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-روءةــة والمــالهم -  

ٌف له الخروج من سرادٌب غفلته إن لم كه؟وــى ذاتــلماذا أشكل اإلنسان المعاصرعل

ه ــا ٌجعلـور والضوء لٌستضًء بمـن النـن دنان شهواته المادٌة. وٌسعى بٌـٌترفع ع

 اتـى بـه. حتــاه طوٌال وراء نزوات ترابٌته وبهتان طٌنــه بعدما تـه وبربـٌأنس بذات

زازه بنفسه ـة. ففقد اعتــرة واألنانٌــة واألثـاء الغفلــن تراب الصلصال ومــضائعا بٌ

ه.ــه إلنسانٌته وشوقه إلى بارٌــوانتماءه إلى مجتمعه وحب  

ار ونور منطلقا دائما إلى أعلى ــن نــد اإلنسان همته التً تجعل منه سهما مــل فقــه

زه وارتكس ـال عجـرق فً رمـة فانتكس وغــحة واإلباــعلٌٌن؟أم أنه استطاب الراح

ه؟ــً سراب أوهامــوضاع ف  

د. ـى والمجـالغن ،فٌنجب توأمٌن  ح الحظـال لقمان الحكٌم: الهمة تلقــق  

ى منزلة.ـن منزلة إلـا مـعرج بهـٌ ،اح الحظـال أعرابً: الهمة جنــوق  

ه البعض كالدٌدان ـمكانه ـال عمرو بن العاص: علٌك بجسام األمور فكل إنسان لــوق

 مكانه التراب والبعض كالصقور مالعبه األجواء الفسٌحة.

ا فأقول: الناس نوعان نوع ٌملك أخالق الفرسان ونوع ٌملك أخالق العبٌد. أما ـا أنـأم

فٌهم المتنبً: لفرسان فهم أولئك القوم الذٌن قــالا  

عضمابها أنف أن تسكن اللحم وال نفوسهم أنــوم كــن قـً مــوإن   
  

نذروا أنفسهم  ،اءــع المروءة والشهامة ومواقف الشرف واإلبـً سباق مــفهم دائما ف

ور العقل ومروءة النفس بعد أن أشاحوا بوجوههم عما ـة فتجوهروا بنــللفضائل العفٌ

 ٌشدهم إلى صلصال ترابٌتهم المرأة والمال.

ة ـة واإلباحــر الوسٌلة. غاٌتهم الراحر  ــن الغاٌة عندهم تبـاس الذٌــوأما العبٌد فهم الن

وذ. ووسائلهم تتذبذب بٌن مٌكٌافٌلٌة تعتمد الخداع والمراوغة ـواإلستقواء بالمال والنف
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ة تعتمد الظلم ــناسبات.أو دٌكتاتورٌموان الظروف والــن بألو  ــٌة تعتمد التلأو برغمات

 واإلستبداد. 

ن سقوط همته. ـقعد بالرجل ملم أر أرن همتك فإنً مر بن الخطاب: ال تصغ  ال عــق

ة ــة. سٌاسة الدولــور ال تدرك إال برفع الهمـة أمــال معاوٌة بً أبً سفٌان: ثالثــوق

و شهوات النفس وجشعها وطمعها.ـر هــدو األكبـوالع ،وتجارة البحر ومناجزة العدو  

ن نباتة فً استنهاض الهمم:ـال الشاعر إبــوق  

ى أرزاقــد والعلــامـإن المح لــور وال تقـاول جسٌمات األمـح   
ة فٌها طالب سباقــن غاٌــع ون مقصراــوارغب بنفسك أن تك   

 

ر بها ــا ارتفعت وإن قص  ــإن رفعه ـه،رء حٌث ٌضع نفســً: المـر تنوخــال أمٌــوق

 اتضعت.

لــالق نفسك فاجعـً صالح األخــفف ل نفسهــرء إال حٌث ٌجعــا المــوم   
 

ه وضاقت ـل إتسعت معرفته وبعدت همتــال: رجــفق ن هو أتعس الناسلقمان مسئل 

ده.ــٌ  

ٌث حًء عن صفات حاتم فقال: كان ٌرمً بهمته ــن طــا مــً إعرابٌـأل األصمعـس

ٌشٌر إلٌه الكرم، ٌتحسس مرارة اإلخوان وٌسقٌهم عذبه، له همة تناطح النجوم وكرم 

 ٌشامخ الغٌوم ثم أنشد:

ممــدى الهــن مــوتعالت عا ــكأنه اــال لهــن أن ٌقــة تجلت عــوهم   
 

ن.ــل الخالدٌــً سجــه فــا أن ٌنقش اسمــلٌس عجب :د ذلكــً بعـاب األصمعــفأج  

ال المتنبً:ــوق  

اــان إحداهــؤاد الزمــلء فــم ممــم هــؤادهـً فــتجمعت ف   
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وخ وإذا ما علمنا ـراء آل تنأمــ ٌمدح أحد ا علمنا أن المتنبً بهذه القصٌدة كانـوإذا م

أن الموحدٌن الدروز فً جبل لبنان ووادي التٌم بأغلبٌتهم ٌتحدرون من قبائل تنوخٌة 

ة مباركة بالشجاعة والمروءة والعفة واإلعتزاز وما علٌنا إال ـا أن الجذور زكٌــعلمن

كٌة ٌنبت الشجر".ــا "من الجذور الذا وجمٌع أركاننــول بلساننا وقلبنــأن نق  

رادة ال تعرف الكلل أو الملل ــة ٌتطلب علما وعمال وإاء المقامات العالٌــوهكذا فرج

 وال ترضى باإلنتكاس أو اإلرتكاس.

ام:ــو تمــال أبــق  

د وجهــحت دــً البٌــه فــى ٌسو  طلب العلىما أبٌض وجه المرء فً    
 

ر:ــال آخــوق  

ودــى محمــه سببا إلــا خلتــم رــروه لٌس بضائــل المكــوتحم     
 

در الشرٌف ال ٌأخذ من الدنٌا إال بق د  دون العسل من إبر النحل.فالرجلـً هذا ال بـفف

 ما ٌعطٌها وإال اعتبر طفٌلٌا.

ال المتنبً:ــق  

رامــه الغــذ لــق ٌلــن ٌعشــوم ؤذيــً تــه المروءة وهــذ لــتل   
 

و أن المقام الشرٌف ثمنه تحمل األهوال ـنفس المعنى وه ًــال فــو فراس فقــا أبــأم

.وق أنف المخاطرــوالوقوف ف  

ه المهرــن ٌخطب الحسناء لم ٌغلــوم وسناـً نفــً المعالــون علٌنا فــته   
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له إال الفائٌن الفم  ولهذا كانت المذمة الكبرى عند سراة القوم أن ٌظهر الرجل وال هم  

ى المرتبة ـة اإلنسان إلــن مرتبــن سقطوا مــال الذٌــة الرجوالفرج. فهذه برأٌهم صف

 البهٌمٌة.

ر:ــوم جرٌــاء قــً هجــال الفرزدق فــق  

ز  الثٌاب وتشبعواــأن تلبسوا خ ن المكارم حسبكمــً رأٌت مــإن   
واـــه فتقنعــلس أنتم بــً مجــف رةـــارم مــرت المكــإذا تذوكــف   

 

فً العصر األموي التأنق فً الثٌاب مٌزة العبٌد والغلمان ٌأنف منها د  العرب ـد عـوق

 أصحاب الحمٌة والمروءة.

دـــه بعٌــر منــومطعمه فالخٌ هــغ إال ثٌابــم ٌبــى لــإذا الفت   
 

د أن ٌهدم حائط ـه كان ٌرٌــروة والملك ألنــن الثــر مــه أكبــا المتنبً فكانت همتــأم

إلى الالمحدود المطلق.وذ ــالمحدود للنف  

ًــل أرتقــأي مح  
ًـــأتق أي عظٌــم  

ا خلق هللاــوكل م  
قـــم ٌخلــا لـــوم  

ر فً همتًــمحتق  
 كشعرة فً مفرقً

 

د اإلجتماعً فالمجتمع الذي ـم وفلسفة العقــة والمروءة مرتبطان بسلم القٌــوعلو الهم

ل والشرب من بحر الملذات ــالرسامٌ ع الثروات وتكدٌسـً جمـر أن السعادة فــٌعتب

 ةده تبرر الوسٌلة. وبالتالً ال تعود الحٌاـة عنــالغاٌ ،و مجتمع مكٌافٌلًــوالرغبات ه

ة صدق مع الذات ومع اآلخرٌن ووقفة عدل فً التعامل مع ــراده وقفـى أفــبالنسبة إل

عن صغائر األمور  زاز ٌقفها المرء مع ذاته بالترفعـة اعتــالذات ومع اآلخرٌن ووقف
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ة األنانٌة التً تتناقض مع قوانٌن العقل وقوانٌن الطبٌعة. وهً غالبا ـوالرغبات الدنٌئ

ما تكون على حساب مصالح اآلخرٌن وكراماتهم. هكذا مجتمع ذئبً المنطق فٌه هو 

 منطق القوة ولٌس منطق الحقٌقة.

تمع الذي ٌفهم أن السعادة والخٌر والعدل والتواصل مع هللا فهو المج أما مجتمع الحق  

مجتمع ٌوظف القوة فً  ،ل وقوانٌن الطبٌعةـق العقـع منطــً اإلنسجام والتناغم مــه

د من اإلرتقاء الفكري والعملً. ـر المجتمع نحو مزٌــة الناس وتطوٌــالذود عن كرام

ل جدٌدة لألجٌال الجدٌدة. وقوة العلم توظف ـً خلق فرص عمــوة المال توظف فــفق

ك.ــاإلقتصادي واألكادٌمً وهكذا دوالٌ و  ــن النمــً مزٌد مــف  

و دلف العجلً.ــال أبــق  

داحــى األقــل معتكفا علــوتظ  لٌس المروءة أن تبٌت منعما 
احـــة وكفــوم كرٌهــوا لٌــخلق اـــم إنمــال وللتنعــا للرجــم   

 

لم تؤد حقا. وإن ضجرت لم  اك والكسل والضجر فإنك إن كسلتــال األحنف: إٌــوق

ر نفوسهم فصاحب النفس النارٌة تنجذب ـق. ولكن الناس حسب جواهــتصبر على ح

فس ــاحب النــرف. وصــراتب الشــرمات ومــى البطوالت والمكــسه بطبٌعتها إلــنف

 ًــل فــردة والتأمــات المجــة والكلٌــى المعرفــا إلـة تنجذب نفسه بطبٌعتهــالنورانٌ

ً توصلها إلى الموجد رب  العالمٌن. أما صاحب النفس ـر التــذ العبــالموجودات ألخ

ى الشهوات البهٌمٌة والراحة واإلباحة حٌث الخمول ـالترابٌة فهً تنجذب بطبٌعتها إل

اء والمراوغة ـر أسمائها فٌصبح التذاكً ذكــدأ وتسمٌة األشٌاء بغٌــسٌدا والخدٌعة مب

ة.ــة والغموض بالغــاعا والثرثرة فصاحل إبدــسٌاسة والنق  

 كمال ٌوسف سري الدٌن

 


