
جنبالط كمال فكر في الثوابت

والترابط التضامن وریحان المحبة وروح علیكم الحقیقة سالم

. الرفاق ، األصدقاء ، األخوة الكرام األھل
لقوانینھ ویخضعھ الكون ھذا نظام یضبط فاعال روحانیا جوھرا العقل كان البدء منذ
بالعقل موجود ھو ما یخرج منفعال روحانیا حوھرا النفس كان البدء ومنذ . السببیة
یجسد والنفس العقل بین سفیرا الكلمة كان البدء ومنذ . بالفعل الوجود الى بالقوة
عمال متسمى وتتجسد فكرا متسمى تنطق التي الكلمة ، النفس ومشیئة العقل ارادة
، الحرف من المعنى بمنزلة ، الناسوت من الالھوت بمنزلة العمل من الفكر یكون
الواقع أرض على انسانیا ودما لحما تتجسد عندما عظمتھا مجد الى الكلمة وتصل

االجتماعي
یرى ، بھم وینفل باالخرین یفعل اجتماعیا كائنا اال تصوره یمكن ال االنسان ألن

. ذاتھ مرآة على وجودھم اآلخرون ویرى اآلخرین مرایا على وجوده
الحزب میثاق في وحسده االنسان جوھر ورفاقھ جنبالط كمال المعلم فھم ھكذا

عبر دائما بھ المتصلة العقل على المنفتحة للكلمة تجسید انھ . االشتراكي التقدمي
عمال المحسوس الواقع في وجودھا عن والمعبرة والعرفان المعرفة قدس روح

. للمریض والدواء للعاري والثوب للجائع الخبز یعطي انتاجیا
والتطور والعمل العلم في االنسان حق ترعى مؤسسات تتجسد التي الكلمة

واالرتقاء
، المفھوم ھذا یستلھمان االشتراكي التقدمي الحزب ومیثاق بأكملھا المعلم وأفكار
سماه الذي األلوھة فیض من انطلق نوراني قبسُ ألنھ والنھایة الغایة ھو فاالنسان
في االبداعیة وارادتھ الحر وعیھ یمارس الذي القبس ھذا . الكونیة بالطاقة شاردان
كرامتھ خدمة وفي االنسان ھذا سعادة خدمة في شيء كل . المادة جسد ودم لحم
المثمر العمل في سعادتھ ، المحسوس جانبھ في المجتمع ابن االنسان ، وتطوره

. العامة المصلحة ترعى التي والمؤسسات العادلة والقوانین
مستقیم، صراط على الیھ لینجذب دوما یسعى هللا ابن الروحاني جانبھ في وھو

. الوجود نظام تضبط التي بقوانینھ الكلي عقلھ
الحریة كانت الحرة والممارسة الحر االختیار على القدرة إال لیس العقل أن وبما
وال ، مسوؤلیة ال حیث حریة وال ، حریة ال حیث عقل ال اآلخر ووجھھ العقل توأم
كفرد حرا یكون أن یجب اجتماعي كائن أنھ االنسان فقدر . مجتمع ال حیث شيء
ثم ، اجتماعي ككائن وجوده لیحقق كفرد عاقال یكون أن ویجب . عاقال ولیكون
. والعدالة والجمال والخیر الحق في التألھ مرحلة الى لیصل الكمال في یعرج

مقدار على بھا ننتفع معاد زاد المعلم لنا تركھا ومحاضرات مقاالت عدة زبدة ھذه
التوفیق یحالفنا أن وعسى ، صاحبھا وارادة عقل مقدار على ال واراداتنا عقولنا

، االجتماعي االنسان ، الفرد االنسان . ثالثة أبعادا االنسان أعطى المعلم أن فنقول
. الكوني واالنسان



جسده یحتوي الالمتناھي الكون لھذا صغیرا مجسما المعلم إعتبره الفرد االنسان
كثیف جسد فھو ، قاطبة الكون منھا یتركب التي للعناصر المئویة النسب نفس على
الجسد ھذا نرى ولھذا ، والتحلل والنمو والصغر الكبر في الصیرورة لقانون یخضع
فإذا فیھا یعیش التي البیئة في المركبة العناصر توازن على یطرأ تغییر بأي یتأثر

نسب واختلطت بلد أو قارة أو كوكب أو مجرة أي في تغییر أي جنبالط یرأي طرأ ما
وتركیبة الكون جسد مع مستمر تناغم في ألنھ یتأثر البشري فالجسد ، المعادالت
بأسبابھا النتائج تربط قوانین في یضبطھ كلي عقل یدیره الكون وكما ، عناصره
وھذه ، نظامھ وحافظة وجوده جوھر ھي عاقلة نفسا یملك الفرد االنسان كذلك

، قوانینھ مع وتتناغم الیھ وتنھد الكلي العقل األعلى بمثلھا تتشبھ ما بقدر النفس
وسعادتھا العاقلة النفس فشرف .. والسوؤدد والكرامة السعادة من تصیب ما بقدر
والطبیعة العقل قوانین مع والتناغم المعرفة تحصیل من ومزید الوعي من مزید في
فالعقل . والحریة العقل بین یربط ھیجلي ھیروقلیطي جدلي وبفكر جنبالط ولكن ،

موجودا یكون أن یستطیع وال بالقوة موجود أي عاجزا كان مریدا یكن لم إذا
إكراه دون حرا اختیارا ھذه أو الشيء اختیار على القدرة إال لیست واإلرادة . بالفعل

الجبریة واإلدیولوجیات الفلسفات أنواع كل یرفض جنبالط ولذاوجدنا ، إجبار أو
اإلنسان بسلوكیة تتحكم فوقیة قوة أنھ أساس على القدر وفكرة الشمولیة اآلحادیة
على اإلنساني التصرف فعل ردة إال لیس جنبالط برأي فالقدر ، خارجھ من وتوجھھ

. لك یكال تكیل الذي بالكیل المسیح السید قال كما تماما المجتمع رض أ
سلبا بھم ویتأثر اآلخرین في یؤثر بالفطرة إجتماعي كائن أنھ لإلنسان الثاني البعد
كیان ھو بل عددیا یتراكمون أفراد مجموعة لیس جنبالط برأي والمجتمع ، وإیجابا

فتفاعل ، توحیدي وحدوي بطابع تعددھم رغم األفراد یطبع جماعیا عقال یملك
كینونة لھ واحد عضوي نسیج الى متراكم عددي كم من یحولھم وتناغمھم األفراد
المتناسقة الصوتیة النغمات اآلف مجموعة ھو اللحن فكما ، المجتمع إسمھا واحدة

المجتمع یكون ھكذا المتنافرة الصوتیة النغمات اآلف مجموعة ھو والضجیج
المتخلف والمجتمع ، واآللھة البشر آذان یشنف موسیقیا لحنا الحي الحضاري

. األھداف وتشرذم المصالح تضارب عبر والتناقض االزعاج یولد ضجیجا الظالمي

حدثنا الذي والعدل الكفایة مجتمع ھو أفراده بنفحات المتناسق اللحن المجتمع ھذا
خیرات توزیع ومجتمع الریعي االقتصاد ال االنتاجي االقتصاد مجتمع ، جنبالط عنھ
الحادة الطبقیة الفوارق العدالة ھذه تلغي حیث األفراد جمیع بین بعدالة الالنتاج

. ووطنھ مجتمعھ الى المواطن عند انتماء شعور وتقوي
عبر نفسھ یخلق اإلنسان وشعاره العمل یقدس مجتمع ، والعدل الكفایة مجتمع
فرحا العمل یصبح ولذا . نوعھ كمال بإتجاه ویطوره الخلق ذلك ویجدد العمل

إعملوا دائما یقول جنبالط كان . اللعب الطفل یمارس كما العامل یمارسھ وغبطة
. نقمة ال نعمة العمل یصبح عندھا وغبطة بفرح تلعبون كأنكم

دیمقراطیة إنھا ، طبیعي إنتخاب بل عددیة دیمقراطیة لیست جنبالط برأي والعدالة
: الشاعر فیھا قال التي الغوغائیة الجماھیر دیمقراطیة ال الواعیة النخبة



علیھا ازور وانطلى فیھا البھتان أثر
أذنیھا في عقلھا ببغاء من لھا یا

العدالة فعالقة ، برودة یثمر والثلج دفئا تثمر النار كما فضیلة تثمر العدالة ھذه
ال . واحدة لحقیقة وجھان إنھما بمائھ والورد بطیبھ البنفسح كعالقة بالفضیلة
أخرج قد جنبالط یكون وبھذا . فضیلة ال حیث عدالة وال عدالة ال حیث فضیلة
تشتھي ال تزني ال تقتل ال ، الدینیة الطریقة على الحصري إطارھا من الفضیلة

، اآلخرین أعمال مع یتناسق عملك دع اإلجتماعي بمعناھا الفضیلة الى جارك إمرأة
إحترم اآلخرین سعادة من جزءا سعادتك إعتبر اآلخرین أفكار مع تتناغم أفكارك دع

. المقدسة واألعراف التقالید إنھا العام المجتمع عقل صاغھا التي القوانین
لحقیقة وجھان والرذیلة الجھل یغدو واحدة لحقیقة وجھان والفضیلة العدالة وكما
یعطي مما أكثر المجتمع من اإلنسان یأخذ أن معناه والظلم الظلم ھو فالجھل واحدة
المصالح ھو جامع یجمعھا ال التي المتناقضة المتضاربة األفراد أعمال والرذیلة

. للمجتمع العلیا
كونیة رحلة تبدأ التي الكوني االنسان بعد ھو جنبالط عند الثالث اإلنسان بعد
فالطائفة فالقبیلة باإلسرة ابتداءَ الضیقة للجماعة سابق ھوى أي من قلبھ بإفراغ
ال الكوني اإلنسان ، شمولیتھا في الثابتة العقلیة الحقیقة حساب على فالقومیة
تجسید ھي التي الحقیقة ، وجمالھا وخیرھا عدالتھا ببھاء الحقیقة إال یھوى

الثابت حب إنھا ، بإستمرار المتحرك الحسي العالم ھذا في الثابتة الوجود لنوامیس
العقل حب ، والتحلل التركیب لعبة في الخالد السرمدي حب ، المتحرك لعبة في

یؤمن الذي اإلنسان ھو الكوني اإلنسان . الجزئیة العقول مرایا على تألقھ في الكلي
المشتركة القواسم ھي البشر جمیع عقول علیھا فطرت بدیھیة حقائق ھناك بأن
بھ خاصة فلسفة جنبالط ابتدع ھنا . الممیزة خصائصھ البشري النوع تعطي التي

والتكافل التضامن ومع الفرد اإلنسان صعید على الحریة مع فھو كمالھا ذروة بلغت
الشمولیة العولمة ومع المجتمع اإلنسان صعید على والتربیة االقتصاد وتوجیھ

متناقضة غیر جمیعھا العناصر وھذه الكوني اإلنسان صعید على والتفاعل واإلنفتاح
الى إكتملت أن بعد الدائرة وتعود . واحدة سلسلة في حلقات ھي بل ، بعضھا مع
. الوجود ھذا منتھى وسدرة والنھایة الغایة ھو الذي اإلنسان الى البیكار نقطة
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