 العقـل والجهـل -قـــال تعالـى فــً كتابــه العزٌــز :ولقـد خلقنا اإلنسان فــً أحسن تقوٌــم.
وذلك ألن اإلنسان هــو غرض الباري من جمٌع مخلوقاته .إنــه جوهــر هذا الوجود
وغاٌته ومحجته البٌضاء.ألنه الكائــن الوحٌد القــادر أن ٌعقــل نفسه وٌعقــل قوانٌـن
الطبٌعة وٌعقل معنى هللا على قدر منزلته فً هللا .وٌعقل أمر هللا العقل الفعال محرك
المتحركات ومدبــر شؤون األنفس واألرض والسموات .فالعقــل سٌــد هـذا الوجــود
ونقطة دائــرة بٌكاره وسدرة منتهاه ،سمــاه الٌونــان لوغوس وسمــاه الفالسفـة علــة
العلل .والبعض سمــاه النــار الموقــدة التــً تطلع على األفئدة.
عرف األسالف العقــل بأنــه الوقوف عند مقادٌــر األشٌاء قــوال وعمال .أي تحدٌــد
األشٌاء لٌغدو وجـودها واضحا جلٌــا ال لبس فٌــه وال غموض .بعٌــدا عن الخواطر
واألوهام واألمانــً واألحالم .وهذا بالضبط ما كان ٌقصده سقراط عندما كان ٌقول،
أٌها النــاس عندما تتكلمون حددوا ألفاظكــم .ولقــد أدرك فالسفة الٌونــان منذ القـرن
الرابع ق.م .أنــه ال ٌمكن تحدٌـد األلفاظ والمعانً بدون علم المنطق فابتكره أرسطو
وجعل منه مٌزانـا لكل العلـــوم.
قــال النبً الكرٌم فً مدح العقـل :ما اكتسب ابن آدم أفضل من عقل ٌهدٌه إلى هدى
أو ٌرده عــن ردى .وقــال إبــن سٌنا :لو صور العقل ألضاء عتمة اللٌل .وإن ننسى
ال ننسى ما قالــه المتنبً:
أدنــى إلــى شرف مــن اإلنسان

لــوال العقول لكــان أدنــى ضٌغم

ولقد مٌــز الفالسفة بٌــن العقــل والعلم وبٌن العقــل واألدب فقالـوا أن بالعقل نكتسب
الفضائــل البرهانٌة ،والعلــوم اإللهٌة ،والكلٌات المجـردة ،والبدٌهٌات المنطقٌة .أمــا
العلــم فهــو معرفــة الجزئٌــات المحسوسة بمسٌرة تقنٌاتها وقوانٌــن حركاتهــا فــً
اإلنشطـار واإلنـدمــاج ،والتـواصــل والتنـافــر .حتى إذا وصلت معرفــة الجزئٌــات
المحسوسة إلــى الكلٌات المجردة أصبحت عقــال .وكذلك قالـوا أن األدب هو معرفة
1

سلوكٌات اإلنسان التـً تجعل منــه إنسانــا عـادال إٌجابٌـا فــً التعامل مع نفسه وفً
التعامــل مع اآلخرٌــن .سواء فــً بالغة لغته أو فً انضباط تصرفاته حسب قواعد
علم األخالق .حتــى إذا وصلت آدابــه إلى مرتبة الحكمة أصبحت عقــال .وقالـوا أن
األدب بحاجــة إلـى دلٌــل ٌرشده هــو العقــل .والعقـل بحاجة إلى آداب تجسده واقعا
إجتماعٌا ملموسا .فقٌــل :العقــل بال أدب فقـر ،واألدب بال عقـل حتف .وقٌـل :بلوغ
شرف المنزلة بغٌر عقــل إشراف علــى الهلكة .وقالـوا أٌضا :عاقل بال أدب كفارس
بال سالح .والعقـل واألدب كالروح والجسد .فالعقل روح األدب واألدب جسد العقل.
وكما ربطوا العقــل باألدب ربطـوه أٌضا بالتقوى .والتقوى كما قال الرسول الكرٌم،
أن تتقً هللا فً نفسك وتتقٌه فــً اآلخرٌن .أن تتقٌه فــً نفسك بمعنــى أن تتصرف
حسب إرشادات األمــ ر بالمعروف والنهً عن المنكر .وأن تتقٌه فً اآلخرٌن بمعنى
أن تكون عادال فــً أقوالك وأعمالك وأحكامـك.
قــال اإلمام الحسٌن بــن علــً :ثالثــة تذهب ضٌاعا ،دٌــن بال عقل ،ومال بال بذل،
وعشق بـال وصل.
والعقــل ال ٌكون إال بمصاحبة العقالء ،قال الزهري :إذا أنكرت عقلك فاقدحه بعاقل.
فعدو ذو عقل أبقى علٌك وأرعى من الصدٌق الوامق األحمق ،فطبٌعً أن ٌكون شبه
الشًء منجذب إلٌــه .والغرٌب هــو جمع ما تنافــر ،وتقرٌب ما تبــاعد .ولذلك كـان
العقالء ٌتبرمون مــن صحبة الجهال حتــى قــال الحسن البصري :العاقــل بخشونــة
العٌش مع العقــالء ،أسر منه بلٌــن العٌش مع السفهاء .وقــال الشاعــر:

دارت علٌــه صروف دهــره
مـــن جاهـــل ٌزري بقـــدره

لم ٌبـل ذو الجهـل الــذي
ببلٌـــــــة أشجـــى لـــــه

والعقــل فً ذروة كماله هو القدرة على ادراك الكلٌات المجردة التً سماها أفالطون
عالم المثل وسماها أرسطو الفضائل البرهانٌة أما المتصوفون فسموها نورا ٌقذفه هللا
فً صدر المنتجب فٌدرك المعقوالت إلهاما ولٌس اكتسابا.
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كمال يوسف سري الدين
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