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-العقـل والجهـل  -  

م.ــً أحسن تقوٌــد خلقنا اإلنسان فـز: ولقــه العزٌــً كتابــى فـال تعالـــق  

ر هذا الوجود ــه جوهــو غرض الباري من جمٌع مخلوقاته. إنــوذلك ألن اإلنسان ه

ن ـل قوانٌــل نفسه وٌعقــادر أن ٌعقــن الوحٌد القــوغاٌته ومحجته البٌضاء.ألنه الكائ

الطبٌعة وٌعقل معنى هللا على قدر منزلته فً هللا. وٌعقل أمر هللا العقل الفعال محرك 

ٌ  ــر شؤون األنفس واألرض والسموات. فالعقــالمتحركات ومدب ود ــذا الوجـد هــل س

ة ــة علـاه الفالسفــان لوغوس وسم  ــاه الٌونــرة بٌكاره وسدرة منتهاه، سم  ــونقطة دائ

ً تطلع على األفئدة.ــدة التــار الموقــاه النــسم   البعضوالعلل.   

ف األسالف العق د ــوال وعمال. أي تحدٌــر األشٌاء قــه الوقوف عند مقادٌــل بأنــعر 

دا عن الخواطر ــه وال غموض. بعٌــا ال لبس فٌــودها واضحا جلٌـاألشٌاء لٌغدو وج

 كان ٌقصده سقراط عندما كان ٌقول، ً واألحالم. وهذا بالضبط ماــواألوهام واألمان

رن ـان منذ القــد أدرك فالسفة الٌونــم. ولقــاس عندما تتكلمون حددوا ألفاظكــأٌها الن

د األلفاظ والمعانً بدون علم المنطق فابتكره أرسطو ـه ال ٌمكن تحدٌــأن الرابع ق.م.

وم.ـــا لكل العلـوجعل منه مٌزان  

ل: ما اكتسب ابن آدم أفضل من عقل ٌهدٌه إلى هدى ـلعقال النبً الكرٌم فً مدح اــق

ر العقل ألضاء عتمة اللٌل. وإن ننسى ن سٌنا: لو صو  ــبــال إن ردى. وقــه عأو ٌرد  

ه المتنبً:ــال ننسى ما قال  

ن اإلنسانــى شرف مــى إلــأدن ى ضٌغمــان أدنــوال العقول لكــل   
 

  ٌ وا أن بالعقل نكتسب ـل واألدب فقالــوالعلم وبٌن العقل ــن العقــز الفالسفة بٌــولقد م

ا ــردة، والبدٌهٌات المنطقٌة. أمـوم اإللهٌة، والكلٌات المجــل البرهانٌة، والعلــالفضائ

ً ــا فــن حركاتهــات المحسوسة بمسٌرة تقنٌاتها وقوانٌــة الجزئٌــو معرفــم فهــالعل

ات ــة الجزئٌــر. حتى إذا وصلت معرفــافـوالتنل ــواصـاج، والتــدمـار واإلنـاإلنشط

وا أن األدب هو معرفة ـال. وكذلك قالــعقى الكلٌات المجردة أصبحت ــالمحسوسة إل
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ً التعامل مع نفسه وفً ــا فـادال إٌجابٌـا عــه إنسانــً تجعل منـسلوكٌات اإلنسان الت

انضباط تصرفاته حسب قواعد ً بالغة لغته أو فً ــن. سواء فــل مع اآلخرٌــالتعام

وا أن ـال. وقالــه إلى مرتبة الحكمة أصبحت عقــى إذا وصلت آدابــعلم األخالق. حت

ل بحاجة إلى آداب تجسده واقعا ـل. والعقــو العقــل ٌرشده هــى دلٌـة إلــاألدب بحاج

ل: بلوغ ـل حتف. وقٌـر، واألدب بال عقـل بال أدب فقــل: العقــإجتماعٌا ملموسا. فقٌ

عاقل بال أدب كفارس  ـوا أٌضا:ى الهلكة. وقالــل إشراف علــشرف المنزلة بغٌر عق

ل واألدب كالروح والجسد. فالعقل روح األدب واألدب جسد العقل. ـبال سالح. والعق

وه أٌضا بالتقوى. والتقوى كما قال الرسول الكرٌم، ـل باألدب ربطــوكما ربطوا العق

ى أن تتصرف ــً نفسك بمعنــً اآلخرٌن. أن تتقٌه فــك وتتقٌه فأن تتقً هللا فً نفس

ر بالمعروف والنهً عن المنكر. وأن تتقٌه فً اآلخرٌن بمعنى ــحسب إرشادات األم

ك.ـً أقوالك وأعمالك وأحكامــأن تكون عادال ف  

، ن بال عقل، ومال بال بذلــة تذهب ضٌاعا، دٌــً: ثالثــن علــال اإلمام الحسٌن بــق

ال وصل.ـوعشق ب  

قال الزهري: إذا أنكرت عقلك فاقدحه بعاقل.  ،بمصاحبة العقالء ل ال ٌكون إالــوالعق

فعدو ذو عقل أبقى علٌك وأرعى من الصدٌق الوامق األحمق، فطبٌعً أن ٌكون شبه 

ان ـاعد. ولذلك كــر، وتقرٌب ما تبــو جمع ما تنافــه. والغرٌب هــالشًء منجذب إلٌ

ة ــل بخشونــال الحسن البصري: العاقــى قــن صحبة الجهال حتــٌتبرمون مالعقالء 

ر:ــال الشاعــن العٌش مع السفهاء. وقــالء، أسر  منه بلٌــالعٌش مع العق  

 

رهــه صروف دهــدارت علٌ ذيــل الـل ذو الجهـلم ٌب   
درهـــل ٌزري بقـــن جاهـــم  

 
 

هـــــى لـــة أشجـــــــببلٌ  

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

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 


