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مفهوم العرض والجوهر يف فلسفة أيب بكر الكندي
العامين
ُ
�سيف الوهيبي

مل ي�أل �أبوبكر الكندي جهداً يف تف�سري وحتليل فكرة الذرة التي �شغلت العامل منذ القدم يف واحدة من �أهم النظريات الفل�سفية التي نادى بها فال�سفة اليونان ومثلهم
الهنود والإغريق وطائفة اجلانيا وال�سوتر انتيكا وغريهم ،وليلحقنا ال�شيخ العامل �أبوبكر �أحمد بن مو�سى الكندي ال ُعماين النزواين بركب الفل�سفة والتي الزمه فيها
مفكرو امل�سلمني بني م�ؤيد ومعار�ض ومُ�صحح ومقارب.
ه��ذا ما تناوله الكاتب ال ُعماين عبد اهلل املعمري يف مقال له
مبجلة الت�سامح عنوانه «املذهب ال َّذ ّري الكالمي عند �أبي بكر
الكندي العماين» .و�سنلخ�صه على النحو الآتي:
منيل ب��احل��رف هنا على بقعة من�سية م��ن ال�ت�راث ال�� ُع��م��اين،
تخطى فيها ال��ك��ن��دي ع���وامل ك��ث�يرة يف ال��ك��ون و ُب��ن��ي��ت��ه وا���ص��ف��اً
�إياها �-أي اجلواهر يف الكون -بالأجزاء الدقيقة غري القابلة
لالنق�سام ،و�أن اهلل هو خالقها ومعدمها ملّا ينتهي هذا الكون،
وهي حمدودة معدودة ،غري قابلة للزيادة والنق�صان ع ّما هي
عليه ،وباجتماع هذه الأجزاء تتكوَّن موجودات العامل.
ويتبنى الفقيه ال��ك��ن��دي ال َّت�صور ال���ذري ل��ل��وج��ود م��ن منظور
�إب��ا���ض��ي م�شرقي يف كتابه اجل��وه��ر املقت�صر ،ي��ق��دم فيه ك�شفاً
تف�صيلياً ع��ن ق�����ض��اي��ا تتعلق ب��امل��ذه��ب ال����ذري م��ث��ل اجل��وه��ر،
واجلوهر الفرد ،وال َع َر�ض ،وعالقة اجلوهر بال َع َر�ض ،ثم يُق�سم
الأعرا�ض ويعددها ومييزها مبراتبها الأربعة� ،أما الأج�سام يف
الكون فيثبتها الكندي وفق ر�ؤية هند�سية �صريحة تتكون من
ثالثة �أعرا�ض و�ستة �أو �أربعة جواهر �أو ثمانية جواهر وثالثة
�أعرا�ض ،هذه اجلواهر والأعرا�ض تقع عليها القدرة.
اجلوهر (اجلوهر الفرد) ،العر�ض
ي���ؤك��د ك��ت��اب اجل��وه��ر املقت�صر على ال�� َّن��ظ��ر �إىل م��ادي��ة العامل
باعتباره مكوناً من �أج��زاء دقيقة قابلة لالنق�سام حتى ت�صل
�إىل ج��زء غري قابل لذلك ،ي�سمى باجلوهر �أو اجلوهر الفرد
وه��ي الأج����زاء ال��ت��ي ال ت��ت��ج��ز�أ وال تنق�سم ،لي�س لها ط��ول وال
عر�ض وال عمق ،واجلواهر يف �أ�صلها متماثلة ،ويذكر الكندي
و�صفاً لها يف كتابه (ف�أول اجلواهر اجلوهر الواحد ،وهو عند
ال ُعلماء مبنزلة النقطة التي ال طول لها وال عر�ض وال عمق،
�إن اجلواهر لي�ست �أجنا�ساً خمتلفة ،بل كلها متماثلة يف �أنف�سها،
ف�إمنا تختلف �أحوالها التي ال يرجع �إىل ذواتها)� ،أما قا�سمها
الوحيد فهو اهلل ،ف��اهلل خالق ه��ذه الأج����زاء ،وه��و مُعدمها ملّا
ينتهي هذا الكون� ،أما الأعرا�ض فهي خ�صائ�ص هذه اجلواهر
التي هي الأج�سام ،وبالتايل ف���إ َّن تنوع هذه الأج�سام ناجت عن
تنوع �أع��را���ض��ه��ا ،فاخل�صائ�ص م��ن ل��ون وطعم وط��ول وع ْر�ض
وارتفاع وحركة و�سكون هي الأعرا�ض التي تنق�سم �إىل ثالثة
�أق�����س��ام ،ي�صنفها الكندي بقوله (�إ َّن الأع��را���ض لي�ست بجن�س
واح��د ،بل هي �أجنا�س كثرية ،ففيها املُتماثل ،وفيها املختلف،
وفيها املت�ضاد).
عالقة اجلوهر بال َع َر�ض
�أينما توجد اجلواهر وجِ دت الأعرا�ض والعك�س لي�س �صحيحاً،

ف��ع�لاق��ة الأول ب��ال��ث��اين ح��ت��م��ي��ة� ،أم����ا ع�لاق��ة ال���ث���اين ب����الأول
ف�سببية ،فاحلياة �سبيلها الب�صر وال�سمع واللم�س وال��ت��ذوق
وال�شم وغريها ،وقِ�س على ذلك من �صنوف الأج�سام �أو �أ�شياء
ال��ك��ون ،يقول الكندي(الأج�سام من ن�سق ّ
معي من اجلواهر
والأع���را����ض ،وعندما تت�ضام ه��ذه م��ع بع�ضها تكون الكائنات
بح�سب خ�صائ�صها الهند�سية ،فكل كائن له خ�صائ�صه التي
تختلف عن الآخ��ر ،وكل نظام هند�سي من الأن�ساق «الأج�سام
املتكوِّنة من اجلواهر والأعرا�ض» يرتاكم بع�ضها ليك ّون كائنها
املكتمل ،وكل مرحلة لها خا�صيتها التي ت�ضاف �إليها �أعرا�ضها
التي ال توجد يف �سابقتها).
مراتب الأعرا�ض
�صنف الكندي الأعرا�ض على �أ�سا�س ي�سمح فيها بالظهور من
مراتب اجل��واه��ر وتنتهي بالأج�سام ،من خ�لال �أرب��ع��ة مراتب
وه���ي :ال��رت��ب��ة الأوىل ،رت��ب��ة احل��رك��ة وه��ي خمت�صة باجلوهر
الواحد ف�صاعداً لتحيزه ،الرتبة الثانية ،يف الأعرا�ض املُخت�صة
باجلوهرين ف�صاعداً ونقت�صر منها على االجتماع واالفرتاق،
فهذان ال َع َر�ضان ال يت�صف بهما �إال اجلوهران ف�صاعداً ،الرتبة
الثالثة ،يف الأع��را���ض املُخت�صة باجل�سم ويقت�صر منها على
احلياة ،فال يجوز �أن يو�صف بهذا العر�ض �إال الأج�سام فح�سب،
الرتبة الرابعة ،يف الأعرا�ض املُخت�صة باجل�سم مع وجود احلياة
والعقل ونقت�صر منها على اجلهل والعلم فال يت�صف بهذين
العر�ضني �إال كل ج�سم حي عاقل.
ول��و الحظنا ت��ن��وع الت�سلل ال��ع��ددي للجواهر م��ن خ�لال هذه
ال ُرتبّ ،
لتبي لنا تنوع الأ�شياء يف هذا العامل الوا�سع ،وهو ما
يهيئ ظهور الأج�سام مبا هو عليه من بِناء ،فكيف هو اجل�سم؟.
تك ّون الأج�سام
يربط الكندي اجل�سم بثالثة �أعرا�ض يف قوله (واجل�سم عبارة
ع��ن ج��واه��ر جمتمعة اج��ت��م��اع��ا ي��وج��د ف��ي��ه ال��ط��ول وال��ع��ر���ض
والعمق)� ،إذ يزيد حجم اجل�سم كلما زاد عدد اجلواهر ،ويتكون
اجل�سم من اجتماع اجلواهر ،فقيل يبد�أ بجوهرين ف�صاعدا،
�أما ر�أي الكندي فذهب حتى الثمانية ب�شرط حتقق الطول وهو
اخل��ط ،وال��ع��ر���ض وه��و ال�سطح ،والعمق ال��ذي ميثل ال�سطوح
املتعامدة ،ولها قواعد مثل(�إن وجدت هذه اجلواهر الثمانية
على خ��ط واح��د ،مل تكن ج�سما) بحيث متثل ثمانية جواهر
وعر�ض واحد فقط يف مثل هذه احلالة ،ومثال �آخر على تك ّون
اجل�سم ال�����ص��ح��ي��ح(�إذا ان�ضاف �إىل اجل��وه��ري��ن ج��وه��ران �صار
على قول بع�ضهم خطني ،واخلطان �إذا ات�صال فهما �سطح لهما

ط��ول وعر�ض وال عمق ،ف���إذا ات�صل بال�سطح �سطح من �أع�لاه
�صار طوي ً
ال للخط الأول عري�ضاً للخط الثاين عميقاً الت�صال
�سطح ب�سطح ،وهذا هو اجل�سم) ،فقد تكون اجل�سم كام ً
ال من
ثمانية جواهر وثالثة �أعرا�ض.
القدرة
يق�سم الكندي القدرة �إىل اعتبارين بني عام وخا�ص� ،أما الأ َّول
ّ
ف��ه��و يتعلق ب��اجل��وه��ر وال�� َع�� َر���ض دون ث��ال��ثٍ ل��ه��م��ا ،غ�ير �أنهما
يت�أثران بفعل القدرة بحيث متار�س عليهما فعلني هما الإيجاد
والعدم فـ(القول يف ت�أثري القدرة يف املقدور ال يعدو معنيني:
�إيجاد معدوم �أو �إع��دام موجود ،ال نعلم ثالثا ت�ؤثره القدرة يف
غ�ير هذين املعنيني)� ،أم��ا االعتبار ال��ث��اين وه��و اخل��ا���ص ،فهو
�إ���ش��ارة �إىل معني ،ه��ذا املعني ينق�سم �إىل ثالثة �أق�سام ،وهي:
ال��واج��ب واملمكن وامل��ح��ال ،والأول ما ك��ان (مقطوعاً بكونه ملا
قامت الداللة عليه ب�أنه كائن من العقل �أو ال�سمع من الكتاب �أو
ال�سنة �أو الإجماع ،كيوم البعث واحل�ساب والثواب والعقاب وما
�أ�شبه ذلك ،فقد �سمى املتكلمون ما كان بهذه ال�صفة واجباً� ،أي
مقطوعاً بكون ال يدخل الإمكان على غري كونه) ،و�أما املمكن
فهو (�أن يكون جمهو ًال فقد خفي علينا �أنه يكون �أو ال يكون؛
�إذ مل تق�ض الداللة من الكتاب وال من ال�سنة وال من الإجماع
ب�أ ّنه يكون �أو ال يكون ،مع �إمكان كونه من طريق العقل ،فهذا
�ضرب ي�سميه املتكلمون ممكناً) ،و�أما املحال فهو املقطوع ب�أ ّنه ال
يكون البتة ،وهو نوعان حمال عقلي كاجتماع الأ�ضداد ،وحمال
�سمعي كخروج �أهل اجلنة �أو ال َّنار منها).
يخل�ص ال��ك��ن��دي ،ان��ط�لاق��اً م��ن ج��ان��ب مهم م��ن ج��وان��ب علم
الكالم الإبا�ضي امل�شرقي ،يف فل�سفته عن بنية الكون ،م�ستعيناً
بعدد ال ب�أ�س به من العلماء املتقدمني نذكر منهم �أب��و املنذر
ب�����ش�ير ب��ن حم��ب��وب ،وغ�يره��م م��ن مُ��ف��ك��ري امل�����س��ل��م�ين ،ال��ذي��ن
تباينوا بني �إثبات اجل��زء ال��ذي ال يتجز�أ وبني �إنكاره ،لكن ما
ُييز فل�سفة الكندي هي و�ضوح الر�ؤية وب�ساطتها وح�صرها،
والأهم من ذلك كله �أ ّنه ترك لنا �إرثاً فل�سفياً عميقاً ،قلما جتد
له مثيال يف ال�تراث العماين ،وبالرغم من اتهام الكندي من
قبل بع�ض ال��ف��رق وحم��اول��ة توجيه التهم �إل��ي��ه ،مثل زعمهم
د�س بع�ض املُغالطات الكالمية� ،إال �أن الكتاب ي�شري
ب�أنه يحاول ّ
لق�ضية فل�سفية ال تخلو من اجلدل ،وفيه رد علمي ملن حاول
معار�ضته مدعِماً فل�سفته بدالئل كالمية مقنعة.
saif.alwahaibi15@gmail.com

