
  التواضع واالستغالل

 

نية منطق بصدده: الشخص الذي إّن التواضَع فضيلةٌ إنسانية عظيمة؛ وفي الثقافة السريا

م بني البشر بتواضع يكون األقرَب من هللا.  هذه الفكرة، لم تحَظ بمكانة في أوساط يخد  

 شتّى شرائح مجتمعنا، وجغرافية هذا المجتمع بمثابة مصدر خصب ودائم  للحضارة،

 وتلك الفكرة، تحتقر التواضع وتستخدمه أحيانًا وسيلةً لالستغالل.

 

م.( نموذًجا ي حتذى به ٣٧٣-٣٠٣ي عتبر الِقدّيس مار أفرام النّصيبيني/السرياني )

للتواضع، وفي الوقت ذاته، مرجعية عالمية في كّل من الثقافة واألدب السريانيين. وقد 

قيقة مفادها أّنه في األماكن والمجتمعات، التي توّصل من خالل تجربته الحياتية، إلي ح

أي: إْن تواضعت ( ܐܢܗܘ ܕܐܬܡܟܟܬ ܚܫܒܘܟ ܕܠܐ ܫܘܪܐ ) يتبنّى الناس فيها عقليّةَ البقرة الح

 اعتقدوا أنّك بال عقل.

 

م.( من استغالل  ١٤٠٦-١٣٣٢ابن خلدون )، كما حذّر مفّكر القرن الرابع عشر

ْفرط تجعلك في آخر المطاف ت صغي لمشورة بعض التواضع قائاًل: نتيجة التواضع  الم 

أساس  الحياة الحقيقية فهو يكشف لنا ، في الواقع، األشخاص العاديين. إّّل  أّن التواضع

الذي نحتاج لتذّكره هو: إّن اإلنسان  اضعالعالَم. القول األكثر مالئمة عن مفهوم التو

عن أصله  نفصلٱفي الواقع قِد يكون ، المخلوق من التراب وغير المتواضع كالتراب

 وعن إنسانيته.

 

تجنُّب الضرر وتجنّب ، بدون اإلساءة واّلستغالل، إّن التصّرف َوفق منطق التواضع

 المحبّة التي نشعر بها تجاهَ أنفسنا. اإنّه؛ هو في الواقع عمل محبّة، األمور التي تؤدّي إليه

 

ومن الممكن تسمية هذه القّوة ؛ وحناالتواضع هو القّوة التي بها تنتظم شخصيّتنا مع ر

لكي أ ْصغي إليك عليَّ أْن أ سكَت األنا ”األصيلة.  التواضع هو تصّور ذهني ، بالحقيقية

 “.أي تحجيم األنا ووضعها في نطاق حدودها، في داخلي

 

بل إنّه إعطاء  قيمة لآلخرين. والتواضع ، ّل يعني تقليَص أو انتقاص قيمتنا اضعالتو

أن نفتح قلوَبنا للخليقة جمعاء بإزالة الغرور من الطريق. التواضع ّل يعني  يعني أيًضا

حتّى بين ، لكنّه باألحرى معرفة نقيض التوازن بين الذات واآلخرين، التظاهر بالفوقية



. إّن التواضع سمة  الشخص الذي يضع الذات في المكان خرىالذات والمخلوقات األ  

مسألة تتبع الذات بل اإلصغاء إلى الهمس اإللهي الذي ّل الصحيح. وهذه الخاصية ليست 

 وأن تراجع ذاتَك.، ي ضاهى والمحتضن للكْون

 

كذلك يكشف التواضع أنواَر الفردوس ، كما ي ظهر الظالم  النورَ ”كما قال أحد الحكماء 

من اآلخرين ومن ، يحظى اإلنسان المتواضع باإللهام من الحياة“. في اإلنسان الكامنة

تنقل ، وحينما ي صبح متمّكنًا يكون ملهًما لآلخرين. إّن الروَح المتواضعة؛ الَم برّمتهالع

سن التصّرف والرحمة. وعليه فإّن خدمةَ البشرية ت عدّ قضية شرف  ذاتَها إلى مقاليد ح 

 بالنسبة لذلك الشخص.
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