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هي إيّاها  – أو جسر بني األرض والسماء – pontifex )صانع جسور( اإلنسان مبا هو َحرْب  إىلالنظرة  إنّ 
كائن حيث اإلنسان   ،التصّور احلديث اليت تناقض بالكّلّية، anthrōposاألنثروبوس التقليديّة إىل النظرة 

مبدأ  له يف عامل ربيّ يعيش اإلنسان احلوحاول اختالس دور اإلله.  ،متّرد على السماء 5أرضّي بروميثيّ 
حماولا  ،كمالت اإلنسان كّلهااملشتمل على  حظة، عن هذا املبدإ وعيه، ولو ل لَ ل ينقطع يف . هو وحمور

                                                           

  ؛ انظر،المعرفة والمقّدسمن كتاب  5الفصل  1
S. H. Nasr, Knowledge and the Sacred (New York: SUNY Press, 1989). 

 أستاذ الدراسات اإلسالمّية يف جامعة جورج واشنطن يف الوليات املّتحدة األمريكّية. 2
 ".حلظه اى در خود نگر تا كيسىت  از كجائى چيسىت" 3

4 “Was ist der Menschen Leben, ein Bild der Gottheit.” 
نسبةا إىل بروميثيوس يف األسطورة اليونانّية، وهو من اجلبابرة )التيتان(. كّلفه زوس، وأخاه إبيميثيوس، خبلق البشر وسائر  5

احلّد وسرق النار من اآلهلة، وأعطاها البشر، ما أثار سخط زوس عليه. يرمز املخلوقات. إّل أّن بروميثيوس جتاوز 
من الرموز اليت استثمرت فيها فلسفات بروميثيوس إىل العبقريّة الفرديّة، واجلرأة على اآلهلة، وإىل التقّدمّية العلمّية، ولذا كان 

 األنوار واحلداثة. املرتجم.
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ل يغيب  فإنّه ،فكما يعي املبدأيبثّه. وبعد، ميتلكه و حياكيه و  كيماوبصفائه األصيل   )املبدإ( ّيتهالتأّسي بكلّ 
 حياته، وفكره وأفعاله. يف إدراكه، ويسعى إىل ، بل هو يعيه باستمرارهذه الدائرة اليت يعيش فيها حمورعن 

 ،يف الدوائر الالحقة من الزمن للمبدإعلى األطراف، وصداى اإلنسان احلربّي انعكاٌس لذلك القطب ف
أمام اهلل  واملسؤول، 6من التاريخ. هو خليفة اهلل يف أرضه، إذا استعملنا املصطلح اإلسالميّ  التاليةواحلقبات 

 شرط أن يظّل وفيًّا لذاته كمخلوقوقد اسُتخلف ب .واحلافظ هلا ،والويّل املؤمتن على األرضعن أفعاله، 
  لق لألبديّة.باهلل يعيش يف هذا العامل، وإن كان خُ  شبيه على صورة اهلل"، ككائن"أرضّي 

بني السماء واألرض، ويعي أّن غائّيته تتخّطى األفق  يعي دوره كوسيط 7اإلنسان احلربيّ  إنّ 
يف  عدم نسيان الطبيعة الظرفّية لرحلته األرضّية. يعيش هذا اإلنسان شريطةاألرضّي حيث ُيسَمُح له باحُلكم 

وهي عني طبيعته الباطنة، فال يستطيع حياهَلا مترُّداا، الّلهّم إّل بدفع مثن  ،روحّية تتجاوزه وعي حلقيقة
باملعىن، والكون  ياة مفعمةا وما يرغب يف أن يكونه. هلكذا إنسان، تكون احل ،نفصال عن ما هو عليهال

يفّكر فيه، لكونه إنساناا، أو  ،وهو يدرك أّن لكّل ما يفعله. "األنت"بكائنات قد خياطبها بصيغة  معموراا
زمكانّية احملدودة اليت حتصل فيها. على وجوده تتخّطى الظروف ال ثرياتأني. فألفعاله تعظيمَ  اوخطرا  مهابةا 

ابرة، وهي حياته بعد الرحلة الع ،وهو يدرك، شيئاا ما، أّن القارب الذي سيوصله إىل الساحل اآلخر
 ممّا يفعله يف حياته اإلنسانّية.  مبنّ األرضّية، 

احلالة  أوىلصورة اإلنسان حبسب التقاليد املختلفة ل ختلو من تباينات. فبعضها  يف أنّ ل خالف و  
 يف أنّ شّك  نا ل يساورنابيد أنّ . الوقائع األخرويّة أكرب. وهي بالعموم تتفاوت يف رؤيتها إىل أمهّّيةا  اإلنسانّية

على أّّنا كامنة يف عاقبة اإلنسان  إىلرى صورََت املبدإ واحملور الطاغيَتني. وكّلها يتنبن على  كّلها  التقاليد

                                                           
  اإلسالمّي، انظر،عن معىن مفردة اإلنسان يف التصّور  6

G. Eaton, King of the Castle, ch. 5; G. Durand, Science de l’homme et tradition (Paris, 1979), esp. ch. 3, 

“Homo proximi orientis: science de l’homme et Islam spirituel;” and S. H. Nasr, “Who is Man? The 

Perennial Answer of Islam,” in Needleman (ed.), The Sword of Gnosis (Baltimore 1974), pp. 203-17. 

 وانظر، كذلك،
“Man as Microcosm,” in T. Izutsu, A Comparative Study of the Key Philosophical Concepts in Sufism and 

Taoism – Ibn ʿArabî and Lao-Tzû, Chuang-Tzû (Tokyo, 1966), pt. 1, pp. 208ff. 

. كما أّن الكاتب يعرض لنظرة فصوصال بسطه ابن العريب يفجتد، هنا، عرضاا واضحاا ملفهوم "اخلليفة" كما  
 من الكتاب، ليقارن، فيما بعد، بني النظرَتني بطريقة غاية يف التمّيز. 3و 2التاويّة إىل اإلنسان يف الفصلني 

البابا الكاثوليكّي يرمز مباشرةا إىل وظيفته األساس كـ"جسر" بني اهلل من النافل القول إّن لقب "احَلرب" الـُمسَبغ على  7
وكنيسته من ناحية، وبني الكنيسة ومجاعة املؤمنني من أخرى. بيد أّن هذه الدللة اخلاّصة ل ختّل باملغزى الكّلّي لوظيفة 

 اإلنسان "احلربيّة" من حيث هي هي.
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 املتماهي مع هذه احلياة األرضّية هو . فاإلنساناليت تغاير احلياة األرضّية الواقعّيةتلك  أو ،ذلك الوضع
 . ول شيء سوى الوحي بقادر على أنانقطع عن الوحي أو الدين الذي ،أو الناسي ،اإلنسان الساقط

 . احملوروإىل  املبدإيلفت انتباه اإلنسان جمّدداا إىل 

اإلنسان الربوميثّي، يف املقابل، هو خملوٌق من هذا العامل. هو يشعر، يف هذه األرض، أنّه يف  
بل هي  ليست الطبيعة العذراء اليت تذّكر بالفردوس. ؛وليست األرض، عنده، صداى للجّنة حبالموطنه؛ 

سوقاا  هو يرى إليهاطنة. العامل الذي اصطنعه اإلنسان الربوميثّي لنفسه لكي ينسى اهلل، وينسى حقيقته البا
فإنّه املقّدس، ب أّما وقد خسر كّل إحساس شاء.يساعة  ما يريد لنفسه نتقي منهوي، يتجّول فيه حرًّا، كبرياا

ا لطبيعته الدنيا، فريى الستسالم هلا حرّيّةا. وهو ينساب والفواتيغرق يف التصرُّم  مع اجلريان ، ويصري عبدا
احلنني إىل فإّن إنساناا،  كونه ما زالأّما  و ه. رَ دَ البشرّي، متباهياا بزعمه أنّه بذلك خيلق قَ النزويّل حللقة التاريخ 

 باحلكاياوطريقة لُيشبع حاجته، وهي طُُرٌق قد تبدأ  ينفّك ينتابه، فيختلق ألف طريقة ل يّ املقّدس واألبد
 اليت ُتستحثُّ باملخدِّرات. بالتصّوفّيةول تنتهي  السيكولوجّية،

، وكذلك يريبهئة الطبيعّية بسببه يعلى الب ىالسجن الذي صنعه بيده خينقه، واخلراب الذي أت مّث إنّ  
يبحث عن حلول  فباتجُمرٌب على العيش فيه. اآلن وهو  ،يؤرّقه التشويه الذي حلق باحمليط السكّن على يديه

، حبسبها ألجيال. ولكن، كيف له أن يف كّل مكان، حىّت يف التعاليم اليت عاش اإلنسان احلربّي، التقليديّ 
يف إثارة الفوضى على  أفلح، الذي املستجدّ  الكائنفهذا . بربوميثّيتهيستفيد من هذه املصادر وهو يقارهبا 

 تاليف ليالا ما يعي أنّ ، قفحسب 8يف غضون قرون مخسة ،ل بنظامها البيئيّ واإلخال البسيطة،سطح هذه 
إعادة ب ل يكون إّل  –أن تكون إنساناا حقًّا نسيان معىن يف سعيه  جرّاء – الذي أوقع نفسه فيهاملأزق 

االذي يقف  احملور الكائنو ، احلربعليه أن يفهم طبيعة اإلنسان  ؛اكتشاف ذاته تنّزل منه،  على أصل   شاهدا
 يرجع إليه.  وحمور

اجلماجم  معاينة ذلك ول ميكن أن يكون السبيل إىلبوس، و األنثر املفتاح لفهم وعليه، فالتقليد هو 
، رغم متّرد اإلنسان الربوميثّي على السماء بدءاا بعصر النهضة وما تاله، ما زال فاألنثروبوس واآلثار.

                                                           
ون، إذ يرومون الدفاع، يف الوقت عينه، عن ف عال اإلنسان احلديث، إىل نقل يسعى بعض مراقبو األزمة البيئّية املعاصر  8

األزمة، أزمة تدمري الكوكب، إىل حقبات سابقة من تاريخ البشريّة كي خيّففوا من عبء مسؤولّية اإلنسان احلديث، ملقني 
ن اإليكولوجّي. ويف حني ل يسع املرء إنكار بالالئمة أحياناا على أعداد املاعز الكبرية يف السابق يف إحداث اخللل يف التواز 

إزالة الغابات، وتعرية الرتبة، يف العصور الوسطى، أو حىّت قبلها، فإّن شيئاا ل يقارن حبجم اخلراب الالحق بالبيئة يف يومنا، 
 وحّدته، ووتريته. 
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ه بشرّي أن ينكرها بغّض النظر عن زمان حلقيقَة اليت ل يستطيع أّي كائناو  ،اإلنساَن الباطن يف كّل إنسان
ها و ّي حتّول تارخيّي أن ميحأل يكون( اليت ل theomorphic)الشبيهة باإلله  املتأهّلةهو ختم الطبيعة . ومكانه

 عن وجه ذلك الكائن املسّمى إنساناا. 

د شهدنا، يف العقود األخرية، حماولت كثرية لقتفاء أثر عملّية "تشويه صورة اإلنسان يف وق 
ضة، وقد نرى بعض أسبابه يف العصور ، بدءاا باملراحل األوىل للعصيان الربوميثّي مع عصر النه9الغرب"

 بواسطة حضارة ، ُمكَرهاا،اإلنسان احلديث البشرّي الذي ُيساق إليه-الوسطى، وانتهاءا بالوضع دون
آخر من أوجه عملّية نزع القداسة عن  لوجه ا التشويه فليس إّل متابعةا إنسانويّة مّدعاة. أّما اقتفاء آثار هذ

ذين حل قا، يف تاريخ الغرب، بصورة اإلنسان مبا هو صورة اهلل لالتفّتت والتشويه الاملعرفة وعن احلياة. إّن 
imago Dei   ومتثّلت، أكثر ما متثّلت، بطابعها ني مع اإلنسانويّة الدنيويّة اليت طبعت عصر النهضةصارا علني ،

سامهت يف هذه السقطة قد عناصر  ،مراحل أسبق، يف . بيد أّنك جتد10يف الفّن الدنيوّي لتلك احلقبة
، بات يُنظر إىل يف اللحظة اليت بدأت فيها قبضة التقليد املسيحّي ترتاخى على اإلنسان الغريبّ و  .املفاجئة

 . هذه السقطة على أّّنا معَلم لعصر إعادة اكتشاف اإلنسان

األنا،  الوعي، أو مستودعبني اإلنسان مبا هو  ةاملتطرّف القطيعةهو  املذكورة أحد هذه العناصر
القطيعة عن  اإلنسان. وليس هذا املوقف ببعيد أنا"، أو حقل الواقع الذي تغّرب عنه-والكون مبا هو "الال

ردم هذه اهلّوة، دوراا يف التقليد اهلرمسّي  وإن لعبيف الالهوت املسيحّي الرمسّي،  الروح واجلسد احلاّدة بني
النقابات من خالل يف كّل تفاصيلها، اجلماعة الُقروسطّية  حياةفرتك أثره على اخليميائّي،  جانبهيف  خاّصةا 

                                                           
 هذا عنوان مقالة معروفة جليلبري دوران؛ انظر كتابه: 9

G. Durand, On the Disfiguration of the Image of Man in the West (U.K.: Ipswich, 1976). 

ليس مَثّ من شّك يف وجود عدة حماّولت إلعادة اكتشاف التعاليم التقليديّة إبّان عصر التنوير، خباّصة يف حقل العلوم  10
 التقليديّة. انظر،

J. F. Maillard, “Science sacrée et science profane dans la tradition ésotérique de la renaissance,” Cahiers 

de l’Université Saint Jean de Jérusalem (Paris, 1974), vol. I, pp. 11-26.  

أي ] virtù فيرتوولكن، ليس بوسع ذلك أن يلغي حقيقة أّن اإلنسانويّة املعلم نة، والعقالنّية املرتبطة مبقولة  
غت طأو هواية الفنون اجلميلة[، اليت يستطيع اإلنسان مبوجبها أن حييط بأّي وضع بنحو عقاليّن، هي اليت  الفّنّ" تذّوق"ال

على الرؤية التنويريّة وصبغتها بصبغتها، حتديداا فيما خّص اإلنسان. وجل هذا الفهم لإلنسان، املبّن على عقالنّية عدائّية، 
، العلمّي واألديّب سواء بسواء، من خالل أشخاص من مثل مونتان وغاليليو. تعضدها الريبّية، إىل لّب الفكر األورويّبّ 

 ، والرؤية التنويريّة إىل اإلنسان على أنّه "الفنّان العقالينّ الكائن يف كّل شيء"، انظر، فيرتوخبصوص 
A. C. Crombie, “Science and Renaissance: The Search for Truth and Certainty, Old and New,” History of 

Science, 18/42 (Dec. 1980): 233. 
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الالهوت القروسطّي، رغم اشتماله  يف 11"الئكيّ الجّتاه امل" أّما. اليت انبثقت عن منط احلياة اهلرمسيّ  املهنّية
لى ع أجاز التمّردَ بوس التقليدّي، ما و سوى واحد من أوجه األنثر فلم يول عنايته الغور،  على حقيقة بعيدة

لكتشاف املغزى  اإلنسان مقّدمةا  فيما خصّ توّجهاته من قبل أولئك الذين اعتربوا إنكار املفهوم التقليدّي 
الروحّي للطبيعة واملغزى اإلجيايّب للجسد. أّما اجلماعات اليت استغرقت يف حموريّة اجلسد إبّان عصر النهضة، 

فال نستطيع أن نقابلها باهلندوسّية   – و من الشذوذإذ التاريخ ل خيل – وإن كان هلا ظهور لحق يف اهلند
 .كما نقابلها مبسيحّية الغرب

اإلنسان احلربّي وساعدت يف توليد املتمّرد الربوميثّي الذي  ةأّما العناصر األخرى اليت أودت بصور  
وما عقبها، أو كان هلا  التنويرل يفتأ اإلنسان احلديث حماولا التماهي معه، فهي تكمن يف نفس ظاهرة 

عد احلكمّي ضمور البُ جرّاء  وتراتبّيتها املعرفة. ومن هذه العناصر تدمري وحدة املتأّخرة جذورها يف القروسطّية
َيتهاوهذا ما أّدى إىل إفراغ علوم الطبيعة من حمتواها الباطنّ  للتقليد يف الغرب. ، وإىل صعود 12، وتكم 

احلكمة يف صورهتا املسيحّية، وإىل خسارة املعرفة املبنّية على  مقت ة إىلباإلضافالريبّيات والالأدريّات 
 إنكار فيوضاته التوحيديّة والتقديسّية.، و مفهوم ذهنّ  إىلالوجود  . ويرجع ذلك كّله إىل اختزال13اليقني

إنسان إىل اإلنسان احلربّي  مسخعملّية ل املراحل األساسّية رصد، ميكن حيث الُبعد الفكريّ من ف 
على تزّمتة امل 14ْرَسطةاأل ، وخباّصة يف القرن الثالث عشر حيث طغتالعصور الوسطى املتأّخرة بروميثّي يف

هذه  تلت علمنُة العلوم. وقد عزا بعضهم ذلك إىل تأثريات الرشديّة. وسرعان ما الفكر الغريّب بعاّمة
َعنة"، وهذه بدورها جتد هلا أسباباا للفكر املسيحيّ  15"الَظْهرنة" ليصري مواطناا اإلنسان املسيحّي  16يف "طبـْ

ريورة التارخيّية املرتبطة، يف صقد تلتها مرحلة تأليه الزمان والهذا العامل. مّث إّن هذه املرحلة  إىل منتمياا قانعاا
ة وحمكًّا للحقيق ،للواقع لوا من التغرّي والصريورة أساسااالقرن التاسع عشر، بأمساء هيغل وآخرين ممّن جع

                                                           
 قروسطّي اعترب أّن طبيعة اإلنسان يف أصلها مالئكّية، وبالتايل ليست خطّاءة. املرتجم. اجّتاه 11
 أي اختزاهلا إىل بُعدها الكّمّي. املرتجم. 12
ض تلك البىن الذهنّية املبتذلة، اليت تتعرّ جيتمع، فيما ُيسّمى اليوم بالفلسفة احلديثة، بُغض احلكمة إىل اخلوف من أن  13

استبدل هبا اإلنسان احلكمَة، للخطر على يَدي اهلل؛ "بالنسبة إىل الروح الفلسفّية، ليس اهلل سوى هتديد خارجّي للحكمة 
 د م العقل اإلهلّي". اإلنسانّية اليت استطنعها اإلنسان لنفسه بعد أن عَ 

Durand, op. cit., pp. 20-21. 
 رسطّية. املرتجم.األ مواءمتها معأي  14
 أي اختزال األشياء إىل بُعدها الظاهرّي دون الباطّن. املرتجم. 15
 أي اختزال اإلنسان إىل بعده املتواصل مع الطبيعة املاّديّة. املرتجم. 16
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ُيضاّد ني يف القالب املسيحّي أّن تطوير الفلسفة والالهوت األرسطي  نريد ممّا سبق، بطبيعة احلال، ل و نفسها. 
تافيزيقّية بهذا التطوير  حبانا. بل لقد التقليد استثنائّية يف عمقها.  وبيقينّيات َعَقديّة يف متانتها، بالغةلغة م 

على يف العامل الغريّب،  ملّية املعرفة. مّث إّن الرشديّةع نةظهرَ ، يف سبق أن ذكرنا ذلكبيد أنّه قد ساعد، وقد 
على ، وأعانت "روح" هذا الكونالعامل اإلسالمّي الذي احندر منه ابن رشد نفسه، استنزفت  العكس من

 .17اإلنسان الغريّب نفسه مصري ما كان له بالغ األثر يف علمنته،

العلمّية على مكننة التصّورات للعامل فحسب، بل لقد حلق اإلنسان مل تقم ثورة القرن السابع عشر  
ا وجد اإلنسان نفسه فيه غريباا. وأكثر من ذلك. فقد كان لعلمويّة ذلك القرن، َـ املصري نفسه، ما خلق عال ما

ما زالت  يتال ،بالنجاح الظاهرّي للفيزياء النيوتنّية، أثر التأسيس جملموعة ممّا ُيسّمى بعلوم اإلنسان مصحوبةا 
لدت علوم اإلنسان احلديثة يف مناخ من الوضعّية املرتبطة إىل يومنا حتاول حماكاة فيزياء قدمية الطراز. وقد وُ 

واإلنسان والطبيعة لصاحل  لنسجام التقليدّي يف دراسة اهللا قلببأمثال أوغست كونت الذي، وببساطة، 
، وهذه تنبن على سوء فهم شامل لطبيعة اإلنسان، بل ثيف مراحل ثال التقّدم البشريّ  نظريّته الشهرية يف

ل يسعنا  .18العقائد التقليديّة حول طبيعة اإلنسان واألرضب إذا ما قورنتهي ل تعدو كوّنا عمالا هزليًّا 
كون بالعصور تألصق ما  يه "؛فيديااألأو "هل، باجلعلم اإلنسان واجملتمع الكونتّيان سوى  نصفأن 

ورغم تفنيد الفيزياء اآللّية اليت انبنت عليها معظم علوم اإلنسان اليوم،  يتبخرت وكأنّه علم.املظلمة؛ جهل 
، القامة منتصبميشي ذي ل يرى يف اإلنسان سوى ثديّي بولوجيا الو نقد احلاّد لذاك النوع من األنثر ورغم ال

ما زالت تعاين من مرّكب نقص  ،أو حىّت إنسانّيات ،اجتماعّيةا  اعلوما نعتربها فإّن معظم احلقول املعرفّية اليت 
 .هانفس الطبيعة اإلنسانّيةإزاء العلوم الطبيعّية والرياضّيات، ما جيربها على تبّن رؤية للعامل غريبة عن 

لثبات إىل سريورة جدلّية وصريورة، فهذا مل حيرم اإلنسان من صورة الثبات اليت ا حتويل هيغلا أمّ   
 ،األساسّي للمفهوم التقليدّي لإلنسان فحسب، بل لقد لعب دوراا أساساا يف أنسنة األلوهّيةتشّكل امللمح 

ما أّدى، بدوره، إىل املرحلة األخرية من علمنة حياة اإلنسان احلديث. لقد "ساوى" هيغل اإلدراك اإلنسايّن 
                                                           

 عن هذه العملّية، انظر، 17
S. H. Nasr, Man and Nature (London, 1976), ch. 2. 

 لكونت، انظر،لنقد تقليدّي  18
R. Guénon, La Grande triade (Paris, 1980), ch. 20. 

 ولنقد للوضعّية الكامنة يف األنثروبولوجيا احلديثة، انظر، 
Durand, “Hermetica ratio et science de l’homme,” in his Science de l’homme et tradition, pp. 174ff.  

 وانظر، كذلك،
J. Servier, L’Homme et l’invisible. 

 الذي يتوّسل باملعطيات العلمّية ليدحض افرتاضات األنثروبولوجيا املعاصرة كّلها تقريباا.
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أّن وعي فويرباخ  نه وبني جزمهبذا، ليس مثّة إّل خطوة واحدة بياملتناهي باإلدراك اإلهلّي الالمتناهي. 
وعوض أن نرى  الالمتناهي ليس سوى إدراك الالمتناهي يف اإلدراك اإلنسايّن نفسه. اإلدراكَ  اإلنسان

اإلنسان الربوميثّي إىل   يسعَ مللإلنسان وإسقاطاا لوعيه.  هلل، تنقلب املعادلة ويصري اهلل صورةا  اإلنسان صورةا 
 قتل اآلهلة، ومل يكن واعياا أنّه بتدمري صورة األلوهّية إمّنا يدّمر نفسه.سرقة نار اجلّنة فحسب، بل أراد 

مبا إلنسان الفطرّي امفهوم على  ، بنحو أو آخر،وفيما خّص الرؤية التقليديّة لإلنسان، فهي تنبن 
على كّل إمكانات الوجود  مشتملةحقيقة منوذجّية مصدر للكمال، وانعكاس كامل وتاّم لأللوهّية، و هو 

هذا  تظهر نفسها يفاليت  املمكناتالكويّن نفسه. فاإلنسان منوذج للكون ألنّه، هو نفسه، انعكاس لتلك 
ليس لنا أن . جتسيمّيةا  ل تكون مقاربتنا لعالقته بالكون مقاربةا . وهكذا العامل. اإلنسان أكثر من جمّرد إنسان

من حيث هو النعكاس الكامل والتاّم لكّل هو إنسان، بل لإلنسان نرى العامل انعكاساا لإلنسان مبا 
 متام مرتبة التجّلي. الصفات اإلهلّية اليت تشّكل يف جتّلياهتا املتشظّية واملتناثرة

يف التقاليد اليت تطغى عليها الصبغة الصوفّية، يتبّدى هذا الطابع من العالقة اجلّوانّية بني هذا، و  
ففي األديان اإليرانّية، على سبيل املثال، ترتبط  أسطورة التضحية باإلنسان الفطرّي.اإلنسان والكون يف 

التضحية باإلنسان الفطرّي خبلق العامل يف مراتبه وممالكه املختلفة، فتقرتن األجزاء املختلفة من "جسد" 
يف بعض األحيان، ن، لكواملعادن. و  ،والنبات ،كاحليوانات  ،اإلنسان الفطرّي مبراتب خمتلفة من املخلوقات

، وهو [ حيث يرتبط كيومرثالشاهنامه] كما يف املصادر الزرادشتّية  أكرب على خصوصّية معّينة،تأكيد  مثَّ 
ض، سقط على باملر  كيومرث: "عندما ُضرب  19بُ ْنَدِهْشنيرد يف اإلنسان األّول، بنشأة املعادن. فكما 

خرجه الرصاص، ومن دمه اخلارصني ]الزنك[، ومن خناع عظمه الفّضة، ومن  هجنبه األيسر. فمن رأس
يه احلديد، ومن عظامه النحاس األصفر، ومن دهنه البّلور، ومن يديه الصُّلب، ومن نفسه، إذ خترج، قدمَ 

 . 20الذهب"

                                                           
أو "اخلليقة األوىل"، وهو مصّنف هبلوّي قدمي، يعتمد على علم الكون الزردشيّت، وله تنقيحان، هندّي وفارسّي. أّما  19

 املرتجم. إىل التنقيح الفارسّي.فاإلشارة يف النّص 
 مأخوذ عن، 20

R. C. Zaehner, The Teachings of the Magi (London, 1956), p. 75. 

 وانظر، كذلك، 
M. Molé, Le Problème zoroastrien et la tradition mazdéenne (Paris, 1963). 

ليست الدللت اخليميائّية خبافية يف هذا النّص الذي يربط رمزيّة املعادن اخليميائّية باجلوانب الباطنة، أو  
، كانت دائريّةا، يف بندهشنالنفسّية، للكون األصغر. ويف سياق مّتصل، من املهّم اإللفات إىل أّن صورة كيومرث، حبسب 
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 العامل واجلنس حيكي على صدور ،الريغفيداكما وجند يف اهلندوسّية نصًّا هو من أشهر نصوص 
 الربامهةيف أربع طبقات:  الَبدئّي. ويكون اجلنس البشرّي متشّكالا أو اإلنسان  عن التضحية ببوروشا البشريّ 

والفايشيا، أو من ذراعيه،  الذين خيرجون والرجانيا أو الكشاتريا، أي احملاربون، ،بوروشا من فماخلارجون 
التضحية على هذا تكون  .من قدميه خيرجون والشودرا، أي اخلدم، الذينمن بطنه،  الرعاة، الذين خيرجون

ا لكّل تضحية )الياجنا( . واستنجازههو النموذج األصلّي للخلق، إذ هو غايته  الَبدئيّ فاإلنسان  .21منوذجا
 ك"لول :التقليد اإلسالميّ  يفبامتياز  البدئيّ يّب اإلسالم، وهو اإلنسان على هذا كان اخلطاب اإلهلّي إىل ن

". إّن هذا املنظور حييط باحلقيقة البشريّة يف أبعادها اإلهلّية والكونّية يف تباين تاّم مع خلقت األفالك ملا
                                                                                                                                                                           

دوة"، حول اإلنسان الَبدئّي. وكما تتوّلد كّل األشكال اهلندسّية واألجسام انسجام مع ما يذكره أفالطون، يف رسالته "الن
ة عن احللقة، أو الدائرة، اليت هي اإلنسان البدئّي، يف أبعاد ثنائّية أو ثالثّية، وهي حمتواة يف هذه الدائرة، فإّن الرمزيّة اهلندسيّ 

ّية، بل كّل الكون، إذ "ينطوي"، باملعىن امل تافيزيقّي، على كّل املذكورة تشري إىل أّن اإلنسان البدئّي هو مبدأ كّل اإلنسان
 الوجود الكويّن.

 الشخص )بوروشا( هذا لديه ألف عني، وألف رأس، وألف قدم:   21
 هو حييط باألرض من أطرافها. وهو إذ حيُكم فاحلزم يف قلبه راسخ.

 والشخص، كذلك، هو كّل هذا، كّل ما كان، وكّل ما سيكون ]...[
 أجزائه الثالثة، الشخص هو فوق، لكّن جزءاا ُوجد هنا: فب

 وشرع، من مثّ، يف كّل اجّتاه، ناظراا إىل األرض والسماء. 
 :منه كانت الطبيعة، ومن الطبيعة كان الشخص

 وعندما ُولد، جاب األرض شرقاا وغرباا.
 هذا يف حني قامت املالئكة بالتضحية بالشخص الذي اختارته قرباناا، ]...[

 ومن هذه التضحية، عندما اكتمل القربان، ُولدت اآليات والصلوات،
 واملقاييس والقواعد منها ُولدت.

 يف فّكيها. القاطعةالوحوش ذوات األنياب  وكلّ ومنها ُولدت األحصنة، 
 ومنها ُولدت البقر، ومنها املاعز واخلراف.

 وعندما قّسمت ]املالئكة[ الشخص، كم ثنيةا جعلته؟
 ما كانت ذراعاه؟ كيف ُأمسيت ساقاه وفخذاه؟ ما كان فمه؟

 كان القّديس فُمه؛ ومن ذراعيه كان احلاكم؛ 
 وكان التّجار من فخَذيه؛ واخلادم من قدَميه.

 والقمر ُولد من عقله؛ والشمس من عيَنيه.
 انظر، 

Rg. Veda, X, 90, trans. A. K. Coomaraswamy on the basis of the translation of N. Brown; 

Coomaraswamy, The Vedas, Essays in Translation and Exegesis (London, 1976), pp. 69-71. 
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الصورة  ،يعي أنّه، يف حقيقته الباطنةالفلسفة التجسيمّية. ل يرى اإلنسان اهلل والعامل على صورته هو، بل 
ال اللوغوس على كّل اإلمكانات؛ اليت تعكس الصفات اإلهلّية، واليت هبا ُخلقت احلقيقة الكونّية، لشتم

 [.3: 1 يوحّنا] "كّل شيء به كان، وبغريه مل يكن شيء ممّا كان"

للمبادئ . كما تعرض وبتفاوت يف النربة له أمهّّيته ،على اختالفهاعرض اللغات املتعّددة للتقاليد ت 
يف حني . و منه يتبّدىما  يفاإلنسان يف ملء وجوده، يف ما هو عليه، ل، بالضرورة، ب اخلاّصةامل تافيزيقّية 

من حيث ، ترفض أخرى هذا املنظور لصاحل األلوهّية يف كونه وعاءا إهليًّا بعض التقاليد على اإلنسانتتأّسس 
هذا املخلوق فيتوّجه خبطاب إىل  ،. بعضها يصّور اإلنسان يف حالة السقطة عن كماله األّويلّ هي هي

طبقات  تراكم يف اإلنسان رغم اآلخر الطبيعة األّولّية اليت ما زالت حّيةا  بعضهاالساقط، يف حني خياطب 
خطاهبا ليس أّن املذكورة  التقاليد . هذا، ول تغفلوالنقص اليت تباعد بني اإلنسان ونفسه 22"النسيان"

 مجاعة الُكم ل الذين يرتعون يف اجلّنة. متوّجهاا إىل

ما ُيسّمى  أي ،طبيعة اإلنسان الكاملةتقاطع واضح بني ما حيكيه اإلسالم عن  مَث  يف هذا السياق،  
اإلسكندريّة اليت تكاد تستعمل املفردات عينها، -، وبني تلك العقائد احلكمّية اليونانّية23بـ"اإلنسان الكامل"

اإلبراهيمّي، اإلسالمّي  التقليدب اخلاّصة بعض اجلوانب وإن عد مت املصادر األفالطونّية احملَدثة، واهلرمسّية،
ا  ،اإلنسان الكامل هوللحقيقة اإلنسانّية. على أّي حال، فاملشرتك هنا هو القول بأوجه ثالثة رئيسة . حتديدا

 احلقيقة األّولّية اليت ُبن الكون على صورهتا، ول تتحّقق حقيقته إّل يف األنبياء واحلكماء ،قبل أّي شيء
. أّما ثانياا، ف مرتبة اإلنسان بتمام معىن الكلمة. من بلغإذ هم وحدهم  ،الكبار واسطة تنّزل  هوهذا أّولا

الوحي إىل هذا العامل. وثالثاا، هو النموذج األكمل للحياة املعنويّة واملستودع األمثل للمعرفة الباطنّية. 
وإىل التقليد، وبالتايل إىل املقّدس. وأخرياا، فمن  ، أمكن لإلنسان األرضّي أن جيد مدخالا إىل الوحيوبفضله

                                                           
هذه صورة إسالمّية على وجه اخلصوص، إذ اإلسالم يعترب أّن خطيئة اإلنسان األساس هي "الغفلة" عن نفسه، رغم  22

 مورد اخلطاب اإلهلّي إىل اإلنسان. انظر، اشتماله على الفطرة، أو الطبيعة البدئّية، يف داخله. والفطرة هي
Schuon, Understanding Islam, trans. M. Pallis (London, 1968), pp. 13-15. 

ا اصطالحيًّا، رغم أّّنا، يف حقيقتها، جوهر الشهادة الثانية   23 كان ابن عريب أّول من أعطى مفردة "اإلنسان الكامل" بُعدا
بةا للوحي القرآيّن منذ انطالقته. جاء بعد ابن عريب أمثال عبد الكرمي اجليلي وعزيز الدين )حمّمد رسول اهلل(، وكانت مصاح

 النسفي الذين عاجلوا املسألة بنحو أكثر نسقّية ومنهجّية. انظر،
T. Burckhardt, De l’homme universel; M. Molé (ed.), ʿAzizoddin Nasafi, Le livre de l’homme parfait 

(Tehran-Paris, 1962). 

، اليت أّمهات الكتب في المعنويّة الغربيّةة لومَثّ ترمجة كاملة لكتاب اجليلي، يعمل عليها حاليًّا فكتور دانر لسلس
 تصدر عن املطبعة البولسّية.
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خالل هذه احلقيقة، وهي ليست سوى حقيقة اإلنسان وقد تفّعلت، أمكن لإلنسان أن يسلك درب 
  كما هو لذلك أهل.  ،الكمال الذي سيوصله إىل معرفة املقّدس، ويصري هو

اإلسالم ]صّلى اهلل عليه وآله[، "من عرف مّث إّن املقولة يف د لفي، "اعرف نفسك"، أو مقولة نيّب 
ألّن اإلنسان، من حيث هو كائن أرضّي، هو مقياس كّل  نفسه فقد عرف ربّه"، ل تصدقان فحسب

وعلى هذا، فإّن  .24مقياس كّل األشياء هياألشياء، بل ألنّه، هو نفسه، انعكاس لتلك احلقيقة األّولّية اليت 
 تدرس علوم اإلنسان هياإلنسان األرضّي. بل  [حقيقة] فرداتالكون مبعلوم اإلنسان التقليديّة ل تدرس 

ماهّية  وحاسم، بنحو موضوعيّ  ،تعكس . فهذه اإلحالةوما وراءه العامل األكرباإلحالة املباشرة على ب
سواء أمسّيته آدم، أو قدمون، أو  – . ويشتمل مبدأ اإلنسان الكاملتفّعل يف حقيقتهقد اإلنسان إذا ما كان 

بعلم نشأة  ةالكوزموجونّية، أي املرتبطأو ) الوظائف امل تافيزيقّية والنشكونّية على كلّ  – أو غري ذلك بوروشا،
، والوحيانّية والتدّرجّية لتلك احلقيقة اليت تشّكل متام احلالة اإلنسانّية، واليت تضع بني يَدي اإلنسان الكون(

ة وبؤس، أو تعاسة، ما هو عليه يف أغلب األحيان، يف مقابل الصورة املثاليّ  ،يع أن يكونهجالل ما يستط
صورة ختثّرت، سوى  ، يف إزاء اإلنسان الكامل،اليت ينطوي عليها يف داخله. ليس اإلنسان األرضيّ 

ا عن القطب إىل األطراف، بل هي، املثال، صورة على الصورة انقالب  غالباا، وتظهَرَنت، وُقذفت بعيدا
متّيز  وهي، centrifugalيف حقل القوى الطاردة من املركز  اإلنسان وقعولئن هلا.  اإلنسان الكامل، وتشويه
حيث اإلنسان )احملور( ، إّل أنّه، وعلى الدوام، منجذب إىل املركز وجود أرضيّ الوجود األرضّي مبا هو 

ا.  الباطن حاضر أبدا

، أو التشّبه تألّهال قابلّيات، وينطوي على ه، على هذه احلقيقةيف داخل ،وألّن اإلنسان يشتمل 
، للمقّدس عندما يتنّكر. حىّت يف هذا العامل فإنّه يظّل كائناا حموريًّا، هذهيف األصل حقيقته هي  ، ألنّ باإلله

البيئة  تناغم املستغرقة يف التجريب، فإنّه يهّددعلومه  يف فإّن التبعات تلحق الكون كّله. وعندما يتمادى

                                                           
أّن هناك كّل التقاليد حتكي عن حضور أكثر من نفس واحدة داخلنا، كما أنّنا ل نزال حنكي عن تأديب النفس، على   24

 نفساا مؤدِّبةا ونفساا مؤد بةا. وكثرياا ما عاجل كوماراسوامي هذه املسألة يف كتاباته. انظر،
“On the Indian Traditional Psychology, or Rather Pneumatology,” in Lipsey (ed.), Coomaraswamy 2: 

Selected Papers, Metaphysics, pp. 333ff. 

 اجلّوايّن التقليدّي، انظر،وعن مفهوم اإلنسان  
V. Danner, “The Inner and Outer Man,” in Y. Ibish and P. Wilson (eds.), Traditional Modes of 

Contemplation and Action (Tehran, 1977), pp. 407-12. 
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ه. إنّه ّنائيًّا ل مستقرًّاهذا العامل  فيّتخذ، وكفى. ل يستطيع اإلنسان أن يعيش ككائن أرضّي 25كّلهاألرضّية  
البيئة الطبيعّية.  ، فهو لن يستطيع أن يتالىف تدمريوعندما حياولليس من هذا الصنف من الكائنات. 

من وجهة  ، ل تتأّتى السعادة،فالوظيفة احلربيّة لإلنسان ل تنجذم عن حقيقته، عن ما هو عليه. من هنا
 األرض جسراا يربطمبقتضى الطبيعة احلربيّة  يعيش ،واعياا ء اإلنسانبقا إّل من ،التعاليم التقليديّة نظر

 . بالسماء

اته من مسؤوليّ  التمّلص . وليس خيفى عليه أنّ 26كونّيةا   وظيفةا  رائعهالدينّية وشعليه، فإّن لشعائره و 
كائن معّلق بني . هو  ول ينحصر يف أرضّيته ،خملوق يعيش على األرضأمر مستحيل. فهو مسؤول ألنّه 

إذ امل نور العرش اإلهلّي يف العامل، وليحفظ تناغم الع لينشرالسماء واألرض، صبغُته روحّية وماّديّة، ُخلق 
ان مسؤولّية اإلنس إنّ . 27مع حقيقته كما يكشف عنها التقليد وإذ يعيش حياته يف انسجامالنور،  يبّث هذا

، بل مبا هي إنسان باطن هو مرآة "نا"األمن داخل نفسه، ل مبا هي تنبع  جتاه اجملتمع، والكون، واهلل،
إّما و  ،ذاتاا جمّردةا  إّما يف الوقت عينه، للحقيقة األرفع اليت يكون لنا أن نتصّورها،و وانعكاس للذات األمسى، 

 .أصالا  ول موضوع بذات، إذ ليست ثنائّيةذاهتا كّل يف تتخّطى  . فهيموضوعاا جمّرداا

. "لطبيعةمتجاوز لطبيعّي ". فاإلنسان كائن كافّة  وملكاته وجودهوحربيّة اإلنسان، بعد، متجّلّية يف  
تنّزل إىل عامل  ، خملوقاا مساويًّاخملوقاا أرضيًّا، ومن أخرىعندما ميشي على األرض، نراه، من ناحية، و 

                                                           
هلو دليل على أّن هذا النوع ليس أن يستطيع نوع واحد يعمر األرض )اإلنسان( أن يأَت عليها، ويدّمر بيئتها الطبيعّية،  25

ا كونيًّا. ويف هذا إثبات، لكّل من أوهنت رؤيـََته حمدوديّات الفكر احلديث، على أّن  أرضيًّا بالكامل، وأّن ألفعاله بُعدا
 اإلنسان أكثر من جمّرد عيّنة بيولوجّية تفوق أقراّنا يف حجم دماغها.

ليهودّي واملسيحّي، وكذا التقاليد األخرى، كما تشهد اهلندوسّية، جند أّّنا جند أّن التقليد اإلبراهيمّي، يف مصداقَيه ا 26
تؤمن بتوّقف الكون على ممارستها شعائرها، وّنوضها بأعباء ُشرعتها. ففي اهلندوسّية، مَث  تالزم بني التزام شريعة مانو وبني 

-. كما تؤّكد كّل التقاليد تقريباا، من املصريّة إىل اهلنديّةالحندار التدرجيّي لإلنسان وبيئته الطبيعّية يف دورة كونّية معيّنة
 األمريكّية، على هذا التالزم بني ممارسة الشعائر وقيام الكون.

"اإلنسان، إّما أن يكون خليفةا، وإّما أن يكون حيواناا يسوّغ مطالبته حبقوق خاّصة مبكره وبفعالّية أنيابه املفرتسة بعد أن  27
إن هو إّل حلم. ول يسع  –عضدهتا اآللة التقنّية. وهو حيوان انتهى وقته. وإن كان حيواناا كذلك، فال حقوق يّدعيها 

الفئران يف جحورها، سوى البتهاج ألّن اإلنسان الغاصب قد توافر على ُسُبل تدمري ذاته. أّما الفيلة، واألسود، واألرانب، و 
 لو كان خليفةا، فكّل فساد واضطراب يف عامل اخلليقة احمليط به فهو يف حسبانه". 

Eaton, King of the Castle (London 1977), p. 123. 
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مبستواى من الواقع واحد. فمعظم ذكائه  ،. وعلى هذا املنوال، ل حُتّد ذاكرته، ول خطابه، ول خياله28الدنيا
ومع هذا  .يف املسيحّية جتاوز الطبيعةسّر مقّدس ُيشارك يف كّل ما يعنيه و ، "للطبيعة متجاوزةطبيعّية "ملكة 

الوحي ونعمته التوحيديّة. وهلذا، ومع كونه يف هذا ب اإلنسان مستعيناا يعمل بنحو شبه طبيعّي يف الذكاء فإنّ 
قدس، ليأخذ موقعه يف عامل اأن و باستطاعة اإلنسان أن جيوز إىل الضّفة األخرى من الوجود، فإّن العامل، 

ادر على إزاحة احلدود الصارمة اليت ُجعلت بني الطبيعّي هو قفوأن يرى الطبيعة وقد ازدانت بالنعمة. وعليه، 
ها يف التقاليد األخرى، أو يف ليللطبيعة يف الالهوت املسيحّي الرمسّي، وإن مل يكن تشديٌد ع واملتجاوز

 األبعاد احلكمّية للتقليد املسيحّي نفسه. 

تافيزيقّية، جيد اإلنسان مثاله يف ذاك الوجود الكامل  مرآة الصفات  :اإلنسان الكاملأو  ،بعبارة م 
ميتلك احلقيقة مثاله اخلاّص به. فكّل إنسان كّل إنسان ول هذا،والنموذج البدئّي للخليقة.  ،واألمساء اإلهلّية

لنوع البشرّي  لثال بعينه الصورة املشخص كّل إذ يعكس   ،إمكان فريد بالفعلوهو اإلهلّية كإمكان يف نفسه، 
فحقيقة اإلنسان، كنوع  األخرى.احملور يف عني تغايرها مع النقاط كّل نقطة على حميط الدائرة   كما تعكس

من خالل  هذا العالم إلىعليه، خيرج اإلنسان، كنوع وكفرد، و وكفرد، هلا جذورها يف ذاك اجملال األّويّل. 
  إىل اإلهلّي. ترجع به من خالل ُسُبل من هذا العالموخيرج  ؛عن اإلهليّ  تنأى بهوصريورة  "إعداد"

وتقوم كّل التعاليم التقليديّة بشرح هذا "اإلعداد" فيما خّص تكوين اإلنسان، لكن ل يف  
أو  ،الصياغات الدينّية الظاهريّة املنهمكة باّنمام اإلنسان املباشر خبالصه، حبيث ترتك جانباا بعض العقائد

الباطن، املأخوذ باحلقيقة مبا هي هي. من أمثلة ذلك ما مّر معنا  هيمتّر عليها مرور الكرام، بل العمدة هنا 
والقابال من أخرى. أّما يف الغرب املسيحّي، وخباّصة يف الزمن  ،من تقابل بني اليهوديّة الظاهريّة من جهة

بدت وكأّّنا احلديث حيث بات الوصول إىل التعاليم احلكمّية الباطنّية أكثر تعّذراا، فإّن وجهة النظر الدينّية 
تافيزيقياا عميقاا ملعىن "من العدم" على النحو  تشّدد على مبدإ اخللق من العدم، من دون أن تقّدم بياناا م 

، حني عاجل   .29يف الستخدام القرآينّ  املفردةالذي أقدم عليه ابن العريّب، مثالا

                                                           
مالك، املغرتب عن الطبيعة، كما ُتصّوره التقوائّية -هو ذاك املخلوق النصف ل نريد هبذا التأكيد أّن اإلنسان التقليديّ  28

املسيحّية يف بعض ُنَسخها. فاإلنسان التقليدّي الذي رأى إىل نفسه كوصّي على الطبيعة، مل ير حرجاا يف دفن موتاه يف 
 تناغم تاّم مع الطبيعة.الرتاب، وإن مل يعترب نفسه كائناا طبيعيًّا فحسب. ولقد عاش يف كّل أحواله يف 

، وقد ترمجه إىل الفرنسّية تيتس بريكهارت وعّلق عليه. مّث ترمجته، من الفرنسّية إىل اإلنكليزيّة، فصوص الحكمانظر،  29
 :من الرتمجة اإلنكليزيّة 35و 23ساميور. انظر، الصفحات -آجنيال كامل

Ibn al-ʿArabī, The Bezels of Wisdom, ch. 2. 



[13] 

 

بني رؤية تقول خبلق العامل، مجع كبري من مفّكري القرن التاسع عشر بلزوم الختيار وكنتيجة، شعر  
وكان من الطبيعّي أن مييلوا إىل الثانية لكوّنا "أكثر  .وأخرى تتبىّن النظريّة الداروينّية يف تطّور اإلنسان

" يف عامل انزاحت منه مقولت الرسوخ والثبات لصاحل الصريورات الدائمة، وفقدت مراتب الوجود معقولّيةا 
الذين رضخوا لختزالّيات الفكر احلديث. وإىل يومنا، ما يزال العلماء الذين  انيف أذهالعليا فيه كّل واقعّية 

نظريّة التطّور يرون أّن البديل الوحيد هو مبدأ اخللق من ، يف البيولوجيّ حىّت و  ،التهافت املنطقيّ  يدركون
، من خالل عند اهلل ،سانلوجود اإلن "إعداد"ينطوي على العدم، غري واعني أّن املبدأ امل تافيزيقّي التقليدّي 

وجوديّة سابقة على ظهوره على األرض. ينبن هذا املبدأ، إذاا، على احندار اإلنسان يف مستويات  مراحل
ول مع الوقائع العلمّية  ،لظهور اإلنسان ل تتعارض مع املنطق للوجود مرتفعة عن اجلسمانّية، وهو يقّدم رؤيةا 

إذا ما أذعن املرء لوجود تراتبّية يف الوجود، وتعّدد  –الوقائع، ول أقول النظريّات والفرضّيات العلمّية  –
 احلديثة وكما سنرى لحقاا يف نقاشنا لنظريّة التطّور، فإّن النظريّةملستويات الواقع احمليط باحلالة اجلسمانّية. 

صار يف عامل  – املاّديّة أو األفقّية، لالستعاضة مبجموعة من العلل يائسةا  ا حماولةا برّمتها ل تعدو كوّن
حماولة لتفسري آثار العلل اليت تنتمي إىل مستويات ، يف العموديّةالوجوديّة األبعاد  عن –واحدّي الُبعد 

 أخرى من الواقع.

، عّدة يف مراحل يقع، تَ نظرْ  التقاليد أيّ ظهور اإلنسان، يف ف  يف األلوهّية نفسها، حبيث : أّولا
به، وصولا إىل  والبقاءيف اهلل  الفناءيكون مثّة "جنبة" غري خملوقة يف اإلنسان. ولذا أمكن لإلنسان أن خيترب 

يف الواقع النموذج البدئّي لإلنسان والوجه اآلخر  هوالحّتاد املطلق. بعدها يولد اإلنسان يف اللوغوس، و
مّث خُيلق  سها.، واليت عادةا ما متاهيها التقاليد مبؤسِّ "اإلنسان الكامل"يت يسّميها املسلمون ال للحقيقة إيّاها

حيث يكتسي جبسد  ،[7: 2 الرؤيا] "فردوس اهلل"اإلنسان على املستوى الكويّن، ما ُيسّمى يف اإلجنيل 
ا آخر، مساويًّا ل  من نور انسجاماا مع وضعه الفردوسّي. وينحدر بعدها إىل اجلّنة األرضّية ويُعطى جسدا

وإن كان مبدؤه يف تلك األجسام اللطيفة  يفىنيف العامل املاّدّي، مع جسد  اإلنسان يفسد. أخرياا، يولد
 .30د اإلنسان وتكوينه قبل ظهوره األرضيّ النوريّة املنتمية إىل املراحل السابقة على إعدا

                                                           
 التصّوف اليهودّي بتفاسري ترتبط بتكوين اإلنسان ووجوده يف املراتب الوجوديّة العليا. انظر،يضّج  30

L. Schaya, “La genèse de l’homme, » Etudes Traditionnelles, no. 456-7 (Avril-Septembre 1977) : 94-131. 

واستعادته حالته األصلّية حبسب املصادر وهنا، يعاجل الكاتب خلق اإلنسان، وهبوطه، وخسارته طهارته األوىل،  
اليهوديّة ليخلص إىل أّن "الوجود اإلنسايّن الذي ولد من اهلل، مقد ر له، بعد ولداته وميتاته الكثرية، أن يولد فيه من 

 ". وانظر،]بالفرنسّية يف األصل[ ، مبا هو اهللجديد
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لإلنسان مع اهلل، عندما أجاب على سؤال اهلل، أزلّي وبنحو مّتصل، حيكي القرآن عن ميثاق  
وبذا  . اهلل واإلنسان سابقة على اخللق" فرتمز إىل عالقة بنيأََلْسُت ب َربُِّكمْ . أّما "31"ىَ لَ "، بـ"بَـ مْ كُ بِّ رَ ب   تُ سْ لَ "أَ 

نّبهوا اإلنسان إىل حقيقته اإلهلّية األزلّية بتذكريه يف آذان أولئك احلكماء الذين  ديرتدّ صارت مبثابة حلن 
اإلنسان يف مراحل من  "إعداد"". ول ينفصل هذا التذكري، أو هذا الكشف، عن مبدإ أََلْستُ بأسرار "

 رية،، يف قصيدته الشهالشريازي حافظ يقولالوجود خمتلفة. عندما 

 تقرعُ  اخلّمارة ، بابرأيت املالئكة ،32ليلة أمس

 33ويف وعاء احلّب تسكب تقولُبها، آدم طينةَ 

، يف إلنساناحيث  التعنّي،"الليلة املظلمة" اليت تسبق ضوء الصباح، حالة عدم  يف كالمه علىفإنّه يريد، 
بعد أن صاغتها املاّدة  األرض؛ لكن حىّت هذه تعّينه وهبوطه إىل، قبل حضرة اهللب يف قولَ يُ  ،ماّدته األوىل

 غري املخلوقة يف اهلل. هلبوط، وليست اإلنسان يف حقيقتهأيدي املالئكة هي اإلنسان يف مرحلة اإلعداد وا

ومن امللفت أّن التعاليم التقليديّة، مع معرفتها بوجود خملوقات سبقت اإلنسان على األرض، فهي  
 األّويّل، وأّن ظهوره على األرض جاء إثر هبوط، ل صعود. لقد املستوى تعتقد أّن اإلنسان يسبقها يف

أو على  ،صّوره بعض التقاليد، كما لو من غيمةسقط اإلنسان على األرض من حالته اللطيفة فخرج، كما تُ 
  ؛على األرض اإلنسان إىل املرحلة الوسيطة بني اللطيف واملاّدّي. وهكذا يظهر ، هنا، ترمزغيمةالو عربة. 

 ل يف ملكاته الروحّية والذهنّية فحسب، بل حىّت يف جسده.  ،كائناا كّليًّا حموريًّا يعكس املطلق

إذا كان اإلنسان الربوميثّي قد غابت عن بصره مراتب الوجود العليا، فاضطّر إىل سلوك مسار و 
يئات حبسب تصّور العلم عملّية زمنّية غامضة، امسها التطّور، خرجت به من حضن جمموعة من اجلز 

ر من حقيقة أع د ت يف العوامل لتصل إىل األرض لطاملا رأى إىل نفسه كمنحد   احلديث، فإّن اإلنسان احلربيّ 
ك لألسباب، ل فقط ككائن مدر    وإذا ما رأينا إىل اإلنسانككائن حمورّي شبيه باإلله.   ،مكتمليف شكل 

، بل الذي جتاوزه اآلنماضيه  بعض فإّن القرد ليس اإلنسان يف ،العموديّة كذلكاألرضّية األفقّية، بل  تلك

                                                                                                                                                                           
L. Schaya, The Universal Meaning of the Kabbalah, trans. N. Pearson (London, 1971), pp. 116ff; F. 

Warrain, La Théodicée de la Kabbale (Paris, 1949), pp. 73ff.; G. Scholem, Major Trends in Jewish 

Mysticism (Jerusalem, 1941), lectures 6 and 7. 

 .172، اآلية األعرافسورة  31
 أو "دوش" بالفارسّية، وهي الليلة املظلمة. املرتجم. 32
 ميانه زدندپرفتند وبه گل آدم بگدوش ديدم كه مالئك در ميخانه زدند |   33

The Divan, trans. H. Wilberforce Clarke (Calcutta, 1891), vol. 1, p. 406. 
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ا إنسان على بالتحديد ملا هو عليه، وملا كانه. اإلنسان احلربّي  ،هو ما ل يستطيع اإلنسان أن يكونه أبدا
خملوق ، فهو كرمز كوزمولوجيّ حضور القرد   إىل ،اإلنسان احلربيّ  منظور ، أياملنظور التقليديّ  ويرى الدوام.

. أن ندرس حالة بفعل كوّنا حموريّةا احلالة البشريّة احملوريّة أن يُظهر ما تستثنيه  ؛ ومغزاه، بالتحديد،ذو مغزى
ا. تافيزيقيًّا، ل فقط بيولوجيًّا، يعن أن نقبض على ما ل يستطيع اإلنسان أن يكونه، وما مل يكنه أبدا  القرد م 

، وعن مغزى جسده بنية اإلنسان الداخلّية وملكاتهلا عن وقد حكت علوم اإلنسان التقليديّة مطوّ  
متعّددة على أّن اإلنسان ميتلك مدخالا إىل مستويات  دائماا اتأكيدا وقواه. ويكتشف املرء، يف هذه املصادر، 

 البدن يف مقوليَت "جواهر" ل ميكن اختزاهلا  بل إىلتراتبّية من امللكات،  وإىلالوجود والوعي داخله، من 
 إّّنا ثنائّيةديكارَّت. -انسجاماا مع الثنائّيات الشائعة يف الفكر الغريّب املابعدلنفس، أو الذهن واجلسد، وا

بالتحديد ألّن كّل ثنائّية تنطوي على تقابل، وخبالف  ،تتجاهل الوحدة األساسّية للعامل األصغر اإلنساينّ 
. وهكذا، يف املستوى األّول من فهم العامل األصغر ل تستطيع الثنائّيات أن تعكس الوحدةالتثليث، 

اإلنسايّن، على املرء أن يأخذ بعني العتبار الطبيعة الثالثّية للكائن البشرّي، وهي تتكّون من الروح، 
 ، أقّلهاإلسكندريّ -عن التقليد الغريب، املسيحّي واليوناينّ  غريبةا  وإن مل تكن هذه القسمة –والنفس، والبدن 

تصل فال ، للروح تابعةنفس مبدأ اجلسد، إّل أّّنا يف اإلنسان "العادّي" الفصل باهلرمسّية املسيحّية. فيما يتّ 
 .34كثري من النصوص اخليميائّية  ، وهذا موضوع أثري يفالروحب باقرتاّنا إىل إىل خالصها وغبطتها

اوتظّل هذه القسمة الثالثّية، يف كّل األحوال، تبسيطاا لوضع أكثر   . فاإلنسان، يف واقع تعقيدا
األمر، يشتمل يف داخله على مستويات وطبقات من الوجود. من هنا، ل حتكي التقاليد املختلفة، من مثل 
التنرتيّة والصوفّية، كما واهلرمسّية الغربّية، عن بدن هو مقابل النفس أو الروح، بل عن أبدان عّدة، ليس 

انسجاماا مع  أبداناا لطيفةا وروحانّيةا  كفاإلنسان ميتل .وظاهريّةا  رجّيةا البدن املاّدّي سوى غالفها األكثر خا
العوامل املختلفة اليت قد يسافر فيها. ومثّة، بعد، انقالب بني مستويات الوجود املختلفة حبيث تكون نفس 

العامل حبسب املتشّكلة يف هذا  – ما هو لماّدّي يف وجودهونريد منها يف هذا السياق كّل  –اإلنسان 
يشري أئّمة الشيعة، ويف صدد  إىل هذه املسألةو "جسده". ا على أّنّ يف هذا العامل الوسيط  أفعاله، متظّهرةا 

"أرواحنا أجسادنا،  :حالت ما بعد املوت، وخباّصة فيما يّتصل بـ"اإلنسان الكامل" الذي ميثّلونه، بقوهلم

                                                           
أنثرُبولوجيا يف غاية العمق. ويبدو أّّنا، اليوم، باتت تستقطب اهلرمسّية، كما تقّدمها النصوص اخليميائّية، تنطوي على  34

األنثرُبولوجّيني الغربّيني الذين اصطدموا بقصورات األنثرُبوجليا احلديثة، فطفقوا يسعون خلف علم يُعىن باألنثرُبوس حقًّا، ل 
 النفس والروح يف اخليمياء، انظر،مبا هو حيوان ميشي على قدَمني كما يتومّهه اإلنسان احلديث املعلمن. عن اقرتان 

T. Burckhardt, Alchemy, ch. 17. 
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أو العودة إىل املستوى عينه من ، والصَُّورراحل الوجود خالل م فالرحلة اإلنسانّية. 35وأجسادنا أرواحنا"
، حبسب قراءة التقاليد إىل مستويات خمتلفة من الواقع أو، 36القراءة الشعبّية لألديان اهلنديّةالواقع، حبسب 

 .اليت يقطعها اإلنسان يف وجوده اخلاصّ الداخلّية تضاهي الرحلة ، إّن هذه الرحلة اإلبراهيمّية

املوجودة يف  األخرى "وات"الدنيا ُيضاهيوبدناا روحيًّا مشعًّا  ،بدناا أثرييًّا ل يفىن حيوز اإلنسانف 
أو ) السماء علىكالم متناظراا مع الالبدن النفس و  لىحالت الوجود األعلى. ومتاماا كما يكون كالمنا ع

العليا يف  الوجوديّة ستوياترؤية املو  تتناظرأبدان اإلنسان املتعّددة  رؤيتناواألرض، فإّن  (السماوات
يف  نعمة األميدا بوذا،ب، يولد اإلنسان، فعلى كّل حال .أرضاا ومساءا ، ةعلى حدكّل مستواى امتالكها،  

. إّّنا 37معاا شاملة للسماوّي والفردوسيّ  )األرض( رمزيّةوهي "األرض الطاهرة"، ل يف "السماء الطاهرة"، 
التصّوف اإلسالمّي كذلك. وقد لعبت دوراا مهمًّا يف الزرادشتّية، حيث األرض السماويّة اليت حيكي عنها 

 .38ُتصوِّرت األرض نفسها على أّّنا يف األصل مالك

                                                           
غالباا ما ُعن صدر الدين الشريازي وغريه من احلكماء بالسئلة املعاديّة املتمحورة حول مسألة البدن اللطيف وصلته  35

اخلصوص، تعليقة الشريازي على وهو ما يشري إليه احلديث املذكور. انظر، على وجه  –بالنفس املصيغة بالفعل اإلنسايّن 
 للسهروردي. وانظر، حكمة اإلشراقللكلين، وتعليقته على أصول الكافي 

Corbin, “Le Thème de résurrection chez Mollâ Sadrâ Shîrâzî (1050/1640) commentateur de Sohrawardî 

(587/1191),” in Studies in Mysticism and Religion presented to Gershom G. Scholem (Jerusalem, 1968), 

pp. 71-115. 

 حول تأويل التقليد الشعيّب اهلندّي ملسألة التناسخ، انظر، 36
Coomaraswamy, “On the One and Only Transmigrant,” Journal of the Amercan Oriental Society 44, 

supplement no. 3, and in Lipsey, Coomaraswamy, vol. 2. 

"، وقد Bók-Náma-Land" يف الكتاب اآليسلندّي القدمي "Landعلى املرء أن يلحظ، يف هذا السياق، معىن "األرض  37
 ". انظر،غ فيداالر قابله كوماراسوامي، يف غري مناسبة، بـ"

Coomaraswamy, “The Rg Veda as Land-Náma-Bók,” in his The Vedas – Essays in Translation and 

Exegesis, pp. 108-9. 

( العوامل 4، املقطع 59، الصحفة 10، واجلزء 9، املقطع 108، الصفحتان 1نفسها )اجلزء  غ فيداالر تشري   
(" كذلك، Tebelالثالثة على أّّنا "أراض". بنحو مماثل، ل حتكي القابال على جّنة أرضّية فحسب، بل على "أرض عليا )

كتاب من  سفر التكوينوعلى سّت أراض أخرى، طبيعتها متشظّية، حبيث يكون لدينا، يف احملّصلة، سبع أراض كما يف 
 . انظر،الزوهار

Schaya, The Universal Meaning of the Kabbalah, op. cit., pp. 108-9. 

 انظر، 38
Corbin, Spiritual Body and Celestial Earth, trans. N. Pearson (Princeton, 1977); 

 . حىّت إّن كوربان حيكي على "اجليوسوفيا" على أّّنا حكمة حمورها األرض   حيث يشرح هذه املسائل تفصيالا
 واملعرفة املقّدسة باألرض، مع تضمينه األرض السماويّة، يف خمالفة كاملة ملا تُعىن به اجلغرافيا أو اجليولوجيا عادةا.
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مجيعها تّتفق على  اولئن كان للتقاليد املختلفة تصّوراهتا اخلاّصة فيما خّص "األبدان" املختلفة، فإّنّ  
من أعطى اجلسد اإلنسايّن اهلل هو ف املقّدس وإحراز الفضيلة.بالرتابط بني هذه املسألة وبني حتّقق املعرفة 

" الذي حنرزه ما بعد املوت، أو من خالل املمارسات البدن. إّل أّن نوع "ومل يرتك حتديده لإلنسانمجاله، 
ياة إذ عندما تصل هذه احل .التدّرجّية، فيعتمد على كيفّية إنفاقنا لتلك اهلبة السخّية، وهي احلياة اإلنسانّية

ا  يقدر ، مبمكناته اإلنسانّية، وحده اإلنسان ى الالمتناهي.علإىل ّنايتها، ينغلق الباب الذي كان مفتوحا
 .39 يفعلّل أالباب. وكّل الفارق هنا: أن يعرب اإلنسان أو  الدخول منعلى 

فإّن األجساد املختلفة  ،الشيطانّيةبأّي األحوال، وفيما خّص اإلمكانات اإلجيابّية، ل السلبّية أو  
ا أو البوديساتفا املذكورة يف مدارس اهلندوسّية الشمالّية، واحملوريّة يف اإلسكاتولوجيا البوذيّة وطرائق ذللبو 

أبرقلس، أو  داآللة النفسّية عن وهي – ألجسام والطاقات اللطيفةاحمور مبا هي  الشاكرا وكذلكالتأّمل، 
اليت ينفتح عليها العامل األصغر اإلنسايّن مىت ما توّقف  كّلها تشري إىل الواقعّية اهلائلة  – يف الصوفّية اللطائف

تركيبة وعن  ،كي عن إنسان النورحياإلنسان عن العيش على سطح وجوده فحسب. حىّت إّن بعض التقاليد 
إن مل هتتّم به البيولوجيا احلديثة و  –اإلنسايّن  البدنعلى  ذات التأثري اإلنسان الداخلّي البنيويّة والفيزيولوجّية

قابلّية كبرية يف إيصالنا إىل هلا  إجيابّيةا  وميتلك طبيعةا  ،املاّدّي يعكس املطلق يف مستواه اخلاصّ  البدنإذ  –
 .40الفهم التاّم لطبيعة اإلنسان

. ورغم أّن النسكّية عنصر أساس يف كّل درب روحّي فحسب ة، بل آلتهاوليس اجلسد حمّل الشهو  
إنّه الف ناء املقّدس  الكمال، فإّن اجلسد نفسه هيكل اهلل. لتبلغأصيل، إذ مثّة يف النفس ما جيب أن ميوت 

                                                           
على أّن الكائن البشرّي ل يستطيع أن  –وحنن ل نستطيع أن نعاجل موضوعاهتا املعّقدة هنا  –ت التقليديّة تّتفق املعاديّا 39

يستفيد من احلالة الوسطّية اليت ولد فيها، وينتقل منها إىل موطن الروح إّل يف هذه الدنيا، وأن ل ضمانة أّن اإلنسان 
 عش حبسب التقليد، وانسجاماا مع اإلرادية اإلهلّية.سيولد يف حالة وسطّية أخرى بعد املوت إن مل ي

يف التصّوف اإلسالمّي، وخباّصة يف مدرسة آسيا الوسطى املرتبطة بشخص جنم الدين كربى، مَثّ فهم متقّدم لفيزيولوجيا  40
 "اإلنسان النورايّن". انظر،

H. Corbin, The Man of Light in Iranian Sufism, trans. N. Pearson (Boulder, Colo., and London, 1978), and 

idem, En Islam iranien, vol. 3. 

( ويف األديان اإليرانّية العتيقة اليت حتكي عن أبعاد الزوهاروهذا ما جنده، كذلك يف القابال )راجع كتاب  
 اإلنسان الكونّية متوّسلةا لغة األنوار. انظر،

B. T. Anklesaria, Zand-Ākāsīh, Iranian of Greater Bundišn (Bombay, 1956); and J. C. Coyajee, Cults and 

Legends of Ancient Iran and China (Bombay, 1963). 
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التقليد  وكذلك يفعلاألديان الشرقّية،  . وهذا ما تشّدد عليه41حيث يتجّلى احلضور اإلهلّي، أو النور اإلهليّ 
على الذهن يف اجلسد، وعلى السم اإلهلّي يف مركز اجلسد، . فاحلفاظ  يف املسيحّية األرثوذكسّيةاملسكوينّ 

الالهوت  وإن مل يعنت به ،القلب، يلعب دوراا بالغ األمهّّية. ول يغيب هذا املنظور عن اهلرمسّية املسيحّية أي
 .42املسيحّي الغريبّ 

يتكّون اجلسد اإلنسايّن من ثالثة عناصر أساسّية: الرأس، والبدن، والقلب. القلب، وهو املركز  
احلالة اإلنسانّية األرضّية  الربط بني، هو مقّر الذكاء، ونقطة لكّل من اجلسَدين املاّدّي واللطيفاخلفّي 

أّما الرأس والبدن فهما أشبه دان. املعرفة ويتوحّ و الوجود  يتالقىيف القلب، و األرفع.  واحلالت الوجوديّة
أّما لذكاء القلب،  امتدادنشاطه بالذهن، هو  الذي يرتبطللقلب: فالرأس،  ، أو امتدادات،باستطالت

انفصالا  ليس ه اإلنسان ومتظهره. إّل أنّ  متفصليعنّي  النفصال هو ماهذا و . القلب لوجود البدن فامتداد
 . يف وهم منط  ، ولكّن اإلنسان املستغرقيف البدن عنصر ذكاء وجود، ومثَّ ّم يف الذهن عنصر ثَ فكامالا

اإلنسان احلديث، ف .والغافل عن طبيعته  الشبيهة باإلله، مييل إىل نسيان هذين العنصَرين الوجود الربوميثّي،
تعكس  البال اليت للسكينة وراحة لحنراف يف طبيعته ممكناا، نسيّ بروميثّي مبقدار ما يكون هذا ا هوو

لذكاء البدن. ومن هنا كان اإلنسان املعاصر، يف سعيه وراء املقّدس ووراء إعادة اكتشاف  الوجود، ونسيّ 
يفّتش عن طريق فاإلنسان احلربّي، يفّتش عن طرق تأّمل تسّكن الذهن املضطرب وترتكه، ببساطة، يكون. 

، ليعيد اكتشاف احلكمة والذكاء يف ثيتغّلب هبا على النشاط الدماغّي الزائد الذي يرهق اإلنسان احلدي
دوان  ني ل يعسعيَ امل يلَ اجلسد من خالل اليوغا، والطّب الشرقّي، والطعام الطبيعّي، وما شاكل ذلك. إّن ك  

                                                           
هو عنوان واحد من أبرز كتابات السهروردي. ومفردة هيكل هتن يف العربّية اجلسد؛ فالعنوان يشري إىل  هياكل النور 41

 رمزيّة اجلسد كهيكل حيضر فيه نور اهلل.
بطبيعة احلال، ل خيلو األمر من استثناءات، سواء يف العصر القروسطّي، حيث جند أمثال دانيت، أو يف حقبات لحقة   42

ات باراسلسوس، وحىّت يف القرن التاسع عشر كما جند يف شعر وليام باليك. عن املغزى الروحّي للجسد كما جند يف كتاب
 يف ارتباطه بـ"اجلسد اللطيف"، انظر،

G. R. S. Mead, The Doctrine of the Subtle Body in Western Tradition (London, 1919); C. W. Leadbeater, 

Man Visible and Invisible (Wheaton, III., 1969); D. Tanseley, Subtle Body, Essence and Shadow (London, 

1977). 
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ا إيّامها خيرتق ه الباطّن، املدر ك نداءَ  كوّنما حبثاا عن القلب الذي، يف اإلنسان الروحيّ  الرأس واجلسد، موّحدا
 .43، واجلسَد حضوراا فكريًّا وروحيًّا ينعكس يف إمياءاته وحركاتهحناا النشاط الذهّن عطر التأّمليف املركز، ما

حضور القلب من خالل جيّليان  –والقّديس  األفتاروكذا حال  –وعليه، فإّن وجه النيّب وجسده  
ن من و أولئك احملرومأّما  .يف آن وّحدتسكر و ومن خالل نعمة ساطعة وفّياضة تُ ، جّوانّية جتتذب إىل املركز

الفّن املقّدس لتلك التقاليد اليت تنبن على أيقونّية الصورة  األنبياء، فيمكنهم، على األقّل، اللجوء إىلرؤية 
بالتحفة الفنّـّية اليت هي اإلنسان. أن نعاين  فتذّكرناالبشريّة للمؤّسس، أو الشخصّيات الروحّية األساسّية، 

املشّع حبضور الروح  أو تيبيتّية، مع انشداد أعيننا إىل الداخل، إىل القلب، وإىل اجلسدلبوذا، يابانّية  صورةا 
ين ذلالقلب وكّل من الرأس واجلسد ال املثالّية بنياألّولّية ن القلب، هو أن نقبض على العالقة تسكّ  اليت

جذوره واعياا لذلك أم مل حيتفظان برمزيّتهما املعقولة، بل حىّت حكمتهما، سواء كان "الذهن" املنبّت عن 
 يكن.

مّث انظر إىل وقفة اإلنسان كيف تعكس، توًّا، دوره كمحور يربط السماء واألرض؛ هي وقفة  
وراء يرمز إىل سعي اإلنسان  لرأس املتطاول إىل السماءفا .احملوريّة و"املطلقة"هذا اجلسد طبيعة تعكس 

يف املرأة، أّما األعضاء  يف الرجل، وأكثر سخاءا  صرامةا أكثر املتعال. والصدر يعكس اجملد والنبل، بطبيعة 
أو امرأة  –اإلهلّية اليت تكون نتيجتها األرضّية إجناباا لرجل آخر  الفاعلّيةَ و ، تكوينه الَفْقريّ  التناسلّية فتعكس

. 44وإن خرج إىل هذه الدنيا عن طريق بيولوجيّ  ،كائن بيولوجيّ   دمجرّ ك  لنا أن نرى إليه ليس –أخرى 
لى نشوء اإلنسان من أصل مساوّي، دليل ع على أنّه، بنفسه،جسد اإلنسان يتعاطى مع  العلم املقّدسف

حيوانّيته. فتعريف اإلنسان ككائن قطب ل ينعكس فقط يف  يتجاوز أكنافأنّه قد ُولد ألجل هدف وعلى 
يف جسده الذي يقف يف قطب دائرة الوجود  ،كذلك  ،ذهنه وكالمه وغريها من ملكاته الباطنة، بل

، جسد الرجل واملرأة، يكشف عن نفسه هذا اجلسدفاألرضّي، وميتلك مجالا ومغزاى ذا طبيعة حمض روحّية. 
ر للبقاء، كائن ُجعل كمالُه يف الرتّقي يف بُعد الوجود العمودّي، بعد أن وصل إىل ؛ هو  قدر اإلنسان كائن ُقدِّ

احملور األفقّي، وهو  يرتّقى يف، عليه أن 45. وبعد أن وصل إىل نقطة تقاطع الصليبُقطب الوجود األفقيّ 
                                                           

ل ختفى أمهّّية اإلمياءات يف اجملتمعات التقليديّة، وخاّصةا يف ارتباطها بالرموز املقّدسة اليت جتّلي نفسها يف كّل أوجه  43
، يف كّل من البوذيّة واهلندوسّية، هي مثال كامل عن دور اإلمياءة احملورّي. المودرااحلضارات التقليديّة، ومن ضمنها الفّن. 

 عن املغزى الروحّي للقلب، والرأس واجلسد، انظر، 
Schuon, “The Ternary Aspect of the Human Microcosm,” Gnosis, Divine Wisdom, pp. 93-99. 

 انظر، 44
Schuon, Du Divin à l’humain, pt. 3. 

 يرمز الصليب، يف بُعَديه العمودّي واألفقّي، إىل اإلنسان الكامل املنطوي، يف ذاته، على ممكنات الوجود كّلها. انظر، 45
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الدرب الوحيد ليتعاىل على ذاته مع بقائه إنساناا بالكامل، إذ كونه إنساناا هو يف ختطّيه لذاته. وكما يقول 
 إنسان.-القّديس أوغسطينوس، أن تظّل إنساناا يعن أن تصري فوق

 يتصّورهأرقى بكثري ممّا  46ميلك اإلنسان عدداا من امللكات الباطنّية، وذاكرةا ف، باإلضافة إىل ما سل 
. التقليديّ تلعب دوراا إجيابيًّا يف النشاط الفكرّي والفّنّ لإلنسان  إذ أولئك الذين أنتجتهم الرتبية احلديثة،

ا عن كونه جمّرد وهم – وهو حيوز خيالا  قادراا على خلق الصور اليت تضاهي احلقائق الكونّية،  – بعيدا
ويلعب دوراا حموريًّا يف احلياة الدينّية، وحىّت الفكريّة، أعمق غوراا بكثري ممّا ميكن للعامل احلديث أن يتصّوره 

.  47لإلمالق رؤيته إىل الواقع حبيث تستثن جمالا بكامله نستطيع أن نسّميه اخليال، يف متييز له عن املتخي  
 اندمج[، الكالم، اليت متّكنه من تظهري املعرفة اليت 175كما وميتلك اإلنسان تلك النعمة اإلعجازيّة ]

لّلوغوس الذي يشّع يف هلا. وهو بعد انعكاس وأثر  وكالمه انعكاس لطبيعته الشبيهة باهلل. قلبه وذهنهعليها 
صالة، بل بصالة القلب اليت هي الكالم  . وبكالمه املّتخذ شكليصوغ كلمة اهلل فبكالمه قلب وجوده.

 اإلنسان الكامل صالةنسان متام طبيعته احلربيّة يف يصري اإلنسان صالةا. حيّقق اإل الباطن، والذكر اخلفّي،
 السماوات واألرض. تنطوي فيه الذي ينطوي فيه كّل اخللق،

ى، أو مراكز قواه وملكاته، فإنّنا نستطيع أن نقول إّن اإلنسان ميتلك ثالث قوا  أّما من حيث 
كإنسان شبيه باإلله، قادر على ،  مّث هو، وهي الذكاء والشعور واإلرادة. استقطاب، تعنّي مسار حياته

القادر  الشعور( 2؛ و)القادر على معرفة احلقيقة مبا هي هيو غري املشروط، و الذكاء املطلق،  (1) امتالك
؛ 48وكذلك اخلوف ،على ختّطي حمدوديّات اإلنسان وصولا إىل األمسى، من خالل احملّبة واملعاناة والتضحية

 تعكس احلرّيّة اإلهلّية. املختارة اليترّة احلرادة اإل (3و)
                                                                                                                                                                           
Guénon, Symbolism of the Cross, trans. A. Macnab (London, 1958). 

 انظر،شهدت السنوات األخرية اهتماماا ملحوظاا باستعادة النظرة التقليديّة إىل الذاكرة.  46
F. Yates, The Art of Memory (Chicago, 1966). 

كيما ميّيز الدور اإلجيايّب للخيال عن التداعيات   –بالفرنسّية بالطبع  –كان كوربان أّول من وّظف هذه املفردة   47
قييم ملفتة للفهم النتقاصّية املرتبطة مبفردة "املتخي ل". ولكّن السنوات األخرية، بعد قرون من الزدراء، شهدت إعادة ت

التقليدّي للخيال. وكان من أبرز الفالسفة والباحثني الذين انصرفوا إىل هذه املسألة جيلرب دوران الذي أّسس يف شامبريي، 
 يف فرنسا، مركزاا لدراسة شؤون اخليال. انظر كتابه،

Les Structures anthropologiques de l’Imaginaire (Paris, 1979); and Corbin, Creative Imagination in the 

Sufism of Ibn ʿArabī, trans. R. Manheim (Princeton, 1969). See also R. L. Hart, Unfinished Man and the 

Imagination (New York, 1969). 

 

حنصر يف جوانبه، أو نتيجة فقدان معىن العظمة واهليبة املرتبطني باأللوهّية، فإّن شعور اخلوف، عند اإلنسان احلديث، ا 48
"رأس  –تداعياته، السلبّية. أّما يف السياق التقليدّي، فإّن املقولة اإلجنيلّية اليت رّددها، من بعد، بولس الرسول ونيّب اإلسالم 
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 ،يف الوضع اإلنساينّ  ،الناشئة الرجتاجات وإثرعن كماله األصلّي،  اإلنسان انفصال ولكن جرّاء 
، فإّن هذه القوى ل تعمل بالضرورة مبقتضى طبيعة اإلنسان اإلهلّية. "السقطة"يحّية سما تسّميه امل عن

، متاماا كهبوط رمز من مستواى أعلى من الواقع، يعىن انعكاساا وانقالباا قد فسقوط اإلنسان إىل األرض
الشعور إىل ما ل  وينحدر .هنّيةيرتّد الذكاء إىل ألعيب ذهنا يؤّدي، يف حالة اإلنسان، إىل الحنراف. 

يف  "األنا"يتجاوز التجاذب حول ذاك التخثّر الومهّي الذي عادةا ما نسّميه ذواتنا، والذي ل يعدو كونه 
فُتقَصر على جمّرد دافع لفعل كّل ما ينتزع اإلنسان عن مصدر اإلرادة  وتنحطّ  كعقدة نفسّية.طورها السليّب  

أّما عندما حتتكم هذه القوى للتقليد، وتصطبغ بقّوة النور والنعمة املنبثَقني من وجوده، وعن ذاته احلقيقّية. 
اإلهلّية. إّل أّن اجلسد يظّل  ة اإلنسانعن أبعاد طبيع – كما جسد اإلنسان  – الوحي، فهي تبدأ بالكشف

ج الذي اختطّه اهلل له، أكثر براءةا ووفاءا للصورة اليت خلقه اهلل عليها، إذ تشّوه اإلنسان واحنرافه عن النموذ 
والذكاء يف والشعور،  ،اهي اإلنسان به نفسه، أي عامل اإلرادةالذي ميُ  يتجّلى وحسب يف هذا العامل الوسيط

، أي يف حالة اإلنسان احلربّي، يكون يف احلالة الطبيعّية. يف حقيقتهالذكاء  نقل، إن مل ةالذهنيّ  صورته
، الشعور واإلرادة إنّ  بلأي الذكاء والشعور واإلرادة، هو اهلل.  أو امللكات الثالث، ،هدف القوى الثالث
، إذ كيف للمرء أن حيّب دون أن يعرف؟ وكيف له أن القحان معهتويبالذكاء  يرتبطانيف املنظور احلكمّي، 
 يريد دون أن يعرف؟

جتّزؤاهتا النظر إىل من خالل  –مبا هو أنثروبوس  – وميكن الوصول إىل فهم حقيقة اإلنسان 
وتشّعباهتا اليت متّيزها. فبحسب بعض التعاليم التقليديّة، يكون األنثروبوس األصلّي خنثويًّا، وإن حكت 

احلاَلني، فإّن الكّلّية  َلييف ك   .49بعض التقاليد عن كائَنني، ذكر وأنثى، يكون احّتادمها كمال احلالة اخلنثويّة
والنعمة املرتبطة بالّتصال اجلنسّي، تنتمي كّلها إىل حقيقة احلالة والكمال الكامَنني يف احلالة اإلنسانّية، 

اخلنثويّة السابقة على انفصال اجلنَسني. إّل أّن الثنائّيات اليت تصبغ العامل املخلوق، واليت تتجّلى يف كّل 
لّية والنفعال، الفاعو ، والبوروشا والرباكارَت مستويات الوجود الالحقة للمستوى األّويّل، كاليني واليانغ،

ذين، يف  لالصورة واملاّدة، ل ميكن هلا إّل أن تظهر يف عامل تلك احلقيقة اخلنثويّة، وتُعطي الذكر واألنثى الو 

                                                                                                                                                                           

تظّل راسخة املغزى إذ تضاهي حقائق األشياء، ومقتضيات احلال، واحتياجات اإلنسان األكثر  –احلكمة خمافة اهلل" 
 ن حيث هو كائن ُخلق للخلود.   إحلاحاا م

، فإّن املدرسة الشيفّية متثّل األردناريعلى سبيل املثال، ففي اهلند، وإن كانت التنرتيّة تشري إىل شخص خنثوّي هو  49
احلالة اخلنثويّة، أيقونيًّا، من خالل احّتاد شيفا وبارفاَت، اللذين يُدجمان أحياناا يف صورة شخص نصفه ذكر ونصفه اآلخر 

 ز، انظر،. عن مغزى اخلنثويّة وبعض التطبيقات املعاصرة هلذا الرماألردناريشفاراأنثى. ويف هذا احلالة، تُعَرف شيفا على أّّنا 
E. Zolla, The Antrogyne, Fusion of the Sexes (London, 1981); K. Critchlow, The Soul as Sphere and 

Androgyne (Ipswich, U.K., 1980). 
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كّل األحوال، ل يطابقان اليني واليانغ كّل املطابقة. وألّّنما خملوقان، وجب أن يشتمال على ك لي املبدأين 
يف تكاملهما، يعيد الذكر واألنثى خلق وحدة احلقيقة مثّ،  اآلخر. على طريَف الثنائّية مع طغيان أحد

اخلنثويّة، ويعكسان، يف احّتادمها اجلنسّي األرضّي، النشوة الفردوسّية اليت تنتمي إىل األنثروبوس اخلنثوّي. ومع 
كامل والتنافس يف كّل من الرجل واملرأة، وهذا منشأ تلك العالقة من التهذا، تنعكس هذه احلقيقة اخلنثويّة 

بينهما. بأّي األحوال، ل ينحصر التمايز بني الذكر واألنثى يف البيولوجيا. ول حىّت يف اجلوانب النفسّية أو 
الرجل يعكس إطالق الطبيعة اإلهلّية، واملرأة تعكس فتضرب يف الطبيعة اإلهلّية نفسها؛ الروحّية. بل جذوره 

 –لتناهيها. وإذا ما تصّورنا وجه اهلل إىل العامل يف صورة ذكوريّة، فإّن لتناهيه الباطّن يُرمز إليه يف األنوثة 
 األشياء عن أن تكونوهي أبعد  – نسانّية البشريّة. وهكذا تعكس اجل50رمحته وحكمتهوكذا احلال مع 

املبادئ احلاملة للمغزى املتخّطي لألكوان. وليس من دون سبب أن تكون اجلنسانّية هي  – أرضيًّا َعَرضاا
هببة الرؤية الروحّية، لختبار "الالمتناهي" من خالل احلواّس،  فتوح أمام الناس، غري احملبّوينالسبيل الوحيد امل

الرجل واملرأة، وتؤثّر عليهما  ، عندنفسالعلى  أثرها العميق هذه ترتك اجلنسانّيةف .لحظات قليلة عابرةوإن ل  
 وتقديراألنثوّي، -طبيعة التمايز الذكريّ  وعليه، فإّن فهم بنحو أكثر رسوخاا من أّي نشاط جسدّي آخر.

ا أعمق لطبيعة الكائن اخلنثوّي اليت حيملها كّل  الصفات اإلجيابّية اليت يُظهرها كّل جنس، يعن أن حنرز فهما
 .51نثى يف أعماق وجودمهامن الذكر واأل

حبسب اجلنس فحسب، بل حبسب األمزجة اليت ُيشارك فيها اجلنسان   ، بعد، ل ينقسماإلنسانو  
واألمزجة األربعة يف الطّب اجلاليّن ]نسبةا إىل جالينوس[ التقليدّي، وهلا نظائرها يف مدارس الطّب  .كذلك

التقليدّي األخرى، ل ختّص اجلسد املاّدّي وحده، بل هلا صلة باملاّدة النفسّية، بل بكّل امللكات اليت تشّكل 
وعلى بعض أمناط اشتغال  كذلك،  إلرادةما نسّميه النفس. وهي ل تؤثّر على املشاعر فحسب، بل على ا

الثالثة يف  الغوناصات قد نستطيع أن نقول األمر عينه حبقّ الذكاء اليت تظّل، يف ذاهتا، فوق تعديالت املزاج. 
، اليت ل ختّص العامل الرباكارَتتلك امليول األساسّية للماّدة األوىل للكون، أو أي زمولوجيا اهلندوسّية، الكُ 

. وقد يستطيع املرء أن يقول إّن اإلنسان يتمايز حبسب 52ه، بل تتجاوزه إىل األنواع البشريّةاملاّدّي وحد
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امليل المتدادّي، أو ، راجا، أو امليل الصعودّي، ساتفاالثالثة، وهي  الغوناصاتمبدأي اليني واليانغ؛ أو 
باألخالط األربعة اليت تشري إليها  وثيقةا  أو امليل النزويّل؛ أو حبسب الطبائع اليت متتلك صلةا  وتاماس

 املخّططات الُكزمولوجّية.

. وهنا نفهم األسرتولوجيا ]علم النجوم التقليدّي[كما وميكن تقسيم األنواع البشريّة حبسب  
التصنيفات األسرتولوجّية، ف. 53مبعىن التنجيم – التنّبؤيّ  االرمزّي والكويّن، ل مبعناه ايف معناه األسرتولوجيا

بالتناظرات الكونّية جلوانب تُعىن األمناطّيات ]علم األمناط[ املاّديّة، ثيقة الصلة بالطّب التقليدّي و وهي و 
انكسارات ضوء املثال اإلنسايّن يف مرآة الكون، حبيث نضع اليد النفس اإلنسانّية املتعّددة، وتكشف عن 

 ما، تُعىن براج والكواكب. مبعىنا على تنوّع هذه النكسارات فيما خّص الصفات املرتبطة بإشارات األ
األسرتولوجيا التقليديّة باإلنسان يف مستوى وجوده املالئكّي، بيد أّّنا تكشف، إن أدركنا مغزاها الرمزّي، 
عن أمناطّية لإلنسان تبوح بوجه جديد من التمايز بني األنواع ]األمناط[ البشريّة. مثّة، إذاا، تناظرات بني 

 من بني قوى اإلنسان الذهنّية، وبني اإلشارات األسرتولوجّية والّتصال احلميم املتأَتّ أجزاء البدن، وكذلك 
. وهذه، باإلضافة إىل "اجلوانب" املختلفة والعالقات بني حركات اإلنسان والكواكب، كّلها حركة األفالك

 . ُسُبل لتظهري الصلة اجلّوانّية اليت تربط اإلنسان، مبا هو كون أصغر، بالكون ككلّ 

وكذلك تنقسم اإلنسانّية إىل طبقات وأعراق، وجيب فهمها يف حقيقتها الذاتّية من دون التضّمنات  
اليت باتت ترتبط هبا يف العامل احلديث. فتقسيم اإلنسانّية إىل طبقات ل يعن بالضرورة  والنتقاصّية الزدرائّية

يّة حمضة، كتلك اإلسالمّية، وقد خلت من النظام ل تتزلزل، إذ قد ُوجدت جمتمعات تقليد اجتماعّيةا  طبقّيةا 
علم اإلنسان التقليدّي ف. كذلك  يف فارس القدمية أو اهلند هجند. وهذا ما لطبقّي مبا هو مؤّسسة اجتماعّيةا

ناس من هو تأّملّي بطبعه، منساق إىل مثّة من بني الإذ لفهم األنواع البشريّة.  النظام الطبقّي مقّدمةا يرى 
ة هذا الدور الفكرّي الكهنوَّت يف قات العاديّة، فهو مييل إىل تأديويف األو  ؛، طبيعته كهنوتّيةطلب العلم

محايةا جمتمعه. ومنهم من هو بطبعه حمارب، قائد للرجال، ل تنقصه شجاعة القتال دفاعاا عن احلقيقة و 
وهو يضّحي بنفسه يف املعركة متاماا كما يضّحي الكهنوَّت بنفسه يف الصالة  .للعامل الذي يعيش فيه

األلوهّية. وأعضاء هذه الطبقة الثانية هلم وظيفة فروسّية، ويف األوقات العاديّة يصريون إىل القيادة السياسّية 
لة أنفسهم وأهليهم. والعسكريّة. مّث هناك املّيالون إىل التجارة، إىل الكسب احلالل والعمل الشاّق إلعا

وهؤلء هم، يف احلالة العاديّة، من يقومون بالوظائف القتصاديّة يف اجملتمعات العاديّة. وأخرياا، هناك الذين 
وليس لزاماا أن تتماهى هذه بعوا وينقادوا، أن ينصاعوا إلمالءات من يقودهم. تكون فضيلتهم يف أن يتّ 
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وفيما خّص دراسة األنواع . بأّي األحوال، 54ما جند يف اهلندوسّيةالطبقات مع الولدة يف كّل اجملتمعات، ك
فنحن جند هذه الطبقات يف كّل زمان ومكان ُوجد فيه، ومات فيه، رجل أو امرأة. وهذا ما ميّثل البشريّة، 

ني واجلسمانّيني. ة، أي مجاعة الروحانّيني، والنفسانيّ  عنها يف األفالطونّية احملَدثاألنواع البشريّة األساسّية املعرّب 
ول غىنا لنا عن هذا الفهم املعّمق للطبقات إذا ما أردنا أن نفهم الطبيعة البشريّة يف أّي بيئة عاش اإلنسان 

 . 55أو اشتغل

ومثّة أعراق أربعة: األصفر، ختاماا، ل خيفى أّن البشر ينقسمون حبسب األعراق واإلثنّيات.  
 رمزربعة واألواألمحر، واألسود، واألبيض، تشبه الطبقات األربع يف كوّنا مبثابة الركائز للجمعّية البشريّة. 

باألرض نفسها يف اجّتاهاهتا األربعة األساسّية، وعناصرها األربعة اليت يتشّكل منها العامل  للثبات، وارتباط
يف واقع األمر، ل بل يّة، وميتلك خصائصه اإلجيابّية. حد أوجه تلك احلقيقة اخلنثو املاّدّي. وكّل عرق هو أ

ومنها اجلمال اإلنسايّن الذي يعكسه كّل كامل حقيقة احلالة اإلنسانّية،   ذيستطيع عرق واحد أن يستنف
ان الكامل، وهو وغىن حقيقة اإلنس ،عرق، بذكوره وإناثه، بنحو أو بآخر. إّن نفس الكثرة يف املبدإ اإلهليّ 

ُتظهر  ،مسرح جتّلي األمساء والصفات اإلهلّية، تقتضي تكثّر األعراق واجلماعات اإلثنّية اليت، يف تنّوعها
اجلوانب املختلفة لنموذجها البدئّي، واليت تعطي، يف اجتماعها، فكرةا عن جالل اخللق األّول ومجاله، وهو 

 كاس لوجه احملبوب يف مرآة العدم. نعذلك ال أي احلقيقة اإلنسانّية مبا هي هي،

وهكذا ينكشف التعقيد البالغ لذاك املخلوق املسّمى إنساناا؛ يف قسمة اإلنسان إىل ذكر وأنثى،  
ويف املزاجات املتعّددة، والتقسيمات األسرتولوجّية، والطبائع املختلفة حبسب الطبقات، واألنواع العرقّية 

وغريها من العوامل اليت تتداخل مع هذه األمناط من فهم الكائن البشرّي. ولكن، إذ يؤول بنا الشىّت، 
التحليل إىل الرتكيب، فإّن هذه الكثرة احملرّية من األنواع ترجع إىل تلك احلقيقة الفطريّة، إىل األنثروبوس 

ويف أّي  ،ساناا حيثما حللتالذي يعكسه كّل كائن بشرّي يف نفسه. فأن تكون إنساناا يعن أن تكون إن
مثّة، إذاا، يف اجلنس البشرّي، وحدة عميقة ل يدركها سوى علم اإلنسان التقليدّي من دون أن زمن عشت. 

  .غ أغلب الهتمام احلديث باإلنسانإىل تساو  كّمّي جاف يصبأو  خيتزهلا ]هذه الوحدة[ إىل متاثل،
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ليعرف املطلق،  الذي ُخلق حضور اإلنسان احلربيّ  ليستجليهذه الختالفات كّل   خيرتق التقليد 
احلالة اإلنسانّية، بأّن اإلنسان ل  يعيش حسب إرادة السماء. بيد أّن التقليد يظّل واعياا متاماا بازدواجّيةلو 

يعيش على مستوى ما هو عليه يف مبدئه، بل يعيش دون ذلك، وبأنّه دون كمال ما ُيشارك يف إعطاء 
، للمطلق يف النسيّب، وهو الديناملباشر  ذاك التجّليعلى  الزدواجّية مشتملٌة، بعد،هذه و . اإلنسان إنسانّيته

لتألّه إمكانّية اب. فاإلنسان كائن حبيث يستطيع أن يكون نبيًّا، ومتكّلماا كلمة اهلل، ناهيك والوحي يف صميمه
من مثل اإلسالم. ولكن حىّت يف هذه احلالت، مثّة هامش إنسايّن، ويف كّل  اليت ترفضها بعض التقاليد

 دين، مثّة عنصر من احلقيقة الصافية غري املتعّينة، وهامش ينتمي، يف األصل، إىل حيث خترتق احلقيقةُ 
 .56اإلنساينّ  اجلوهرَ 

ا يُعطى بلغة الناس الذين   . بعبارة القرآن: خبطابهيتوّجه اهلل إليهم أضف إىل ذلك أّن الوحي دائما
ْن َرُسول  إ َل ب ل سَ " َ هَلُمْ َوَما أَْرَسْلَنا م  . من هنا، جندنا أمام كثرة من الديانات يف عامل تكثر 57"ان  قـَْوم ه  ل ُيبَـنيِّ

مع ثبات  كشوفات احلقيقةوهكذا تعطي احلالة اإلنسانّية شيئاا من اخلصوصّية لختالف  فيه "اإلنسانّيات". 
 ذلك اجلوهر املتعايلوترفّعه على كّل صورة. واإلنسان، بالفعل، قادر على النفاذ إىل  الكشفحقيقة هذا 

على الصور من خالل الذكاء املتقّدس بالوحي، بل هو قادر على الوصول إىل معرفة احلقيقة الالُمتصو رة، 
، إذ اهلل هو خالق ذاك املتلّقي الذي يتلّقى وحيه َتنييّ ي حبسب احلكمة واإلرادة اإلهلوأّّنا تتشّكل بصور املتلقّ 

 يف املناخات والسياقات املختلفة.

راضيةا بالوعاء دون أن تعرف مصدر اإلكسري اإلهلّي  أن نرى اإلنسانويّة الالأدريّة كم هو مستهجن 
عاش اإلنسان احلربّي  ! لقدالالإنساينّ  إىلقانعةا بأن تكون منزلا يف منتصف الطريق الذي حيويه الوعاء، 

على هذه األرض آللف السنني، وما زال حيًّا هنا وهناك رغم هجمات احلداثة. أّما حياة اإلنسان 
الربوميثّي فقد كانت بالفعل قصرية األمد. فقد أّدت اإلنسانويّة املرتبطة بالتمّرد الربوميثّي يف عصر النهضة، 

الذي يهّدد، ل فقط نوعّية احلياة اإلنسانّية، بل كّل الوجود إنسان -إىل املادونيف غضون قرون قليلة، 
ا، فهو جلّي متاماا من  اإلنسايّن على األرض. أّما سبب هذه الظاهرة، وقد ل يتوقّعها اإلنسان الربوميثّي أبدا

اليوم قد  اإلهلّي. ورغم أّن الباحثني علىاإلنسايّن دون الكالم  لىالكالم ع ل ميكن :وجهة النظر التقليديّة
 ، ويف أّي حضارة،يف أّي يوم مَثّ،أنّه مل يكن  يتطرّقوا إىل إنسانويّة صينّية، أو إسالمّية، إّل أّن الواقع يظلّ 
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إنسانويّة شبيهة بتلك املّتصلة بالنهضة األوروبّية. ول خيفى أّن احلضارات التقليديّة قد حكت عن اإلنسان، 
يف أعلى مراتبها، إّل أّن اإلنسان احملكّي  "اإلنسانّيات"عرفّية هي وبالطبع فقد أّسست لثقافات وحلقول م

عنه هنا مل يكّف يوماا عن أن يكون اإلنسان احلربّي الذي يقف كمحور يربط األرض بالسماء، ويشهد 
 على ختم األلوهّية املطبوع على نفس وجوده. 

. ليس ممكناا،  نّية ولأدريّةّل إنسانويّة علماإّّنا هذه الطبيعة يف اإلنسان اليت جتعل ك  أمراا مستحيالا
تافيزيقيًّا، أن نقتل اآلهلة  إنّ حمو الصبغة اإلهلّية عن اإلنسان دون أن ندّمر اإلنسان نفسه؛ إىل ونسعى  ،م 

إّن وجه اهلل امللتفت إىل اإلنسان والعامل  بل خري شاهد على هذه احلقيقة.تقف جتربة العامل احلديث املريرة 
ل يستطيع اإلنسان هو نفس الوجه اإلنسايّن بالفعل.  قل وجه اإلنسان امللتفت إىل األلوهّية، بلليس سوى 

ضائع يف كثبان  ،جه اهلل" من دون أن "ميحو" اإلنسان نفسه، وخيتزله إىل كيان ل وجه لهو  أن "ميحو
ل يسع صرخة نيتشه أن قد "مات اهلل" إّل أن تعن "مات اإلنسان"، ويشهد على ذلك القرن و النمال. 

العشرون بغري طريق. إّل أن الرّد، يف الواقع، على صرخة نيتشه مل يكن يف موت اإلنسان، بل يف موت 
نسان اآلخر، اإلنسان ل قطب هلا. أّما اإل أنّه قادر على أن يعيش على دائرةاإلنسان الربوميثّي الذي ظّن 

يتباهون بتجاوز  نلذياحلربّي، رغم نسيانه يف العامل احلديث، فيستمّر يف احلياة حىّت بني أولئك من الناس ا
ا. أمناط   عيش أسالفهم؛ إنّه يستمّر يف احلياة ولن ميوت أبدا

الروحانّية  ذاك اإلنسان الذي يظّل إنساناا، ويستمّر يف العيش هنا وهناك، حىّت يف حقبة ضمور 
وهي معرفة املطلق.  ،التعايل، وواعياا وظيفَة ذكائه أيقَدرَه، ونزع القداسة عن احلياة، هو كائن يظّل واعياا 

إنّه واع  متاماا نفاسَة احلياة اإلنسانّية، وهي وحدها جُتيز للكائن احلّي يف هذا العامل أن يسافر إىل ما وراء هذا 
ا للمسؤ  ولّيات اليت تقتضيها هذه الفرصة. وهو يعرف متاماا أّن عظمة اإلنسان ل الكون، مع بقائه مدر كا

، بل تكمن، قبل كّل شيء، يف القدرة اهلائلة على إفراغ النفس اجلّبارةتتأّتى من مكر الدهاء، أو اإلبداعات 
اغ الذي جييز له والفر  ، يف املشاركة يف حالة الفقر الروحيّ التكامليّ من النفس، يف الكّف عن الوجود باملعىن 

 ي، الشاعر الفارسّي،داختبار احلقيقة األمسى. وكما يقول سع

 يصل اإلنسان إىل حيث ل يرى سوى اهلل؛ 

 58انظر إىل مسّو املقام اإلنساينّ 

                                                           

أكثر من إشارة إىل "وجه اهلل" الذي  القرآن الكريمترّكز كّل التقاليد على مغزى "الوجه" إذ حيمل ختم اإلله. ومَثّ يف  58
 بات مورد تفّكر لعدد من حكماء املسلمني. انظر، على سبيل املثال،

H. Corbin, “Face de Dieu et face de l’homme,” Eranos-Jahrbuch 36 (1968) : 165-228, 
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نقطة احلضيض يف القوس الذي يكون نصفه مساراا ينزل فيه من املبدإ،  ديقف اإلنسان احلربّي عن 
ومن منوذجه يف اهلل، ونصفه اآلخر قوس صعود، يسري فيه عودةا إىل مبدئه. وتكشف لنا البنية اإلنسانّية عن 

ما ، ويكون ما يصريه. اإلنسان إنسان متاماا فقط عندما حيّقق سافر، أو كسالك، يصري ما "يكونه"دوره كم
يكونه، ويف ذلك ينجز ل فقط قدره ويصل إىل كماله األّول، بل ينري العامل من حوله. مسافراا من األرض 
إىل مثواه السماوّي، والذي كان قد تركه يف الباطن، يصري اإلنسان قناة نعمة على األرض، وجسراا يصلها 

نسانّية وغايتها فحسب، بل هو السبيل بالسماء. فتحّقق احلقيقة يف اإلنسان احلربّي ليس هدف احلالة اإل
وبذا يُعاد تأسيس الوحدة، وهي مصدر الكون والتناغم الذي يسري إىل توحيد األرض والسماء يف زواج، 

عنها السماوات  "صدرت"فيه. أن تكون إنساناا متاماا يعن أن تعيد اكتشاف تلك الوحدة األّولّية اليت 
ا.حقًّا ء قد غادرها ل شي ، ومل تغادرها حقاا، بلواألرض  أبدا

                                                                                                                                                                           

 حيث يعاجل كوربان، باألساس، تعاليم القاضي سعيد القّمي.


