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قرأُت في حوليّات العرب القديمة، يا آبائي املبّجلني، أن عبد اهلل السراسنيّ حني ُسئَل عن أبدع 

األشياء على مسرح العالم أجاب بأنه ال يرى أبَْدَع من اإلنسان. ويتّفق معه في رأيه قول هرمز 

ترايسميغستوس: “يا له من معجزة عظيمة، يا أسكليبيوس، هذا اإلنسان!”

حني تأملُت في معاني هذه األقوال، لم ترضني أسباُب تفّوِق اإلنسان التي يذكرها العديد من 

األفراد— أن اإلنسان هو الوسط بني املخلوقات، القريُب من الكائنات العليا والسيّد ملا هو أدنى 

منه؛ ُمفّسر الطبيعة بحّدة حواّسه وفطنة لبّه ونور عقله؛ النقطة الوسطى بني األبديّة الثابتة 

والزمن املتغيّر؛ وأيضاً كما يقول الفُرس، ترتيلة ترابط (أو باألصح [ترتيلة] زواج) العالم، إال أنه 

أقل مرتبة قليالً من املالئكة بحسب شهادة داود. هذه األسباب قيّمة فعالً، لكنّها ليست األسباب 

األساسية التي [بسببها] يُنسب اإلبداع الالمحدود [أي اإلبداع في خلق اإلنسان]. فلو كان 

كذلك، فلِم ال نمتدح املالئكة وجوقات الجنان املباركة أنفسهم؟

أخيراً، يبدو أنني فهمُت لَِم اإلنساُن هو الكائُن املحظوظ املستحق لكل إعجاب، [وفهمُت] 

بالضبط أي رتبٍة يحتّلها في سلسلة الوجود الكونيّ؛ رتبٌة تحسدها عليه البهائم والنجوم والعقول 

التي فيما وراء عاملنا. إنه [أي اإلنسان] أمٌر يتجاوز العقيدة والخوارق! ولَِم ال يكون كذلك؟ فلهذا 

السبب [اآلتي] يُعتبر اإلنسان ويُدعى معجزةً عظيمًة وكائناً مستحقاً لإلعجاب. لكن، يا آبائي، 

أنصتوا ملا هي رتبة اإلنسان حقاً، وُكمستمعني ودودين بطبعكم اإلنسانيّ، اغفروا لي أي 

انحراٍف في عملي هذا.

اهلل اآلب، املُهندس األعظم، بنى لنا هذا املنزل الكونيّ الذي نعيش فيه، هذا املعبد اإللهي 

املهيب، بتواؤمٍ مع قوانني لطفه الخفيّ. ولقد زيّن [الرب] السماوات بالعقل، وحرّك األجرام 

السماوية بأرواح أبدية، ومأل أجزاء العالم األسفل الحقيرة والقذرة بكثرٍة من الحيوانات املتنوعة. 

لكن حني اكتمل العمل، تمنّى الخالُق أن يكون هناك من يتدارس هذا املشروع العظيم، من يحّب 

جماَله، من يُعَجُب باتساعه. ولهذا، بعد اكتمال كّل شيء (كما يروي موسى وتيماوس)، بدا له 



[أي للرب] أن يخلق اإلنسان. غير أنّه لم يتبّق أي نموذجٍ يُشّكُل [الرب] اإلنساَن عليه، ولم تتبّق 

وديعٌة يستودعها في هذا االبن الجديد، ولم يتبّق مقعٌد يتبوؤه متأّمُل األكوان هذا [أي اإلنسان]. 

كل شيء اآلن كامٌل؛ كّل شيٍء أُِمَر إما بأعلى أو بأوسط أو بأقل األوامر. لكن ليس من طبيعة 

قدرة اآلب [أي الرب] أن يَْقُصر عن هذا الجهد اإلبداعي األخير على الرغم من أنه ُمرَهق، وليس 

من طبيعة حكمته أن يتردد في أمٍر عصيب بسبب غياب املشورة، وليس من طبيعة عطفه الرحيم 

أن يكون ذاك -الذي ُقّدر له أن يُمّجد قّوة اإلله [أي اإلنسان] عبر املخلوقات األخرى- مجبٌر على 

أن يشجب ذلك على نفسه [أي ال يكون هو ذاته موجوداً] . ولذا في النهاية قضى املهندس 

األعظم أمراً أّن هذا املخلوق لن يمتلَك ِهبًَة مالئمًة له حصرياً، [بل] سيتشارك مع املخلوقات 

األخرى فيما وهبها إياها الرب؛ لذلك تقبّل [الرّب] أن يكون اإلنسان مخلوقاً ذا طبيعٍة وسطية، 

ووضعُه في قلب العالم مخاطباً إياه:

“يا آدم، لم نعطك منزلًة أو هيئًة أو قدرةً حصريًة لجنسك [أي الجنس البشري]، ولذا وفقاً 

لرغبتك ولُحْكِمك تستطيع أن تحتّل أي منزلٍة أو هيئٍة أو قدرٍة تشاؤها. طبيعُة كل املخلوقات 

األخرى محدودةٌ وُمقيّدة بما ألزمناه بها من قوانني. أّما أنت فوحدك تُقرّر حدود طبيعتك وفقاً 

إلرادتك الحرة التي وهبناها إياك دون أي قيود. وضعناك في قلب العالم كي يتهيأ لك بسهولٍة 

مالحظة كّل ما فيه [أي في العالم]. خلقناك ال سماوياً وال أرضياً، ال فانياً وال خالداً، كي تتمكن 

بشرفك وحرية اختيارك أن تُشّكل ذاتك كما تحّب، فكأنّك تكون خالَق نفسِك أو هادَمها. ستكوُن 

لك القدرة على أن تنحّط بذاتك لرتبة البهائم، وستكون لك القدرة على أن تسمو بها للرّتب اإللهيّة 

من خالل بصيرة روحك.”

ما أعظم كرم اهلل اآلب! ما أسمى وأعجب اإلنسان السعيد الذي ُوهبت له قدرة امتالك ما يختار 

فيُصبح ما يريد! منذ لحظة والدتهم، أو كما يعبّر لوكيليوس: “منذ أرحام أمهاتهم”، تولد البهائم 

بكّل َمَلكاتها؛ األرواح العليا منذ بداية الكون أو بعده بقليل، تصبحُ ما ُخلقْت ألجله حتى نهاية 



الكون [أي أنها تظل على سجيّتها منذ وجودها]. وحده اإلنسان منذ لحظة تكوينه قد زرع اآلب 

[أي الرب] فيه جميع أنواع البذور وجراثيم مسالك الحياة. وأّي بذرٍة يحرثها اإلنسان سيستوي 

عودها وتثمُر في ذاته؛ فإذا [كان] نواماً فسيكون كالنبتة، وإذا [كان] ذا حّس فسيكون 

كالبهيمة، وإذا [كان] عقالنياً فسيكون مخلوقاً إلهياً، وإذا [كان] ُمفكراً فسيكون مالكاً وابناً 

لإلله. وإذا لم يرتِض بقسمة أي مخلوق، فسينطوي على نفسه وروحه التي تُصبح واحدة مع 

اإلله (في عزلة ظالم اهلل اآلب املتعالي) وسيتجاوز كل املخلوقات.

من ال يُعجُب بكائننا املتحول هذا؟ بل من يجد كائناً مستحقاً لإلعجاب أكثر من اإلنسان؟ 

أسكليبيوس األثيني يقوُل ُمنصفاً أن أمثولة خفايا اإلنسان هو شخصية بروتيوس، وذلك بسبب 

قدرته على تغيير شخصيته وتحويل طبيعته. هذا هو أصل التغيّرات والتحواّلت التي يحتفي بها 

العبرانيّون والفيثاغوريّون؛ فالهوت العبرانيني الغامض يحّول أنوش املقّدس ملالٍك إلهي، ويحّول 

أناساً آخرين لكائناٍت إلهية أخرى. الفيثاغوريون يحّولون األفراد الغير ورعني لبهائم، وحتى 

لنباتاٍت إذا حّق ما يقول إمبيدوكليس. وتكراراً لذلك، محّمٌد غالباً ما ردد هذا الحديث: “من حاد 

عن شرع اهلل فهو كالبهيمة” **، وهو ُمحّق في قوله هذا. ليَس ما يجعُل النبتَة نبتًة جذُعها، بل 

خرُسها وال-حركيتُها، وليس الجلُد ما يجعل البهيمَة بهيمًة بل ال عقالنيّتُها وروُحها ذات 

اإلحساس، وليست الهيئُة الكرويُة ما يُكّون السماوات بل عدُم حيادها عن القوانني، وليس 

التحرُر من الجسد ما يجعل املََلَك ملكاً بل عقالنيتُه الروحية.

إذا ما رأيَت َمْن ينقاد لشهيّته زاحفاً ببطنه على األرض، فهذا الذي تراه نبتٌة وليس إنساناً؛ إذا 

ما رأيَت َمْن فنُِتَ بأوهام النزوات الفاسدة، كأنما تحت تأثير سحر كاليبسو، وأُغوَي بإغراءات 

الحيل وصار عبداً لشهواته، فهذا الذي تراه بهيمٌة وليس إنساناً. لكْن إذا رأيَت فيلسوفاً يفّرق 

بني األمور بعقل سليم يتوّجب عليك تبجيله؛ فهو مخلوٌق إلهي وليس أرضياً. إذا رأيَت متأمالً 



طاهراً، غير آبٍه بجسده، منطٍو على روافِد عقله، فهو ليس مخلوقاً أرضياً وال إلهياً، بل هو روٌح 

عليا تلبّست بجسٍد فاٍن، وهو [أي املتأمل] مستحٌق لالحترام.

هل هناك من لن يُعجَب باإلنسان؟ في الكتابات املقّدسة اليهودية واملسيحية، يوَصُف اإلنساُن 

أحياناً (ليس عبثاً) بـ “كل األجساد”، وأحياناً بـ “كل املخلوقات”، ألن اإلنسان يُشّكُل ويَصنعُ 

ويُحّوُل ذاتَه ألجساِد وشخصيّاِت أيٍّ من املخلوقات. ولهذا السبب، فـ إيفانتس الفارسي حني 

يشرح الالهوت الكلداني، يَكتُب أن اإلنسان ال يمتلُك فطرةً وصورةً ثابتًة عن نفسه، بل عديداً 

[من الفطرات والصور] الخارجيّة والغريبة عن ذاته؛ ومثلما يقول املثل الكلداني: “اإلنسان هو 

مخلوق بطبيعٍة متنوعٍة ومتشعبٍة ومتقلبة.”

لكن لَِم نُعيد تكرار كل هذه األشياء؟ حتى نهاية حياتنا، ومنذ اللحظة التي نولد فيها بحالٍة من 

القدرة على أن نكون ما نرغبه، يجب علينا أن نحرَُص على أال يُقاَل عنا أننا فشلنا في بلوغها 

على الرغم من أننا ولدنا محظوظني [أي فشلنا في بلوغ رغبتنا على الرغم من حظوظنا]، بل 

أصبحنا بهائم ووحوش دون عقل، ويجب أن نردد مقولة النبي آصف: “كلكم آلهة وأبناء 

األعلى.” وإال فحني نصنع من حرية االختيار شيئاً مؤذياً بََدَل أن نصنع شيئاً مفيداً فنحن 

نسيء استخدام ما منَحُه لنا اآلب املتسامح الكريم.

فلندع بعض الطموح اإللهي يحتّل أرواحنا، حتى إذا ما صرنا مستائني من االعتدال فسنرغب 

في السمّو باألمور العليا وسنكدح كي نصل إليها، ألننا نستطيع [الوصول] إذا أردنا. فلنحتقر 

األمور األرضية، فلنزدري األمور السماوية، وأخيراً، فلنسترخص كّل األمور في هذا العالم، 

ولنُسرّع في املضي ملا وراءه، حيثما هو أقرب لرأس اإلله. هناك حيث الخفايا املقدسة مترابطة، 

يحتّل سيرافيم وتشيروبيم وثرونز املقاعد األولى. فلنحاِك كراَمتَهم ومجَدهم، فلنرفض مقاعد 

الصف الثاني ألنفسنا وال نتكاسل فنعطيهم املقاعد األولى. إذا أردنا، لن نكون أدنى منهم في 

أي شيء.



لكن كيف نتقدم وماذا يجب علينا أن نفعل في النهاية؟ فلنلحظ ما يصنعون و [نلحظ] أي حياة 

يعيشونها. فإذا صرنا نعيش مثلهم (ونحن قادرون على ذلك) سنكون مساوين لهم في قدرهم.

———————————————————

** لم أقع على نّص الحديث بالعربية، فترجمته بمعناه.


