 التعلم والتعليم -قــ ال أفالطون بأن النفس جوهر روحانً خالد تقبل العلم كما تقبل الجهل .وهً تنهل
العلم بواسطة العقــل المكتسب تلك الطاقة الواعٌـة ،المتحركة باستمرار حـول نواتها
العقـل الفطــ ري ،الذي نقشت على مرآة جوهره كل الحقائق البدٌهٌة ،التً بواسطتها
نفسر األشٌاء وهً غٌــر قابلة للتفسٌر.
وقــال سقراط :من لم ٌصبر على تعلــم العلم وتعبه صبر على شقاء الجهل وجموده.
وعلل ذلك بأن اكتساب العلم سمــو وارتفــاع ،وتعرٌج مـن منزلة فــً اإلنسانٌة إلـى
منزلة أعلى .وهذا ٌتطلب جهدا واعٌا صبورا ،ومعرفــة دقٌقة بالهدف ،والسعً ألٌه
مــن طرٌقه ال مــن طرٌق آخــر .أمــا الجهــل فهو انتكـاس وارتكـاس ،إنــه هبــوط
وانسفال ،وراحــة وإباحـ ة ،ولهذا نفر أكثر الناس من طلب العلم المقرون دائما وأبدا
بالتوازن والعدالة والعفة والترفع عن الشهوات وهنا علٌنا أن نمٌــز بٌـن العلم ،الذي
هو فً حقٌقته علم بقوانٌن الطبٌعة ومنطق العقل ،والفضائـل البرهانٌــة ،والحقـائــق
الكلٌـة المجـردة ،ومعرفـــة بقـواعــد اإلستقـــراء القٌـــاس واإلستنتاج ،وبٌـن التعلم
بمعنى تخزٌـن المعلومات الجزئٌــة للحصول علــى شهادة جامعٌة ،تخــول صاحبها
الحصول على وظٌفة ٌعتاش منها ال أكثــر وال أقــل.
قـــال أرسطو :كل لــذة إذا بــولغ فــً اشباعها إنقلبت إلــى ضدها وانبثق شـرها من
خٌـــرها إال لــذة المعرفــة كلما ازداد صاحبها منهــا ازداد شوقــا لهــا ولهفــة علٌها
واكتملت سعادتــه بها.
وقــال األصمعً :تعلموا األدب وإن لــم ٌنالكم حظ فً الدنٌا ،فألن ٌذم فٌكم الزمــان
أحسن من أن ٌذم بكم.
وإن ننسى ال ننسى قـول النبً الكرٌم :طلب العلم فرٌضة علــى كل مسلم .وقـال هللا
تعالى فً كتابـه العزٌــز :قـل ربً زدنً علما .وهــو أكبر تضرع تضرعه اإلنسان
لربــه .فلم ٌطلب منـه ذهبـا وفضة وال جاهــا وبنٌن ،بــل علمــا بالماهٌات ومعرفــة
بالفضائل البرهانٌـة ،والحقائــق البدٌهٌة األزلٌة ،المتجسدة فـً منطق العقل وقوانٌـن
الطبٌعة.
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وكمـال العلم أن ال ٌكـون رغبة فـً التعلم فقط ،بــل حرصا على التعلٌم أٌضا .فــأي
قٌمة لنــور ال تبصره األعٌن ،ولحالوة ال تتذوقها األلسن ،أو لثٌاب ال تستــر عورة،
أو لشراب ال ٌروي مــن ظمأ.
قــال النبً الكرٌم :مــن علم علما فكتمه ألجمه هللا ٌـوم القٌامة لجاما مــن نـار .وقال
اإلمـام الحسن بن علً :زكاة العلم تعلٌمه .ولكن القــول الفصل مــا ورد فــً الكتاب
العزٌز ،قال تعالى :وإذا أخذ هللا مٌثاق الذٌن أوتوا الكتاب لتبٌننه للناس وال تكتمونه.
وهذا ٌــدل أن مبــدأ األمــر بالمعروف والنهً عــن المنكــر .هــو حض الناس على
المعرفــة ،التً تتجسد عمال صالحا على أرض الواقع اإلجتماعًٌ ،ساهم فً تطوٌر
الجماعات وارتقائها .والنهً عــن المنكر هــو تحذٌــر مــن الجهل الذي ٌنتــزع من
اإلنسان هوٌته اإلنسانٌة ،لٌعٌده إلــى صلصال ترابه التافه ،الذي ٌجعله مذبذبا ال هو
باإلنسان السوي وال هو بالحٌوان األعجم.
قـــال النبً الكرٌم :الناس عالم ومتعلم وما سواهما همج .وقــال اإلسكندر المقدونً:
إنً أعظم معلمً أكثــر من أبــً ،ألن أبً سبب حٌاتً الفانٌة ،ومعلمً سبب حٌاتً
الباقٌــة.
ولقد اتفق جمٌع الحكماء واألنبٌاء ،أن رأس المعرفة هً اإلقرار بوجود هللا تعالى ثم
تنزٌهـه عــن صفات المخلوقٌــن .فهــو ال تحٌط بــه العقـــول واألفهــام ،وال السنٌن
واألعــوام ،ولٌس كمثله شًء.
قـــال اإلمام علً بن أبــً طالب :ما ٌتصدق رجل بصدقة أفضل من علم ٌنشره بٌن
الناس .وقــال النبـً الكرٌم :وقروا من تتعلمون منه ووقروا من تعلمونه ،ففضل من
ٌأخذ كفضل من ٌعطً.
واتفــق الحكماء واألنبٌاء أٌضا ،أن اإلنسان كائـن إجتماعــً بالفطــرة .وأن ثقافــات
المجتمعات المختلفــة وعلومهــا ودٌاناتها ،تتفاعــل مــع بعضها إٌجابٌــا لما فٌه خٌر
البشرٌة جمعــاء .ولهذا كان شعــار اإلسالم السالم علٌكم .ألن التفـاعل اإلٌجابــً ال
ٌكون إال بالمسالمة واإلنفتاح والحوار ،واعتبار قوانٌـن العقــل شاملة لجمٌع البشــر،
وال ٌختص بها شعب دون شعب ،فنحن العـرب أخذنــا مـن حكمة الٌونان وعلومهم،
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كما أخذنا من حكمة الفرس وآدابهم ،كما أخذنـا من قوانٌن الرومان وشرائعهم .وكما
نأخذ الٌوم من علوم الغرب والشرق وتقنٌاتهم وتجاربهم الناجحة فً بناء المجتمعات
التــً تحترم قوانٌــن العقــل ونوامٌس الطبٌعة ،نحــن كما قــال غاندي :نفتح نوافــذ
بٌوتنا لتهب علٌها رٌـاح الحضارات من كل اإلتجاهات .ولكننا ال نسمح ألي رٌح أن
تقتلعنا مــن جذورنا.

كمال يوسف سري الدين
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