
؟ جنبالط كمال كتب اقرأ لماذا

لعبة وراء الخالده الثبوتیة الجوھریة بماھیتھا المعرفھ یتوخى بفطرتھ االنسان كان لما
..... والمكان الزمان عبر المستمرة التمظھر

عمال النظریة للمعرفة تجسیدا ھي السعادة ان یدرك غریزةعقلھ بحساس االنسان كان لما
ذلك عند سعى ، متكاملة للمعرفھ نظریة ال حیث سعادة ال وان المجتمع ارض على تطبیقیا
ادرك المعرفة الى وبسعیھ ... الغایة السعادة الى یوصلھ الذي المستقیم الصراط النھا للمعرفة
المنطق ودلیلھ المحسوسات بعالم یصلنا الذي الحواس طریق : طریقین المحجة لھذه ان
( المحفوظ (اللوح المثل بعالم یصلنا الذي الصوفي وااللھام وقیاسا استقراءَ االستداللي

. وحلوال وشطحات واشراقا حدسا تأتي الكلیة الحقائق ویجعل
؟ جنبالط كمال كتب اقرأ لماذا : لسؤالي االول الجواب یمكن ھنا

ولما . المعرفة الى للوصول طریقي النھا عام بشكل الكتب قراءة احب بساطة بكل النني
الوقت من متسع لي العمرفلیس حقل في االجل ومحدود القراءة حقل في القدرة محدود كنت
في بیدي یأخذ أمینا دلیال تكون المھمةالتي اآلثار قراءة على اقبل ولذلك شيء كل لقراءة
وتشرب تأكل اللحم من كتلة ھو الذي االعجم الحیولن مرتبة من الفكري معراجي طریق
ولما . هللا قلب في ویحل قلبھ في هللا یحل الذي المستنیر االنسان مرتبة الى ألتسامى وتنام
یتعانق حیث المعراجیة الوجدانیة الفكریة الرحلة ھذه في دلیل خیر جنبالط كمال كتب كانت
ثم السیاسي برغماتیة في الصوفي شطحات وتتجسد الروحاني بالالمحدود المادي المحدود
الحیاة أدب كانتنزعة ولما .... روحانیة كلیة جدید من لتعود التجریبیة البرغماتیة ترتقي
من جنبالط كمال اخترت ، الحرف تتعدى التي إنسانیة االكثر االشتراكیة مع تلتقي التجریبیة

. لھم اقرأ الذین المفكرین أوائل
؟! جنبالط كمال اقرأكتب ....لماذا أیاه السؤال على الثاني الجواب أما

حولھا تمحور التي والروحانیة المادیة ...للمثل الذاتیة لسیرتھ واالمین التدوین ألنھا
المناھض االیجلبي بمفھومھا العربیة القومیة الثورتین رجل االنسان كان فلقد ... وجوده
واالرتقاء التطور بقانون تأخذ التي القومیة ... الدونیة او الفوقیة ولالحاسیس للعنصریة
قبضة في ودمشق ھوالكو قبضة في بغداد سقوط صدمة من العربي المواطن لتخرج
، حیة ) الفرنسیة الثورة روحیة الى ، والجدد القدامى الصلیبین قبضة في والقدس تیمورلنك
. الدولیة االشتراكیة رایة تحت الموحد االنساني المجتمع روحیة الى والحقا ( مساة ، اخاء
التعلیم بین المتبادل واالنصھار لبنان في التعلیم في نظرھا وجھة لھا كان لبنلنیة ودیمقراطیة
صناعي مجتمع الى استھالكي خدمات مجتمع من لبنان وتحول االنتاج في ورأیھا والعمل
الني جنبالط كمال اقرأ . والعدل الكفایة حلم ویحقق التطبیقیة العلوم بألیب یأخذ زراعي
امور بین الجمع الى توصل لمعرفة العتیق الشرق ھذا في انفتاحا االكثر التجارب رجل اراه
الزعامة الى االشتراكیة التقدمیة من . متباعدة متناقضة االولى للوھلة تبدو متعددة
المعلم وكان . فماركس شاردان فاسفة الى غاندي فلسفة الى برغسون فلسفة من ... التقلیدیة
تعید توحیدیة بید المتباینة الخیوط ماسكا المتنافرة أطرافھ بین جامعا ، ذلك كل على مسیطرا

. أخرى مرة متكاثرة منھ تخرجھا ثم الواحد الى االعداد حمیع الفیثاغوریة الطریقة على
اضداد وصراع كوحدة اي الحقیقي بمفھومھا بالجدلیة احاطة لحظت جنبالط كمال كتابات في
كتب . بضده یقوم الشيء بل بذاتھ قائم شيء ال ان الموحدین من كثیر شأن یعتقد كان النھ

: یقول مرة المعلم



ھذه على ان اال بھ خاصة جدلیة اوجد العالم هللا خلق عندما ... جدلي شيء كل طبعا "
سوى شیئا البشر یفعل ال الذي الحقیقي انسجام ھو الذي االعلى العقل الى تطمح ان الجدلیة
نترك ان اردنا اذا " : یقول كان وفكره بمسلكھ جنبالط كمال . " وتدمیره ھدمھ على العمل

. " ... واحدا شیئا تكونا ان والسیاسة الروحانیة قعلى البشر عند المجدي لالمل مجاال
؟ جنبالط كمال كتب اقرأ لماذا السؤال نفس على الثالث جوابي أما

وترویض غرائزه تھذیب في بھا نفسھ ألزم التي المجاھدة كثرة من الرجل أرى فألني
جنبالط عند والعقل . المستنیر الرجل .. المتعقلن االنیان مرتبة الى وصل قد ، مشاعره
المتغیرة المحسوسة بالجزئیات الظاھرة الحواس عبر اتصاال یبدأ الذي االرسطي بالشق یأخذ
فالفعال المنفعل العقل الى وصوال وذاكرة ومتخیلة مشترك حس من الباطنة بالحواس مرورا
كلیة لیجعلھا الحزئیات ثیاب من مجردة لیجعلھا المحسوس ثیاب من االشیاء ینتزع الذي
الداخل من ینبع الذي العرفاني العقل وھو أال اآلخر والشق . أزلیة لیجعلھا والمتغیرات
الصقل عملیة من بد ال ھنا ... سابقة الجیال تجارب كظالل النفس أعماق في المختزن
یتذوقھا لم صوفیة أحوال لتذوق مقام الى مقام ومن منزلة الى منزلة من والتعریج والمجاھدة

. والفتوحات المكاشفات على یقوم الذي الباطن علم في الراسخون اال
استطاع المستنیر االنسان مرتبة والبالغ والصوفي االرسطي العقل بشقي اذن اآلخذ جنبالط

. أفكارھم وغوامض مشلعرھم خبایا صفحتھا على تنكشف لالخرین مرآة یكون ان
أغواري تسبر وأمانة بصدق وتعریني وتفندني تحللني أنھا الكمالیة المرآة امام أقف وأنا أحس
سدرة أغصان ظالل أتفیأ عارفا انسانا أكون ما بمقدار والرضى الفرح بذلك تمحضني ثم

. أحیانا والعرفانیة حینا المنطقیة المعرفة منتھى
: فیھ أرى الذي جنبالط

الشر وجھ في الحق صرخة
الضغینة لیل في والمحبة الوداعة دعوة
الكثرة ظلمة دیاجیر في التوحید نور

التلوث عالم في التطھیر مؤذن
قصر أشجار حفبف سوى یعكره ال الذي الساكن الصمت ظل في اكتشف الذي جنبالط
ینكسر الفخار من اناء واالنسان فناء الى البشر ان ، المتناغمة العصافیر وزقزقة المختارة
ویفتدي االلم تنین لیحارب یتأنسن الذي العقل االلھ اال ثابت شيء ال وأن . صدمة أول عند
فوق الدائم السالم النرفانا حالوة یتذوق عندما لھ یتأ الذي االنسان او عذاباتھم من البشر بدمھ

. والشر الخیر ، والباطل الحق ، وااللم اللذة اضداد صراع
، وبعد

ھذا میاه خصائص كل على تحتوي المحیط البحر میاه من قطرة ولكن بحر من قطر ھذا
. البحر

الدین سري كمال


