 الهمــة والمــروءة-لماذا أشكل اإلنسان المعاصرعلــى ذاتــه؟وكٌف له الخروج من سرادٌب غفلته إن لم
ٌترفع عـن دنان شهواته المادٌة .وٌسعى بٌـن النـور والضوء لٌستضًء بمـا ٌجعلــه
ٌأنس بذاتـه وبربـه بعدما تــاه طوٌال وراء نزوات ترابٌته وبهتان طٌنــه .حتـى بـات
ضائعا بٌــن تراب الصلصال ومــاء الغفلـة واألثــرة واألنانٌــة .ففقد اعتـزازه بنفسه
وانتماءه إلى مجتمعه وحبــه إلنسانٌته وشوقه إلى بارٌــه.
هــل فقــد اإلنسان همته التً تجعل منه سهما مــن نــار ونور منطلقا دائما إلى أعلى
علٌٌن؟أم أنه استطاب الراحــة واإلباحــة فانتكس وغـرق فً رمـال عجـزه وارتكس
وضاع فــً سراب أوهامــه؟
قــال لقمان الحكٌم :الهمة تلقـح الحظ فٌنجب توأمٌن ،الغنـى والمجـد.
وقــال أعرابً :الهمة جنـاح الحظٌ ،ـعرج بهـا مـن منزلة إلـى منزلة.
وقــال عمرو بن العاص :علٌك بجسام األمور فكل إنسان لـه مكانـه البعض كالدٌدان
مكانه التراب والبعض كالصقور مالعبه األجواء الفسٌحة.
أمـا أنـ ا فأقول :الناس نوعان نوع ٌملك أخالق الفرسان ونوع ٌملك أخالق العبٌد .أما
الفرسان فهم أولئك القوم الذٌن قــال فٌهم المتنبً:
بها أنف أن تسكن اللحم والعضما

وإنــً مـن قــوم كــأن نفوسهم

فهم دائما فــً سباق مـع المروءة والشهامة ومواقف الشرف واإلبــاء ،نذروا أنفسهم
للفضائل العفٌــة فتجوهروا بنـور العقل ومروءة النفس بعد أن أشاحوا بوجوههم عما
ٌشدهم إلى صلصال ترابٌتهم المرأة والمال.
وأما العبٌد فهم النــاس الذٌـن الغاٌة عندهم تبــرر الوسٌلة .غاٌتهم الراحــة واإلباحـة
واإلستقواء بالمال والنفـوذ .ووسائلهم تتذبذب بٌن مٌكٌافٌلٌة تعتمد الخداع والمراوغة
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أو برغماتٌة تعتمد التلــون بألــوان الظروف والمناسبات.أو دٌكتاتورٌــة تعتمد الظلم
واإلستبداد.
قــال عمر بن الخطاب :ال تصغرن همتك فإنً لم أر أقعد بالرجل مـن سقوط همته.
وقــال معاوٌة بً أبً سفٌان :ثالثــة أمـور ال تدرك إال برفع الهمــة .سٌاسة الدولــة
وتجارة البحر ومناجزة العدو ،والعـدو األكبــر هـو شهوات النفس وجشعها وطمعها.
وقــال الشاعر إبـن نباتة فً استنهاض الهمم:
إن المحـامــد والعلــى أرزاق
عــن غاٌــة فٌها طالب سباق

حـاول جسٌمات األمـور وال تقــل
وارغب بنفسك أن تكــون مقصرا

وقــال أمٌــر تنوخـً :المــرء حٌث ٌضع نفسـه ،إن رفعهــا ارتفعت وإن قصــر بها
اتضعت.
ففــً صالح األخـالق نفسك فاجعــل

ومــا المــرء إال حٌث ٌجعــل نفسه

سئل لقمان من هو أتعس الناس فقــال :رجــل إتسعت معرفته وبعدت همتـه وضاقت
ٌــده.
سـأل األصمعـً إعرابٌــا مــن طــًء عن صفات حاتم فقال :كان ٌرمً بهمته حٌث
ٌشٌر إلٌه الكرمٌ ،تحسس مرارة اإلخوان وٌسقٌهم عذبه ،له همة تناطح النجوم وكرم
ٌشامخ الغٌوم ثم أنشد:
كأنهــا وتعالت عــن مــدى الهــمم

وهمــة تجلت عــن أن ٌقــال لهــا

فأجــاب األصمعـً بعــد ذلك :لٌس عجبــا أن ٌنقش اسمــه فــً سجــل الخالدٌــن.
وقــال المتنبً:
مــلء فــؤاد الزمــان إحداهــا

تجمعت فــً فـؤادهــم هــمم
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وإذا مـا علمنا أن المتنبً بهذه القصٌدة كان ٌمدح أحد أمــراء آل تنـوخ وإذا ما علمنا
أن الموحدٌن الدروز فً جبل لبنان ووادي التٌم بأغلبٌتهم ٌتحدرون من قبائل تنوخٌة
علمنــا أن الجذور زكٌـة مباركة بالشجاعة والمروءة والعفة واإلعتزاز وما علٌنا إال
أن نقــول بلساننا وقلبنــا وجمٌع أركاننــا "من الجذور الذكٌة ٌنبت الشجر".
وهكذا فرجــاء المقامات العالٌــة ٌتطلب علما وعمال وإرادة ال تعرف الكلل أو الملل
وال ترضى باإلنتكاس أو اإلرتكاس.
قــال أبــو تمــام:
حتــى ٌسود وجهــه فــً البٌــد

ما أبٌض وجه المرء فً طلب العلى
وقــال آخــر:

مــا خلتــه سببا إلــى محمــود

وتحمــل المكــروه لٌس بضائــر

ففـً هذا ال بـد دون العسل من إبر النحل.فالرجل الشرٌف ال ٌأخذ من الدنٌا إال بقدر
ما ٌعطٌها وإال اعتبر طفٌلٌا.
قــال المتنبً:
ومــن ٌعشــق ٌلــذ لــه الغــرام

تلــذ لــه المروءة وهــً تــؤذي

أمــا أبــو فراس فقــال فــً نفس المعنى وهـو أن المقام الشرٌف ثمنه تحمل األهوال
والوقوف فــوق أنف المخاطر.
ومــن ٌخطب الحسناء لم ٌغلــه المهر

تهــون علٌنا فــً المعالــً نفـوسنا
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ولهذا كانت المذمة الكبرى عند سراة القوم أن ٌظهر الرجل وال هم له إال الفائٌن الفم
والفرج .فهذه برأٌهم صفة الرجــال الذٌــن سقطوا مــن مرتبــة اإلنسان إلـى المرتبة
البهٌمٌة.
قــال الفرزدق فــً هجــاء قــوم جرٌــر:
أن تلبسوا خــز الثٌاب وتشبعوا
فــً مجــلس أنتم بــه فتقنعـــوا

إنــً رأٌت مــن المكارم حسبكم
فــإذا تذوكــرت المكــارم مـــرة

وقـد عـد العرب فً العصر األموي التأنق فً الثٌاب مٌزة العبٌد والغلمان ٌأنف منها
أصحاب الحمٌة والمروءة.
ومطعمه فالخٌــر منــه بعٌـــد

إذا الفتــى لــم ٌبــغ إال ثٌابــه

أمــا المتنبً فكانت همتــه أكبــر مــن الثــروة والملك ألنــه كان ٌرٌـد أن ٌهدم حائط
المحدود للنفــوذ إلى الالمحدود المطلق.
أي محــل أرتقــً
أي عظٌــم أتقـــً
وكل مــا خلق هللا
ومـــا لــم ٌخلـــق
محتقــر فً همتً
كشعرة فً مفرقً
وعلو الهمــة والمروءة مرتبطان بسلم القٌــم وفلسفة العقـد اإلجتماعً فالمجتمع الذي
ٌعتبــر أن السعادة فـً جمـع الثروات وتكدٌس الرسامٌــل والشرب من بحر الملذات
والرغبات هــو مجتمع مكٌافٌلً ،الغاٌــة عنـده تبرر الوسٌلة .وبالتالً ال تعود الحٌاة
بالنسبة إلــى أفـراده وقفــة صدق مع الذات ومع اآلخرٌن ووقفة عدل فً التعامل مع
الذات ومع اآلخرٌن ووقفــة اعتـزاز ٌقفها المرء مع ذاته بالترفع عن صغائر األمور
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والرغبات الدنٌئـة األنانٌة التً تتناقض مع قوانٌن العقل وقوانٌن الطبٌعة .وهً غالبا
ما تكون على حساب مصالح اآلخرٌن وكراماتهم .هكذا مجتمع ذئبً المنطق فٌه هو
منطق القوة ولٌس منطق الحقٌقة.
أما مجتمع الحق والخٌر والعدل والتواصل مع هللا فهو المجتمع الذي ٌفهم أن السعادة
هــً اإلنسجام والتناغم مــع منطـق العقـل وقوانٌن الطبٌعة ،مجتمع ٌوظف القوة فً
الذود عن كرامــة الناس وتطوٌــر المجتمع نحو مزٌـد من اإلرتقاء الفكري والعملً.
فقــوة المال توظف فــً خلق فرص عمـل جدٌدة لألجٌال الجدٌدة .وقوة العلم توظف
فــً مزٌد مــن النمــو اإلقتصادي واألكادٌمً وهكذا دوالٌــك.
قــال أبــو دلف العجلً.
وتظــل معتكفا علــى األقــداح
خلقــوا لٌــوم كرٌهــة وكفـــاح

لٌس المروءة أن تبٌت منعما
مــا للرجــال وللتنعــم إنمـــا

وقــال األحنف :إٌــاك والكسل والضجر فإنك إن كسلت لم تؤد حقا .وإن ضجرت لم
تصبر على حــق .ولكن الناس حسب جواهـر نفوسهم فصاحب النفس النارٌة تنجذب
نفــسه بطبٌعتها إلــى البطوالت والمكــرمات ومــراتب الشــرف .وصــاحب النــفس
النورانٌــة تنجذب نفسه بطبٌعتهـا إلــى المعرفــة والكلٌــات المجــردة والتأمــل فــً
الموجودات ألخــذ العبــر التـً توصلها إلى الموجد رب العالمٌن .أما صاحب النفس
الترابٌة فهً تنجذب بطبٌعتها إلـى الشهوات البهٌمٌة والراحة واإلباحة حٌث الخمول
سٌدا والخدٌعة مبــدأ وتسمٌة األشٌاء بغٌــر أسمائها فٌصبح التذاكً ذكـاء والمراوغة
سٌاسة والنقــل إبداعا والثرثرة فصاحــة والغموض بالغــة.

كمال ٌوسف سري الدٌن
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