب النحوية مؤلفاته يف تأثر قد الرساج ابن أن من النحو تاريخ

ورحالته ثقافته

يناهز يومئذ وهو ٣١٠ سنة حوايل بغداد إىل قاصًدا بلده من إذًا الفارابي خرج قد
ابن عن العربية ذلك أثناء يف وتعلم املنطق يف متى بن برش أبي دروس فحرض الخمسني،

املنطق. تعليمه مقابل يف الرساج
للعلوم وال للعربية جاهًال يكن لم بغداد إىل وصل حني الفارابي أن والظاهر
عىل املجمع الرساج ابن اإلمام أن املعقول من فليس املؤرخني، كالم يفيده كما الحكمية
ثم األوىل، دروسه يتلقى ناشئ عن املنطق يتعلم واألدب النحو يف قدره وجاللة فضله
العربية اللغة يجهل من أن باملعقول وليس وتعاليمه، الناشئ هذا بأسلوب عقله يتأثر

الرساج. ابن عن وبائها ألفها بتعلم يبتدئ
تكميًال والشام العراق يف والعلم الحكمة بأئمة ليتصل بالده من الفارابي خرج إنما

والحكمة. العلم من عنده ملا
علم حيالن بن يوحنا وعن يونس بن متى برش أبي عن أخذ إنما أنه ذكروا وقد
كان إنه قالوا: وقد الرياضيات، تعلم فكيف الرساج، ابن عن العربية وأخذ املنطق،
ليحكى حتى وتوقيًعا؟ تلحينًا يحسنها كان وقد املوسيقى تعلم وكيف بارًعا؟ رياضيٍّا
الرتكيب، هذا ركبها من أول وهو وضعه، من بالقانون املسماة اآللة أن خلكان ابن يف كما
كتب أشهر املوسيقى يف وكتابه القانون، تشبه آلة وضع إنه خلكان: ابن غري ويقول
املعارف دائرة يف فو» دو «كارا ويقول ويغني، بالعود يرضب صباه يف كان أنه كما الفن

إليه. منسوبة قديمة بأغان تحتفظ تزال ال املولوية دراويش إن اإلسالمية:
آخرون. ذلك وأنكر عمًال، مارسه أنه بعضهم ذكر بل معرفة، بالطب له كان إنه ثم
بغداد؟! إىل مجيئه بعد إال موقف عن تستغني ال وهي العلوم، هذه كل يتعلَّم لم فهل
تدل أساطري ورووا بغداد، إىل قدومه عند كثرية لغات يعرف كان أنه ذكروا إنهم ثم
الحق، أثر من يخلو ال فإنه الشطط من ذلك يف ما ومع لغة، سبعني يعرف كان أنه عىل
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العربية، أتقن وقد الفارسية يعرف كان ولعله الرتكية، يعرف كان بالرضورة هو إذ
هذه بعلم يضطلع فهل بها، خبري حديث اليونانية اللغة عن كتبه بعض يف يتحدث وهو

العليم؟! الرجل إال اللغات
حران إىل بغداد عن تحول متى برش أبي دروس من وطره الفارابي قىض أن بعد
ابن يقول كما بغداد إىل راجًعا قفل إنه ثم أيًضا، املنطق حيالن بن يوحنا عن فأخذ
استخراج يف وتمهر أرسطاطاليس كتب جميع وتناول الفلسفة علوم بها وقرأ خلكان،
الفارابي: نرص أبي بخط وعليه ألرسطاطاليس النفس كتاب وجد إنه ويقال: معانيها.
الطبيعي السماع قرأت يقول: كان أنه عنه ونقل مرة، مائة الكتاب هذا قرأت إني

قراءته. معاودة إىل محتاج أني وأرى مرة أربعني الحكيم ألرسطاطاليس
إىل الفارابي انتقل ثم كتبه، معظم بغداد يف ألف الفارابي أن خلكان ابن ويذكر
الذي حمدان بن الدولة بسيف هناك واتصل الشام، إىل وعاد مرص إىل توجه ثم الشام،

مات. حتى كنفه يف فعاش وفادته وأكرم فضله له عرف
كتاب يف خلكان ابن أورد وقد االنتقاالت، هذه أمر يف مضطرب املؤرخني وكالم
بغداد يف بتأليفه ابتدأ أنه املدنية بالسياسة املوسوم كتابه يف ذكر نرص أبا أن الوفيات

مرص. يف وأكمله
أنه أصيبعة أبي ابن وذكر هذا، من يشء املطبوع املدنية السياسة كتاب يف وليس
املبدلة، واملدينة الفاسقة، واملدينة الجاهلة، واملدينة الفاضلة، املدينة كتاب بتأليف ابتدأ
سنة يف بدمشق وتممه ،٣٣٠ سنة أواخر يف الشام إىل وحمله ببغداد، الضالة واملدينة
الناس بعض سأله ثم األبواب، فيها فأثبت التحرير بعد النسخة يف نظر ثم وحرره ،٣٣١
وذكر ،٣٣٧ سنة يف بمرص الفصول فعمل معانيه قسمة عىل تدل فصوًال له يجعل أن
املشايخ بعض خط من «ونقلت نصه: ما ترجمته من آخر موضع يف أصيبعة أبي ابن

«.٣٣٩ سنة بها وتويف دمشق إىل ورجع ٣٣٨ سنة مرص إىل سافر نرص أبا أن
حدث التي السنة وهي ،٣٣٩ سنة دمشق إىل بغداد من رجع الفارابي أن والظاهر

الربيدي. فتنة حدثت وفيها الجيف، الناس أكل حتى مفرط وغالء ببغداد وباء فيها
ابن قال بالحكمة، االشتغال دائم ذلك عىل وهو العيش من شظف يف بدمشق وأقام
بدمشق، بستان يف ناطوًرا أمره أول يف كان الفارابي إن اآلمدي: عن نقًال أصيبعة أبي
ورشح املتقدمني آراء إىل والتطلع فيها والنظر بالحكمة االشتغال دائم ذلك عىل وهو

معانيها.
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ويستيضء والتصنيف للمطالعة يسهر الليل يف كان إنه حتى الحال ضعيف وكان
مدة. ذلك عىل وبقي للحارس، الذي بالقنديل

إليه فقصد واألدب، العلم عىل حمايته وبسط ٣٣٣ سنة حلب الدولة سيف وملك
تصانيفه واشتهرت فضله وظهر شأنه عظم إنه ثم شديد، ركن إىل منه وآوى الفارابي

… تالميذه وكثرت
غري والتأليف، التعليم إىل منقطًعا الدولة سيف كنف يف الحني ذلك منذ عاش وقد
الشام. إىل رجع ثم مرص إىل أسفاره به وبلغت مغرًما، بها كان التي األسفار عن منقطع
حوزتهم يف تدخل كانت التي ودمشق الحمدانيني عاصمة حلب بني يتنقل كان ولعله

أخرى. وتخرج تارة

وفاته

أو أربعة يف الدولة سيف عليه وصىل ٣٣٩ سنة بدمشق تويف أن إىل حاله هذا وظل
الصغري. الباب خارج دمشق بظاهر ودفن خواصه، من عرش خمسة

طبيعيٍّا، موتًا بدمشق مات أنه عىل يدل نرصوكالمهم أبي وفاة املؤرخون ذكر كذلك
روى الحكماء تاريخ املسمى املرصية الكتب بدار املوجود املخطوط كتابه يف البيهقي لكن

نصها: هذا رواية الفارابي موت عن

دمشق من يرتحل كان نرص أبا أن — هللا رحمه — أستاذي من سمعت وقد
لهم فقال القبان، لهم: يقال الذي اللصوص من جماعة فاستقبله عسقالن، إىل
ذلك فأبوا سبييل، وأخلوا والثياب واألسلحة الدواب من معي ما خذوا نرص أبو
معه. ومن قتل حتى وحارب ترجل نرصمضطرٍّا، أبو صار فلما بقتله. وهموا
أبا ودفنوا اللصوص، فطلبوا مواقع الشام أمراء أفئدة يف املصيبة هذه ووقعت
بالتواريخ معرفة له يكن لم من وبعض قربه. عند جذوع عىل وصلبوهم نرص
التمر، يبيع برجل دجلة شط عىل ومر املاليخوليا، عراه قد نرص أبا أن يحكي
وقال: فرضبه، مالئم غري بكالم الرجل فأجاب التمر؟ تبيع كيف له: فقال

الكم. عن تجيب وأنت الكيف، عن أسألك

قريبًا زمنهم كان ممن له ترجموا من إليها ألشار الفارابي قتل حكاية صحت ولو
يف الحظنا أنا عىل ٣٤٦ه / ٩٥٧م. سنة املتوىف املسعودي عىل الحسن كأبي زمنه من
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قتل عن املنقولة الرواية وهذه بها، الثقة يزعزع تاريخيٍّا خلًطا للفارابي البيهقي ترجمة
الشاعر املتنبي الطيب أبي مقتل عن املؤرخون رواه ملا تحريًفا تكون أن تشبه الفارابي

٣٥٤ه. سنة الشام إىل فارس بالد من عودته يف املشهور
الحكماء أخالق كتاب عن نقل حيث الفارابي ترجمة يف أيًضا خلط للبيهقي وقع وقد
وأبو إليه، واستدعاه وصالت هدايا نرص أبي إىل بعث عباد بن إسماعيل الصاحب أن
نرص أبو ووصل رضباته الدهر رضب حتى شيئًا، منه يقبل وال وينقبض يتعفف نرص
املروية القصة تشابه رواية من ذكره ما آخر إىل متنكًرا الصاحب مجلس ودخل الري، إىل

الدولة. بسيف الفارابي اتصال عن
لم صبيٍّا كان الفارابي موت عند فهو ،٣٢٦ سنة ولد عباد بن إسماعيل والصاحب

عاًما. ١٣ يجاوز
بتسجيلها، املؤرخون عني نرصالتي أبي عىل بعضخواصه يف حمدان ابن صالة أما
العامة عقول عن تتعاىل حكمة هللا آتاه لرجل الدولة سيف من وتكريم مودة آية فهي

وقلوبهم.

حياته نمط

ولًدا. وال صاحبة اتخذ وال ماًال يقتن فلم كلها، حياته الزهاد عيشة الفارابي عاش وقد
بظل استظالله أيام شيخوخته يف خصوًصا العيش، برفه يستمتع أن يستطيع وكان
أربعة إال الدولة سيف من يتناول يكن لم لكنه حمدان، بن الدولة سيف الجواد امللك
عليها اقترص الذي وهو العيش، رضوري من يحتاجه فيما يخرجها اليوم يف فضة دراهم

مزيًدا. لوجد زيادة شاء ولو لقناعته
الريحاني الخمر مع الحمالن1 قلوب بماء يتغذى كان أنه أصيبعة أبي ابن وروى

فقط.
أو ماء، مجتمع عند إال غالبًا يكون ال بدمشق مقامه مدة «وكان خلكان: ابن قال
لطاش السعادة مفتاح ويف عليه»، املشتغلون ويتناوبه كتبه هناك ويؤلف رياض مشتبك
ويؤلف رياض، مشتبك أو ماء مجتمع عند إال يكون ال بنفسه منفرًدا «وكان زاده: كربى
كانت ولذلك قليًال؛ إال الكراريس يف يصنف ولم الرقاع، يف كتبه أكثر وكان هناك كتبه

ناقًصا.» مبتوًرا وبعضها وتعليقات فصوًال تصانيفه أكثر
شاعر. وموسيقي زاهد فيلسوف حياة وتلك
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وتقويمها النفس أمر أن رأى ملا الوحدة ويؤثر الناس يعتزل كان إنما والفارابي
غريها، تقويم إىل منها ارتقى وتقويمها تعديلها أحكم إذا حتى اإلنسان، به يبتدئ ما أول
من كثري عن أفالطون لتخيل تربيًرا الحكيمني رأيي بني الجمع كتاب يف ذلك ذكر كما

تجنبها. وإيثاره الدنيوية األسباب
كان نحسبه فما الخمر أما بالناس، متربًما وال بالحياة ضجًرا الفارابي يكن ولم

ولهوها. الحياة شهوات عن نفسه كف الذي الرجل ذلك وتلهيًا، شهوة يرشبها
شكٍّا خلكان ابن شك ولوال آثاره، من ضاع فيما ضاع الفارابي شعر يكون وقد

القائل: هو الفارابي يكون أن عندنا لرجح وجيًها

م��رك��ز ف��ي ال��ت��ن��اف��س ف��م��اذا ب��ن��ا أول��ى ال��س��م��وات م��ح��ي��ط

ومواهبه قصصنبوغه

يقول: إذ خلكان ابن حكاه ما ذلك فمن أعاجيب: فيه رويت فقد املوسيقي إبداعه وأما
املعارف، جميع يف الفضالء مجمع مجلسه وكان الدولة سيف عىل ورد ملا نرص أبا إن
اقعد، الدولة: سيف له فقال فوقف دائًما، زيه ذلك وكان األتراك، بزي وهو عليه فأدخل
إىل انتهى حتى الناس رقاب فتخطى أنت، حيث فقال: أنت؟ حيث أم أنا حيث فقال:
مماليك، الدولة سيف رأس عىل وكان عنه، أخرجه حتى فيه وزاحمه الدولة، سيف مسند
هذا إن اللسان: بذلك لهم فقال أحد، يعرفه أن َقل به يسارهم خاص لسان معهم وله
أبو له فقال به، فاخرجوا بها يوف لم إن أشياء عن سائله وإني األدب، أساء قد الشيخ
وقال منه، الدولة سيف فعجب بعواقبها، األمور فإن اصرب األمري أيها اللسان: بذلك نرص
يتكلم أخذ ثم عنده فعظم لسانًا. سبعني من أكثر أحسن فقال: اللسان، هذا أتحسن له:
حتى يسفل وكالمهم يعلو كالمه يزل فلم فن. كل يف املجلس يف الحارضين العلماء مع
وخال الدولة سيف فرصفهم يقوله: ما يكتبون أخذوا ثم وحده، يتكلم وبقي الكل، صمت
نعم، فقال: نسمع؟ فهل ال، فقال: ترشب؟ فهل ال، فقال: نأكل؟ أن يف لك هل له: فقال به،
فلم املالهي، بأنواع الصناعة هذه يف ماهر فحرضكل القيان، بإحضار الدولة سيف فأمر
وهل الدولة: سيف له فقال أخطأت. له: وقال نرص، أبو وعابه إال آلته منهم أحد يحرك
وأخرج ففتحها خريطة وسطه من أخرج ثم نعم، فقال: شيئًا؟ الصناعة هذه يف تحسن
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وركبها فكها ثم املجلس، يف كان من كل منها فضحك بها لعب ثم وركبها، عيدانًا منها
ورضب تركيبها وغري فكها ثم املجلس، يف كان من كل فبكى بها رضب ثم آخر تركيبًا

وخرج. نياًما فرتكهم البواب، حتى املجلس يف من كل فنام آخر رضبًا بها
تكون أن تشبه فهي التاريخ، إىل منها األساطري إىل أدنى الحكاية هذه كانت ولنئ

رصًفا. اخرتاًعا ال مجاوًزا غلوٍّا
رصيخ أحيانًا وفيه أحيانًا، الفالسفة أساليب من نفحة فيه شعر للفارابي روي وقد

الناس. يف الرأي سيئ للعزلة محب
شعره: من روي ومما

ال��م��ت��ف��ج��ر ف��ي��ض��ه م��ن ب��ه ك��ان��ت وال��ذي ج��م��ًع��ا األش��ي��اء ع��ل��ة ي��ا
واألب��ح��ر ال��ث��رى م��ن وس��ط��ه��ن ف��ي وم��رك��ز ال��ط��ب��اق ال��س��م��وات رب
وم��ق��ص��ر م��ذن��ب خ��ط��ي��ئ��ة ف��اغ��ف��ر م��ذن��بً��ا م��س��ت��ج��ي��ًرا دع��وت��ك إن��ي
ع��ن��ص��ري وال��ع��ن��اص��ر ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ك��در م��ن ال��ك��ل رب م��ن��ك ب��ف��ي��ض ه��ذب

أيًضا: له وروى أصيبعة، أبي ابن الشعر هذا له روى

ان��ت��ف��اع ال��ص��ح��ب��ة ف��ي ول��ي��س ن��ك��س��ا ال��زم��ان رأي��ت ل��م��ا
ص��داع ب��ه رأس وك��ل م��الل ب��ه رئ��ي��س ك��ل
اق��ت��ن��اع ال��ع��زة م��ن ب��ه ِع��رًض��ا وص��ن��ت ب��ي��ت��ي ل��زم��ت
ش��ع��اع راح��ت��ي ع��ل��ى ل��ه��ا راًح��ا اق��ت��ن��ي��ت م��م��ا أش��رب
س��م��اع ق��راق��ي��ره��ا وم��ن ن��دام��ى ق��واري��ره��ا م��ن ل��ي
ال��ب��ق��اع م��ن��ه��م��و أق��ف��رت ق��د ق��وم ح��دي��ث م��ن وأج��ت��ن��ي

أيًضا: له وروي2

أم��ري ع��ول��ت وع��ل��ي��ه��م��ا ع��م��ري ق��ط��ع��ت ب��زج��اج��ت��ي��ن
ب��خ��م��ر م��ل��ئ��ت وزج��اج��ة ب��ح��ب��ر م��ل��ئ��ت ف��زج��اج��ة
ص��دري ه��م��وم أزي��ل وب��ذي ح��ك��م��ت��ي أدوِّن ف��ب��ذي
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هي: الفارابي إىل منسوبة أبياتًا مجموعة يف وجد أنه خلكان ابن وذكر

ح��ي��ز ف��ي ل��ل��ح��ق��ائ��ق وك��ن ب��اط��ل ذي ح��ي��ز خ��ل أخ��ي
ب��ال��م��ع��ج��ز األرض ف��ي ال��م��رء وم��ا ل��ن��ا م��ق��ام دار ال��دار ف��م��ا
ال��م��وج��ز ال��ك��ل��م م��ن أق��ل ع��ل��ى ل��ه��ذا ه��ذا ي��ن��اف��س
م��س��ت��وف��ز وق��ع ن��ق��ط��ة ع��ل��ى وق��ع��ن خ��ط��وط إال ن��ح��ن وه��ل
م��رك��ز ف��ي ال��ت��ن��اف��س ف��م��اذا ب��ن��ا أول��ى ال��س��م��وات م��ح��ي��ط

منسوبة الخريدة كتاب يف رآها أنه وذكر األبيات، هذه صحة يف خلكان ابن شك وقد
الكتاب. لصاحب معارص السادس القرن شعراء من شاعر إىل

تكلف من أسلوبه يف ملا للفارابي؛ يكون أن الشعر هذا معظم صحة يف نشك ونحن
واستهتار والناس، بالحياة تربم من معانيه يف وملا وطبعه، فيلسوفنا أسلوب عنه ينبو

بالرشاب.

ومؤلفاته الفلسفية مكانته

اإلسالم يف واثنان وأرسطو، أفالطون وهما اإلسالم قبل اثنان أربعة: الحكماء يقولون
عيل أبي ووالدة نرص أبي وفاة بني وكان سينا، بن عيل وأبو الفارابي نرص أبو وهما
اهتدى ملا لوالها أنه يعرتف الفارابي لتصانيف تلميذًا عيل أبو وكان سنة، ثالثني حوايل

الطبيعة. بعد ما فهم إىل
الفارابي لقب األول، باملعلم وأرسطاطاليس اإللهي بالحكيم أفالطون لقب وكما

الرئيس. بالشيخ سينا وابن الثاني، باملعلم
الفارابي: عن يقول فالقفطي سينا، ابن أو الفارابي تقديم يف مختلفة الناس وآراء
املسلمني فالسفة أكرب «وهو عنه: خلكان ابن ويقول مدافع»؛ غري املسلمني «فيلسوف
بكتبه ذكره املقدم سينا بن عيل أبو والرئيس فنونه، يف رتبته بلغ من منهم يكن ولم

تصانيفه.» يف انتفع وبكالمه تخرج،
وإنما الفارابي، «ومنهم املسلمني: فالسفة عىل الكالم عند فيقول الشهرستاني أما

سينا.» بن الحسني عيل أبو القوم مة عالَّ
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شوًقا بمكة انتحر إنه يقال: الذي األندليس، الصويف الفيلسوف سبعني ابن ويقول
التي املجموعة عن نقًال نصه ما مخطوط، له كتاب يف ٦٦٩ه، سنة باهلل االتصال إىل

«ماسينيون»: األستاذ نرشها

أن وزعم الهيوالني، العقل يف وتشكك وتناقض وخلط اضطرب الفارابي وأما
حدثت أو الرطوبة، غمرتها هل الناطقة: النفس يف شك ثم ومخرفة، تمويه ذلك
وكتاب األخالق، كتاب يف ذكر ما بحسب النفوس، بقاء يف اعتقاده وتنوع بعد
نحو كتبه وعدة املنطق. يف تآليفه وأكثر املدنية، والسياسة الفاضلة، املدينة
فالسفة أفهم الرجل وهذا تسعة، اإللهيات من وفيها كتابًا، وسبعني خمسة
وهو ومات غري، ال فيها الفيلسوف وهو القديمة، للعلوم وأذكرهم اإلسالم،
والعمل، بالقول الحق عليه وظهر ذكرته، ما جميع عن وزال ومحقق مدرك

مفصًال. ذلك لذكرت التطويل ولوال

والغزايل سينا ابن الشنيع، بالتحقري بل الالذع، بالنقد تناول قد هذا سبعني وابن
رشد. وابن

«ومذهب اإلسالمية: املعارف بدائرة للفارابي ترجمته يف فو» دو «كارا األستاذ ويقول
قبله من بدأه الذي اإلسالمية، الجديدة األفالطونية أعني الفالسفة، مذهب هو الفارابي
أن الراجح من يكون وقد عنه، عبارة أكمل بعده من سينا ابن كتب يف ووجد الكندي،
هذه تعيني العسري من ولكن املواضع، بعض يف سينا وابن الكندي يخالف الفارابي
والواقع مذهبه. بتفصيل يتعلق ما تفسري يف الشك بل التحفظ املناسب ومن املواضع.
من عرفنا وفيما غموض. من يخلو ال أسلوبه إن ثم قليًال، إال آثاره من نعرف ال أنا
ثم ترتيبها، يف نظام غري من اإليجاز، نهاية يف حكم صورة يف مصوغ هو ما رسائله
أرسطو تأثري يتداولها الفارابي كمؤلفات كثرية مؤلفات بأن يقني عن البت يمكن ال إنه
املذهب، لهذا قاعدة تعترب التي الفكرة أن عىل التناقض، من تتجرد وأفلوطني وأفالطون
والعقيدة امللفقة الفلسفة هذه وبني ناحية، من وأفالطون أرسطو بني التوفيق وهي

التضارب.» من سليمة نفسها يف ليست أخرى، ناحية من اإلسالمية
والفارابي الكندي من كل مكانة عن صحيًحا بيانًا تبني قد جملتها يف العبارة وهذه

نقد. من تخلو ال تفاصيلها كانت وإن اإلسالمية، الفلسفة يف سينا وابن
الباب هذا يف وأثره املنطق، يف خصوًصا أرسطو لكتب املفرسين خري من والفارابي
رأي هو هذا األول. هو أرسطو كان إذ الثاني، باملعلم التلقيب يستحق جعله الذي هو
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صديق لحسن العلوم» «أبجد كتاب ويف فو»، دو «كارا ومنهم للفارابي، املرتجمني بعض
نصه: ما خان

كحنني مملكته مرتجمي جمع املأمون أن لطفي: ملوالنا املطالع حاشية ويف
ملخصة غري مخلوطة متخالفة برتاجم وترجموها قره، بن وثابت إسحاق، بن
محررة، غري هكذا الرتاجم تلك فبقيت لآلخر، أحدهم ترجمة توافق ال ومحررة
ملك منه التمس إنه ثم الفارابي. الحكيم زمن إىل رسومها عفت أن أرشف بل
بينها من ويجعل الرتاجم، تلك يجمع أن الساماني نوح بن املنصور زمانه
وفعل الفارابي فأجاب الحكمة، عليه ملا مطابقة مهذبة محررة ملخصة ترجمة
وكان الثاني». «باملعلم لقب فلذلك الثاني». «بالتعليم كتابه وسمى أراد كما
هو كما املنصور أحفاد من مسعود السلطان زمان إىل املنصور خزانة يف هذا
جمع إىل ملتفت غري الفارابي إذ البياض؛ إىل مخرج غري الفارابي، بخط مسوًدا
الخزانة تلك وكانت القلندرية. زي عىل السياحة عليه الغالب وكان تصانيفه،
وزيًرا سينا بن عيل أبو الشيخ وكان الحكمة»، «صوان وتسمى بأصفهان
الكتب، خزانة إليه وسلم استوزره حتى الطب بسبب إليه وتقرب ملسعود،
ولخص الثاني، التعليم بينها فيما ووجد الكتب، هذه من الحكمة الشيخ فأخذ
أبو فاتُّهم الكتب، تلك فاحرتقت آفة أصابها الخزانة إن ثم الشفاء. كتاب منه
وال تنترش لئال أحرقها ثم ومصنفاته، الحكمة الخزانة تلك من أخذ بأنه عيل
الخزانة، تلك من الحكمة ألخذه مقر الشيخ ألن وإفك؛ بهتان فإنه عليه، يطلع
أنه الشفاء مواضع من كثري يف يفهم وأيًضا رسائله. بعض يف به رصح كما

الثاني. التعليم تلخيص

خراسان أمر ويل إنما الساماني نوح بن منصور فإن تاريخي: خطأ القول ذلك ويف
الفارابي. موت بعد ٣٤٣ سنة بعد

والتمهيد تراجمها، وتصحيح أرسطو كتب تفسري عند الفارابي فضل ينتهي وال
مبتدعة، أنظار أيًضا له بل بعده؛ من تكاملت التي اإلسالم يف الفلسفية للنهضة بذلك
الوسائل كل للباحثني بعد تتهيأ لم سامية، عميقة والعملية العلمية الحكمة يف وأبحاث
يف كتابًا ألفالطون أن كما الفاضلة، املدينة يف كتاب وللفارابي وافيًا، تفصيًال لتفصيلها

الفاضلة. الجمهورية
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العلوم»، «إحصاء كتابه يف وترتيبها العلوم بإحصاء عني من أول هو والفارابي
له ووضع اآلداب، بكلية الفلسفة مدرس أمني عثمان الدكتور (١٩٣١ (سنة نرشه الذي

.١٩٣٤ سنة يف «بالنسيا» اإلسباني املسترشق أيًضا بنرشه وعني طيبة، مقدمة
دوائر لنواة العالم يف واضع أول نرص أبا الباحثني بعض يعترب ذلك أجل ومن

املعارف.
قد فإنه والغرب، الرشق يف عام ألف منذ الفارابي باسم تهتف األجيال كانت ولنئ
التفكري تاريخ يف أثر من ترك وبما والحكمة، العلم لخدمة حياته وهب بما ذلك استحق

الفاضلة. للحياة العليا املثل تاريخ ويف البرشي،

الفلسفية، الفارابي لنظريات نعرضبتفصيل أن كهذه عجالة يف املتعذر من كان وملا هذا،
ترتيب يف مذهبه وهو نظراته وطرافة ابتكاره فيه يتمثل جانبًا منها نعرض أن رأينا فقد

وتقسيمها: العلوم

العلوم3 إحصاء يف الفارابي مذهب

نصه: ما العلوم» مراتب أو العلوم، «إحصاء كتابه مقدمة يف الفارابي ذكر

ما جمل ونعرف علًما، علًما املشهورة العلوم نحيص أن الكتاب هذا يف قصدنا
كل يف ما وجمل أجزاء، منها له ما كل وأجزاء منها، واحد كل عليه يشتمل
تعديد هو إنما الفارابي قصد أن الناظر إىل يتبادر وقد أجزائه». من واحد
فضل كل يكون وحينئذ إجماًال. مسائلها بيان مع لعهده املعروفة العلوم أشهر
والتعريف املشهورة العلوم أسماء جمع فكرة إىل سبق أنه كتابه يف الفارابي
لكنه العلوم»؛ «إحصاء يسمى أن أجدر كتابه ويكون جملة، عليه تشتمل بما
هذا مع يبقى أنه عىل وترتيبها. العلوم تصنيف يف مذهب صاحب يكون ال
من مثقف عنه يستغني ال ما تدوين إىل السبق فضل الفارابي لكتاب الفرض
قوله يف هذا إىل الثاني املعلم أشار وقد لعهده. املعروفة العلوم أهم يف املشاركة
يف ما جمل يشدو أن قصده الذي املتفنن املتأدب به «وينتفع كتابه: مقدمة يف

منهم. أنه ليظن العلم بأهل التشبه أحب ومن علم، كل
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يف يخرج ال «املعلمة» أو املعارف» «دائرة أو «املوسوعة» اليوم نسميه ما ولعل
هو الفارابي أن يرى من قول للحق مجانبًا فليس الباب، هذا من يكون أن عن الجملة
جملة تدوين إىل قصد من الفارابي قبل من نعرف ولسنا معارف، دائرة وضع من أول

املتأدبني. عىل تناولها يسهل مجملة موطأة زمنه يف اإلنسانية املعارف

الجزئية العلوم تعديد إىل يعمد لم العلوم» «إحصاء كتاب يف الفارابي أن نالحظ أننا عىل
اللسان علم يف العلوم من أفراًدا فجمع أصناًفا، العلوم صنف قد هو بل نسق؛ غري عىل
اشتماله عىل األقسام بعض يف نبه يكن لم وإذا املدني. العلم ويف التعاليم، علم ويف مثًال،
األقسام هذه تضمن من بمانع ذلك فليس الكالم، وعلم الفقه علم يف كما علوم عدة عىل
العلوم إحصاء إىل قصد إنما الفارابي أن يتبني وبذلك الفارابي، عهد يف متفرعة لعلوم
هذا يف وللفارابي للعلوم. تقسيم كتابه ففي صنًفا. صنًفا بأصنافها اإلحاطة بمعنى
الشمول، من فيه ما بمالحظة إليه سبق أنه نعرف ال مذهب للعلوم التصنيف أو التقسيم

أقسام: ثمانية العلوم قسم قد وهو
العلم (٥) الطبيعي العلم (٤) التعاليم علم (٣) املنطق علم (٢) اللسان علم (١)

الكالم. علم (٨) الفقه علم (٧) املدني العلم (٦) اإللهي
أجزاء إىل مؤلفه تقسيم إال فيه يالحظ لم أنه فالظاهر فصول خمسة كتابه جعله أما
تتناولها التي املوضوعات اختالف عىل للعلوم تصنيفه بنى أنه وبني املقدار، متقاربة
كانت منطوقة أمة، عند الدالة األلفاظ عن يبحث فما بالحيثية، أو بالذات اختالًفا بالبحث
وهكذا. املنطق، هو املعقوالت عن يبحث وما اللسان. علم هو مكتوبة، أو األلفاظ هذه

الكتاب. يف ناظر لكل جيل وذلك
معينًا ترتيبًا األصناف هذه رسد يف راعى ثم ثمانية، أصناًفا العلوم الفارابي صنف
تتبني الرتتيب هذا يف نظره وجهة ولكن لتفسريه، العلوم» «إحصاء كتاب يف يعرض لم
السعادة» «تحصيل وكتاب السعادة» سبيل عىل «التنبيه كتاب مثل أخر، له كتب من لنا

الفاضلة».4 املدينة أهل «آراء وكتاب املدنية» «السياسات وكتاب
ينحو من كل وأن إنسان، كل يتشوقها غاية هي السعادة أن ذلك يف القول وخالصة
فإنما اإلنسان، يتشوقها غاية وكل كمال، أنها عىل نحوها ينحو فإنما نحوها بسعيه

خري. أنها عىل يتشوقها
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أخرى لغاية يسعى أن بعدها يحتج لم لإلنسان حصلت إذا السعادة كانت وملا
األشياء أحرى وهي وأكملها، وأعظمها الخريات آثر هي السعادة أن ذلك من تبني غريها،

بنفسها. مكتفية تكون بأن
بجملة ولكن ذم؛ وال حمد يلحقها ال التي بأحواله اإلنسان ينالها ليس والسعادة

ذم. أو حمد بها يلحقه التي أحواله
مثل اآللية، بدنه أعضاء استعمال إىل فيها يحتاج التي األفعال أحدها: ثالثية؛ وهي

والسماع. والنظر والقعود القيام
والرحمة. والشوق والغضب والفرح واللذة الشهوة مثل النفس، عوارض والثاني:

بالذهن. التمييز هو والثالث:
بأن أو باتفاق، اإلنسان عن كانت متى الجميلة باألفعال تنال ليست والسعادة
وأن وباختياره، طوًعا فعلها وقد له تكون بأن بل طوًعا؛ يفعلها أن غري من عليها يُحمل

كله. حياته زمان ويف يفعله ما كل يف الجميل يختار
أيًضا. الجميلة النفس عوارض يف تكون أن يجب الرشائط وهذه

يشعر حيث ومن وصناعة، بقصد يكن لم ما التمييز بجودة تنال ليست والسعادة
حياته. زمان من حني كل ويف يميز، كيف يميز بما اإلنسان

نفسه وعوارض أفعاله تكون بها قوة عىل وجوده أول من مفطور إنسان وكل
ثم سواء، حد عىل ممكنان فاألمران ينبغي: ما غري عىل وتكون ينبغي، ما عىل وتمييزه

اآلخر. من إمكانًا أشد أحدهما بها يكون حال لإلنسان ذلك بعد تحدث
اكتسابها، اإلنسان إىل فليس وجوده، أول من عليها اإلنسان يفطر التي القوة أما

لها. اإلنسان من باكتساب تحدث إنما فإنها األخرى الحال وأما
أن لإلنسان التي األشياء جميع معارف لنا تحصل بها التي هي التمييز وجودة
العالم أن علمنا مثل يفعل، أن شأنه وليس يعلم، أن شأنه صنف صنفان: وهي يعرفها،
حسن، الوالدين بر أن علمنا مثل ويفعل، يعلم أن شأنه وصنف واحد. هللا وأن محدث

الصحة. يكسب الطب علم وأن جميل، العدل وأن قبيحة، الخيانة وأن
تجوزه. صنائع له الصنفني هذين من واحد وكل

ما علم به لنا وصنف فقط، يعلم ما علم به لنا صنف صنفان: أيًضا فالصنائع
عمله. عىل والقوة نعمل، أن يمكن
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والتجارة الطب مثل البدن، يف به يترصف قسم قسمان: األخري الصنف وهذا
به ويتميز أجود أيها ري السِّ يف اإلنسان به يترصف وقسم الصنائع، وسائر والفالحة

فعلها. عىل القوة يستفيد وبه الصالحة، واألفعال الرب أعمال
اللذيذ الثالثة: اإلنسانية املقاصد من مقصود له الثالث الصنائع هذه من واحدة وكل

الجميل. يف نافع وإما اللذة، يف نافع إما والنافع والجميل، والنافع
ما عىل القوة وتستفاد السري بها تميز والتي النافع، مقصودها البدنية والصناعات
بالحق واليقني بالحق، واليقني العلم، تحصيلها ِقبَل من الجميل مقصودها يستحسن،
مقصوده وصنف الجميل، تحصيل مقصوده صنف صنفان: الصنائع فإذن جميل،

النافع. تحصيل
وتسمى الفلسفة تسمى التي هي فقط الجميل تحصيل مقصودها التي والصناعة

اإلطالق. عىل الحكمة
األشياء وكانت ُقنية، الجميلة األشياء لنا كانت متى ننالها إنما السعادات كانت وملا
التي هي الفلسفة تكون أن رضورًة فالزم الفلسفة، بصناعة قنية لنا تصري إنما الجميلة
التمييز جودة وكانت التمييز، بجودة تحصل إنما الفلسفة كانت وملا السعادة، تنال بها
جميع قبل لنا حاصلة الذهن قوة كانت الصواب، إدراك مع الذهن بقوة تحصل إنما
وما بيقني، حق هو ما عىل بها نقف قوة لنا كانت متى تحصل إنما الذهن وقوة هذه،
وال نغلط فال بالباطل، الشبيه والحق بالحق الشبيه الباطل عىل ونقف بيقني، باطل هو

املنطق. صناعة تسمى القوة هذه منها نستفيد التي والصناعة ننخدع،
األخر. بالصنائع العناية تتقدم الصناعة بهذه العناية تكون أن رضورًة فيلزم

تكون أن لزم صناعي، بطريق فيه يرشع يشء أول هي املنطق صناعة كانت وملا
معرفتها من يعرى فال لإلنسان معرفتها سبقت معلومة أموًرا فيها يرشع التي األوائل

أحد.
اإلنسان أن غري فيه، غريزية وجوده أول من اإلنسان ذهن يف حاصلة أمور وهي
وكثري به. شعر عليه الدال اللفظ سمع إذا حتى ذهنه، يف حاصل هو بما يشعر لم ربما
حاصلة وهي بتفصيلها يشعر ال املنطق صناعة يف بها الرشوع يمكن التي األشياء من
عىل الدالة األلفاظ أصناف تحرض أن عليها التنبيه قصد متى فينبغي اإلنسان، ذهن يف
حياله عىل منها واحد كل ورأى املعاني بتلك شعر إذا حتى املعقولة، املعاني أصناف

الصناعة. هذه تكشف يف يستعمل أن شأنه ما املعاني من حينئذ اقتضت
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الدالة األلفاظ أصناف عىل تشتمل التي النحو صناعة يف يكون أن ينبغي فلذلك
من املعقوالت هي املنطق موضوعات ألن الصناعة؛ هذه أوائل عىل الوقوف يف ما غناء

املعقوالت. عىل دالة هي حيث من واأللفاظ األلفاظ، عليها تدل حيث
قسمني: ذلك بعد العلوم الفارابي قسم ثم

والعلم بأنواعها الرياضية العلوم أي: التعاليم علوم عىل تشتمل وهي نظرية علوم (١)
اإللهي. والعلم الطبيعي

املدينة) سياسة وعلم األخالق علم (أي: املدني العلم منها ذكر وقد عملية علوم (٢)
الكالم. وعلم الفقه علم ثم

عىل هذه لتوقف العملية العلوم عىل النظرية العلوم قدم قد الفارابي أن ويظهر
للثانية. دعامة فاألوىل تلك،

هوامش

الضأن. أوالد من الذكر حمل جمع (1)
سنة املطبوعة القديمة الفلسفة املسماة املجموعة نارش وضعها التي املقدمة من (2)

السلفية. باملطبعة ١٩١٠
سنة القاهرة أمني، عثمان الدكتور تعليق مع للفارابي العلوم» «إحصاء يراجع (3)

.١٩٣١
اإلمكان. بقدر نفسها الفارابي عبارات إيراد ييل فيما سنلتزم (4)
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امليزان يف املتنبي فلسفة

وخصوم: أنصار األيام باسمه هتفت منذ للمتنبي
املتنبي خصوم أما شأنه. برفعة وتنويًها له مدًحا بالفلسفة يصفونه املتنبي وأنصار

مكانته. من والغض له الذم مقام يف فيلسوف هو فيقولون:
املذهب وفساد العقيدة ضعف عىل يدل شعًرا له ألن خصومه؛ عند فيلسوف املتنبي

مثل: الديانة يف

ال��ت��وح��ي��د م��ن أح��ل��ى ف��ي��ه ه��ن رش��ف��ات ف��م��ي م��ن ي��ت��رش��ف��ن

وقوله:

ي��ك��ن��ي وال اإلل��ه ي��س��م��ي ال��ذي ون��رض��ى ال��ه��وى ال��ح��س��ن أب��ا ي��ك��ن��ى ال��ذي ون��ص��ف��ي

الطيب أبا ينتقص ممن «والعجب وخصومه:1 املتنبي بني الوساطة صاحب ويقول
الديانة يف املذهب وفساد العقيدة، ضعف عىل تدل وجدها ألبيات شعره من ويغض

كقوله:

ال��ت��وح��ي��د م��ن أح��ل��ى ف��ي��ه ه��ن رش��ف��ات ف��م��ي م��ن ي��ت��رش��ف��ن
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قوله: نواس ألبي يحتمل وهو

الل��ت��ث��ام��ي ت��ه��وي ك��ف��ي ع��ل��ى وال��ك��أس ق��ل��ت
ال��زح��ام ذاك ف��ي ال��ي��وم ك ذا أع��رف ال أن��ا

وقوله:

ج��ب��ر وال ص��ح ق��در ال ه��ج��ر ذا ال��ده��ر ف��ي ع��اذل��ي ي��ا
وال��ق��ب��ر ل��م��وت إال ي��ذك��ر ال��ذي ج��م��ي��ع م��ن ع��ن��دي ص��ح م��ا
ال��ده��ر» ي��ه��ل��ك��ن��ا ف��إن��م��ا وأي��ام��ه ال��ده��ر ع��ل��ى ف��اش��رب

والفالسفة املناطقة ألفاظ من شعره يف يستعمل ملا خصومه عند فيلسوف واملتنبي
وقوله: شواهد»، عليها منها لها «سبوح فرس: وصف يف قوله مثل واملتكلمني، واملتصوفة

وب��ي��ن��ي ب��ي��ن��ي ت��ح��ل ف��ل��م ص��ح��وت ال��ي��دي��ن أرع��ش��ت ال��ك��أس م��ا إذا

استعمال يف قوله ومثل املغلقة، ومعانيهم املعقدة الصوفية كلمات استعمال من هذا
املناطقة: ألفاظ

ك��ال ف��أدرك��ت ال��ع��دى ن��ف��وس م��ن ب��ع��ًض��ا ب��ال��س��ع��ادة رم��ت ول��ق��د

وقوله:

ب��ع��ض ل��ه ب��ح��ر ك��ل ب��ح��ر ف��إن��ك خ��ل��ق��ه ب��ج��ودك ي��ش��ف��ي ال��ذي ش��ف��اك

منها: أبيات يف الفالسفة كلمات املتنبي استعمل وقد

ي��ن��ف��د ال ب��م��ا ي��ف��ن��ى م��ا أي��ح��ي��ط ب��ف��ض��ل��ك��م ي��ح��ي��ط وال ال��ك��الم ي��ف��ن��ى

60



املتنبي الطيب أبو الحكيم الشاعر

ومنها:

م��ن��ال ال ع��ن��د م��ك��ان ال ف��ي ال��م��ح��ال س��وى م��ن��ه��ا ن��دع ف��ل��م

وأشار وبقراط، وجالينوس وبطليموس أرسطاليس أسماء شعره يف املتنبي وأورد
الشيعة مذاهب وإىل التناسخ، ومذهب السوفسطائية، مذهب وإىل املانوية، مذهب إىل

قوله: مثل وغالتهم

ق��ب��ر ل��ه ال��س��ح��اب ف��ي أو ي��م��ت ل��م ع��ال ع��ام��ًرا أن ت��ح��ت��ه ظ��ن��ن��ا وغ��ي��ث

مثل ديوانه يف تدخل لم أشعاًرا له أن زيدون ابن رسالة رشح يف نباتة ابن وذكر
قوله:

ش��ام��ال م��س��ت��ط��ي��ًال ن��وًرا ك��ان إذ ت��ع��م��ًدا ل��ل��وص��ي م��دح��ي وت��رك��ت
ب��اط��ال ت��ذه��ب ال��ش��م��س ن��ور وص��ف��ات ب��ن��ف��س��ه ق��ام ال��ش��يء اس��ت��ط��ال وإذا

بنفسه.» شبيه «وهو قال:
خروًجا املعاني من العويص إىل يعمد أنه خصومه عند املتنبي فلسفة آيات ومن

قوله: مثل يف الفالسفة مذاهب إىل الشعراء طريق عن

ب��ك��اء ال��س��رور وم��ن ل��ل��م��ن��ت��ه��ى ح��ائ��ًال ت��ب��خ��ل ك��دت ح��ت��ى ول��ج��دت

وقوله:

أب��ص��را م��ن م��س��م��ع��ي ي��م��أل ك��ال��خ��ط ك��الم��ه ال��ع��ي��ون ف��ي ص��ف��ات��ك خ��ل��ق��ت

يرد أن حاول من املتنبي خصوم من أن املقام هذا يف إليه نشري أن يحسن ومما
كلمات إىل وأمثاله حكمه يرد وأن الشعراء، من سبقه من إىل شعره يف الجيدة املعاني

مًعا. الفالسفة زمرة ومن الشعراء زمرة من الطيب أبا ليخرج ألرسططاليس؛
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قائلهم: فيقول املتنبي أنصار أما

ومعان فلسفية بأغراض شعره يف أتى قد الحسني بن أحمد الطيب أبا ووجدنا
درس يف أغرق فقد وبحث ونظر فحص عن منه ذلك كان فإن منطقية،
باإليجاز الفالسفة عىل زاد فقد االتفاق سبيل عىل منه ذلك يك وإن العلوم؛
نهاية وسبيل الفضل غاية عىل الحالتني يف وهو الغريبة، واأللفاظ والبالغة
علمه وفضل نفسه يف فضله عىل به يستدل ما ذلك من أوردت وقد النبل، من
أرسططاليس لقول موافًقا شعره يف أتى مما الحكمة طلب يف وإغراقه وأدبه

حكمته.2 يف

وقد العدل، إىل خصومته يف يرجع أن أراد عندما املتنبي خصم الحاتمي كالم هذا
األول. املعلم أقاويل الطيب أبو فيها وافق موضع مائة رسالته يف جمع

الفيلسوف وقول الشاعر قول بني الوصل يف ظاهر تكلف املواضع هذه بعض ويف
أمثاًال: منه نورد

عمل سنة أظهرت كلما األيام مع اإلنسان يكون أن السياسة صحة من أرسطو: قال
السياسة. بحسب فيها

املتنبي: وقال

س��ن��انً��ا ال��ق��ن��اة ف��ي ال��م��رء رك��ب ق��ن��اة ال��زم��ان أن��ب��ت ك��ل��م��ا

من وكذلك بخاطره، أرض فقد البديهة موضع يف الفكرة جعل من أرسطو: وقال
الفكرة. موضع يف البديهة جعل

الطيب: أبو وقال

ال��ن��دى م��وض��ع ف��ي ال��س��ي��ف ك��وض��ع م��ض��ر ب��ال��ع��ل��ى ال��س��ي��ف م��وض��ع ف��ي ال��ن��دى ووض��ع

يقول كما الفلسفة كانت «إذا يقول: الذي بك حلمي كمال محمد املحدثني ومن
كان ولكنه األوىل، يف السبق قصب يحرز لم الطيب أبا فإن وعملية، نظرية بها املشتغلون
غزير التوليد، يف ماهر االستنتاج، كثري النظر، دقيق أثًرا: وأبقى نظًرا أصدق الثانية يف
فال الوصافني. أكرب من ذلك فوق وهو باألشباه، األشباه وقياس األمثال رضب يف املادة
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إىل البعيدة املعاني وتقريب األخالق ومظاهر النفسية الحاالت تصوير يف أجاد أن غرو
أجمعني.»3 الناس متناول
آخر: موطن يف ويقول

تقدير يف إجماليٍّا حكًما وأفكاره الطيب أبي آراء من أستخلص أن يل آن وقد
نظريٍّا فيلسوًفا يكن لم صاحبنا إن أقول: أن بدء ذي بادئ وينبغي فلسفته،
هذه فمن كالغزايل. صوفيٍّا مؤدبًا وال حزم، كابن خلقيٍّا وال مثًال، سينا كابن
الشعراء متناول يف ليس فلسفتهم فمقام بهم، يقارن أن يصح ال الناحية
له مفكر أنه شاعرنا: عن يقال ما وغاية يستطيعون، وال لهم ينبغي وال
استعارها أنه ندعي ال كما تحقيقه، ونتيجة نظره ثمرة بأنها نقطع ال آراء
الطيب فأبو األفكار، من مجموعة عىل الفلسفة إطالق صح فإن غريه، من
ويمكن مستفيضة، حافلة أفكاره مجموعة ألن فيلسوًفا؛ يتسمى بأن جدير
البحث فيها تناول وقد أجزائها، بني وارتباًطا انسجاًما لها يجد أن للناقد
وتقدير فيها السري وخطة بالحياة، تتعلق شتى مسائل عن موجزة بإشارات

خلقهم.4 مقتىض عىل ومعاملتهم الناس، خلق

فيقول: العقاد محمود عباس األستاذ أما

بالنصيب املعري) عدا (ما شعرائنا عامة من أوىل خاص وجه عىل واملتنبي
نفسه يف تقر تكاد ال املطبوعة الحقائق ألن واآلراء؛ املذاهب عالم يف األوىف
بعد يوردها أن ويغلب نسجه. من ثيابًا ويكسوها ذهنه إىل يرسلها حتى
أسلوب وبني بينه يفرق ال نمط عىل بحججها، معززة بأسبابها، مقرونة ذلك

قوله: يف فتأمل العاطفة. وحرارة السليقة طابع إال التدليل يف الفالسفة

ال��ن��ج��وم دون ب��م��ا ت��ق��ن��ع ف��ال م��روم ش��رف ف��ي غ��ام��رت إذا
ع��ظ��ي��م أم��ر ف��ي ال��م��وت ك��ط��ع��م ح��ق��ي��ر أم��ر ف��ي ال��م��وت ف��ط��ع��م
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قوله: أو

أل��وم ف��م��ن ال��م��س��يء ألُ��م ول��م ل��ئ��ي��م م��ن اإلس��اءة أت��ت إذا

قوله: أو

ال��م��ذاق م��ر ال��ح��م��ام أن ـ��س األن��ف��ـ ف��ي أوق��ع ال��ه��واء ه��ذا أل��ف
ال��ف��راق5 ب��ع��د ي��ك��ون ال واألس��ى ع��ج��ز ال��روح ف��رق��ة ق��ب��ل واألس��ى

أيًضا: ويقول

كال … فكره مؤخرة إىل وأبعدها الطبيعة وراء ما مباحث عن وجهه فزوى
سننها الحياة فيلسوف هو إنما … الفلسفات هذه عىل صرب للمتنبي ليس

ومصائرها.6 مصادرها الحياة فيلسوف وليس ورصوفها،

األخالق وأصل الحياة غاية يف املتنبي مذهب من فصله ما إجمال يف األستاذ ويقول
والفضائل:

الذي واملحور والفضائل األخالق أصل هي والقوة الحياة، غاية هي فالسيادة
يطبعها ولكنه شعره، يف كثرية بأمور يحيط وهو واملناقب. املحامد عليه تدور
يف يتغري ال الذي هذا مقياسه إىل استثناء بال ويردها الطابع بهذا جميًعا
املطردة األبيات بعد أحًدا يسع وال بيت، عن بيت يف وال قصيدة عن قصيدة
وال فلتة وال عفًوا تأِت لم والتي هنا، بعضها سقنا التي املتواترة واألمثلة
يف القوة دين نبي نيتشه فريدريك فلسفة من نظائرها يذكر أن إال انتحاًال،

الحديث.7 العرص

تلك هي إنما يخلده الذي فإن خلد، إذا املتنبي «أن جربي شفيق األستاذ ويرى
مقام يقتضيه ما بحسب بها الناس فاستشهد شعره، يف استفاضت التي الرائعة الحكم
ىف أو بيت يف املتنبي يقذف فقد بأجمعه، البرش حال لسان الطيب أبا فكأن االستشهاد:
النظرات هذه تكثر قد … حياتهم كل املفكرون به يشتغل علميٍّا أو فلسفيٍّا مذهبًا بيتني
تؤلف ال ألنها نفسه؛ الطيب أبو بها مر كما بها أمر ولكني املتنبي؛ شعر يف الفلسفية
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قد خطرات هي وإنما املتنبي فلسفة تؤلف ال أي: عليها، الكالم أريد التي الفلسفة
فيها؛ يتوسع فلم الكبري عقله عليها دله أو املرتجمة، الكتب من اقتبسها يكون أن يجوز
الحياة فكأن … الحياة هذه أصحاب وأخالق الحياة يف النظر فيه توسع الذي وإنما
ومن ورشها خريها من فاستنبط املتباينة، وأشكالها املختلفة صورها عليه عرضت قد
قد فالرجل أبيات، وأنصاف أبيات يف قذفها أمثاًال ولؤمها كرمها ومن ومرارتها، حالوتها
أرسارها، مقاليد فأعطته القلوب بواطن يف وتغلغل التجاريب، أحكمته حتى كثريًا جرب
الحادث، هذا يمثل ما الطيب أبي شعر يف ونجد إال الحياة هذه يف حادث يحدث يكاد فال
بنت كانت إذا والحكمة قلمه، شق عىل أجراها وما لسانه، طرف من الحكمة أقرب فما

التجاريب.»8 ابن واملتنبي األيام؛ يف وأسري باألذهان أعلق كانت التجاريب،
يقول: فهو املتنبي فلسفة يف رأي شاكر محمد محمود ولألستاذ

تداخله أو يداخلها مما وغريها بالفلسفة التأثر الطيب أبي عن ننفي ال ونحن
بالجدل متالطم موج يومئذ والدنيا ذلك يكون وكيف األوائل، مذهب عىل
متوافرون، الغريبة املذاهب وأصحاب كثريون، يومئذ والعلماء والخصام،
العقيل، والربهان بالحجة وردها الشبهة بإقامة مغرمون الجدل وأصحاب
الذي الكالم علم بعد منها نشأ كتب وهي بعد، تذهب لم كثرية املخلفة والكتب
كانت العهد لذلك واملساجد أصوله؛ من أصًال وصارت الفلسفة به اختلطت
نشك فلسنا وعقائده، الدين أصول يف ينفع وال يجدي ال الذي بالصخب عامرة
العلم واسع كان إنه رأوه ممن كثري عنه قال الذي املتوقد، الفتى هذا أن بعد
سمع مما بأطراف وأخذ وجادل، ونظر وبحث وسمع اختلط قد واملعرفة
أن بعد وقل فيه، خفاء ال بيانًا األول شعره يف ذلك بان حتى وحفظ، وقرأ
موهبته أكثر عىل استوىل الذي الشعري األصل عليه وغلب قوته، استحكمت

وقدرته.

قال: أن إىل

استخراج يف الفلسفية األساليب إىل يلجأ شعره من القسم هذا يف كان وقد
وغريه املنطقي والتوجيه الفلسفي التقسيم من يكثر وكان وتوليدها، املعاني
شعره؛ معاني فسدت حتى أيًضا، واملتزندقة واملتكلمة املتفلسفة كالم ألوان من
وخاصمه النقاد، عليه عابه مما ومرذوله ساقطه من تجد ما أكثر كان فلذلك
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سنة أطراف إىل صباه يف قاله الذي القسم هذا من هو عليه املتعصبون به
التحقيق. ال التقريب وجه عىل ٣٢٨

فيها للبحث املقام يتسع وال املتنبي، فلسفة يف واملحدثني املتقدمني آراء خالصة هذه
بينها. واملوازنة

كان فهل فيلسوف؛ أنه عىل يتفقون يكادون وخصومه املتنبي أنصار كان وإذا
الصبح كتاب يف جاء الفرد؟ الشاعر نفسه يرى كان كما فيلسوًفا نفسه يرى املتنبي

املنبي:

وأبو أنا فقال: نفسه، وعن تمام أبي وعن [البحرتي] عنه الطيب أبو وسئل
البحرتي.9 والشاعر حكيمان تمام

فهو فخاًرا بشعره الدنيا مأل الذي وهو لشاعر، بالسبق املتنبي يعرتف أن وعجيب
يقول:

م��ن��ش��دا ال��ده��ر أص��ب��ح ش��ع��ًرا ق��ل��ت إذا ق��ص��ائ��دي رواة م��ن إال ال��ده��ر وم��ا
م��غ��ردا ي��غ��ن��ي ال م��ن ب��ه وغ��ن��ى م��ش��م��ًرا ي��س��ي��ر ال م��ن ب��ه ف��س��ار
م��رددا ال��م��ادح��ون أت��اك ب��ش��ع��ري ف��إن��م��ا ش��ع��ًرا أن��ش��دت إذا أج��زن��ي
ال��ص��دا واآلخ��ر ال��م��ح��ك��ي ال��ص��ائ��ح أن��ا ف��إن��ن��ي ص��وت��ي ب��ع��د ص��وت ك��ل ودع

ويقول:

دارا األرض م��ن ي��خ��ت��ص��ص��ن ال ت ال��س��ائ��را ال��ش��رد ل��ك وع��ن��دي
ال��ب��ح��ارا وخ��ض��ن ال��ج��ب��ال وث��ب��ن م��ق��ول��ي م��ن س��رن إذا ق��واف
س��ارا ح��ي��ث ق��م��ر ي��س��ر ل��م وم��ا ق��ائ��ل ي��ق��ل ل��م م��ا ف��ي��ك ول��ي

تغنى ما كثرة عىل الحكمة أو بالفلسفة نفسه فيه وصف للمتنبي شعًرا نجد ولم
قوله: إال املتنبي مدائح يف والفلسفة بالحكمة الوصف نجد لم إننا بل نفسه؛ بمديح

أع��ي��اده ف��ارس��ي��ة رأي��ه، ف��ل��س��ف��ي ل��س��ان��ه، ع��رب��ي
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وقوله:

ظ��رف وظ��اه��ره دي��ن وب��اط��ن��ه ح��ك��م وم��ن��ط��ق��ه ع��ل��م ت��ف��ك��ره

وقوله:

واإلس��ك��ن��درا رس��ط��ال��ي��س ج��ال��س��ت ب��ع��ده��ا أن��ي األع��راب م��ب��ل��غ م��ن
م��ت��ح��ض��را م��ت��ب��ديً��ا م��ت��م��ل��ًك��ا ك��ت��ب��ه دارس ب��ط��ل��ي��م��وس وس��م��ع��ت

ذكرها تجنبه يكون فقد قدرها؛ للفلسفة يعرف يكن لم املتنبي أن عىل ذلك يدل وال
من علًما العربي الوسط ذلك يف معتربة تزال ال كانت الفلسفة ألن الحمدانيني؛ بالد يف

عربي. وال إسالمي غري األعاجم، األوائل علوم

فلسفته مصادر

الباحثني بعض حاول وقد فيلسوف، أنه عىل متفقون وخصومه املتنبي أنصار إن قلنا:
أثرت التي العوامل يتعرفوا وأن أصولها، إىل املتنبي فلسفة يردوا أن والحديث القديم يف
يكنى واحد إىل وقع صغره يف «كان املتنبي أن البغدادي وذكر فلسفيٍّا. تأثريًا املتنبي يف

ضل.»10 كما وأضلَّه فهوَّسه املتفلسفة، من بالكوفة الفضل أبا
فقال: شاكر، محمد محمود األستاذ الرواية لهذه عرض وقد

بذكرها، ويتبجح الفلسفة يدعي وكان هذا، الفضل أبا لقي أنه عندنا والظن
ذلك يف وكان فيها، درس لقراءة نفسه ويعرض به العلم بنفسه ويظن
تستقيص كله ذلك يف صورته وكانت بها، ويتفكه منها يعجب أضحوكة
وعبثًا به تندًرا القصيدة هذه الطيب أبو له فقال وتستخرجه، الضحك
أول يف مر الذي املشكل إيضاح صاحب لألصفهاني والعجب … وسخرية
الطيب أبا هوس قد النكرة هذا الفضل كأبي معتوًها أن يزعم أن ذكره كالمنا
رجل به يلعب ال وتوقده وذكائه املتنبي بديهة يف كان فمن ضل، كما وأضله
قال من أو األصفهاني أمر وظاهر ذكروه، الذي كهذا مذكور غري مغمور
عىل الدعي هذا الفضل بأبي وتندره الطيب أبي خرب إليه وقع أنه ذلك، له
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األخذ املتنبي إىل ونسب الجد، معنى إىل الهزل معنى من الخرب فقلب الفلسفة،
الفلسفة شيوخ من مذكور بشيخ جاءوا فلوال وهذيانه، بسخفه واالقتداء عنه

الرجل. عىل ادعوا فيما ذلك وادعوا

الطيب أبو وافق موضع مائة رسالته يف جمع الحاتمي أن إىل قبل من أرشنا وقد
الفلسفة أثر أن شك وال أرسطو. بفلسفة متأثر الطيب أبا أن عىل يدل وذلك أرسطو؛ فيها
عرص يف املثقفني املفكرين جمهرة إىل وصل كما املتنبي إىل وصل قد األرسطاطاليسية

بعده. ومن قبله ومن املتنبي
صاحب لعله رجًال أغفلوا قد فلسفته يف والباحثني للمتنبي املرتجمني كل أن عىل

الفارابي. نرص أبو هو الرجل ذلك املتنبي: فلسفة يف األكرب األثر
حمايته وبسط ،٣٣٣ سنة حلب الدولة سيف ملك حني الدولة بسيف الفارابي اتصل
إىل منقطًعا الدولة، سيف كنف يف الحني ذلك منذ الفارابي عاش وقد واألدب، العلم عىل
الفارابي شأن عظم وقد مغرًما، بها كان التي األسفار عن منقطع غري والتأليف، التعليم
الفارابي وتويف تالميذه، وكثرت تصانيفه، واشتهرت فضله، وظهر الدولة سيف كنف يف

خواصه. من عرش خمسة أو أربعة يف الدولة سيف عليه وصىل ٣٣٩ سنة
سيف ظل يف وبقي ،٣٣٧ سنة الدولة سيف خدمة يف املتنبي الطيب أبو دخل وقد
بد وال سنتني، مدة الدولة سيف حمى يف الفارابي عارش فاملتنبي ،٣٤٦ سنة إىل الدولة
سمع قرع الفارابي فلسفة صدى يكون أن بد وال كتبه، وطالع مجالسه حرض يكون أن
الفارابي شأن يف وأساطري روايات من املؤرخون يرويه فيما أن والحظنا ذلك قبل املتنبي
مات أنه عىل نرص أبي وفاة املؤرخون ذكر أحيانًا. الخلط إىل يؤدي تشابًها واملتنبي

نصها: هذا رواية الفارابي موت عن روى البيهقي لكن طبيعيٍّا؛ موتًا بدمشق

دمشق من يرتحل نرصكان أبا إن يقول: — هللا رحمه — أستاذي سمعت وقد
فقال الفتيان، لهم: يقال الذين اللصوص من جماعة فاستقبله عسقالن، إىل
سبييل، وأخلوا والثياب واألسلحة الدواب من معي ما خذوا نرص: أبو لهم
قتل حتى وحارب ترجل مضطرٍّا، نرص أبو صار فلما بقتله، وهموا ذلك فأبوا
اللصوص فطلبوا موقًعا، الشام أمراء أفئدة يف املصيبة هذه ووقعت معه، ومن

قربه.11 عند جذوع عىل وصلبوهم نرص، أبا ودفنوا
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مقتل عن املؤرخون رواه بما شبيهة — األساطري من وهي — الرواية هذه أليست
املتنبي؟

قال ملا أنه وفيها الدولة، سيف عىل نرص أبي ورود حكاية خلكان ابن حكى وقد
سيف مسند إىل انتهى حتى الناس رقاب تخطى أنت»، حيث «اجلس الدولة: سيف له
بما الشبه بعض ذلك ويف القصة، آخر إىل … عنه أخرجه حتى فيه وزاحمه الدولة،

الدولة. سيف ملصاحبة الطيب أبو اشرتطها التي الرشوط من يروون
أصوًال لذلك وجدنا الفلسفية املعاني من الطيب أبي شعر يف يدور ما إىل جئنا وإذا
هذه تحتمله مما ليس أكثره أو ذلك كل وتقيص الفارابي، كتب من إلينا وصل فيما

األمثال: لذلك أرضب أني عىل الفرصة؛
الطباع «وتأبى فيقول: يتعذر أو تغيريه يعرس وأنه الطبع يف القول من املتنبي يكثر

ويقول: الناقل»؛ عىل

ال��زل��ل ال��ت��ع��م��ق وع��ن��د ـ��ع ال��ط��ب��ـ ب��ه ال��ن��ج��اح ي��ط��ل��ب م��ا أب��ل��غ

أرسطو بني الخالف مسألة الحكيمني رأيي بني الجمع كتاب يف الفارابي أثار وقد
يمكنه اإلنسان وأن بالطبع، منها يشء ال وأنه تتغري، عادات كلها األخالق أن يف وأفالطون
أن أو أرسطو، كالم يف جاء كما والدربة، باالعتياد غريه إىل منها واحد كل من ينتقل أن

السياسة. كتاب يف أفالطون ذكر كما العادة يغلب الطبع
املتنبي: ويقول

ش��را إرادت��ه ك��ان��ت رب��م��ا أال أراده ال��ع��ل��ي ال��ل��ه م��ن ق��ض��اء

الفارابي: ويقول

وقضائه.12 بقدره أيًضا والرشور وقدره فبقضائه كائن وكل

املتنبي. شعر يف يجري ما مثل املعاني من فيها يجري أشعار للفارابي ورويت
التي أرسطو إىل املنسوبة األقاويل من رسالته يف الحاتمي أورده ما أن وأحسب
مواقعها لنا يبني لم الحاتمي فإن الفارابي، كالم من معظمها يكون قد املتنبي وافقها
كتب من املتنبي إىل وصلت تكون فقد الفارابي كالم من تكن لم وإذا أرسطو، كتب من
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وهو القدماء»، كالم من مجموعة «فصول اسمه كتابًا له أن املؤرخون ذكر فقد الفارابي؛
بعد. إلينا يصل لم

اإلسالم»: «مفكرو كتابه يف فو دو كارا ويقول

صفحات بضع سينا ابن يف كتابي يف الفارابي ذكرت عندما انتباهي يسرتِع لم
تسرتعي بأن جديرة الصفحات تلك أن عىل الفاضلة، املدينة أهل رسالة يف توجد
يف هي بل الكاملة؛ املدينة الفارابي فيها يصف التي تلك هي وليست النظر،
يف آراء الفصل ذلك يف الناقصة، املدن يصف أن الفارابي فيه يحاول فصل
مبسوطة الحقد ويف الحياة أجل من التدافع ويف الجماعة يف والقوة القهر عمل
نيتشه الفيلسوف أفكار بعض عجيب وجه عىل نتدانى حتى القوة من كثري يف

ا.13 جدٍّ الحديثة

املدينة أهل «آراء الفارابي كتاب يف جاءت ما هي فو دو كارا إليها يشري التي واآلراء
ونصه: الفاضلة»،

اآلراء بعض عىل مبنية امللة كانت متى تحدث إنما والضالة الجاهلة واملدن
نشاهدها التي املوجودات نرى إنا قالوا: قوًما أن منها الفاسدة. القديمة
حصل إذا منها واحد كل ونرى اآلخر، إبطال يلتمس منها واحد وكل متضادة،
يدفع وشيئًا البطالن، من وجوده به يحفظ شيئًا وجوده مع أعطى موجوًدا،
ويفعل ضده به يبطل وشيئًا ضده، عن ذاته به ويجوز ضده، فعل ذاته عن به
األشياء سائر يستخدم أن عىل به يقتدر وشيئًا النوع، يف به شبيًها جسًما به

وجوده. دوام ويف وجوده أفضل يف نافع هو فيما
من ضد كل وجعل عليه، يمتنع ما كل به يقهر ما له جعل منها كثري ويف
هو منها واحد كل أن لنا تخيل حتى الحال؛ بهذه سواه ما كل ومن ضد كل
كل له جعل فلذلك غريه؛ دون الوجود أفضل وحده له يجاز أن قصدوا الذي
ما به يستخدم ما له وجعل له، نافع وغري له ضارٍّا كان ما كل به يبطل ما
باقيها من كثري عىل يثب الحيوان من كثريًا نرى فإنا األفضل. وجوده يف ينفعه
كأنه يظهر نفًعا: ذلك من بيشء ينتفع أن غري من وإبطالها، إفسادها فيلتمس
ضار سواه ما كل وجود أن أو غريه، العالم يف موجود يكون ال أن عىل طبع قد
أنه عىل آخر يشء منه يكن لم وإن له، ضارٍّا غريه وجود يجعل أن عىل له،
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غريه يستعبد أن التمس ذلك يرم لم إن منهما واحد كل إن ثم فقط، موجود
كل جعل منها كثري ويف الحال، بهذه نوع كل من نوع كل وجعل ينفعه، فيما
أن املوجودات هذه جعلت ثم الحال. بهذه نوعه يف شخص كل من شخص
أن إما أبًدا والغالب وجوًدا. أتم يكون سواه ملا منها فاألقهر وتتهارب، تتغالب
هو؛ وجوده يف ومرضة نقص اليشء ذلك وجود أن طباعه يف ألن بعًضا؛ يبطل
ألجله وجوده أن اليشء ذلك يف يرى ألنه ويستعبده؛ بعًضا يستخدم أن وإما

… هو
والتي فطرتها وهذه املوجودات، طبيعة الحال هذه إن ذلك: بعد قوم فقال
الحيوانات تفعلها أن ينبغي التي هي بطبائعها الطبيعية األجسام تفعلها
يناويه ما لكل األقهر اإلنسان وإن … برويتها واملروية باختياراتها، املختارة

14… األسعد هو

الفارابي أورده ما بعض بني التشابه صلة من فو دو كارا له تنبه ما الحظنا وإذا
ما الحظنا ثم الحديثة، العصور يف نيتشه مذاهب وبني الفاضلة املدينة أهل آراء كتاب يف
من تبني نيتشه، وآراء املتنبي آراء بني التشابه صلة من العقاد عباس األستاذ له تنبه

وشعره. املتنبي يف وفلسفته الفارابي أثر من إليه نذهب ما يؤيد ما ذلك
وفلسفة الفارابي فلسفة بني الصلة يف البحث إىل األنظار أوجه أن إال أريد وما
يف القرامطة بنزعات متأثر الفلسفية مذاهبه يف املتنبي أن الرأي بادئ يل ويبدو املتنبي،
املبادئ، هذه لقبول استعداد املتنبي طبيعة ويف الحياة، مطمح والسيادة الغلبة اعتبار
ولكنها الخلقية؛ مذاهبه ويف املتنبي تفكري يف تؤثر أن الفارابي فلسفة استطاعت وقد
دأب من الفارابي يراهما الذي املال وحب الغلبة حب نفسه من تنزع أن تستطع لم
آخر يشء «وههنا الغلبة: بصدد املدنية السياسات كتاب يف يقول حيث الجاهلية، أهل
منهم كثري عند بها الفائز فإن الغلبة، وهو الجاهلية أهل من كثري عند ا جدٍّ محبوب
النذالة أهل واجتماع النذالة «ومدينة املال: بصدد الكتاب نفس يف ويقول مغبوط…»؛15
وأجودهم أيرسهم، عندهم هؤالء وأفضل … واليسار الثروة نيل عىل يتعاون الذي هو

16«… اليسار بلوغ يف احتياًال
فسلفته. يف الفارابي سليل املتنبي أن القول وجملة
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يف له تجد كانت فقد بالبرش، الظن سيئ وال بالحياة متربم غري نرص أبو كان ولنئ
فيقول: لسانه بها يفيض الضجر من نزوات والغربة والعزلة الوحدة ساعات

ان��ت��ف��اع ال��ص��ح��ب��ة ف��ي ول��ي��س ن��ك��س��ا ال��زم��ان رأي��ت ل��م��ا
ص��داع ب��ه رأس وك��ل م��الل ب��ه رئ��ي��س ك��ل
ام��ت��ن��اع ال��ع��زة م��ن ل��ه ع��رض��ا وص��ن��ت ب��ي��ت��ي ل��زم��ت

من كان بل القناعة، أهل من يكن ولم وباأليام، بالناس متربًما كان فقد املتنبي أما
البرش: وجوه يف بالرشر زفراته يف يقذف فهو والغلبة؛ الطموح أهل

ن��ادم غ��ي��ر رم��ح��ه روى وب��ال��ن��اس ب��ه��ا م��ع��رف��ت��ي األي��ام ع��رف وم��ن

والفشل الهزائم تتابع لكن واندفاعه؛ طموحه بحكم الرتدد أهل من املتنبي يكن ولم
فيقول: الشك يشبه ما أو الشك إىل أوقاته بعض يف به يميل كان

أم��ن��ا ال��ف��ت��ى رآه م��ا إال األم��ن وال ال��ف��ت��ى ت��خ��وف��ه م��ا إال ال��خ��وف وم��ا

الفارابي، بفلسفة صلتها يذكروا أن املتنبي فلسفة يف الباحثني عىل ا حقٍّ كان وإذا
العالء أبا فإن املعري. العالء أبي فلسفة يف أثرها عن يكشفوا أن أيًضا عليهم الحق فمن
أبو كان فقد املتنبي؛ الطيب أبي لشعر الفلسفية اتجاهاته من كثري يف مدين املعري
أبو كان «قيل: نصه: ما املنبي الصحيح كتاب ويف اإلجالل، كل الطيب أبا يجل العالء
تمام أبو قال كذا، البحرتي قال كذا، نواس أبو قال يقول: الشعراء ذكر إذا املعري العالء

له.»17 تعظيًما كذا، الشاعر قال قال: املتنبي أراد فإذا كذا،
الشك يف وأربى املتنبي، وتربم الفارابي قناعة بني فلسفته يف العالء أبو جمع وقد

الفلسفتني. سليل إذن فاملعري شاك، كل عىل
ومن فيلسوًفا، شاعًرا املعري وغري املتنبي غري ينتج لم نعلم فيما العربي واألدب
العقول إىل منفذًا لها تلتمس كانت يوم الشعر يف بثها أنه الفلسفة عىل املتنبي فضل
والشعراء الُكتاب عناية أسباب من كان املتنبي شعر ولعل وجل، ويف تقية يف والقلوب
الذي الفيلسوف الشاعر بذلك اللحاق يف وطمًعا لفنهم استكماًال الفلسفية بالدراسات

العيون. شعره يف وسهرت األلسن به شغلت
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اهليثم ابن بطليموسالعرب

الهيثم بابن التعريف

وفاة بذكرى الكربى الجامعية الساحة يف كبريًا احتفاًال سنني بضع منذ القاهرة احتفلت
جنازته تشييع السنني مئات من تسع من أكثر منذ القاهرة شهدت وقد الهيثم، ابن
التاريخ يجهل قرب إىل األزهر الجامع باب عىل فيها يقيم كان قبة من احتفال، غري يف

املعرة: شيخ فيها يقول التي القبور تلك من موضعه

األض��داد ت��زاح��م م��ن ض��اح��ك م��راًرا ل��ح��ًدا ص��ار ق��د ل��ح��د رب

من «فر عنه: هللا ريض — الصديق بكر أبي عن املأثورة الحكمة مصداق هذا
من يفر الهيثم ابن وكان الحياة». لك توهب املوت عىل واحرص الرشف، يتبعك الرشف
هللا بأمر الحاكم الفاطمي الخليفة أن املؤرخني بعض لريوي حتى وجاهها؛ الدنيا رشف
الدواوين، بعض واله ٤١١ه / ١٠٢١م سنة وتويف ٣٨٦ه / ٩٩٦م سنة الخالفة ويل الذي
بإظهار إال الحاكم وفتنة الحكم فتنة من للخالص سبيًال يجد ولم صدره بذلك فضاق
الخليفة مات فلما سنني، عدة ماله عىل والحجز داره يف الحبس واحتمل والخبال، الجنون

العيش. من وكفاف وزهادة عزلة يف وفلسفته بعلمه االشتغال إىل الفيلسوف عاد
يسميه من له ترجموا وممن الهيثم، بن الحسن بن الحسن عيل أبو هو الهيثم وابن
أن أصيبعة أبي ابن كالم من ويستنتج الحسني، يسمى الروايات بعض يف وأبوه محمًدا،
عام حدود يف إنها القفطي: فيقول وفاته أما ٣٥٤ه / ٩٦٥م. حوايل يقع الهيثم ابن مولد
يف كتبه وقد الهندسة يف جزءًا بخطه «ورأيت ذلك: بعد القفطي ويزيد ٤٣٠ه / ١٠٣٩م.

٤٣٢ه / ١٠٤٠-١٠٤١م.» سنة
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كان مولده أن إال اللهم األوىل، لنشأته عرض الهيثم البن ترجموا ممن أحًدا نر ولم
من ليس «الهيثم» األعىل جده واسم عربي؛ أصل من الهيثم ابن أن والظاهر بالبرصة،
شيئًا نعرف ولسنا النرس. فرخ الهيثم وأصل اإلسالم. يف األعاجم تداولها التي األسماء

أساتذته. عن وال األوىل الهيثم ابن دراسات عن
محاطة بالبرصة إقامته مدة أي: الهيثم، ابن حياة من األول الدور فإن وبالجملة
يف البيهقي ويقول زمنًا. بالشام أقام أنه املؤرخني بعض كالم من ويفهم بالغموض،
ذلك عليه فأدر الشام، أمراء من أمري عند بالشام «وأقام الحكمة: صيوان تتمة كتاب
جارية وتكفيني يوم قوت يكفيني عيل: أبو له فقال كثرية، أمواًال عليه وأجرى األمري
قهرمانك1 كنت أنفقته وإن خازنك كنت أمسكته إن يومي قوت عىل زاد فما وخادم،
ذلك بعد قبل فما وعلمي، بأمري يشتغل الذي فمن األمرين بهذين اشتغلت وإذا ووكيلك،

متوسًطا.» ولباًسا إليها احتاج نفقة إال
من املؤلفني ومن امليالدي. عرش الحادي القرن أوائل يف كان مرص إىل سفره ولعل
يسكن حينئذ الهيثم ابن وكان مرص. إىل استدعاه الذي هو هللا بأمر الحاكم إن يقول:
خاف ثم الحاكم ولقي مرص إىل أوًال سافر الهيثم ابن أن الروايات بعض ويف الشام.
أرجح األوىل والرواية القاهرة، إىل الحاكم وفاة بعد وعاد الشام إىل فسار منه، نفسه عىل
العلمية الهيثم ابن حياة كانت مرص ويف الشهرزوري. بها انفرد التي الثانية الرواية من
أبو هو الفالسفة من يعد واحد غري تالميذه من نعرف وال مصنفاته. أكثر ألفت وفيها
أبي ابن ويذكر بور. دي كتاب يف جاء كما مرص، أمراء أعيان من فاتك بن مبرش الوفاء
كتاب يف الهيثم ابن عن علقه تعليق له بمرص املتطبب يونس بن إسحاق أن أصيبعة
الهيثم ابن كان وإذا تالميذه، من أيًضا فإسحاق ذلك وعىل الجرب؛ مسائل يف ديوفنطس
يلقبه أن غرو فال عمره، آخر إىل بها وأقام املرصية الديار إىل انتقل فقد املولد برصي

باملرصي. األمم طبقات يف صاعد
الذكاء، قوي االشتغال، دائم — قامته وقرص جسمه ضآلة عىل — الهيثم ابن كان

للخري. محبٍّا النفس، سامي الزهد، وافر التصانيف، كثري

76



الهيثم ابن العرب بطليموس

وآثاره الفلسفية منزلته

ممن الفلسفة أجزاء بعض بإحكام املشهورين يف الهيثم ابن األمم طبقات يف صاعد ذكر
والتآليف التصانيف «صاحب القفطي وقال العالم، وهيئة النجوم حركات بعلم اشتهر
بغوامضه قيًما فيه، متفننًا له، متقنًا الشأن، بهذا عامًلا كان الهندسة، علم يف املذكورة
بطليموس «الحكيم ترجمته: يف فيقول البيهقي أما األوائل.» علوم يف مشارًكا ومعانيه،
وتصانيفه واملعقوالت؛ الرياضية العلوم يف بطليموس تلو كان الهيثم، بن عيل أبو الثاني

تحىص.» أن من أكثر
يف زمانه أهل من أحد يماثله لم العلوم، يف متفننًا «كان أصيبعة: أبي ابن ويقول

منه.» يقرب وال الريايض العلم
أن من أكثر وتصانيفه واملعقوالت، بالرياضات عامًلا «كان يقول: والشهرزوري

تحىص.»
“Suter” فيقول النمط، هذا مثل عىل تجري الهيثم ابن يف الغربيني العلماء وأقوال
الرياضيني أقطاب أحد «وكان اإلسالمية: املعارف دائرة يف الهيثم ابن عن مقاله يف
فلسفة خصوًصا األوائل علوم وبسائر بالطب عامًلا أيًضا وكان العرب؛ من والطبيعيني
األستاذ ترجمه الذي اإلسالم» يف الفلسفة «تاريخ كتابه يف بور دي ويذكر أرسطو».
امليالدي عرش الحادي القرن أوائل يف القاهرة يف «ونجد ريده: أبو الهادي عبد محمد
هو الوسطى العصور يف والطبيعيني الرياضيني أعظم من رجًال الهجرة) من (الخامس
ومن مسلم، طبيعي عالم «أكرب :Sarton ويقول الهيثم»، بن الحسن بن محمد عيل أبو
وكتب وطبيعيٍّا ورياضيٍّا فلكيٍّا أيًضا وكان األزمان، جميع يف املناظر بعلم املشتغلني أكرب

وجالينوس.» أرسطو مؤلفات عىل عدة رشوًحا
الرياضيني بني األول الطراز من الهيثم ابن أن عىل متفقة اآلراء أن ذلك من ويتبني
الفلسفية العلوم سائر يف مرتبته أن عىل اآلراء تتفق وتكاد والغرب، الرشق يف والطبيعيني

املرتبة. هذه دون
عهد منذ والبحث الدراسة موضع والطبيعية الرياضية الهيثم ابن آراء كانت ولقد
موضوعاتها من كثري وخطر كثرتها عىل فهي الفلسفة أجزاء سائر يف مؤلفاته أما بعيد.
هذا يقوم وال األصلية. لغته يف وال مرتجًما يشء منها ينرش ولم الباحثني أيدي تتناولها لم
الطبيعة يف مذاهبه من وعمًقا طرافة أقل إليها وما اإللهية الهيثم ابن فلسفة أن عىل دليًال
يف الهيثم ابن آلراء مفصلة واضحة صورة تكوين اآلن امليسور من وليس والرياضة.
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إال اآلراء هذه عن أيدينا متناول يف ليس إذ واألخالق؛ والسياسة الطبيعة وراء وما املنطق
الرياضية رسائله بعض يف استطراًدا وردت إشارات وإال له، املرتجمون نقله ما بعض
الهيثم ابن بمذاهب إملاًما نلم أن نستطيع املجملة القليلة املصادر هذه ومن الطبيعية، أو

الفلسفية.
عهد منذ أزل لم «إني قوله: له مقالة يف الهيثم ابن خط من أصيبعة أبي ابن ينقل
من تعتقده ما منهم فرقة كل ك وتمسُّ املختلفة، الناس هذه اعتقادات يف مرويٍّا الصبا
من هو إنما فيه االختالف وأن واحد، الحق بأن موقنًا جميعه، يف متشكًكا فكنت الرأي.
… الحق معدن طلب إىل انقطعت العقلية األمور إلدراك كملت فلما إليه، السلوك جهة
منها يشء من أحظ فلم الديانات علوم وأنواع واالعتقادات اآلراء رضوب لذلك فخضت
ال أنني فرأيت جدًدا، مسلًكا اليقيني الرأي إىل وال منهًجا، للحق منه عرفت وال بطائل،
فلم العقلية، األمور وصورتها الحسية األمور عنرصها يكون آراء من إال الحق إىل أصل
علوم طلب يف وسعي أفرغت ذلك تبينت فلما … أرسطوطاليس قرره فيما إال ذلك أجد
«ثم قال: مصنفاته عدَّد أن وبعد وإلهية». وطبيعية رياضية علوم ثالثة: وهي الفلسفة؛
الدنيوية األمور جميع أن فيها بينت برسالة األوائل علوم من صنعته ما جميع شفعت
هو العلوم هذه ثمرة «فإن ذلك: بعد ويقول الفلسفية»، العلوم نتائج من هي والدينية
بفعله الذي الخري محض هو والعدل الدنيوية، األمور جميع يف بالعدل والعمل الحق علم

السماوي.» اآلخرة بنعيم األريض العالم ابن يفوز
علم ويجعل والدين، الدنيا شئون كل وعلومها الفلسفة إىل يرد الذي الرأي وهذا
وال الهيثم ابن قبل من اإلسالميني الفالسفة رأي هو ليس لها، نتيجة العدل وعمل الحق
نحو عىل والدين الفلسفة بني رشكة العدل وعمل الحق علم يجعلون فإنهم بعده؛ من
وإيضاح النبوات، إثبات يف كتابًا الهيثم البن أن عىل الفالسفة، باختالف تفصيله يختلف
يتسنى أن ولوددنا واملتنبي، النبي بني الفرق وذكر بطالنها، يعتقدون الذين رأي فساد
للفلسفة أعطى أن بعد للنبوة الهيثم ابن أبقى الذي ما لنعرف الكتاب هذا عىل االطالع

أعطى. ما
الباحثني، إىل تصل لم مؤلفات فيه وله األرسطاطالييس باملنطق عناية الهيثم والبن
كتاب ففي باملنطق، تتصل أبحاث إىل والطبيعية الرياضية كتبه بعض يف يعرض وهو
يف ويثري طريًفا؛ تحليًال املختلفة عنارصه إىل اإلدراك بتحليل الهيثم ابن يعني املناظر
عىل أوًال واعتماده العلمي البحث بمنهج تتعلق جليلة موضوعات غريه ويف الكتاب هذا
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املناهج يطبق الهيثم وابن ووظيفتها. العلمية النظرية بقيمة وتتعلق الحسية األمور
األستاذ ذلك من كثري إىل أشار وقد والرياضيات، الطبيعيات من يعالجه فيما املنطقية
منه العلمية والناحية الهيثم بن «الحسن عن القيمة محارضته يف نظيف بك مصطفى

الضوء.» علم يف املطبوع وأثره
والسياسية. األخالقية الناحية هي الهيثم: ابن نواحي من النظر تستحق ناحية بقيت
بعد حياته أخريات يف مؤلفاته يف أصيبعة أبي ابن ذكره السياسة يف كتاب الهيثم والبن
صيوان تتمة يف جاء ما عىل أحد بها سبقه ما لطيفة رسالة األخالق يف وله ٤١٩ه، سنة

للشهرزوري. األرواح نزهة كتاب ويف الحكمة،
يدركه بأن هو ليس والحق العلم، وطلب الحق إيثار الهيثم ابن عند األخالق وأساس
عىل الهيثم ابن يقول ولذلك منهم؛ الفاضل الفهم يدركه بأن هو لكن الناس؛ من الكثري
من السابعة املقالة يف جالينوس قال كما «فكنت أصيبعة: أبي ابن خطه من نقله ما
قلت: شئت إن صباي، منذ يل تهيأ كيف أعلم لست تلميذه: يخاطب الربء حيلة يف كتابه
شئت كيف أو بالجنون قلت: شئت وإن هللا، من بإلهام قلت: شئت وإن عجيب، باتفاق
واشتهيت إليهم، ألتفت ولم بهم واستخففت الناس عوام ازدريت إني ذلك، تنسب أن
وال أجود شيئًا الدنيا من الناس ينال ليس أنه عندي واستقر العلم، وطلب الحق إيثار
إىل ويشري كالمه، يف املعاني هذه الهيثم ابن ويكرر األمرين». هذين من هللا إىل قربة أشد
بفعل يتحقق أن النفسية واملعارف العلم إدراك وطلب الحق إيثار من يبتغي إنما أنه
الرش كلية ومجانبة الخري وكلية الدنيوية األمور مالبسة من العلوم هذه عليه فرضته ما
الحياة دوام الدنيا دار يف املنقطع البقاء مدة بذلك يلقاه ما صعوبة عن ليعتاض فيها؛

اآلخرة. الدار يف منعًما
والعدل. الحق عىل الهيثم ابن حرص عىل يدل ما املؤرخون روى ما بعض يف ونجد
منك أطلب عيل: أبو له فقال متعلًما الهيثم ابن جاء األمراء من أمريًا أن البيهقي وذكر
وأقام فيه قرص وما مطلوبه األمري ذلك فبذل شهر. كل يف دينار مائة وهي أجرة للتعليم
فال بأرسها أموالك خذ عيل: أبو له قال االنرصاف عىل األمري عزم فلما سنني، ثالث عنده
وإني رأسك، ومسقط ملكك مقر إىل عودك عند مني إليها أحوج وأنت إليها، يل حاجة
العلم طلب يف عندك للمال موقع وال خطر ال أنه علمت فلما األجرة؛ بهذه جربتك قد
إقامة يف هدية وال رشوة وال أجرة ال أن واعلم وإرشادك. تعليمك يف مجهودي بذلت
السياسية مبادئه يف الهيثم ابن بأن يشعر ما كله ذلك ويف وانرصف. ودعه ثم الخري.
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ما بحسب الناس طبقات تقسيم به يجاوز األرستقراطية، من نوع إىل ينزع واألخالقية
وابن وازدرائها. بالعامة االستخفاف إىل االجتماعية الحياة يف األعمال من له يصلحون
طلب عىل يؤثرون فهم والخري الحق همهم ليس من يزدريهم الذين بالعامة يريد الهيثم
يف باملال استهانته من وثق ما بعد إال لألمري علمه يبذل لم ذلك أجل ومن والعدل، الحق
كلمات الهيثم والبن الخري. محض هو الذي بالعدل والعمل النفسية املعارف طلب سبيل
معروفك ملعارفك «ابذل قوله: منها األخالقية نزعاته عىل تدل البيهقي ذكرها مأثورة
فال لغريك حسنًا كالًما وجدت «إذا ومنها ودينك»؛ عرضك واحرس علمك وللمستعد
وإن بصاحبه، والكالم بأبيه يلحق الولد فإن منه، باستفادتك واكتف نفسك إىل تنسبه

إليك.» ورذائله نقصانه غريك نسب نفسك إىل لغريك الذي الحسن الكالم نسبت
األخالقية للمذاهب كاملة صورة يعطي ال البيان من أسلفنا الذي كان وإذا
عىل يدل أسلفنا الذي فإن إلينا، يصال لم اللذين الهيثم ابن كتابي يف املدونة والسياسية
جرم وال والعدل، الحق إيثار غري الحياة يف يرى ال رجل نفس يف الخلقي الكمال مبلغ
بعد ذكره وإحياء بالعدل، والعمل الحق طلب يف جاهًدا عاش ما الهيثم ابن عاش فقد

واألخالق. العلم يف العليا اإلنسانية للمثل تكريم السنني بمئات وفاته

هوامش

أمينه. امللك وقهرمان — معرب فاريس القهرمان (1)
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اإلسالم يف املجددين شيخ
الفيلسوف تيمية ابن

القلعة سجني

السابعة جاوز شيخ املسلمني، أئمة من إمام دمشق قلعة يف كان ٧٢٨ه سنة أواخر يف
بخدمته، يقوم له أخ إال معه ليس وحيًدا والسجن، االعتقال ألم يعاني عمره، من والستني
من منع فقد وقًعا: أشد نفسه عىل هو آخر أمًلا السجن ألم فوق يقايس الشيخ وكان
ورًقا. وال قلًما وال دواًة له يرتكوا ولم الكتب، من عنده ما وأخرجوا واملطالعة، الكتابة
أشهًرا وبقي النقم، أعظم من عنده من الكتب إخراج إن يقول: بفحم، ذلك عقيب وكتب
القلعة دخال منذ والشيخ هو ختم أنه أخوه وذكر والعبادة، التالوة عىل مقبًال ذلك عىل
َجنَّاٍت ِيف اْلُمتَِّقنَي ﴿إِنَّ تعاىل: قوله إىل وانتهيا والثمانني، الحادية يف ورشعا ختمة، ثمانني
ولم يوًما، وعرشين بضعة الشيخ مرض ثم ْقتَِدٍر﴾. مُّ َمِليٍك ِعنَد ِصْدٍق َمْقَعِد ِيف * َونََهٍر
الجامع، منارة عىل القلعة مؤذن ذكره موته، إال يفجأهم فلم بمرضه الناس أكثر يعلم
فأذن القلعة، إىل كثري جمع وحرض عليه، الخلق فأسف األبرجة، عىل الحرس به وتكلم
وتقبيله، برؤيته وتربكوا القرآن وقرأوا الغسل، قبل عنده جماعة وجلس الدخول، يف لهم

انرصفن. ثم ذلك مثل ففعلن النساء من جماعة وحرض انرصفوا ثم
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بيسري، قبله أو العرص وقت ودفن القعدة، ذي من عرشين ليلة سحر الشيخ تويف
يف قيل ما وأقل املثل، جنازته حرض من بكثرة يرضب وصار دمشق، بجامع عليه وُصيل

الوفيات: فوات كتاب ويف ألًفا، خمسون أنهم عددهم

الذي املاء جماعة ورشب ألف، مائتي من أكثر والنساء الرجال من وحرضها
الطاقية إن وقيل: به، ُغسل الذي السدر بقية جماعة واقتسم غسله، من فضل
الذي الخيط إن وقيل: درهم، خمسمائة نحو فيها دفع رأسه عىل كانت التي
درهًما. وخمسون مائة فيه دفع القمل ألجل عنقه يف كان الذي الزئبق فيه كان

كثري. وترضع عظيم، وبكاء ضجيج الجنازة يف وحصل

قال الذي ٧٤٩ه، سنة املتوىف الوردي بن عمر الدين زين منهم جماعة، ورثاه
وعمائمها مناديلها عليه تلقى اإلمام، نعش حول املحتشدة الجماعات تلك يخاطب

للتربك:

ف��يُ��س��ت��ش��اط اإلم��ام س��ج��ن ي��رى رش��ي��د رج��ل ف��ي��ك��م��و ي��ك أل��م

أنه هو يذكر مظلوم، شيخ حق يف التقصري من نصيبه عن الوردي ابن يعتذر ثم
ويقول: بالقصاعني، بمسجده ٧١٥ه سنة بدمشق به اجتمع

وإني وجهي، وقبَّل كالمي فأعجبه ونحو، وتفسري فقه يف يديه بني وبحثت
ذلك. بركة ألرجو

رسير حول تزاحمت التي املؤلفة األلوف ولعل الرش؛ بخوف الوردي ابن يعتذر
الوردي. ابن بعذر الظلم مدافعة يف تقصريها من تعتذر كلها كانت موته، بعد السجني

ألستاذه: رثائه يف املؤرخ الشاعر يقول

ان��ح��ط��اط م��ث��ل��ك��م ل��ق��در ف��ف��ي��ه م��ث��ل��ي ي��رض��اه ال ال��ش��ي��خ وس��ج��ن
ال��رب��اط الن��ح��ل ال��ش��ر وخ��وف س��ري ك��ت��م ل��وال وال��ل��ه أم��ا
اش��ت��ط��اط ح��س��ن م��ا ال��ع��ل��م ب��أه��ل ول��ك��ن ع��ن��دي م��ا أق��ول وك��ن��ت
ان��خ��راط ل��ه ه��واه ف��ي وك��ل ي��دع��و اإلن��ص��اف إل��ى أح��د ف��م��ا
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ال��ص��راط ن��ص��ب إذا ون��ن��ب��ئ��ك��م ح��اب��س��ي��ه ي��ا ق��ص��دك��م س��ي��ظ��ه��ر
ت��ع��اط��وا أن أردت��م م��ا ف��ع��اط��وا واس��ت��رح��ت��م ع��ن��ك��م م��ات ه��و ف��ه��ا
ال��ب��س��اط ذاك وان��ط��وى ع��ل��ي��ك��م رد غ��ي��ر م��ن واع��ق��دوا وح��ل��وا

تيمية بن أحمد العباس أبا الدين تقي اإلسالم شيخ ترينا التي الصورة هذه
بالتوجع صوته يرتفع أن غري من دينه يف التهامه عامني نحو دمشق قلعة يف سجينًا
نعيه فجأهم حني الناس فزع ترينا ثم الظاملني، عىل باإلنكار أو املعذبة، لشيخوخته
أصدق هي الصورة هذه الربكات، ويلتمسون بالبكاء يصيحون نعشه حول وتزاحمهم
يف الصليبية الحروب عرص املضطرب، العرص ذلك يف والعواطف األخالق الضطراب مثال
التي والشام مرص يف البحرية املماليك دولة عرص عنفوانها، يف الترتية والغارات عواقبها،

الهجري. السابع القرن منتصف يف عهدها ابتدأ
طفولته. منذ املحن ولقيته القلق العرص هذا يف تيمية بن أحمد العباس أبو نشأ

وفتاواه سريته

١٢٦٣ سنة يناير ٦٦١ه / ٢٢ سنة األول ربيع عارش دمشق من بعيد غري حرَّان يف ولد
الذهبي: فيه يقول تيمية بن الحليم عبد أحمد أبو الدين شهاب فأبوه ودين. علم بيت يف
أبو الدين مجد اإلسالم شيخ وجده ،«٦٨٢ سنة وتويف الفنون كثري محقًقا إماًما «وكان
يف النظري معدوم «كان الذهبي: قال األعالم، الحفاظ أحد تيمية بن السالم عبد الربكات
ابن وقال صيته»، وبعد اسمه واشتهر التصانيف، وصنف وأصوله، الفقه يف رأًسا زمانه
منها يقع إنما املجموعات الثالث الطالق أن أحيانًا يفتي املجد «كان طبقاته: يف رجب

فقط.» واحدة
قبله البدر بأم املكناة بدره زوجته عمه ابنة وتوفيت ،٦٥٢ سنة الدين مجد تويف

محدثات. نساء البدر أم غري تيمية بني ويف الحديث. رواة من وكانت واحد، بيوم
من فراًرا دمشق إىل أهله بجميع تيمية بن الدين تقي والد هاجر ٦٦٧ سنة ويف
عىل معها محمولة املهاجرة األرسة هذه ثروة كل وكانت بليل خرجوا وقد الترت، جوار

والرجال. النساء عليها الحرص يف يشرتك كثرية كتب وهي الدواب، لعدم عجلة
أن الحياة يف زخرهم عىل القوم وخاف الرمل، يف فغرزت العجلة عىل الحمل وثقل

ساملني. بكتبهم دمشق إىل وصلوا حتى يجاهدون زالوا فما يتبدد،
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بنت زينب أساتذته ومن وغريه، أبيه عن العلم فنون تيمية ابن تلقى دمشق ويف
مكي.

شيخ. مائتي من أكثر وشيوخه أكثره، الحديث من وسمع ذكاء يتوقد وكان
النسيان. وبطء والفهم، اإلدراك وقوة الحفظ، ورسعة الكتب بكثرة هللا وأمده

االشتغال، من تمل وال املطالعة، من تروى وال العلم، من تتشبع نفسه تكاد ال وكانت
البحث. من تكل وال

ولم يتزوج ولم وامللبس املأكل يف الزهد من واحدة طريقة عىل شبابه منذ وجرى
يترس.

يف مرة مقامه قام وأئمتهم، الحنابلة كبار من وكان ،٦٨١ سنة والده تويف وملا
.٦٩١ سنة يف وحج القرآن تفسري ويف أحمد اإلمام مذهب عىل الفقه تدريس

تعاىل: كقوله الصفات آيات يف حماه من ورد سؤال جواب أمىل ٦٩٨ سنة ويف
بني قلوب «إن ملسو هيلع هللا ىلص: كقوله أيًضا الصفات أحاديث ويف اْستََوٰى﴾، اْلَعْرِش َعَىل ﴿الرَّْحَمُن

الرحمن». أصابع من إصبعني بني آدم
الرسائل مجموعة من األول الجزء من املطبوعة الرسالة وهو — الجواب هذا ويف
املتكلمني عىل تيمية ابن يرد — الكربى» املجموعية «العقيدة بعنوان تيمية البن الكربى

يقول: ثم عنف من يخلو ال ا ردٍّ بسطها بعد الصفات يف مذاهبهم

استواء عرشه عىل مستو هللا أن من الوسط األمة عليه ما هو الفاصل والقول
كل وعىل عليم، يشء بكل بأنه موصوف أنه فكما به. ويختص بجالله، يليق
والقدرة للعلم نثبت أن يجوز وال ذلك، ونحو بصري سميع وأنه قدير، يشء
فوق سبحانه هو فكذلك وقدرهم، املخلوقني لعلم التي األعراض خصائص
ليس أنه واعلم ولوازمها، املخلوق فوقية خصائص لفوقيته نثبت وال العرض،
السلفية الطريقة مخالفة يوجب ما الصحيح النقل يف وال الرصيح العقل يف

أصًال.

ومنع معه، وبحثوا الفتوى هذه بسبب تيمية ابن عىل الفقهاء من جماعة قام وقد
جالل وأخوه هو وقال له، فانترص القزويني الدين إمام القايض مع حرض ثم الكالم، من

الشيخ.» عن قال «من الدين:
حرب عن فيها شغل أنه يظهر سنني، سبع حوايل الفتن من ذلك بعد الشيخ اسرتاح

والسنان. الرمح بحرب واللسان العلم
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قالوون بن محمد النارص فخرج دمشق إىل الترت ملك غازان قدم ٦٩٩ سنة ففي
خال ما دمشق غازان وملك األمراء، من جماعة وقتل النارص عسكر فانهزم قتاله، إىل
التجهيز يف النارص أخذ ثم العظيمة؛ املشقة الترت من ألهلها وحصل بها وخطب قلعتها،

وهزمهم. إليهم فخرج ذلك، عىل وحثه الربيد عىل جاء تيمية ابن ألن لقتالهم؛
ابن زورات أول كانت يظهر فيما وتلك املحاربني، مع الجيش يف تيمية ابن وكان
يف الوردي ابن قال النصريية، قتال يف تيمية ابن اشرتك ٧٠٥ سنة ويف ملرص. تيمية

تاريخه:

وكان الكفار، من ويبيعونهم املسلمني يتخطفون وكانوا بعدهم، الطرق وأمنت
العسكر. مع وتوجه تيمية، ابن بذلك أفتى الذي

نفس يف استدعي حتى املنيعة جبالهم يف النصريية قتال من الشيخ يفرغ يكد ولم
الجب يف حبس ثم الدولة، وأكابر القضاة بحضوره مجلس له وعقد مرص، إىل السنة تلك
ذلك. بعد وخرج التجسيم. من إليه نسب ما بسبب ونصًفا سنة أخواه ومعه الجبل بقلعة
إىل بتسفريه وأمر االتحادية، املتصوفة يف لكالمه ٧٠٧ سنة شوال يف مجلس له عقد ثم
أخرج ثم ونصًفا، سنة القضاة بحبس وسجن مرحلة، من برده أمر ثم الربيد، عىل الشام
السلطنة إىل النارص السلطان عاد أن إىل أشهر، ثمانية برج يف وحبس اإلسكندرية إىل

فأطلقه. عنده فيه فشفع
بالقضاة حافل مجلس يف بالسلطان اجتمع إنه الوفيات: فوات صاحب ويقول
فأبى أعدائه، بعض قتل يف وشاوره عظيًما، إكراًما السلطان فأكرمه األمراء، وأعيان
ثم عليه، الناس وتردد القاهرة الشيخ وسكن حل. يف آذاه من كل وجعل ذلك الشيخ
سبع من أكثر دمشق عن غيبته مدة وكانت ،٧١٢ سنة يف الشام إىل النارص صحبة توجه
سنة ويف الحياة، قيد يف ذاك إذ والدته وكانت بمقدمه؛ فرًحا عظيم جمع وتلقاه سنني،
وعقد بالطالق، الحلف مسألة يف الفتوى من الشيخ بمنع السلطان مرسوم ورد ٨١٢
إىل أحرض والنداء املنع هذا «وبعد الوردي: ابن ويقول البلد. يف به ونودي مجلس، لذلك
يف بكلمات أو بكلمة جملة ثالثًا امرأته الرجل طلق إذا أنه مضمونها من فتوى رجل
أنه أظهرها للعلماء، قوالن فيه فهذا العدة، تقيض أو يرتجعها أن قبل أطهار، أو طهر
جديد بعقد يتزوجها أو يرتجعها أن بعد الطلقة طلقها ولو واحدة، طلقة إال يلزمه ال
جديد عقد أو رجعة بعد كانت إذا الثالثة الطلقة وكذلك يلزمه؛ فإنه مباًحا الطالق وكان
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وهللا تحليل بنكاح ال رشعي بنكاح إال ذلك بعد له تحل وال تلزمه، فإنها مباحة وهي
أحمد كتبه كالمي من منقول هذا صورته: ما ذلك تحت بخطه الشيخ كتب وقد أعلم.

تيمية.» بن
وحبسوه الطالق بمسألة وعاتبوه مجلس بدمشق تيمية البن عقد ٧٢٠ سنة ويف
عرش وثمانية أشهر خمسة السجن يف قىض أن بعد ٧٢١ سنة يف أخرج ثم بالقلعة،
وشد السفر وأن النبيني، قبور لزيارة السفر بمسألة له ظفروا األمر آخر ويف يوًما،
بأن اعرتافه مع مساجد»، ثالثة إىل إال الرحال تشد «ال ملسو هيلع هللا ىلص: لقوله عنه منهي الرحال
منعه من يلزم بأنه جماعة فيها وكتب بها. عليه فشنعوا قربة رحل شد بال الزيارة
املغفور املجتهدين خطأ بذلك مخطئ بأنه عدة وأفتى بذلك فيكفر للنبوة، تنقيص شائبة
،٧٢٦ سنة شعبان يف دمشق بقلعة الشيخ فاعتُقل القضية وكربت جماعة. ووافقه لهم؛
أبي بن محمد الدين شمس سوى أُطلقوا، ثم جماعة، وُعزر أصحابه من جماعة وُحبس
شهًرا وعرشين بضعة سجينًا الشيخ وبقي أيًضا. بالقلعة حبس فإنه الجوزية، إمام بكر

حمامه. وافاه حتى
العرص ذلك يف الدين رجال أن واملحن الفتن من تيمية ابن أصاب فيما األمر وجملة
وتلك الصفات، مسألة يف فتواه بسبب والعامة السلطان ذوي وأهاجوا عليه، هاجوا
القائلني: عىل تيمية ابن رد ثم التجسيم، إىل نسبوه الذين املتكلمني سخط أثارت الفتوى
املتصوفة. عليه فسخط آرائهم، وتسفيه نقدهم يف واشتد الصوفية، من الوجود بوحدة
املذاهب أهل من الفقهاء فأغضب الطالق أمر يف بفتاواه تيمية ابن ذلك بعد وأفتى

سلطان. اململكة يف يومئذ ولهم القضاة وفيهم األربعة،
ويحسدونه له يكيدون والفقهاء والصوفية املتكلمون تيمية ابن عىل اجتمع وبذلك

آلرائهم. وتجريحه العلماء، ألقدار بتنقيصه ويتربمون
القاهرة إىل قدم ملا تيمية ابن عند حرض النحوي حيان أبا إن املؤرخون: يقول بل
كالم بينهما دار ثم بأبيات. ومدحه الرجل هذا مثل عيناي رأت ما فقال: سبعمائة، سنة
«ما له: قال تيمية ابن إن ويقال: سيبويه». «إيش تيمية: ابن فقال سيبويه؛ ذكر فجرى
ما موضًعا ثمانني يف الكتاب يف أخطأ بل معصوًما؛ كان وال النحو نبي سيبويه كان
يف وكذلك سوء، بكل البحر تفسريه يف وذكره وقطعه، حيان أبو فنافره أنت». تفهمها

النهر. مخترصه
النحو. علماء حتى عرصه علماء كل من الحفيظة نفسه عىل أثار قد تيمية فابن
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مىض كان فتوى له نبشوا حتى والعلن الرس يف الكيد له يدبرون القوم زال وما
السفر نذر أن يرى وهو القبور. زيارة إىل الرحال شد يف فتواه وهي طويل، عهد عليها
األئمة باتفاق به الوفاء يجب ال نذر ملسو هيلع هللا ىلص النبي قرب أو — السالم عليه — الخليل قرب إىل
بعض رخص وقد تيمية: ابن ويقول عنه. منهي املواضع هذه إىل السفر فإن األربعة؛
بحجة احتجوا وال األئمة، من أحد عن ذلك ينقلوا ولم املشاهد، إىل السفر يف املتأخرين

رشعية.
النفوس يف وقع والتشنيع بالكيد إحاطتها مع الناس بني الفتوى هذه لنرش وكان

الشيخ. اعتقال إال فتنته نار يطفئ لم
التقي الرجل وهو دينه، يف طعنوا حني فيه هللا يتقوا لم تيمية ابن خصوم كان وإذا

نفسه. عىل أعان قد تيمية ابن فإن ومخوًال، الدين يف ا معمٍّ نشأ الذي
نصه: ما الذهبي عن الكامنة الدرر كتاب يف العسقالني حجر ابن نقل

لحرمات وتعظيمه ذهنه، وسيالن شجاعته، وفرط علمه، سعة مع كان، فإنه
للخصم وصدمة منه، وغضب البحث يف حدة تعرتيه البرش، من بًرشا الدين

النفوس. يف عداوة له تزرع

كتاب عىل تعليق يف جاء فقد والعجب، الكرب إىل تيمية ابن فنسبوا قوم وغاىل
الفارض» البن املعارض «قمع كتاب عن نقًال الحنبيل» تيمية ابن ترجمة يف الجيل «القول

نصه: ما للسيوطي

تيمية، ابن له: يقال رجل من ذكاءً أقوى وال علًما أوسع عيني رمقت ما فوهللا
ممكن، بكل والجهاد الحق يف القيام ومع والنساء، وامللبس املأكل يف الزهد مع
أخره قد وجدت فما متطاولة، سنني مللت حتى وفتنته رزيته يف نقبت وقد
بالكرب إال وكفروه وكذبوه به وازدروا نفوسهم ومقتته والشام مرص أهل يف

بالكبار. واالزدراء املشيخة رياسة يف الغرام وفرط والعجب
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دعوته

من حظٍّا يصب لم تيمية ابن «أن ورشيعته: اإلسالم عقيدة كتاب يف زيهر جولد يذكر
الكاتبني هم وكان ١٣٢٨م. سنة السجن يف مات الدينية املحاكم تقاذفته أن وبعد النجاح،

السنة.» عن املدافعني األتقياء من كان أم ملحًدا كان هل يبحثوا أن وفاته بعد
دعوته يف تيمية ابن أشبه «وقد الشام: خطط كتاب يف بك عيل كرد األستاذ ويقول
نجح النرصانية مصلح أن بيد النرصانية؛ يف اإلنجييل املذهب صاحب لوثريوس اإلسالم يف

لألسف.» ويا أخفق اإلسالم ومصلح دعوته، يف
اإلبطاء ولهذا قرونًا؛ نجاحه أبطأ وإن اإلصالحية دعوته يف يخفق لم تيمية وابن
يف بما يومئذ العلماء فعني مذهبه، كنه يدرك لم الرجل عرص أن هو سبب عندي
وكبار العلماء نقد يف أسلوبه بعنف وعنوا الجزئية، املسائل من تيمية ابن فتاوى

املؤلفني.
أصبحت حتى فيها آرائه عن والدفاع بالجزئيات فيعني تيارهم يف يجري هو وأخذ
الكثرية والرسائل الضخمة املؤلفات بني من استخالصها يعرس تيمية ابن مذهب أصول
يكن لم «ولو قال: من يخطئ ولم جزئية، ومسائل فرعية أمور يف الجدلية واملؤلفات
صاحب الجوزية قيم ابن الدين شمس الشيخ تلميذه إال املناقب من الدين تقي للشيخ
عىل الداللة يف غاية لكان واملخالف املوافق بها انتفع التي السائرة النافعة التصانيف

منزلته.» عظمة
ومهده أستاذه مذهب عرصه علماء دون من فهم الذي هو الجوزية قيم وابن

بعده. من لألجيال
وكان اإلسالم، بالد يشمل وقلق اضطراب عرص يف أسلفنا كما تيمية ابن كان
بني والشقاق للفرقة عرضة وكانوا الخارج، من لهم املهاجمني لغارات عرضة املسلمون

منهم. والفرق املذاهب أهل
وهو غريهم، من عليهم يسلط بعدو يهلكون املسلمني أن يعتقد يكن لم تيمية وابن
واملعايص البدع أهل رحمة يف والجماعة السنة أهل «قاعدة املسماة رسالته يف ذلك يقرر
ربه سأل ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن الصحيح يف ثبت «وقد فيقول: الجماعة»، صالة يف ومشاركتهم
فأعطاه غريهم من عدوٍّا عليهم يسلط أال وسأله ذلك، فأعطاه عامة بسنة1 أمته يهلك أال

ذلك.» يعط فلم بينهم بأسهم يجعل أال وسأله ذلك،
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الفرقة عنهم ويدفع املسلمني شمل يجمع ما إىل همه تيمية ابن وجه هذا أجل من
ورد ربهم، من إليهم أنزل ما باتباع إال يكون ال ذلك أن وعنده بينهم، بأسهم تجعل التي

اإلخالص: سورة تفسري يف يقول وهو والسنة، الكتاب إىل فيه يتنازعون ما

الحق لبيان الكتب وأنزل الرسل، أرسل هللا أن تبني وغريها النصوص بهذه
أنزل ما اتباع الناس عىل الواجب وأن الناس، فيه اختلف ما وبيان الباطل، من

والسنة. الكتاب إىل فيه يتنازعون ما ورد ربهم، من إليهم

ويقول أبنائه، وتفرق خصومه هجمات سيغلب اإلسالم بأن مؤمنًا تيمية ابن وكان
اإلسالم: إىل به يدعوه قربص ملك لرسجواس خطاب هي التي القربصية الرسالة يف
يف األمة لهذه يبعث هللا إن قال: قد ملسو هيلع هللا ىلص النبي فإن مرتافد؛ وخري متزايد عز يف «واإلسالم
ناصح وأنا وتجديد، إقبال يف الدين وهذا دينها، أمر لها يجدد من سنة مائة كل رأس

والفرقان.» واإلنجيل التوراة أنزل الذي هو إال إله ال الذي وهللا وأصحابه للملك
أمر يف التشدد يف الحنابلة نزعات قوٍة يف يمثل تيمية ابن أن زيهر جولد ويرى
األوىل، حقيقته عن وأحكامه عقائده يف اإلسالم غريت التي البدع كل يحارب فهو البدع؛
ومحاربًا لألشعري، الكالمية املذاهب محاربًا بل اإلسالم؛ يف الفلسفة آثار أيًضا محاربًا
من يبذله كان ما الجهد من ذلك يف يبذل وكان الوجود، وحدة يف ومذاهبه التصوف
وإن معصية، النبي قرب إىل الرحال شد وجعل األولياء، وقبور النبي قرب لزيارة املحاربة

الحرام.» هللا بيت إىل الحج متممات من أزمان منذ معتربًا ذلك كان
ذلك: بعد زيهر جولد ويقول

فأصبحت املغويل، الخراب أثر من أصابها مما هم يف اإلسالمية الدولة كانت
كان التي السنة إىل بالعودة اإلسالم إصالح إىل الشعب لتوجيه سانحة الفرصة

هللا. لغضب مدعاة عنها الخروج

89



الثاني واملعلم العرب فيلسوف

فلسفته

فكيف الكالم، علوم من بالفلسفة اتصل وملا للفلسفة محاربًا كان تيمية ابن أن صح إذا
ويحاربها؟ الفلسفة يعادي ملن فلسفي جانب التماس إىل السبيل

الذين اإلسالميني فلسفة ويف يونان فلسفة يف الرأي سيئ كان تيمية ابن أن أما
عىل بالرد مملوءة تيمية ابن وكتب له؛ نكران ال ما فهذا يونان، لفالسفة تبًعا يعتربهم
للدين مخالفتها جهة من الفلسفية املذاهب لنقد يعرض يكن لم تيمية ابن لكن مذاهبهم.
ال العقل رصيح أن تيمية ابن وعند كذلك. العقل لرصيح مخالفتها جهة من بل فحسب،

اإلسالمي: الرشع يف القياس كتاب يف يقول وهو بحال. النقل رصيح يخالف

يشء الرشيعة يف ليس أنه من وراءها ما عىل تدلك يسرية نبذة فهذه — فصل
مخالف، فيه لهم يعلم ال الذين الصحابة عن املنقول يف وال القياس، يخالف
املعقول أن كما وعدًما، وجوًدا ونواهيها أوامرها مع دائر الصحيح القياس وأن
يناقض بما رسوله وال هللا يخرب فلم وعدًما، وجوًدا أخبارها مع دائر الرصيح

والعدل. امليزان يناقض ما يرشع ولم العقل، رصيح

الشيطان: وأولياء الرحمن أولياء بني الفرقان كتاب يف ويقول

بمحاالت ال العقول بمجازات يخربون — عليهم هللاوسالمه صلوات — واألنبياء
ويمتنع املعقول، يناقضرصيح ما الرسول أخبار يف يكون أن ويمتنع العقول،
أحدهما كان أو سمعيني أو عقليني كانا سواء قطعيان، دليالن يتعارض أن

سمعيٍّا. واآلخر عقليٍّا

اطالع سعة عىل تدل فكتبه عميًقا: نظًرا والفلسفة والتصوف الكالم يف تيمية ابن نظر
مذاهب من عليه للرد يعرض ملا تصويره وحسن وتاريخها، الفلسفية املذاهب عىل
من تخلو ال والتبيني والتقسيم الرتتيب جودة يف وطريقته وفهم، علم عن ينبئ الفلسفة
عنها ا وصدٍّ الفلسفة يف طعنًا يشء أكثر كان الذي الغزايل شأن ذلك يف شأنه الفلسفة، أثر
الحكماء. أسلوب الجدل يف أسلوبه وكان فلسفيٍّا عقًال األمر أغلب يف كان عقله أن مع

إذا كان بحيث التقليد، عن يتسامى جعله الذي هو العقل لنظر تيمية ابن واحرتام
غري طريًقا للمعرفة يرى وليس عنده. دليله يقوم بما بل بعينه بمذهب يلتزم لم أفتى
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السمعي وبالدليل العقيل بالدليل ويرده ينكره فهو الصويف الكشف أما والعقل، الوحي
مًعا.

من التعليمية العلوم عىل عقله راض بما جدله ويف تفكريه يف قويٍّا تيمية ابن كان
الفقه، وأصول والكالم الفلسفة من العقلية والعلوم والفرائض، واملقابلة والجرب الحساب
فما وسقمه وصحته ورجاله الحديث «وحفظ تيمية: ابن عن حديثه يف الذهبي يقول
فليس األربعة املذاهب عن فضًال والتابعني الصحابة ومذاهب للفقه نقله وأما فيه، يلحق
صالحة جملة ويدري نظريًا، فيها له أعلم فال والنحل بامللل معرفته وأما نظري. فيه له

عجيب.» فعجب والتاريخ بالتفسري ومعرفته ا، جدٍّ قوية وعربيته اللغة، من
تفكريه فإن تيمية، ابن اإلسالم شيخ تفكري يف أثرها الفلسفية للعلوم كان وإذا
بني «الفرق كتاب يف يذكره ما ذلك أمثلة ومن الفلسفي. التمحيص يستويف ال أحيانًا

الشيطان»: وأولياء الرحمن أولياء

الشيطان يخاطبه وإنما املنافع، من فيها بما النباتات تخاطبه من أعرف فإني
يا لك هنيئًا وتقول: والشجر الحجر يخاطبهم من وأعرف فيها، دخل الذي
فتخاطبه الطري صيد يقصد من وأعرف ذلك. فيذهب الكريس آية فيقرأ هللا ويل
قد الشيطان ويكون الفقراء، يأكلني حتى خذني وتقول: وغريها العصافري
البيت يف يكون من ومنهم بذلك. ويخاطبه اإلنس يف يدخل كما فيها دخل
املدينة، أبواب وكذلك وبالعكس، يفتح لم وهو خارجه نفسه فريى مغلق وهو
ما ذكرت لو واسع باب وهذا … برسعة أخرجته أو أدخلته قد الجن وتكون

كبري. مجلد إىل الحتاج منه أعرفه

التفكري لحرية يتسع الدينية الخالفات أمر يف تسامح األحايني بعض يف تيمية والبن
بنى. ما التفكري حرية من فينقض الجدل حدة تدركه ثم اتساع، خري

بذنب املسلم تكفري يجوز «وال والجماعة: السنة أهل قاعدة — رسالته يف يقول
قال: تعاىل هللا فإن القبلة، أهل فيها تنازع التي كاملسائل فيه أخطأ بخطأ وال فعله
َال َوُرُسِلِه َوُكتُِبِه َوَمَالِئَكِتِه ِباهللِ آَمَن ُكلٌّ َواْلُمْؤِمنُوَن رَّبِِّه ِمن إَِليِْه أُنِزَل ِبَما الرَُّسوُل ﴿آَمَن
ثبت وقد اْلَمِصريُ﴾، َوإَِليَْك َربَّنَا ُغْفَرانََك َوأََطْعنَا َسِمْعنَا َوَقالُوا رُُّسِلِه ن مِّ أََحٍد بنَْيَ ُق نَُفرِّ

خطأهم. للمؤمنني وغفر الدعاء هنا أجاب تعاىل هللا أن الصحيح يف
يف رسالته يف اإلسالم متصوفة من الوجود بوحدة القائلني: عىل للرد عرض إذا حتى
وهي املحكم، فصوص يف عربي ابن «مقالة عربي: ابن يف قال االتحاديني، مذهب حقيقة
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وألنه كثريًا؛ الجيد الكالم من كالمه يف يوجد ملا اإلسالم، إىل أقربهم فهو كفًرا كونها مع
خياله مع قائم هو وإنما فيه، االضطراب كثري هو بل غريه؛ ثبات االتحاد عىل يثبت ال

أخرى.» والباطل تارة الحق فيه يتخيل الذي الواسع
إن يقول: ال فإنه الرومي الفخر الصدر صاحبه «وأما الرومي: الصدر يف ويقول
أكفر كان لكنه شيخه؛ من والكالم النظر يف أدخل كان فإنه املاهية، عىل زائد الوجود
كل كان كفًرا مذهبهم كان وملا املشايخ. وكالم باإلسالم معرفة وأقل وإيمانًا علًما وأقل

أكفر.» كان فيه حذق من
األجيال يف مؤلفاته أثر جعل مما مذاهبه وبعض تيمية ابن أساليب يف التفاوت وهذا
الديني اإلصالح ونزعة تيمية، ابن إىل بسبب يتصل الوهابيني فمذهب متفاوتًا. بعده من

أيًضا. تيمية ابن إىل بسبب تتصل عبده محمد الشيخ عند

آثاره

الصد عىل تقو لم أزمان منذ الدينيني العلماء خاصة بني متداولة تيمية ابن وكتب هذا
ما يزال وال مرص، غري ويف مرص يف قليل غري عدد منها طبع وقد الخصوم، هجمات عنها
التفسري من والليلة اليوم يف يكتب كان «إنه الذهبي: تلميذه ويقول كثريًا. منها يطبع لم
أو كراريس أربعة من نحًوا األوائل الفالسفة عىل الرد من أو األصلني من أو الفقه ومن

مجلد.» خمسمائة تبلغ تصانيفه أن يبعد وما أزيد،
والتقدير الدرس موضع أصبحت قد والفقه التفسري يف تيمية ابن آراء كانت وإذا
الحديث اإلسالمي ترشيعنا اقتبس حتى عرصنا، يف والترشيع بالتفسري املشتغلني بني
همم تتوجه أن نرجو فإنا الخالية، األيام يف وعذب تيمية ابن أجله من سجن ما بعض
والكالم الفلسفة يف تيمية ابن آراء درس إىل والتصوف الكالم وعلوم بالفلسفة املشتغلني

والتصوف.
تيمية ابن كشف وفلسفية، وصوفية كالمية آراء توضيح يف نافعة الدراسة وهذه

املبسوط. الواضح بقوله بيانها وأحسن أصولها إىل وردها النفاذ، بفكره غموضها
طريفة فلسفية نظرات والصوفية واملتكلمني الفالسفة عىل رده ثنايا يف تيمية والبن

جديدة. آفاًقا الناشئة الفلسفية لدراساتنا تفتح قد
ويف املنطق، عىل الرد يف كتابًا له أن تيمية البن ترجموا من بعض ذكر وقد هذا،

تيمية.» البن اليونان منطق عىل الرد يف اإليمان أهل «نصيحة الظنون: كشف كتاب
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الفيلسوف تيمية ابن اإلسالم يف املجددين شيخ

الهندي امليمني األستاذ أن غري الكتاب؛ هذا من نسخ املعروفة املكاتب يف وليس
نرشها. يزمعون وأنهم يظن، فيما الوحيدة هي نسخة الهند يف لديهم أن خربني

يدل ما فيها السيوطي، الدين لجالل رسائل مجموعة األزهر مكتبة يف وجدت وقد
فن عن والكالم املنطق صون «كتاب اسمها رسالة بينها ومن املؤلف، بخط أنها عىل
«كتاب سماه له آخر كتابًا به متصًال الكتاب هذا عقب املصنف وأورد والكالم» املنطق

مقدمته: يف ويقول النصيحة» تجريد يف القريحة جهد

ويؤلفون ويذمونه، املنطق فن يعيبون وحديثا قديما الناس زال فما وبعد
يف صنف من وآخر فسادها، وبيان ونقضها قواعده وإبطال ذمه، يف الكتب
كتابان: ذلك يف فله تيمية، بن الدين تقي املجتهدين أحد اإلسالم شيخ ذلك
«نصيحة سماه: كراسا عرشين من مجلد واآلخر عليه؛ أقف ولم صغري أحدهما
كراريس يف فوائده تلخيص أردت وقد اليونان»، منطق عىل الرد يف اإليمان أهل
وسميته ذلك يف فرشعت األلباب، أويل عىل وتسهيًال الطالب عىل تقريبًا قليلة

للصواب. الهادي وهللا النصيحة» تجريد يف القريحة «جهد

الكتاب: آخر يف السيوطي وقال

غري من بلفظه عبارته أوردت وقد تيمية، ابن كتاب من لخصته ما آخر هذا
ولم كراًسا، عرشين يف فإنه الكثري، كتابه من وحذفت الغالب، يف ترصف
استطراًدا ذكر مما باملقصود، له تعلق ال ما حذفت إنما شيئًا، املهم من أحذف
بعض لعبارات نقًضا أو مكرًرا أو نحوها أو اإللهيات من مسائل عىل ا ردٍّ أو
أحد كل طالع وإذا ذلك، نحو أو الفن يف كلية لقاعدة راجًعا وليس املناطقة،
وعر فإنه األصل؛ من يدركه مما أكثر املقصود منه استفاد املخترص هذا كتابي

واملنة. الحمد وهلل املأخذ صعب

عىل فنهم يبنون املناطقة أن ذلك مباحث؛ أربعة حول جملة الكتاب موضوعات وتدور
الذي والطريق الحد؛ هو التصور به ينال الذي فالطريق تصديق: أو تصور إما العالم أن

القياس. هو التصديق به ينال
فاألوالن موجبني، ومقامني سالبني؛ مقامني مقامات: أربعة إىل تيمية ابن ذلك ويرد
بالقياس؛ إال ينال ال املطلوب التصديق وإن بالحد إال ينال ال املطلوب التصور إن قولهم:

بالتصديقات. العلم يفيد القياس وإن بالتصورات العلم يفيد الحد إن واآلخران
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باألدلة إبطالها محاوًال بالنقد األربع الدعاوى هذه الدين تقي الشيخ ويتناول
العقلية.

بدل النقد، يف منهاجه عىل تيمية ابن عهد منذ سارت املنطقية الدراسات أن ولو
عظيًما. مبلًغا والرقي التجديد من الدراسات بهذه لبلغنا والتعمق، والتفريع الرشح

العلم ميادين فإن ماضية، أجياًال فات ما الجيل هذا شباب يتدارك أن وعىس
الشباب. جهود تنتظر والفلسفة

هوامش

والقحط. الجدب هي السنة (1)
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