
  *بيةـورية الجزائرية الديمقراطية الشعــالجمه*

  وزارة التعليم العلي والبحث العلمي

  جامعة عبد الحميد بن باديس

  كلية العلوم اإلجتماعية

  شعبة الفلسفة

  

  .فلسفة عامة وتعليمياتها: ماستر تخصصالمذكرة تخرج لنيل شهادة 

  :موسومة بـال

  

  المعاصرإشكالية الجسد في الخطاب العربي 

 فريد الزاهي أنموذجا
 

  

  :تحت إشراف األستاذ                                              :           من إعداد الطالب

  .براهيم أحمد.د                                                                .عبد القادر يحياوي

                                                   

  

  

    

 2011-2012: السنة الجامعية



104 

 

 الفهرس

  تشكرات

  إهداء

  01......................................................................................مقدمة

  06..........................................جينيالوجيا وكرونولوجيا المفهوم :الفصل األول

  07..........................................................................متهيد الفصل األول

  08............................................................جنيالوجيا املفهوم :املبحث األول

  15..........................................................كرونولوجيا املفهوم: املبحث الثاين

  38.........................................................................األول خامتة الفصل

  39...................................................الجسد بين الشرق والغرب:الفصل الثاني 

  40.........................................................................متهيد الفصل الثاين

  41.....................................................الثقافة العربية اإلسالمية: حث األول املب

  64............................................................اجلسد يف الغرب: املبحث الثاين 

  72.........................................................................خامتة الفصل الثاين

  73...................................إشكالية الجسد في الخطاب العربي المعاصر :الفصل الثالث

  74.......................................................................متهيد الفصل الثالث

  88.......................................................................خامتة الفصل الثالث

  89................................................................................خامتة عامة

  93.....................................................................ثبت املصادر و املراجع

  98...................................................................................الفهرس

 



 ب 
 

 إشكاليةاألرض، على اخلوض يف  إىلأنزل سقراط الفلسفة من السماء  أنلقد حتاشى الفالسفة منذ        
يف هذه اإلشكالية،  نادرا ،و تذرع كل فيلسوف و مفكر حبجج حول العزوف عن اخلوض إال الجسد

روح،و أصبح فقد كان اجلسد يونانيا سجنا لل.الذي تكتشف حقا حني البحث ندرة يف املادة املعرفية
ضف كل مرادفات اإلبادة واإلعدام اليت طالته باسم  ،الشيء احلقري الدنس املتجاهل املعذب إىلمسيحيا 

يتأثر  أنقبل  ،هلذا اجلسد اروح هي فرتة صدر اإلسالم االعتبار تأعاد رمبا الفرتة الوحيدة اليتو ين،الد
 القدميمنذ  اً حيث كان مرتبطو التنكر له من جديد،ويعيدوه إىل الدونية فالسفة اإلسالم بالفكر اليوناين 

مل تسلم من هذا لثقافة العربية وحىت ا ا باملرأة،نارتبط خميال جسد ناو حيث ما قل ،بالدناسة و اجلنس
االحنراف يف الفهم اخلاطئ ملوضوع اجلسد نظرا لعملية نعت اجلسد باملقدس و املدنس، فهو ال هذا وال 

ألخالقية راحت ضحيته خصوصا املرأة لعدة قرون نظرا لربط اجلسد باملرأة ،و ربط هذه املفاهيمية ا. ذاك
عن وضعية وجودك يف جسد ميرض وحيزن ويفرح  هل تساءلت يوماً ف املرأة باخلطيئة و الدناسة و اجلنس،

 ةوميوت ألنه وِلَد؟  وهل سألت جسدك كيف يتخلص من آالمه وكيف يبين آماله؟ وهل صممت يف قرار 
مرة أن تصمت وطلبت من جسدك أن ال ينبس ببنت شفه أو أي حركة، ألنك اختذت موقف  نفسك

احلياد؟ وهل كنت فعًال حيادياً؟ ومن هو هذا احلارس الذي يعرب صامتًا وراء كلماتك وأفعالك؟ ما هو 
  .إا أسئلة اجلسد،بل ....إنه اجلسد! وكيَف وملَ وَمب وهل

يف  هفي األساسية اإلشكالياتتتمثل بالدراسة والتحليل، إذ  جسدموضوع اليتناول هذا البحث من هنا 
اإلسالمي  -وكيف نظر اخلطاب العريب كيف تأسس يف تاريخ األفكار الفلسفية؟ما اجلسد؟، :األسئلة التالية
  .املعاصر  له؟

 وملاذا يسعى اجلسد دومًا حنو بيعة اجلسد أم أا ارتبطت به؟،ط يفهل املشكلة وبعد هذا وذاك 
  ...التحرر ومطلب الكرامة؟

هكذا تغدو الغاية من هذا البحث هي التأسيس لدراسات فلسفية يف هذا اال، وسيسعى البحث  
  .إذ يتألف البحث من مقدمة وثالثة فصول وخامتة.بفصوله املتتالية لتناول هذه األسئلة

وتصبح شكالا األساسية ة، ولكل مرحلة مقضايا عديدشغل اإلنسان عرب حياته مبشكالت و لطاملا ان
جيد يف هذا البحث اجلامعي؟ و  فلماذا اجلسد يطرح اآلن أو أقل أمهية، ،لقضايا األخرى ثانوية بالنسبة هلاا

احلرية كانت العنصر األبرز يف كل قضية يقف أمامها وجدان اإلنسان، فما  أنالباحث يف تاريخ اإلنسانية 
وكيف تباينت اآلراء   فهم اجلسد تارخييًا عرب الوعي الفلسفي،كيف متو  اجلسد؟اقف عالقة احلرية يف كل مو 

 ، وصدر اإلسالم وعي اليوناين مث القرون الوسطيالا وعي اجلسد من  حوله تبعًا للمنعطفات اليت مر
كيف مت االنتقال من و  ، ؟والبدن سمواجلوصوًال إىل املفهوم احلديث ومن مث املعاصر ، وما الفرق بني اجلسد 



 ج 
 

ثنائية ، أي ؟النفس يفملاذا كان احلديث عن اجلسد يستتبع بالضرورة احلديث و  ،؟م اجلسم إىل اجلسدمفهو 

األساسية اليت تناوهلا الفكر اليوناين  تكالمن املشويبني البحث أن النفس كانت  ).الجسد-النفس(
ًا يف الوعي الثنائي يف هذه املرحلة دورًا أساسي) السماوية(لعل لظهور األديانن الوسطى، و قرو وفكر ال
  .لإلنسان
من " كرونولوجيا و جنيالوجيا الجسد"وسوم بغريها سيحاول الفصل األول املهذه األسئلة و  مثل

البحث أن يناقشها،بغية إجياد حلقات الوصل الفلسفي بني مراحل وعي اجلسد وصوًال إىل حتديد وضعيته 
م جعلت منه موضوعاً هلا يف دراساا مما نقله إىل جمال ن إجنازات العلو أ ةً صاوخ يف الفكر األورويب املعاصر،

.. ل علوم احلياةبعد أن كان شاغ اإلنساين عامة،و فكان اجلسد قضية الفكر الفلسفي  .فلسفة األخالق
  .نيه عرب البحثينتهي الفصل بوضع تعريف للجسد يتم تبو 

ن  افيحاول تبي الفصل األول، ليتابع ما بدأه "الجسد بين الشرق و الغرب"مث يأيت الفصل الثاين 
اجلسد  إشكاليةتناول ب فيبدأ الفصل .اصةً للجسد خامًة و كيفية تلقف اخلطاب العريب للخطاب األورويب ع

فحاول البحث اإلشارة إىل  ،. والفلسفية العربية واإلسالمية قدميا و معاصرا عند بعض النماذج الفكرية
، ومن الالفت مالمح القضايا األخالقية العالقةأثناء الطرح برزت يف ، و اجلسد إسالميا  إشكاليةطريقة طرح 

مقرتن إما باحملرم أو  ذاتهجسد املرأة بافة العربية اقرتن جبسد املرأة، و لالنتباه أن احلديث عن اجلسد يف الثق
ة اليت حتدد جسدها بالقيم األخالقي فُ لَ غَ يُـ واحليطة، و يشوب النظر إىل املرأة الكثري من اخلوف  إذ باحمللل،

ويبدو أن قضايا اجلسد ، كيفية تناول اخلطاب الغريب هلذه اإلشكالية  إبراز إىلمث انتقلنا سلوكه يف كل فعل،
يبني الفصل أزمات اخلطاب العريب يف أبعاده مثل الوطن واإلنسان واهلوية،كما و مل ختتلف عن قضايا كلية 

  .من مث أزمة إنتاج اخلطاب الفلسفي  للجسدقية، و والدينية واألخالقتصادية واالجتماعية واالالسياسية 
"   ،فريد الزاهي نموذجاالمعاصر العربيفي الخطاب  الجسدإشكالية "يطرح الفصل الثالث 

ر العريب كو أخذنا منوذجا متمثال يف املف،كيفية تناول اخلطاب العريب املعاصر إلشكالية اجلسد تساؤًال حول  
مبفهومه اخلاص للجسد   ابتداءقام بدراسة هذه اإلشكايل عرب عدة مراحل  فريد الزاهي ،حيث تناولنا كيف

اجلسد واجلميل يف اإلسالم  اجلسد اإلسالمي واملقدس تعرجيا على اجلسد والنص واآلخر وصوال إىل  إىل
   .ختما بإجناز خمطط مل أفكار الزاهي حول إشكالية اجلسد

رؤى طرح حلول و وحماولة  األفكار الرئيسية يف البحث،يف النهاية ال بد من خامتة الستخالص أهم و 
 ،عين الكلمة الفصل يف هذا املوضوع، فاآلفاق مفتوحة للنقاشوهذه احملاولة ال ت للمشكالت اليت عوجلت،

ئات منها ملعاجلتها، فالدراسات وامللن تكفي عشرات األحباث،بل ومشكالت اجلسد قدمية ومتجددة، و 
 هذا البحث األكادميي، سوغأحد أهم األسباب اليت ت هويف العلوم اإلنسانية قليلة،و  العربية املتعلقة باجلسد
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 تلعائشة بالعريب،تناولت فيه بعض اإلشكاال":اجلسد األنثوي"ولعل هناك دراسة أكادميية مغربية بعنوان 
 .سفة األخالقتدخل ضمن حيز دراسات فلا املرأة املغربية بسبب جسدها، واليت اليت تعاين منهاالجتماعية 

حملمد عبد اهللا الغذامي، الذي يبني فيه مكانة املرأة ومهمتها من موقع " املرأة واللغة"  وكذلك مشروع 
 وال ختفى أمهية اجلسد يف حماولة على زيعور يف تأسيس مدرسة عربية يف. اإلنتاج الثقايف واخلطاب الذكوري

باإلضافة إىل . فهم فلسفي للجسد من موقع اإلسالموقد اهتم فريد الزاهي بتقدمي . الفلسفة وعلم النفس
رافية جغ"، و"إمنا أجسادنا"ما يقدمه إبراهيم حممود من موقع التحليل اإلناسي للجسد مثل ما أورده يف 

  .وإخل...امللذات،
ال -أي حقيقة-ةأما على املستوى املنهجي،فقد تنوعت املناهج املتبعة يف حبث اجلسد إمياناً بأن احلقيق

يف دراسة مفهوم اجلسد عرب الوعي  المنهج التاريخيفكان ال بد من اعتماد  ،وفيها منهج واحديست
ي حتليل النص، ،أالمنهج التحليليتباع ادون  من بطبيعة احلال ال يستقيم البحث الفلسفيله، و  اإلنساين

جتدر اإلشارة إىل أن ، و تشابهواململختلف اوصول إىل والالمنهج المقارن، باإلضافة إىل ذلك مت اعتماد و 
وتارة أخرى كان يعتمد املنهج التحليلي  فتارة كان يعتمد املنهج التارخيي، عمل هذه املناهج كان متداخالً،

 .وكذلك املقارن

،منها قلة الدراسات االختصاصية املوجودة صعوبات عدةإن البحث اجلديد يف أي مشكلة يعاين من 
اد قتصواالسياسة والمشكلة اجلسد حاضرة يف كل شيء يف اتمع من جهة،وصعوبة حتليل املشكلة، ملاذا 

 يف دراسة احلياة النفسية اخلاصة، يف تفاصيل اليوم الصغرية قبل الكبرية، ،عادات الناس الشعبيةيف والدين و 
لعل البحث فيها يكون حمطة دراسات  فمن الصعب اإلملام بكل هذه اجلوانب يف حبث جامعي واحد،

 .أن جوانب النشاط اإلنساين ترجع يف التحليل النهائي إىل األخالقي القيمي اصةً خو  الحقة،

مسرح حتفل و  رسم و تصويرت العربية يف جمال الفن من أدب وشعر و وجتدر اإلشارة إىل أن املؤلفا
النوعي  غري أن كم الدراسات ال يعين الكيف ورمسه بني صفحاا، ،سد يف عناوينهابكتابة مفردة اجل

وما هو مسكوت عنه سيظهر بشكل  فلعل كل ما هو ممنوع مرغوب، ل قد يشري إىل عكس ذلك،فيها،ب
عن الطابو الذي الزمه وضيق اخلوض فيه وقلل من  إزاحتههذا البحث يف  أسهم،ولرمبا أو بآخر إىل السطح

  .اإلسهامات املعرفية و الفكرية فيه
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أنزل سقراط الفلسفة من السماء اىل األرض، على اخلوض يف  أنلقد حتاشى الفالسفة منذ        

و تذرع كل فيلسوف و مفكر حبجج حول العزوف عن اخلوضفي هذه ، إشكالية اجلسد اىل نادرا

فقد كان اجلسد يونانيا سجنا  .اإلشكالية، الذي تكتشف حقا حني البحث ندرة يف املادة املعرفية

للروح،و أصبح مسيحيا اىل الشيء احلقري الدنس املتجاهل املعذب ضف كل مرادفات اإلبادة 

هلذا اجلسد اروح هي فرتة  االعتبار أعادة ين،رمبا الفرتة الوحيدة اليتواإلعدام اليت طالته باسم الد

التنكر له من  ويعيدوه إىل الدونية وصدر اإلسالم قبل ان يتأثر فالسفة اإلسالم بالفكر اليوناين 

حيث ما قلت جسد ارتبط خمياليا حيث كان مرتبط منذ القدمي بالدناسة و اجلنس و جديد،

باملرأة،مل تسلم الثقافة العربية من هذا االحنراف يف الفهم اخلاطئ ملوضوع اجلسد نظرا لعملية نعت 

ت ضحيته هذه املفاهيمية األخالقية راح، اجلسد باملقدس و املدنس، فهو ال هذا وال ذاك

و ربط املرأة باخلطيئة و الدناسة و اجلنس، هل ، خصوصا املرأة لعدة قرون نظرا لربط اجلسد باملرأة

تساءلت يومًا عن وضعية وجودك يف جسد ميرض وحيزن ويفرح وميوت ألنه وِلَد؟  وهل سألت 

نفسك مرة أن تصمت  ةجسدك كيف يتخلص من آالمه وكيف يبين آماله؟ وهل صممت يف قرار 

وطلبت من جسدك أن ال ينبس ببنت شفه أو أي حركة، ألنك اختذت موقف احلياد؟ وهل كنت 

فعًال حيادياً؟ ومن هو هذا احلارس الذي يعرب صامتاً وراء كلماتك وأفعالك؟ ما هو وكيَف وملَ وَمب 

  ...إنه اجلسد، وإا أسئلة اجلسد! وهل

، إذ تتمثل اإلشكالية األساسية فيه يف ويتناول هذا البحث موضوعة اجلسد بالدراسة والتحليل

ما اجلسد؟، وملاذا مت اختيار املرحلة املعاصرة للخطاب العريب؟، وكيف نظر : األسئلة التالية

  اخلطاب العريب للجسد؟

وهل املشكلة من طبيعة اجلسد أم أا ارتبطت به؟، وملاذا يسعى اجلسد دومًا حنو التحرر 

غاية من هذا البحث هي التأسيس لدراسات فلسفية يف هذا هكذا تغدو ال.. ومطلب الكرامة؟

إذ يتألف البحث من مقدمة وثالثة .اال وسيسعى البحث بفصوله املتتالية لتناول هذه األسئلة

  .فصول وخامتة
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لطاملا انشغل اإلنسان عرب حياته مبشكالت وقضايا عديدة، ولكل مرحلة مشكالا 

نوية بالنسبة هلا، أو أقل أمهية، فلماذا اجلسد يطرح اآلن ويف األساسية وتصبح القضايا األخرى ثا

هذا البحث اجلامعي؟ جيد الباحث يف تاريخ اإلنسانية أن احلرية كانت العنصر األبرز يف كل قضية 

يقف أمامها وجدان اإلنسان، فما عالقة احلرية يف كل مواقف اجلسد؟ وكيف مت فهم اجلسد 

وكيف تباينت اآلراء حوله تبعًا للمنعطفات اليت مر ا وعي اجلسد تارخييًا عرب الوعي الفلسفي، 

من الوعي اليوناين مث القرون الوسطي العريب والغريب، وصوًال إىل املفهوم احلديث ومن مث املعاصر 

وكيف مت االنتقال من مفهوم اجلسم إىل اجلسد،  ، والبدنللجسد، وما الفرق بني اجلسد واجلسم 

). اجلسد- النفس(ث عن اجلسد يستتبع بالضرورة احلديث يف النفس، أي ثنائية وملاذا كان احلدي

ويبني البحث أن النفس كانت من املشكالت األساسية اليت تناوهلا الفكر اليوناين وفكر القرون 

  .يف هذه املرحلة دوراً أساسياً يف الوعي الثنائي لإلنسان) السماوية(الوسطى، ولعل لظهور األديان

كرونولوجيا وجنيالوجيا "هذه األسئلة وغريها سيحاول الفصل األول املوسوم بمثل     

من البحث أن يناقشها،بغية إجياد حلقات الوصل الفلسفي بني مراحل وعي اجلسد  " الجسد

وصوًال إىل حتديد وضعيته يف الفكر األورويب املعاصر، وخاصًة أن إجنازات العلوم جعلت منه 

فكان اجلسد قضية الفكر الفلسفي . ا مما نقله إىل جمال فلسفة األخالقموضوعًا هلا يف دراسا

نيه وينتهي الفصل بوضع تعريف للجسد يتم تب.. واإلنساين عامة، بعد أن كان شاغل علوم احلياة

  .عرب البحث

ليتابع ما بدأه الفصل األول، فيحاول  "الجسد بين الشرق و الغرب"مث يأيت الفصل الثاين 

تناول ب فيبدأ الفصل. تلقف اخلطاب العريب للخطاب األورويب عامًة وللجسد خاصةً تبيان كيفية 

فحاول  ، .والفلسفية العربية واإلسالمية قدميا و معاصرا اجلسد عند بعض النماذج الفكرية إشكالية

ويف أثناء الطرح برزت مالمح القضايا  ، طريقة طرح اشكالية اجلسد إسالمياالبحث اإلشارة إىل 

 ثقافة العربية اقرتن جبسد املرأةالقية العالقة، ومن الالفت لالنتباه أن احلديث عن اجلسد يف الاألخ

 املرأة الكثري من اخلوف واحليطة وجسد املرأة بذاته مقرتن إما باحملرم أو باحمللل، إذ يشوب النظر إىل
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ا اىل ابراز كيفية تناول مث انتقلنويـَُغَلُف جسدها بالقيم األخالقية اليت حتدد سلوكه يف كل فعل،

ويبدو أن قضايا اجلسد مل ختتلف عن قضايا كلية مثل الوطن ، اخلطاب الغريب هلذه اإلشكالية

واإلنسان واهلوية،كما ويبني الفصل أزمات اخلطاب العريب يف أبعاده السياسية واالجتماعية 

  .ي  للجسدواالقتصادية والدينية واألخالقية، ومن مث أزمة إنتاج اخلطاب الفلسف

،فريد الزاهي المعاصر العربيفي الخطاب  الجسدإشكالية "يطرح الفصل الثالث 

و أخذنا منوذجا ، كيفية تناول اخلطاب العريب املعاصر إلشكالية اجلسدتساؤًال حول  "   نموذجا

 حيث تناولنا كيف قام بدراسة هذه اإلشكايل عرب عدة مراحل، متمثال يف املفر العريب فريد الزاهي

إبتداءا مبفهومه اخلاص للجسد اىل اجلسد اإلسالمي واملقدس تعرجيا على اجلسد والنص واآلخر 

وصوال إىل  اجلسد واجلميل يف اإلسالم ختما بإجناز خمطط مل أفكار الزاهي حول إشكالية 

   .اجلسد

 ويف النهاية ال بد من خامتة الستخالص أهم األفكار الرئيسية يف البحث، وحماولة طرح

حلول ورؤى للمشكالت اليت عوجلت، وهذه احملاولة ال تعين الكلمة الفصل يف هذا املوضوع، 

فاآلفاق مفتوحة للنقاش، ومشكالت اجلسد قدمية ومتجددة، ولن تكفي عشرات األحباث،بل 

 واملئات منها ملعاجلتها، فالدراسات العربية املتعلقة باجلسد يف العلوم اإلنسانية قليلة،وهو أحد أهم

اجلسد "األسباب اليت تسوغ هذا البحث األكادميي، ولعل هناك دراسة أكادميية مغربية بعنوان 

االجتماعية اليت تعاين منها املرأة املغربية  تلعائشة بالعريب،تناولت فيه بعض اإلشكاال":األنثوي

" ةاملرأة واللغ"  وكذلك مشروع . بسبب جسدها، ومل تدخل ضمن حيز دراسات فلسفة األخالق

حملمد عبد اهللا الغذامي الذي يبني فيه مكانة املرأة ومهمتها من موقع اإلنتاج الثقايف واخلطاب 

وال ختفى أمهية اجلسد يف حماولة على زيعور يف تأسيس مدرسة عربية يف الفلسفة وعلم . الذكوري

إىل ما  باإلضافة. وقد اهتم فريد الزاهي بتقدمي فهم فلسفي للجسد من موقع اإلسالم. النفس

، "إمنا أجسادنا"يقدمه إبراهيم حممود من موقع التحليل اإلناسي للجسد مثل ما أورده يف 

  .وإخل...رافية امللذات،جغ"و
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-ةأما على املستوى املنهجي،فقد تنوعت املناهج املتبعة يف حبث اجلسد إميانًا بأن احلقيق

نهج التارخيي يف دراسة مفهوم ال يستوفيها منهج واحد، فكان ال بد من اعتماد امل-أي حقيقة

اجلسد عرب الوعي اإلنساين له، وبطبيعة احلال ال يستقيم البحث الفلسفي من دون اتباع املنهج 

التحليلي،أي حتليل النص، وباإلضافة إىل ذلك مت اعتماد املنهج املقارن، والوصول إىل املختلف 

تداخًال، فتارة كان يعتمد املنهج التارخيي، واملتشابه، وجتدر اإلشارة إىل أن عمل هذه املناهج كان م

 .وتارة أخرى كان يعتمد املنهج التحليلي وكذلك املقارن

إن البحث اجلديد يف أي مشكلة يعاين من صعوبات عدة،منها قلة الدراسات 

االختصاصية املوجودة من جهة،وصعوبة حتليل املشكلة، ملاذا مشكلة اجلسد حاضرة يف كل شيء 

لسياسة واالقتصاد والدين وعادات الناس الشعبية، ويف دراسة احلياة النفسية اخلاصة، يف اتمع وا

يف تفاصيل اليوم الصغرية قبل الكبرية، فمن الصعب اإلملام بكل هذه اجلوانب يف حبث جامعي 

واحد، لعل البحث فيها يكون حمطة دراسات الحقة، وخاصًة أن جوانب النشاط اإلنساين ترجع 

 .النهائي إىل األخالقي القيمييف التحليل 

وجتدر اإلشارة إىل أن املؤلفات العربية يف جمال الفن من أدب وشعر ورسم و تصوير 

ومسرح حتفل بكتابة مفردة اجلسد يف عناوينها، ورمسه بني صفحاا، غري أن كم الدراسات ال يعين 

مرغوب، وما هو الكيف النوعي فيها،بل قد يشري إىل عكس ذلك، فلعل كل ما هو ممنوع 

 اعن الطابو  إزاحتههذا البحث يف  أسهمولرمبا  ،مسكوت عنه سيظهر بشكل أو بآخر إىل السطح

 .الذي الزمه وضيق اخلوض فيه وقلل من اإلسهامات املعرفية و الفكرية فيه



 إهداء

  

 

أبي و أمي  إلى ...  

أسرتي الصغيرة  إلى                  

.كل العائلة  إلى  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 تشكرات

   

 

 

كل من ساهم في إنجاز هذا العمل المتواضع،وأخص بالذكر    إلى

.الذي لم يدخر جهدابراهيم أحمد  أستاذي الدكتور    

.إلى كل أستاذتي الكرام  
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  :تمهيد

ألا تسمح  ،أمهية كبرية يف أي نوع من الدراسات وتتبع كرونولوجياا إن لعملية ضبط املفاهيم -
أما بالنسبة للبحث الذي بني  ،  ةللباحث وللمتعاملني معه أو مع حبثه بان يكونوا على طول موجة واحد

دئها بالنسبة لكل مصطلح الت اليت سنبتأيدينا فان أمهيته تزداد ألننا حباجة إىل ضبط وحتديد املعاين والدال
ومن جهة ثانية ألننا سنكون حباجة إىل الفصل يف املصطلح ومن خالله املفهوم الذي سنعطيه  سنستعمله،

  .للمصطلح الذي سنتبناه يف كامل البحث
بالفعل د وهذا ما تأك ،فهو أكثر تعقيدا وذلك الن اللغة العربية هي لغة املرتادفات ،أما بالنسبة للفصل -

ما املقصود مبفهوم اجلسد ؟وكيف سيتأسس معرفيا ؟وكيف :وعليه وجب التساؤل.عند تناولنا ملوضوع البحث
  .سينظر له يف تاريخ األفكار الفلسفية الكربى؟
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  المفهوم اجينيالوجي:المبحث األول 

تتحمل  Ie corpsسية الفرنب ،Corpus، oris من املصطلح يف الالتينية مشتقة  كلمة اجلسد
عندما حنلق ا صفة  إال باإلنسانعامة وال ترتبط  األصليف  أارغم  اإلنسانالتعبري عن  لوحدها عبئ

هذه الكلمة حىت عندما تنطق  أصبحت لكثرة االستعمال لكن ونظرا ،humain corps Ie  اإلنسانية
 militaireمثل لإلنسانيةا صفة مغايرة عندما يلحق  إال آخروال يفهم شيء  ،اإلنسانلوحدها تدل على 

corps Ie، 1وهلذا السبب يطرح مشكل الفصل بالنسبة للغة الفرنسية.  
ذلك الن املصطلح  أيضاال يطرح  اإلشكال أن إالCorps  وBodyبالنسبة لالجنليزية هناك مرادفني مها 

اجلانب الفيزيولوجي والبيولوجي من  الثاين فيعرب عن أما ،يساوي كلية نظريه املستعمل يف الفرنسية األول
اته يف كامل امتداد اإلنسانالذي يعين  Corpsاخص من مصطلح  Bodyوبذلك فمصطلح  اإلنسان
  .2وأبعاده

 إالوتظهر كمرتادفات  ،اإلنسانثالثة كلمات تعرب كلها عن  أمام أنفسنايف اللغة العربية فنجد  أما 
ومن هذا كان من  ،غري موجود كلية أوهذا الرتادف نسيب  أند سنج فإنناانه عندما يضبط مفهوم كل كلمة 

املصطلحات الثالثة اليت تدعى  أن ،الفرنسية Corpsاحملتم علينا الفصل يف الكلمة اليت ستقابل كلمة 
 بإجراءلنقوم  ،وهلذا سنقوم مبتابعة لغوية لكل كلمة على حدى ،البدنو الجسدو الجسمالرتادف هي 

  .إليهستنتاج الفاصل الذي نسعى اال إىلحوصلة تؤدي 
   

  :الجسم -
وهر املمتد القابل اجل"يعرف اجلسم على انه  ،الكلمةن املعىن الذي يعطيه املعجم هلذه م أوال لنبدأ -

و هو ذو شكل ووضع وله مكان، إذا شغله منع غريه من الدخول .لألبعاد الثالثة الطول و العرض و العمق
ذا املعىن يصبح اجلسم كل " .للجسم هي اإلمتداد و عدم التداخل و الكتلةو املعاين املقومة . فيه معه

                                                           
1
 Voire : Michel Blay, Dictionnaire des concepts philosophiques, Larousse, CNRS  éditions, 2006, pp. 157-162  

2
 Ibid   
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امللموسة بغض النظر عن مميزاا  األشياءهلذا السبب جنده يضم كل  ،شيء له طول وعرض وعمق
حتدد نوع اجلسم املقصود  إضافة أيةجمردة من ) لوحدها(فعندما نطلق كلمة اجلسم . وخصائصها وطبيعتها

عندما تلحق به كلمة  إال ،وال يصبح لقوله معنا ،عين أي شيء مباشرة وكان القائل مل يقل شيئاال ن فإننا
 اإلضافةفبهذه  اإلنسانجسم  أوجسم حيواين  أوكان نقول جسم فضائي   ،حتدد مفهومه وختصصه أخرى

بادراك  عكاز تتكئ عليه ويسمح لنا إىلفهذه الكلمة تبقى دائما حباجة  ،يتحدد املعىن الذي نقصده
  1.معناها

فنحن  اإلنسانفعندما نقول جسم  ،فان مدلوهلا ينحصر و يصبح خاصا جدا باإلنسانحىت عندما نلحقها 
وهي الطول والعرض ) اجلسم(الصفات اليت يدل عليها الدال  وإمنا ،اإلنسانولكن ليس كل  اإلنساننقصد 
هذه الصفات ال تنطبق  أنباعتبار  اإلنسانعلى احملسوس من  إالمن مث فان هذه الكلمة ال تعرب  ،والعمق

هذا ما يؤكده  ،اإلنساناردة من  األبعادوذا فان كلمة اجلسم ال تعترب عن  ،على احملسوس فقط إال
هو كل ما حيتل حيزا يف الفضاء الثالثي "اجلسم  أنيقول  إذيف كتابه  امحد ابن عجيبةالصويف املغريب 

اجلسم هو اجلوهر املمتد  و  مدرك من خالل احلواس أي كل ما هو ،عمقأي الطول والعرض وال ،األبعاد
شغله منع غريه من  إذاله مكان  ،وهو ذو شكل ووضع ،الطول والعرض والعمق: الثالثة لألبعادالقابل 

  2.واملعاين املقومة للجسم هي االمتداد وعدم التداخل والكتلة ،الدخول فيه معه
النفس املعاصرون بني  وعلماءوقد ميز الفالسفة  ،واحليوان كالنباتباحلياة  واجلسم احلي هو اجلسم املتصف 

اجلسم (املوضوعيني  والتشريحاجلسم البشري من حيث هو جسم مادي وبيولوجي قابل للوصف 
واجلسم البشري من حيث هو ذايت يشعر به صاحبه شعورا باطنيا ) Le corps objectif -املوضوعي

بيولوجي بل هو  أوليس جمرد جسم مادي  اإلنسانفجسم ) Le corps propre -اجلسم اخلاص (مباشرا 
مرة يف كتاب  ألول ،)Eigenes-Leibi" (اجلسم اخلاص"ولقد ظهرت عبارة  ،وآنيتهجزء من شخصيته 

وهي التحليالت النفسية للجسم اخلاص  أوىلوترجع  ،)1796" (نظرية احلق الطبيعي) "Fihte(فيخته 
                                                           

1
  135،ص2004نوب *ل(رش،تو&س،س#الل ا �ن سعيد،معجم املصطل�ات و الشواهد الفلسف�ة،دار اجل  

 .52. ، ص2004، 1:ار البيضاء، طVٔمحد Rن محمد Rن جعيبة احلسOىن، معراج الLشوف ٕاىل حقائق التصوف، تقدمي وحتق�ق عبد ا@يد خ�ايل، مركز الرتاث الثقايف املغريب، ا   2
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 دستوت دي تراسي إىل...) للحركات العضوية(بقابلية التحرك وباخلربة الباطنية  ساأساحتليالت تتعلق 
)Destutt de Tracy(   مرلو بونيتعنه الفيلسوف املعاصر  وأخذها ،1836 إىل 1754عاش من 
)Merieau-ponty ( 1945" اإلدراكفينومينولوجيا "يف كتابه  

الطول و العرض : جلوهر املمتد القابل لالبعاد الثالثة هو ا" و اجلسم عند مجيل صليبا يف معجمه الفلسفي
فاالمتداد وعدم التداخل .وهو ذو شكل ووضع وله مكان اذا شغله منع غريه من التداخل فيه معه . العمق 

  1".مها اذن املعنيان املقومان للجسم و يضاف ايهما معىن ثالث و هو الكتلة
  

  :البدن -2
يعرف البدن على انه هالل العسكري  أليبففي معجم الفروق  ،سالرأميثل البدن اجلسم ما عدى  

قيل ملن غلظ من السمن تبدن وهو  وأغلظهاجلسم  أعلىوملا كان البدن هو  ،اإلنسانما عال من جسم "
فانطالقا من هذه  ،من عدمها اإلنسانعلى ضخامة املعاجم تتفق  إن" املسمنة اإلبلوالبدن هي  ،بدين

خصوصا من اجلسم  أكثرهلذا  ،اإلنسانالبدن خيص جزء حمددا من جسم  أننالحظ  ،التعريفات املعجمية
  .حيث يعرب عن مساحة حمددة منه

تعرب عن فعل حمدد وليس كل  أاجند  ،االشتقاقي للكلمة األصل إىلوعندما نعود  أخرىمن جهة 
من الناس ومن  بفئة معينة فصفة البدانة خاصة ،ففعل تبدن يعرب عن صفة حمددة ،اإلنسانيةجوانب احلياة 

البدانة  إىلتلقى تغذية جيدة حتول  إذاالذي  ،احلي اإلنسانهنا تصبح كلمة بدن تعرب عن جزء من جسم 
البدن يعرب خاصة عن ومن هنا فإن  ،صائص اجلسم البشريمن خ ةة واحداصيخ إىلوذا ينصرف املفهوم 

  .املتضمنة أواجلسم يف مساحاته وحاالته الضخمة 
من الناحية  أما ،جزء منه أضخماملفهوم اللغوي يعرب عن جزء حمدد من اجلسم ولعله  نإ 

تدل  أافهي حمددة من حيث  ،خاصية مزدوجة  التحديد إىلالكلمة حتيلنا  أنالقول االصطالحية فيمكننا 

                                                           
1
  402،ص1982، 2جم الفلسفي،دار الك`اب ا*لبناين،جمجيل صليبا،املع 
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اتمع  تعرب عن فئة من فئات أاحمددة من حيث  أاكما   ،على حالة من حاالت اجلسم وهي الضخامة
هذه الكلمة  أن أخرىمن هنا نستنتج مرة . أجسامهمالذين يوجدون يف حالة تضخم للجزء العلوي من 

من اجلها كلمة جسم عن متثيل  أقصينانفسها اليت  لألسبابوهذا  Corpsغري مؤهلة بدورها لتمثيل كلمة 
الذي  امحد ابن عجيبة الصويف املغريب نتبىن املوقف الذي اختذه  أن إالال منلك  أيضاوهنا  ،الكلمة الفرنسية

 إىلكصفة يتحول   أوكجزء من اجلسم فلبدن  " اإلنسانالبدن يعرب عن اجلزء الفيزيولوجي من " أنكان يرى 
حيدث اصطناعيا   أنن ميكن فحىت فعل التبد ،خمربياوالتعامل معه  وإدراكهذلك اجلزء الذي ميكن مالحظته 

وذا تصبح الكلمة غري قادرة  ،اإلنسانيف االجتاه الذي خيدم صحة كما ميكن لنا التحكم فيه وتوجيهه 
  1.وامتداداته إبعادهبكامل  اإلنسانعلى االنطباق على 

  :الجسد

اجلسد هو جسم اإلنسان "د أن حتمل هذه الكلمة العديد من املعاين ففي ترتيب القاموس احمليط جن
وتعرب أيضا  ،جسد الدم به: الدم اليابس فيقال عن ،حسب القاموس نفسه ،كما تعرب  2"ن واملالئكةواجل

والصوت اسد هو الذي يكون مرموقا  ،لباس جمسد أي مصبوغ بالزعفران: عن الزعفران األصفر فيقال
فريى أن اجلسد ال ينطبق إال على احليوان العاق أي أليب هالل العسكري أما معجم الفروق  ،على نغمات
الشكل الذي يظهر عليه "فيقول انه  امحد ابن عجيبةكة أما الصويف املغريب وعى اجلن واملالئ ،على اإلنسان

  4.وميكن أن يكون مالكا من نور أو جنا من نار أو متثيل أو خيال3" اجلسم
  :لنحاول اآلن أن نفصل كل هذه املعاين

                                                           

 78ص.1991،بريوت، دار األفاق اجلديدة، 7.ل العسكري، الفروق يف اللغة، حتقيق جلنة إحياء الرتاث العريب، طأبو هال1

  

2
  201ص  ،م ، اجلزء الرابع1985 ، دار اجليل،بريوت،لقاموس احمليطا،ي الفريوز آباد 

3
  .52،صمرجع سبق ذكره، معراج التشوف إىل حقائق التصوف ،أمحد بن حممد بن عجيبة احلسيىن 

4
  .87ص.مرجع سبق ذكره ،معراج التشوف إىل حقائق التصوف أبو هالل العسكري، الفروق يف اللغة، 
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متلكها إن هذه الكائنات الثالثة تشرتك يف صفة ا ،إن اجلسد هو جسم اإلنسان أو اجلن واملالئكة 
شكل حقيقي ألجسامها وهو الشكل الذي خلقها اهللا عليه وشكل خاص وهو الذي يظهر أو  ،لشكلني

ال نعرف عنها إال تصورات لعب اخليال  ،ميكن أن يظهر به لإلنسان فاجلن أو املالئكة هلا أشكال حقيقية
اال شىت جمسدة أو متخذة أما يف حالة ظهورها للناس فهي تتخذ أشك ،واألسطورة دورا كبريا يف تشكيلها

كان يظهر للرسول ) ع(فاملعروف يف اإلسالم أن املالك جربيل  ،اجلسد الذي يكون اقرب إىل عقل اإلنسان
فيأيت   ،إما عندما يظهر له أمام الصحابة فكان يتخذ شكال جيسد الصورة اليت  ميكن هلم تصورها ،)ص(

جل يرتدي مالبس بيضاء أننا نستطيع أن نطبق يف شكل ر  ،كما يف حديث اإلسالم واإلميان واإلحسان
باملعىن الذي شرحناه  ،فهو ميلك شكال حقيقا ممثال يف اجلسم ،هذا الفهم لكلمة اجلسد على اإلنسان أيضا

ألنه  ،وهو الذي نسميه اجلسد ،كما ميلك شكال يظهر به إىل األخر  ،أي اليت وجد عليها أصال ،آنفا
وهذا ما يربزه شكل اللباس وطريقة املشي  ،ادات والتقاليد والثقافاتجيسد رواسب أالف السنني من الع

من هذا يصبح اجلسد مساويا للجسم  ،والكالم والوضعيات املختلفة واألفعال اليت يقوم ا اإلنسان
  .مضافا إيل كل انتاجات اتمع الثقافية واحلضارية) الشكل احلقيقي(

والثاين يفهمه كتعبري عن الدم  ،بري عن الدم اليابساألول يفهمه كتع ،هناك فهمني للجسد كدم
وإذا ما عدنا إىل البعد الرمزي للدم جند انه يتعدى كونه ذلك السائل األمحر الذي يسقى  ،بصفة عامة

يربط األفراد من خالل عالقات قرابة  ،ليتحول إىل سائل رمزي أو لنقل سحري ،جسم اإلنسان باحلياة
فاجلسد يف هذه احلالة هو جتسيد  ، Claude Levi Straus ليفي ستروس كلودمنظمة كتلك اليت نظر هلا 

اتمع   إىلليتسع  ،وذا يتعدى أن يكون مفهومه مرتبطا بالفرد فقط ،للعالقة اليت تربط بني األنا واآلخر
  .معربا عما أنتجه هذا األخري من اطر وأنظمة عالئقية تربط بني أفراده ،ككل
فالثوب اسد هو الثوب املصبوغ  ،للجسد من خالل االشتقاق آخرما كما وجدنا فه      

فعندما نسقط  ،األصليالشيء شكال جديدا قد يكون خمالفا للشكل  إعطاءوالصباغة هنا تعين 1بالزعفران
 أنالقول  بإمكاننايصبح  ،األصلياجلسد للشكل  أنالقول  بإمكاننايصبح  ،هذا املعىن على كلمة اجلسد

                                                           
1
  .جسم:مادةم، 1997، 6، ط13ابن منظور،لسان العرب،دار صادر،بريوت،م 
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صبغة جديدة تفوق بعده البيولوجي  إعطائهأي  ،اإلنساينعن جتسيد اجلسم  تنتجالصورة اليت اجلسد هو 
فان الطابع  ،إزالتهلون الزعفران لون قوي تصعب  أنوكما  ،بعدا اجتماعيا وثقافيا واثربولوجيا ليأخذ

ن من غري بل قد يكو  ،أيضا إزالتههو طابع قوي تصعب  ،يساوي اجلسد أصبحاالجتماعي للجسم والذي 
جسده الذي ميثل اللون االجتماعي والثقايف  اإلنسانفعندما ننزع عن  ،بدونه اإلنساناملمكن تصور 

 بألوان اإلنسانولرمبا هلذا السبب حاول الفالسفة تلوين  ،جسم حيواين إال أمامنافانه ال يبق  ،للجسم
القول  إىلاخل وهذا ما يدفعنا ...اجتماعي وحيوان  ،حيوان ناطق اإلنسان: فقالوا ،خمتلفة قصد تعريفه ومتييزه

  ...من حيث هو نطق وفر وثقافة لإلنساناجلسد هو جتسيد  أن
صوت جمسد أي مرقوم يف : اشتقاقات كلمة اجلسد قد ترتبط بالصوت فيقال أنوجدنا  لقد

عي وبالشكل نفسه ميكن اعتبار اجلسد تنظيما للمعيش االجتما ،وهذا ما يعين تنظيم الصوت ،نغمات
حبيث يصبح اجلسم منسجما مع ما ينتظره منه املتعاملون املباشرون  ،لإلنسانوالثقايف والفكري والرمزي 

  .وغري املباشرون معه
فاجلسد خيرج   ،يف شكل جديد وإخراجها اإلنسان أمامفالتجسيد و عبارة عن استثمار للمسلحة املتاحة 

  .لصبغة الفرديةكل انتاجات احمليط واتمع يف شكل جديد يتميز با
الذي ال يستقل كلية  اإلبداعحتقيق  إىلبل يسعى دائما  ،ما هو موجود إنتاج بإعادة يالن الفرد ال يكتف 

  .املوجود
اجلسد هو الشكل الذي  أنوالذي يرى فيه  ،امحد ابن عجيةالشرح الذي قدمه  أيضاكما وجدنا   

وكان يف احد مراحل  ،واملعراج اإلسراءظاهرة  كتاب حول  بتأليفالكاتب لقد قام هذا  ،1يظهر به اجلسم
بالروح ؟  أمباجلسد  أمباجلسم  أعرجباجلسد؟ ومن مث هل  أمقد مت بالروح  إذاالفصل فيما  إىل مضطراحبثه 

من  اإلنسانيتلقاه  أوىلحبيث عرفه وميزه عن اجلسم معطى  ،لكل هذا جاء تعريفه كان تعريفه للجسد مميزا
شكل  إىلانه يبقى دائما حباجة  إال ،من تلقيح ومحل ووالدة ومنو ،ة وفيزيولوجيةخالل عمليات بيولوجي

على  أوومن هنا يصبح اجلسد شرط وجود  ،اجلسد إىلالعيان ولتغطية هذا الشرط يلجا اجلسم  إىليظهر به 

                                                           
1
  .52،صمرجع سiبق ذgره معراج الLشوف ٕاىل حقائق التصوف ،Vٔمحد Rن محمد Rن جعيبة احلسOىن 
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 إىل انه حيتاج إال ،حد ما أي جسم حيواين إىلكمادة خام يشبه   اإلنساينفاجلسم . ظهور اجلسم األقل
وهذه كلها ال تولد مع  ،وسلوكيات أفعال أووضعيات  أوحركات  أو أو أشارتلغة ناطقة  أوشكل مالبس 

  1.اجلسم بل يوفرها اجلسد
بكل ما حتتويه هذه  ،اإلنساناجلسد يصبح داال على  أنجند  ،وانطالقا من التحاليل السابقة إذن    

عناصر  وجسمه وبدنه اإلنسانأي مبا يف ذلك نفس  ،للحممبا يف ذلك النفس والعظام وا ،الكلمة من معاين
اضطراب يف هذا التفاعل سيؤدي  وأي ،مشكلة وحدة حية ،ثالثة تتفاعل فيما بينها بشكل دائم ومستمر

يكون مرض وشفاء العضوي عن طريق  أنحبيث ميكن  ،عضوية–نفس  أونفسية وعضوية  أمراض إىل
انعدام صفة احلياة  إىلتوقف هذا التفاعل فيؤدي  إما ،العضوي مرض وشفاء النفسي عن طريق أو ،النفسي

بالتايل تبقى كلمة اجلسد هي الوحيدة املؤهلة . جثة إىلمما ينتج عنه مباشرة حتول اجلسد  ،عن هذه الوحدة
  :األقلوهذا لسببني عل  Corpsللتعبري عن كلمة 

يف شخص  ،وتقمص له ا هو جتسيد للعاملومب ،مبا هو موجود يف العامل اإلنسانالن الكلمة تعرب عن    
  .من خالله سلوكه ومساته وصفاته وعاداته وتقاليده ولباسه ولغته ،اإلنسان

هو جسم مشكل يف صورة  فاجلسد ،والن كلمة اجلسد وكما سبق شرحها تضم كليت جسم وبدن    
  .وباعتبار البدن جزء من جسم فهو بالضرورة جزء من اجلسد ،اجتماعية
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
1
  .8،ص)Vٔ1،)2008نرثبولوج�ة *لجسد واجلx، دار gوgب العلوم، اجلزاvر، ط-سد من البيولوج�ا ٕاىل العلوم sجrعية، مقاربة سوسiيوطييب غامري،  اجل  
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  كرونولوجيا المفهوم: المبحث الثاني

داعياً العقل إىل طلب العلم "أيها اإلنسان اعرف نفسك بنفسك"حكمته  منSocrate  سقراطانطلق 
واملعرفة واحلكمة وفهم الذات والوجود، فالذات هي نفس تتجه حنو العلم والفضيلة معاً،أو حنو اجلهل 

إن سقراط يقيم منظومته املعرفية واألخالقية ابتداًء من النفس . ووسيلة النفس هي النفس ذاا. والرذيلة معاً 
وأن الوجود اجلسدي هو الوجود الالفاعل . وحنوها و انتهاًء فيها،معترباً أن الوجود اإلنساين نفس وجسد معاً 

اورة ويف حم. يف العلم واملعرفة واألخالق، وإدراك الذات والوجود وتعقل املوجودات إمنا يتم من خالل النفس
إن الروح بذاا جيب أن ترى األشياء كما هي «:سقراطعلى لسان  Plato أفالطونفيدون يقول 

  .1»بأنفسها،وعندئذ ستنال ما تتمىن أي احلكمة

وهذا ما تبناه أفالطون،فالروح كيان يدرك ماهية األشياء أي حقائقها، وعندما حتل يف اجلسد تصبح 
 ويعوق وصوهلا إىل املعرفة احلقة من البدن، فهو غطاء يثقل كاهلها،نفسًا تعيش يف حماولة دائمة للتخلص 

رجل «لذا يسعى الفيلسوف إىل التطهر من أدران اجلسد،ليعيش ملتطلبات روحه ال جسده،فالفيلسوف هو
طهر من أدران اجلسد، وأصبح ال يعيش إال بروحه فال خيشى املوت مادامت روحه قد انفصلت عن جسمه 

فالفيلسوف يعيش يف جسد يراه عائقًا له، وبفضل نفسه املتعقلة يستطيع التحرر من .2»منذ هذا العامل
متطلبات جسده، هذا الذي ينقله إىل أدىن مستويات املعرفة والوجود،وروحه باملقابل تنقله إىل أعلى 

 اجلسد، فعقاب الروح هو حلوهلا نفساً يف. لذلك يبقى التحرر من اجلسد غاية يبلغها الفيلسوف.املستويات
واملوت هو دليل السعادة للفيلسوف احلكيم، إذ تنفصل روحه متامًا عن جسده، وتعود إىل حالتها األوىل 

  .أي إىل عامل املثل حيث املعرفة والفضيلة والقيم اخلالدة. قبل اتصاهلا باجلسد

األشكال، والقابل  اجلسد هو يف شبه ملا هو إنساين بالتحديد،وللفاين، وغري العاقل واملتعدد«إن:يقول 
إىل اإلهلي اخلالد -والروح ذاا غري مرئية، تغادر إىل عامل الالمنظور ...لالحنالل واملتبدل

                                                           
 .349،ص 3،م1994توزيع،بريوت،والشوقي داود متراز،األهلية للنشر :أفالطون،حماورة فيدون،ترمجة 1

  .15،ص 1998،مقدمات الفلسفة،جامعة دمشق، دمشق، العوا عادل 2
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وتتخلص من أخطاء وغباوات الرجال من خوفهم و شهوام الوحشية املسعورة،ومن كل الشرور ...واحلكيم
قامت التقابل بني طرفني على حدين أ) اجلسد -النفس(إن الثنائية األفالطونية .1»اإلنسانية األخرى

متناقضني جعلت من غري املمكن اللقاء املسامل بينهما،فالروح من عامل وطبيعة خمتلفة عن اجلسد وعامله 
  .وطبيعته

عند هذا املستوى من رفض اجلسد، بل رفض احلب بني الرجل واملرأة، فهو بنظره ال  أفالطونومل يقف 
حسية من طبيعة جسدية متبدلة فانية فاسدة جتعل األهواء تغلب على خيرج عن كونه حمض نزوات ورغبات 

العقل والتفكري، وتنقضي بانقضاء الرغبة، ودعا إىل احلب احلقيقي الذي يشجع العقل على التفكر واملعرفة 
   2.والتأمل، وهو حب الفتية أو حب الرجل للرجل الذي ال يشغل أي منهما مبتع احلياة الفانية

ون للنوع األول من احلب ال يعدو كونه تعبريًا عن نظرة طبقية تدنو باملرأة إىل أسفل إن رفض أفالط
طبقات اتمع ،بسبب دونية رغباا، فطبيعتها سلبية وتتوقف عند حدود التلقي دون التأمل، واالنشغال 

  .ا مينع الرجل من االهتمام باملعرفة والوصول إىل مستويات احلكمة

أن موضوعة «ميشيل فوكوة للزهد يف رغبات اجلسد اجلنسية، ويف هذا السياق يرى إا دعوة أخالقي
 - بوصفها تدريبًا عمليًا للفرد حىت يكون ذاتًا أخالقية، هي موضوعة مهمة) Askesis)(أوالتعفف(التزهد

يف الفكر اليوناين الكالسيكي، وعلى أي حال يف التقليد املتحدر من سقراط،غري أن هذه -وحىت ملحة
غري منظمة و ال مفكر فيها بوصفها جمموعة ممارسات خاصة تؤلف نوعًا من الفن املختص "التزهدية"

 لروح، فالروح متارس فضيلة التعفف، وكان هذا التعفف مقرونًا باخلالص من اجلسد واالرتباط با3»بالروح
  .وهذه الفكرة وجدت صداها يف الفكر الكنسي األورويب

                                                           
 .355،ص مرجع سبق ذكرهحماورة،فيدون،أفالطون،  1

  .للمزيد من اإليضاح ميكن النظر يف حماورة املأدبة ألفالطون 2

   .54-53 صص م،1991جورج أيب صاحل، مركز اإلمناء القومي، بريوت، :،ترمجة 2/تاريخ اجلنسانية/،استعمال اللذاتميشيل فوكو  3
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موقع اجلسد عن موقعه عند أستاذه باختالف نظرته للطبيعة اإلنسانية أما عند أرسطو فقد اختلف 
يقم فصًال بني دناسة اجلسد وطهارة النفس، بل أوجد اتصاًال أساسيًا يف الوجود بني النفس  مل رسطوفأ

  .واجلسد، ألن النفس هي صورة املوجود، واجلسد هو مادته

تتحقق املوجودات، فكل وجود حباجة إىل مبدأين إن مفهومي الصورة واملادة جوهران أساسيان، وما 
مها املادة والصورة، وعندما تتصل الصورة باملادة يتحقق الوجود للموجود، وينتقل من حالة الوجود بالقوة إىل 

  .حالة الوجود بالفعل

فكل مادة مستعدة لقبول صورة ما حىت تتحقق بالفعل،وكل جسد حباجة إىل نفس هي صورته وهي 
فتأخذ فكرة )الصورة -املادة(لذلك حتتفظ الصورة مبكانتها األوىل يف ثنائية.ه من استعداد إىل حتققوسيلة نقل

البحث عنده ينصب أوًال وبالذات على النفس، من حيث هي قوام «اجلسد عنده املرتبة الثانية، ذلك أن 
  .1»ته وعلة حياتهاجلسم، أما الكالم عن اجلسم البشري فيجيء عنده عرضاً ومبناسبة البحث عن صور 

فالنفس علة واجلسم معلول عند أرسطو، وكل موجود حباجة إىل صورة و مادة حىت يتحقق الوجود حىت 
  .لو كان موجوداً جامداً كالطاولة اليت حتتاج إىل فكرة الطاولة وإىل مادة خشب

د أفاد يف ق أرسطوقد أسهم يف الفصل بني وظيفيت وطبيعيت النفس واجلسد فإن  أفالطونوإن كان 
فالنفس صورة املوجود البشري واجلسم مادته، والنفس واجلسم جوهران أوليان للوجود فلقد .الوصل بينهما

النظرة إىل اجلسد بوصفه كياناً «قبل العقل اإلغريقي التعدد الفكري بوصفه مبدًأ يف تفسري الوجود، غري أن 
، وذلك نتيجة للفصل بني اجلسد والروح، ومن مستقًال عن الطبيعة قد أدت إىل شعور اإلنسان باالغرتاب

  2»مث بني اإلنسان وجسده
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ولقد عرب الفكر الفين والشعري واألديب فضًال عن الفلسفي عن تصورات حول اجلسد،  فهذه ملحمتا 
األوذيسة واإللياذة قد حفلتا بتسطري لوحات املديح للجسد البشري،أي جسد البطل، ويف الثقافة الرومانية 

مدحيًا للجسد الساحر الفاتن، داعيًا اإلنسان رجًال أو امرأة إىل التفنن يف  - الشاعر الكبري-  1يدأوفقدم 
رعاية األجساد متنح مالحة املظهر،بينما «أساليب اهلوى، وجتميل اجلسد ويئته للقاء احلبيب،فريى أن

  :فيقول أوفيد.يذهب اإلمهال باجلمال حىت لو كنت يف روعة فينوس ربة جبل إيدا

  .2»حقاً إن نساء الزمن الغابر مل يعرن أجسادهن التفاتاً أبداً «

إا دعوة صرحية للعناية املستمرة الدائمة باجلسد، وكأن سر آهلة اجلمال يكمن يف احتفائهن الدائم 
باجلسد، فكان ذلك سبب تربعهم على عرش اآلهلة، إن اجلمال واحلب ما كانا ليكتمال دون الرعاية احلثيثة 

ستمرة باملظهر اجلسدي، حىت إن قوة تأثري اجلسد يف الوعي األسطوري ما كانت لتكون دون مجالية وامل
  .اجلسد الفائقة

 فالبد«اره حامًال لقيمة مجالية،يقوللذا كانت أوىل مراحل احلب برأي أوفيد تبدأ من اجلسد باعتب
  . 3»بالعناية باجلسد

لوجود اجلسدي طالت اجلسد كقيمة مجالية يبىن عليها  إن دعوة أوفيد الشعرية للتأكيد على مجالية ا
كيان املرء،فاجلسد حاٌس حمسوس وهو راغب باآلخر، فلم يسخر أوفيد من طبيعة وجوده، بل طالبه أن 
يأخذ حقوقه النابعة من طبيعته، اليت تشري إىل مستوى أعمق من جمرد حضور يف شكل ما للمرء،إمنا تشري 

  .ولوال اجلسد ما كانت لتعرب عن قيمتها الوجوديةإليه كذات حاضرة عرب جسد، 

                                                           
 ب مترده على عصرهو قد عاىن بسب .خري مثال على ذلك" فن اهلوى"مل يكن أوفيد إغريقي املولد إمنا إغريقي الثقافة،و يف كتابه  1
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رمبا قدم أوفيد وغريه من الشعراء والنحاتون اإلغريق صورة فنية للجسد اإلغريقي،فالشاعر كالفنان 
وكالفيلسوف يفهم اجلسد بأسلوبه، وطرازه ومنطه،ويرمسه بصوره وخمياله عرب أدواته ومبضمون مفاهيمه اخلاصة 

ثالية الفلسفية اإلغريقية قزمت من الوجود اجلسدي إىل حد ما فإن الفلسفة عند وإن كانت امل. املتاحة
اليونان قد عرفت التعدد الفكري كمبادئ يف تفسري الوجود، فكان تصور الوجود مرتبطاً باملادة كجوهر أويل 

  . الفيثاغوريوناملوجودات،كما هو احلال عند ممثلي املدرسة الطبيعية، وقبلهم  خيلق ويغري وحيول ويبدل يف

اجلسد  اأنطولوجي(لقد أضاف الشعر واألدب والفن اإلغريقي إىل الذات ما يعرب عن حقيقتها األنطولوجية  
، فاأليروتيك يف األسطورة والشعر اليونانيني رؤية كوزمولوجية حتمل أبعاد اللقاء بني جنسني تعرب )والذات

. النظام    واحلب عرب إظهار القيمة اجلمالية واألخالقيةعن االنتقال من حالة الالنظام والفوضى إىل حالة 
ولعل هذا األمر مل يقتصر على اليونان بل عرفته حضارات سومر وبابل والرافدين والفراعنة،وتشكل أساطري 

  .النشأة والتكوين خري دليل على ذلك
يف القران الكرمي مبعىن " سدج"لفظة  دتترد فقد كثريا ي يف الثقافة العربية اإلسالمية  ختتلف الرؤية     

ج هلم عجال جسدا له فاخر " ،بدال عن عجل إماذا املعىن  وتأيت. اجلسم الذي ال حياة فيه أوالصورة 
وقد  " الطعام وما كانوا خالدين يأكلونوما جعلناهم جسدا ال " ،صفة من صفات اخللق امليت أو ،" خوار
كما هو احلال بالنسبة لسليمان الذي جربه اهللا   ،التجربة مبعىن اجلسم الذي ليس فيه حياة وموضوعه تأيت

  ."أنابعلى كرسيه جسدا مث  ولقد فتنا سليمان والقينا" ،أبنائه إىلتعاىل بوضع جسد على عرشه فعاد 
جسم "ويقال . وال يقال لغريهم ،وقد يقال للجن وللمالئكة ،اإلنسانجلسم " جسد"ويقال  -  

   1أو الدواب اإلبل أولبشر من ا األعضاء أو جلماعة البدن
عندما بىن  اثنان يف قصة موسى كالمها سليب،  ،نبياء مبعنينياربع مرات يف قصص األ" اجلسد"لفظ  وقد ورد

وقام  واختذ قوم موسى من بعده من حليهم جسدا"من حليهم عجال جسدا له خوار لعبادته  إسرائيلبنو 
من عبادة الروح صورة وصوتا  أسهلفعبادة اجلسد ". رفاخرج هلم عجال جسدا له خوا"بصنعه واحد منهم 

                                                           
1
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اجلسد  ،اجلسد قريب والروح بعيدة ،واجلسد قيمة عينية والروح قيمة معنوية ،فاجلسد مرئي والروح غري مرئية
  .روح عقللاجلسد حس وا ،معلوم والروح جهول

". أنابجسدا مث القينا على كرسيه وقد فتنا سليمان و "غواية اجلسد  ،يف قصة سليمان مبعىن الغواية والثانية 
من خالله ويف  إالومع ذلك اجلسد ضرورة وال تتجلى الروح  ،الغواية وينوب اإلنسانوسرعان ما يكتشف 

بني الواقع  ،بني الروح واجلسد فاإلنسان" الطعام وما كانوا خالدين يأكلونوما جعلناهم جسدا ال " أفعاله
  .بني الضرورة واحلرية ،واملثالية

رايتهم  وإذا"عندما يدل على الظاهر دون الباطن  ،مبعىن سليب األوىل ،مرتني" اجلسم"كما ورد لفظ   
اهللا اصطفاه  إنقال "مجعا بني اجلسد والروح  ،قرنت بالعلم إذاوالثانية مبعىن اجيايب  ،"أجسامهمتعجبك 

  1.عملال أداةواجلسد  ،فالروح موطن العلم ،"عليكم وزاده بسطة يف العلم واجلسم
 خلفكلتكون ملن  فاليوم ننجيك ببدنك"مفرد  األوىل ،مرتني مبعىن اجيايب" البدن"فظ لورد  وأخريا     

 لكموالبدن جعلناها لكم من شعائر اهللا "والثانية مجع  ،وجناة البدن جناة للحياة ،البدن حامل احلياةف ".آية
 ةوالصال ،الشهادة بالصوت واللسان أداةالبدن . الشعائر وجتليات الروح ألداءوسيلة فالبدن  ،"خري هافي

  2.واحلج بالقدمني ،والصيام باملعدة ،والزكاة باليد ،باحلركات
  .فان البدن جيمع بني املفارقة واحللول ،واجلسد حاال ت الروح مفارقةكان  فإذا

 ة اليهوديةالدارس لعلم الديانات املقارن يالحظ نوعا من التشابه بني معظم الديانات خاص غري أن  
ات املوضوعية والذاتية املوجودة بني هذه ختالفواإل عن مجيع اخلالفات  فبغض النظر ،واإلسالمواملسيحية 

األقل يف يانات يعرتف لنفسه على دفكل دين من هذه ال ،تشرتك يف املصدر أاجند  ،الديانات الثالثة
 األمورتشرتك يف العديد من  أاالثة جند فالبنظر لوحدة مصدر الديانات الث.  املصدر السماوي لنصوصه

انات الثالثة هي يالنصوص التارخيية تشاا بني الد أكثرولعل  ،هلذه النصوص التأرخييخاصة يف اجلانب 
فهذه القصة موجودة يف النصوص الثالثة مع بعض االختالف  ،النصوص اليت تناولت قصة ادم وحواء

                                                           
1
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لكنهما  يأكال من الشجرة احملرمةال  أن وأمرمهالق ادم مث خلق حواء اهللا خ أنفالنصوص تتفق على  ،اجلزئية
يف هذه  دولنتوقف قليال عند هذه النقطة لنضع مكان للجس ،مما تسبب يف ظهور عوراما األمرعصيا 

جسدا تالئم  أعطياادم وحواء قد  أنميكننا القول  ،القصة املنحوتة يف الضمري الشعيب ملعظم شعوب العامل
وكان عقاما على  ،مما كان يضمن هلما التكيف التام مع هذه احلياة ،يعة احلياة اليت كانا حييياامع طب

من هنا كان عليهما الشروع يف بناء اجلسد خاص وتركا جمردين من  ،نزع عنهما هذا اجلسد أنلعصيان هو ا
 أمرامث  ،بروز عورما وآاليت تظهر من خالل العراء  ،تركا على الصورة اجلسمية أماأي  ،أي جسد

من هنا كان عليهما الشروع يف بناء جسد خاص مها ما يسمح  ،ذا اجلسم األرض إىلباهلبوط من اجلنة 
وهذا ما متكنا من حتصيله من خالل اكتشاف  ،األرضهلما بالتكيف مع متطلبات احلياة اجلديدة على 

الذي تسبب بنفسه  اإلنسانجيسدا هذا  أنيهما أي كان عل... والراحة واألكلاللباس وطرق العمل ولنوم 
بالكد والنكد  إالاليت ال حيصل فيها على شيء  األرضحياة  إىل ،يف لنزول من حياة اجلنة اجلاهزة والسهلة

أن يدعم فعاليته كلما ميكن   إليهراحت تضيف ن جتاربه اخلاصة قام كمادة خام فانطالقا م. واملغامرة
كل ما يرتبط باجلسم   إليهادم مضافا  أخطأنراه اليوم يساوي اجلسم كما كان يوم فكان اجلسد كما الوظيفية 

   1.وهو ليس من اجلسم
الذي حدداه له ىن عتتفق النصوص يف الديانات الثالثة على عدم ذكر اجلسد بامل أخرىمن جهة      
 معظمها من النصوص النصوص املسيحية مستمدة يف أنوباعتبار  ،فالبنسبة لليهودية واملسيحية. سابقا

ل من خالهلا اليت متثل القناة اليت تص ،فحىت على مستوى اللغة ،ال يوجد تصور واضح للجسد ،اليهودية
 Ciaudeالعربية ال متلك كلمة مفردة عربة عن اجلسد على حد تعبري كلود ترامسونتون  أنجند  ،إلينانص ال

Tresmontant  احملسوسوالذي يربر ذلك بان هذه اللغة هي لغة.  
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ولتعويض هذا  ،ومن مث فال وجود ملصطلح جمرد كاجلسد ،احملسوسات إالوهلذا فهي ال تسمى   
مها الروح واللحم للتعبري  أساسيتنيالعربية ومن خالهلا اليهودية واملسيحية تستعمل مفردتني  أنالنقص جند 

   1.لنقل للتعبري عن اجلسد أواحلي يف هذا العامل  اإلنسانعن 
فان  ،لإلنساناللغة العربية متلك ثالث كلمات للتعبري عن الوجود احلي  أنورغم  اإلسالميف           

 واألعضاءوالقلب  واألرجلوالعني  فنجدها تذكر اليد ،نادراإال النصوص املقدسة مل تتعرض للجسد كوحدة 
لقد ذكرت كلمة  ،سدتذكر باعتبارها مكونات للجسم ال للج األعضاءفحىت هذه  ،املكونة للجسد األخرى

ذكرت يف (ففي قصة موسى . تدل مجيعها على جتسيد شيء ما ،مواقع أربعةاجلسد يف القران الكرمي يف 
عجال "... عبارة  أنويذكر املفسرون هنا  ،جسد عجل تتم عبادته إىلجند عملية حتويل احللي ) موقعني 
هم  األنبياء أنلث فذكرت فيه للتدليل على املوقع الثا أما. العجل كان من حلم ودم أنتعين  ،..."جسدا

ويف موقع رابع ذكرت  ،أجسادفهم جمرد  ،األسواقالطعام وميشون يف  يأكلونجمرد بشر مثل باقي البشر 
  .جن استوىل على ملكه بأنهيفسره املفسرون  ،الكلمة يف قصة سليمان الذي وجد على كرسي عرشه جسدا

لة تنقله مما هو مادي حسي إىل ما هو روحاين عرب طقوس اجلسد كينونة متحو ، للحديث سبةنبال  
وشعائر دينية، فعلى اجلسد أن يكون نظيفًا طاهرًا قبل الشروع بالصالة، ذلك أن الصالة هي تواصل مع 

وحيضر يف النجاسة وذا الفعل الطقوسي حيقق اجلسد كينونته، ويتخلص من الدناسة و -املقدس املتعايل- اهللا
  .م اهللاهيئة مناسبة أما

وقد وضحت األحاديث النبوية الوسائل املتبعة ليحقق اجلسد كينونته املطلوبة، فقد ورد يف صحيح 
مث مضمض واستنشق،مث غسل وجهه ويديه، وغسل رأسه ثالثاً، مث أفرغ على جسده،مث تنحى «:البخاري
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اٍم يوماً،يغسل حق على كل مسلم،أن يغتسل يف كل سبعة أي«:وكذلك حديث. 1»عن مقامه فغسل قدميه
  2».فيه رأسه و جسده

النبوية العديد من األحاديث  ثلقد خص اإلسالم اإلنسان برعاية جسده وصون نفسه، ويف األحادي
اليت تشجع اإلنسان على رعاية جسده كاالهتمام بالرياضة والنظافة ومالحة املظهر وطيب 

ته الدينية واالجتماعية كما يؤكد احلديث واهلدف هو أن يكون اإلنسان متفرغًا لتأدية واجبا...الرائحة
إن االهتمام 3»...فال تفعل،صم وأفطر،وقم ومن، فإن جلسدك عليك حقاً، وإن لزوجك عليك حقاً «:التايل

  .باجلسد كان واجباً، وسنة مشى عليها الرسول الكرمي، ودعا املسلمني التباعها

 نسان اليومية وفق مظاهر اجلسد وأدائهقد كثرت االجتهادات الدينية حول اجلسد، ونظمت حياة اإل
ومع  تظهر مدى تأهبه واحرتامه للقدسي اهللا، والطقوس اليت ت كثريًا يف سرد واجبات اجلسد حنووأسهم

نظام اإلسالم أصبح للحياة الفردية واجلمعية قواعد واضحة ملتصقة باجلسد الشخصي فيظهر اجلسد يف 
ن الدنس لكي حيظى بسعادة دنيوية وأخروية من جهة، ومن جهة حماولة دائمة ألن يكون متطهرًا بعيدًا ع

أخرى،كان للجسد األنثوي نصيبه األكرب يف الدراسات الفقهية، ألسباب تعود إىل وضعية املرأة يف الثقافة 
  .الذكورية

،فهو ليس مادة وروح من طبائع "الوحدة "فاإلسالم قد أضاف إىل رؤية الفلسفة اليونانية لإلنسان 
شركما عند أفالطون، بل إن مادته هي من  -بوصفه مادة -فة وعلى طريف نقيض، أي ليس اجلسدخمتل

ويف حياة اإلنسان ال يكون مهيئًا للصالة ما مل يكن طاهر . طبيعة متلك قوة التطهري وهي الرتاب احملموم
ف اإلسالم موضوعة إن يف اإلسالم دعوة للحياة  بكل جبوانبها،فلم يعر .اجلسد، للقاء مع القدسي األعلى

                                                           
، 1، دار املكتبــة العربيــة،بريوت،ط1، ج وضــوء،وال،فــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاري، كتــاب الغســل،باب تفريــق الغســل العســقالين  أمحــد بــن علــي بــن حجــر 1

  265حديث رقم  .م1989

 .856حديث رقم املرجع السابق، 2

 .1874،حديث رقم املرجع نفسه 3
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التعفف أوالتزهد ،بل استنكرها، واسرتسل يف إيضاح مث شرح أساليب التمتع احلسي باجلسد وفق معايريه 
وفق معايري تدجمه «الشرعية،ويرى زيعور أن اجلسد يف النصوص الدينية ويف الفقه اإلسالمي مدعو لالنضباط

  .سب تعبري فوكو، أي يرتبط باملؤسسة الشرعية وبالسلطة ح1»يف اجلماعة

متضامنة فيما بينها ولكنه يف الوقت نفسه  أعضاءفهو مكون من  ،يظهر اجلسد كوحدة انثروبوجلية     
هذا التجاوز الذي حدث يف هذه النصوص املقدسة واملتمثل يف  إن ،الوحدة االجتماعية إىلجيسد ويرمز 

فحىت وان   ،سد يف العمليات التعبديةيعوض باملقابل من خالل الرتكيز على اجل ،ر اجلسد كوحدةكعدم ذ 
هي طقوس متارس من خالل  ،فجميع الطقوس ويف مجيع الديانات ،بواسطة اجلسد إاليتم  اإلميانكان 
هلذا مت  ،كون اجلسد من املعلوم بالبداهة من طرف البشر  إىليرجع هذا التجاوز  أنكما ميكن   ،اجلسد
وبالتايل  ... االعتقاد بوجود ووحدة اهللا مثالأمهية يف حياة البشر التعبدية ك أكثر أمورللرتكيز على  ،جتاوزه

فاملتحدث عن العضو  ،يف مجيع الطقوس التعبدية أساسياباعتبارها شرطا  األعضاءكان تركيز النصوص على 
  2.العضو اإليهاملعين ذا احلديث يعلم علم بداهة هذه البنية اليت يتنمي  أنكان يعلم   إذا إالال يذكره 
  
املرور عرب فيلسوف من طراز  إىل تضطرنامتابعة أي موضوع يف الفكر الفلسفي يف عصر النهضة  إن
اليت تقصي كل ما من شانه  ،القطيعة االبستمولوجية إحداث إىلمن دعا  ألنهوهذا  R-Descartesديكارت 

وغريه من  ديكارتاليت ثار عليها  ،وائق االبستمولوجيةعهذه ال أهميعيق البحث العلمي ولعل  أويؤثر  أن
. وأحكامهاملسبقة اليت كانت تستمد شرعيتها من الدين  واألحكام األفكارتلك  ،فالسفة عصر النهضة

واليت كانت مبثابة احلدود اليت ال جيب ختطيها  األحكاموصادفته هذه  إالالباحث القيام ببحث  أرادفكلما 
خاطئا ومن  املألوفحىت وان كان هذا  املألوفنتائج ختالف  ىلإومن هنا كان الباحث ال يستطيع السعي 

                                                           
 .75،ص 1991دار الطليعة للطباعة والنشر،بريوت،تواصل غري اللفظي يف الذات العربية،وال،الالوعي الثقايف و لغة اجلسد زيغور  علي 1

2
  90.ا�م ا���ر، ر�� 
	ق ذ�ره،صجملة عامل الفكر مقال منشور يف حلكيم بناين عز العرب، اجلسم واجلسد واهلوية الذاتية،  
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وضروري لتقدم  أساسيمن احلقل املعريف كشرط  واألحكام األفكارمثل هذه  إقصاءهذا كان من الضروري 
  1.العلوم

من الفالسفة الذين  ديكارت قد عكست عصر الفيزياء النيوتنية، ويعد ديكارتيبدو أن فلسفة 
الطبيعة تشبه مبجموعة منتظمة من «سفة امليكانيكية يف اإلنسان والطبيعة، ومعه أصبحتأسسوا دعائم الفل

القوانني ذات الطابع الالشخصي، واليت ال عالقة هلا بالقيم األخالقية،فالعامل مل يعد عامل قيم، وإمنا عامل 
  . 2»وقائع

وإضفاء الطابع العلمي يف هذا السياق يتضح إزالة الطابع األخالقي القيمي عن وجود األشياء، 
ويف هذا نقلة نوعية على املستوى . املوضوعي الذي يسوده نظام هو ميكانيكي حسب التصور الديكاريت

األنطولوجي واألخالقي ألن نزع الصفة الشخصية والقيمية عن املوجودات هو يف طبيعة احلال تعبري عن 
  .دة حلمية مفرغة من القيم سوى قيمة احلياةوالنظر إليه على أنه ما. رؤية جديدة حنو املوجود البشري

جمموعة امتدادات مرتبطة بعضها إىل بعض حسب العالقات «ومن هنا أصبح اجلسد عند ديكارت ميثل
فاجلسد مادة ومن طبيعة املادة أا ممتدة،أي تشغل حيزًا يف املكان، وهو .3»والقوانني امليكانيكية البحتة

إال أن النفس من طبيعة ال روحانية، بل من . واإلنسان هو نفس و جسدالتصور الفيزيائي نفسه للمادة، 
والنفس واجلسد يلتقيان يف نقطة . اخل...طبيعة الفكر، أي تقوم بوظيفة التفكر واإلدراك والتذكر   واالنتباه 

  .من اجلسد هي الغدة الصنوبرية حىت كأن النفس من طبيعة مادية

ني النفس واجلسد بعد أن كانا طرفني متقابلني كما يف الثنائيات ذا أوجد ديكارت جسرًا للتواصل ب
الفلسفية التقليدية، فهما جوهران وال قطيعة حادة بينهما، ولكل منهما وظيفٌة ال تنايف وظيفة اآلخر، ذلك 

  .أن طبيعة النفس التعقل واإلدراك، وطبيعة اجلسد االمتداد، وهو شكل تعني املوجود البشري

                                                           
1
  .22،صر�� 
	ق ذ�رهط�	� ��ري،  

 .64،ص مرجع سبق ذكرهداثة، واحلأنثروبولوجيا اجلسد  ،لوبروتون  دافيد 2

 .14ص  مرجع سبق ذكره ،فكرة اجلسم يف الفلسفة الوجودية،الشاروين  حبيب 3
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إحراز ديكارت نقلة يف الوعي الفلسفي للجسد غري أنه يؤخذ عليه أنه أبقى الوجود  وعلى الرغم من
،وما املوضوع سوى "األنا"أو"النفس"احلقيقي يف مستوى األنا املفكر الذي ال يتعدى حدود وجود اجلوهر

  ".أنا موجود:أنا أفكر إذاً "ومن هنا نادى ديكارت بالكوجيتو.أحوال و صفات له

الديكارتية سعيًا وهو األهم يف طريق وعي الذات اإلنسانية بوصفها وجودًا فرديًا ونزع إال أن للفلسفة 
مل «) اجلسد -النفس(فثنائية. الرؤية الشمولية الكلية اليت تعد اإلنسان هامشاً بالنسبة ملركز هو اهللا أو الكون

الغريب، وجعل كتف  اكتشاف اجلسد...تعد تقوم على أرض دينية، فهي تسمى مظهرًا اجتماعيًا جلياً 
ففي جمتمع ميارس فيه الطابع الفردي أثاره األوىل البليغة،جيعل انغالق الشخص . اجلسد حداً لفرديته اخلاصة

لقد أصبح اجلسد عالمة وجود الفرد، ويُؤَخذ على .1»على ذاته من اجلسد حقيقة مهمة وعالمة على فرديته
  .جودديكارت أن الفكر بطبيعته هو الذي أثبت هذا الو 

فمعىن املوجود البشري ال يظهر عرب جسده بل . إن اجلسد الديكاريت ال يظهر حقيقة الذات يف الوجود
إنسان ديكارت هو «إن .عرب عقله، فاجلسد حمض آلة طيعة تعطي اإلنسان شكله وهيئته وتدل على تفرده

جسدية، ميكن اختزاهلا  الصق تتجاوز فيه روح ال تستمد معناها إال من التفكري وجسد أو باألحرى آلة
  .2»ملداها فقط

وبناء على ذلك يصح القول إن الطفل والعجوز اهلرم وانون ال ميتلكون القدرة على التعقل والتفكري 
ألن ذلك ال يعود جلسدهم، وإمنا إىل انعدام ملكة التعقل، وهذه امللكة ال ترتبط بالوجود البشري . واإلدراك

ا إىل اهللا، لذلك عد ديكارت أن اهللا هو الضامن لوجود أو لصحة األفكار يف جسد، إمنا تعود يف مصدره
  . اليت متتلكها الذات الواعية الشاكة دوماً 

عن دائرة األنا أفكر املوجود على مستوى الفكر   E.Kantمانوئيل كانتومل خيرج الفيلسوف األملاين إ
بل «ل إىل  موضوعات العامل اخلارجي، النظري،فقد ذهب كانت إىل أن الوعي مغلق على نفسه، وال يص

                                                           
 .66ص ،مرجع سبق ذكرهداثة،واحل،أنثروبولوجيا اجلسد لوبروتون  ديفيد 1

  .67ص ،نفس املرجع 2
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ومن الفكر ينطلق العقل يف تصوره . 1»هو مبدأ منظم ومنسق للتجربة وموضعًا للمبادئ العقلية
  .للمادة،واجلسد وإن كان موجوداً إال أنه حمكوم بالتصور الكانيت ذاته

ي احلديث، وبقي حبيس لقد بقيت جتربة اجلسد جتربة معيش يف احلياة بعيدة عن التصور الفلسف: إذاً 
الوعي املثايل، وأقصي من جمال اليقني الذي بقي رهينًا باجلوهر املفكر أي األنا،دون إدراك الصلة احلقيقية 

  .اليت يعيشها األنا جمسداً 

ابرز ما قام السابقون من  أنما سبق على موضوعنا فسنجد  إسقاطما حاولنا  وإذا ،على املستوى التطبيقي
مبا يف ذلك جسده  ،اإلنسانيف قداسة  أساسااملسبقة واملتمثلة  األحكامتحررا من كل م. تشريح للجسد

ولقرون حماوالت التشريح واملالحظة املباشرة للجسد  أعاقمما  ،واليت كانت سائدة يف عصور ما قبل النهضة
يا واجتماعيا من اجل التوغل بداخله ودراسته بيولوج إنسانيتهمن  اإلنساينوكان البد من تفريغ اجلسد 

ورمبا  ،التأملمن خالل جسده دليال على عظمة اخلالق وقدرته اليت تستدعي  اإلنسانلقد كان  ،ونفسيا
. وال حياول تعديه ،واالنبهار التأملأي  ،وهذا ما جعل الفكر البشري يقف عند هذا املستوى ،حىت االنبهار

خاصة وان " اهللا"مستمدة من قداسة  أاتقد اليت كان يع ،اإلنساننظرا العتقاده بان ذلك ميس بقداسة 
هذه الصفة لوحدها كانت كافية لتعيق  " ابن اهللا"الغريب يعتقد وبتوجيه من الكنيسة املسيحية انه  اإلنسان

  2".املوت" ،حدث ومتت فالنتيجة وحىت عصر النهضة كانت واحدة ومعروفة لدى اجلميع وإذا ،كل حماولة
جتاوز مرحلة االندهاش الغريب انه البد من  اإلنسان أدركا عصر النهضة  ومع رياح احلرية اليت جاء  
تتحول الظواهر املدروسة مبا  أنكان البد من   ،وحىت حيدث ذلك ،مرحلة البحث والتقصي ليبدأ،واالنبهار
 هذا ما ،ميكن التعامل معها بواسطة التجريب ،ظواهر واقعية إىلمن ظواهر فوق واقعية  اإلنسانيف ذلك 

ليقرتب  ،او حىت االبن واألخالصديق  اإلنسانوعن جسد  ،األقلجسده ديكارت فيما خيص اجلسد على 
من  ،كما سنرى فيما بعد  ،اجلسد ذا املعىن هو ما مكن علماء التشريح إدراك إن ،من اجلسد اجلثة أكثر

                                                           
 .45،ص مرجع سبق ذكره  ،فلسفة الوجودية،فكرة اجلسم يف الالشاروين  حبيب 1

2
  .22،صذكره بق،  اجلسد من البيولوجيا إىل العلوم االجتماعية، مرجع س غماري طييب  
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الشديد بالثروة  تأثرلليتحول اىل مكتبة مفتوحة على حد تعبري ديكارت نظرا  ،فتح هذا القفص املبهم
بل كان يقصد  ،مل يكن اعتباطيا ،باآللةفتشبيهه للجسد  ،خطواا أولالعلمية والصناعية اليت كانت ختطو 

مل يقف  ،إليهاعن القطيعة اليت سعى  آخروهذا دليل ،آلةنتعامل مع هذا اجلسد كما لو كان  أنمن ورائه 
لقد كان هذا  ،يف الفصل النهائي بني اجلسد والروح تتمثل أخرىقطيعة  أقامديكارت عند هذا احلد بل 

لتصبح دراسة اجلسد ،حىت يفرغ اجلسد من كل احملتويات امليتافيزيقية ،الفصل ضروريا بالنسبة لديكارت
  1.اتوموتتم بدون ضغوط ومسا ،علمية

الذي سبق  أفالطونتصور  إىلروح واجلسد ليعيدنا هذا التصور الذي فصل فيه ديكارت بني ا  
مل يكن القطيعة بقدر ما كان التمييز بني جانبني  أفالطونفهدف  ،الرجلني خمتلفة أهداف أن إالوشرحناه 

مثايل هو الروح  اإلنسانبينما كان التمييز بني جانبني من  ،اجلسد مثايل هو الروح ومادي هو ،اإلنسانمن 
حىت حيصل العقل البشري على  ،بينما كان هدف ديكارت هو القطيعة بني اجلانبني ،ومادي هو اجلسد

  .حريته عند معاينته للجسد
نا اربط  أو  وأفكروامشي  أتغذى أيناعترب  إينما سبق  إىل باإلضافة"الثاين  تأمالتهيقول ديكارت يف   

 آلة لإلنسان إن ،ديكارت آراءيتبني لنا من كل ما سبق ومن هذا املقطع من  إذ..." بالروح  األفعالكل 
العنصر الذي  أن إالمتارس عددا من الوظائف احلياتية  اآللةهذه  إنمث  ،والعظم واللحم ةاألجهز مشكلة من 

بدون الروح ملا كان  األنشطةلو كان اجلسد قادرا على القيام ذه  إذ ،ميكنها من القيام بذلك هو الروح
د ذلك التوفيق ديكارت جن أفكاريف  أكثروعندما نتعمق  ،واجلسد اجلثة اإلنسانهناك فرق بني اجلسد 

فمن جهة جند  ،وأفالطون أرسطو رأييالذي قام به بني موقفني كانا يعتربان متناقضني يف وقتيهما ومها 
وان كان اهلدف خمتلفا ومن جهة ثانية جيعل  أفالطونمتبعا يف ذلك خطوات  ،الفصل بني الروح واجلسد

لقد عرب ديكارت عن  ،أرسطوخطوات مقتفيا بذلك  ،للجسد األساسيالروح هي عنصر احلياة واحملرك 
عالقتيهما  إطاريف ما اعتربنامها  إذاالروح واجلسد  أنيرى  إذ ،امليتافيزيقية تأمالتههذه االزدواجية يف 

انطالقا من كل ماسبق يؤسس ديكارت  ،لألخرىحتتاج أي واحدة  إذكانتا وحدتني غري كاملتني   باإلنسان
                                                           

  .23،صنفسهرجع امل  1
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اجلسد هو شيء ممتد ويعرف هذا الشيء املمتد على انه  أنيرى  إذ ،نظرية كاملة عن اجلسد وحقيقته
 ءالشي أجزاءحتريكا ملختلف  إالليست  أا إذ ،اليت يرى اا ميكانيكية ،املكان الذي تتم فيه احلركات

مفهوم االمتداد عند ديكارت ال ينطبق على اجلسم الفيزيولوجي  إن ،ن خالل دفع بعضها لبعضم ،املمتد
احليوانات "ومن مث يقدم لنا مفهوم جديدا هو  ،اجلسد احلي أو اإلنسايناجلسد  أيضاص بل خي ،فحسب

يتمثل يف  ،يكون التقاؤها امتدادا كبريا ،الصغرية املكونة للجسد هي امتدادات صغرية فاألجزاء ،"اآللية
ييز بني جسد مت أليومن هنا فال وجود  ،هذا االلتقاء او الرتكيب يكون وفق عالقة ميكانيكية ،اجلسد

اجلسد  أنالقول  إىلهلذا املوقف يؤدي بنا  تأملنا إن ،أخروجسد احليوان او أي جسم فيزيولوجي  اإلنسان
واملتمثل يف اجلهاز العضوي البيولوجي الذي يهتم " اجلسم"سابقا بـ  أمسيناههو ما  ،الذي يقصده ديكارت

 أما. للتجربة إخضاعهكن دراسته ووصفه حىت وهو جسد موضوعي مي ،بدراسته علماء البيولوجيا والتشريح
اجلسد املعيش  أو" الشيء املمتد"لديكارت وهو  أخراجلسد الذي نسعى لدراسته فهو ما يتضمنه مفهوم 

  1.ون وعلماء االجتماع وعلماء النفس والفالسفةوالذي يهتم به االنثربولوجي ،اخلاص أو
         معرفيًا مهمًا أضفى على أبعادها السياسية شهدت أوروبا يف بدايات القرن العشرين حتوالً لقد 

ولعل هذه .و االجتماعية معىن حنو فهم أفضل ملشهد اإلنسان، ظهر عرب االجتاهات الفكرية والفنية والعلمية
                   .االجتاهات مجيعها قد أسهمت يف انتقاٍل أوسع حنو مفهوم الفرد، ومن مث الشخص والتجربة الشخصية

مل تكن فلسفة هوسرل الفينومينولوجية مثالية وتنطلق من الذات،ومل تكن واقعية وتبدأ من املوضوع، بل  
كانت تعبرياً عن عالقة متبادلة بني األنا واألنا اآلخر، فالشعور هو دائمًا شعور بظاهرة من الظواهر،لذا هو 

لسفة ديكارت،غري أن األنا عند هوسرل الديكاريت متأثرًا بف شعور متغري،وقد انطلق هوسرل من الكوجيتو
هذا «اآلخر املشارك له يف الوجود،والفينومينولوجيا بوصفها منهجًا يف البحث هي  هو أنا واٍع يتجه حنو

اجلهد الدائب الذي يبذله املرء يف سبيل الوصول إىل فهم املاهيات، أي فهم املضمون العقلي الذي تنطوي 
وتسعى  عن طريق  احلدس 2»املثالية من خالل احلوادث والوقائع االختبارية عليه الظواهر،بل فهم الدالالت 
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 نا الديكاريت أنا منغلق على ذاتعملية التحويل الفينومينولوجي للوصول إىل حقيقة اإلنية، يف حني أن األ
والنية إن كان األنا الديكاريت أسلوبًا للمعرفة والوجود من خالل تأمل العناصر األ«وهو حبيس الفكر، و

،ويف تأمالته لفلسفة 1»للعامل، فإن األنا اهلوسريل هو أسلوب للوجود من خالل ارتباطه باملوضوعات
إن الوجود والشعور خيص أحدمها اآلخر بصورة جوهرية،وما هو مرتبط ارتباطاً «:ديكارت يقول هوسرل

عالية من مشخص وحيد جوهرياً، هو واحد بصورة مشخصة،    وواحد بالنسبة إىل ما يف الذاتية املت
،فيخرج األنا 3»وجود اإلحالة املتبادلة بني الوعي والوجود«، ومبقتضى فكرة القصدية اليت تشري إىل2»مطلق

ود، فالعامل عند هوسرل موجود وجوداً ي غارجيمن دائرته املغلقة ويوضع يف عالقة مباشرة مع موجودات الو 
ليس العامل لدي شيئًا آخر غري ما هو موجود، وغري ما «وه،مسبقًا على إدراك األنا لديه،أو توجه الوعي حن

يبقى حبيس املستوى املعريف من  -أي العامل-،إال أنه4»الشبيه ذا "أنا أفكر"له قيمة لدى شعوري،يف ال
دون إطالق أحكام قطعية عليه مبقتضى فكرة التعليق اهلوسرلية،ذلك أن علم األنا أوالفينومينولوجيا حسب 

وهوسرل يرى أن الذات موجودة وجوداً .  5»النشاط الروحي للذات املفكرةموجه على «علمهوسرل هي 
،أي بصفتها ذاتاً ال ميكن اإلحاطة ا حىت ولو مل يكن العامل "أفعال تفكري"ذات «غري قابل للشك بصفتها

إا تبحث ).(solipsistischموجوداً،أما الذات املردودة على هذا النحو فتقوم بنوع من التفلسف األنانوي 
، ذلك أن 6»نطقياً تستطيع من خالهلا استنتاج برانية موضوعيةية ميف جوانيتها الصرفة عن طريق أكيدة حتم

هذه الذات املفكرة تقر بوجود العامل اخلارجي،وهي ال تعيش منعزلة أو بعيدة عن العامل،بل هي يف قلب 
، ويف سبيل حتقيق الوعي وجدت القصدية بني الذات العامل ،توجد به،وحتاول حتقيق وعيها يف موضوعاته
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وهذه .إن الوعي حسب هوسرل هو وعي دائمًا ملوضوع ما من موضوعات العامل.والذات املردودةعامل وال
  .احلركة املتبادلة بني األنا والعامل هو ما أسسته الفلسفة الظاهراتية

أنا أفكر يف موضوع ما "ولوجي على حنوالديكاريت ،كوجيتو فينومين يصبح الكوجيتو هوسرلهكذا مع 
فالذات حاضرة دوماً،وهي تشارك احلضور مع الذوات األخرى فيحدث التواصل ".هو موجود يف العامل

بينها،وهو يبدأ باإلدراك احلسي، والذات تدرك اآلخر كما اآلخر يدرك الذات، وحيضر اجلسد باعتباره 
حيمل معىن البدنية «د اآلخر بالنسبة له،ألن جسدي معطى مباشر بالنسبة لكل ذات فردية، وكذلك جس

جبسمي، أي له صفات حتتم "شبيه"النوعية،إذ يظهر اآلن يف نطاق عيشوشي األولية،بشكل بارز،جسم 
أي إن الذات املفكرة حصلت على معىن اجلسدية من خالل إدراكها 1»دخوله يف تزاوج ظاهر مع جسمي

الذات املفكرة لدى اآلخر،أي إن اآلخر حيضر يل يف دائرة إنييت جلسدها ومن مث جلسد اآلخر،وكذلك حال 
األولية، وكذلك أحضر لألخر يف دائرة إنيته األولية،لذلك إن حضور كل ذات مفكرة أو كل أنًا هو إحالة 

فعندما أنظر مثًال إىل فنجان القهوة أمامي «.حضور مشارك مع أنوات أخرى، وكذلك مع موضوعات العامل
املتجر الذي :بالنسبة يل ويف نطاق جتربيت األولية،يشاركه يف هذا احلضور ترابطات أخرى،مثالً  أجده حاضراً 

  . 2»اشرتيت النب منه وكيف أن طحن هذا النب مت أمام ناظري حىت أتأكد من ظازجيته

إن هذه الرتابطات واإلحاالت بني موضوعات العامل و ذاته تتم عرب إدراك جسم املوجودات،فلكل 
موجود يف كلية واستمرارية « العامل موجود بشكل موضوعي،و: د جسم موجود بشكل موضوعي،إذاً موجو 

غري أن هوسرل بقي غري قادر على اختاذ أي .3»تساوق التجربة املنسابة فهذا ما ال يقبل الشك إطالقاً 
نا بقيت من ه«حكم حنو طبيعة وجود العامل، لذلك علق هوسرل احلكم على معرفة العامل بني قوسني،
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رغم متيزها عن تصورية كانت الرتكيبية مقتصرة على الوعي املتجه الذي يقصد موضوعاته أو  هوسرلتصورية 
  .،ويدركه عن طريق احلدس، ومن مث يعود األنا إىل ذاته1»الذي يقصد العامل من دون أن يكون جزءاً منه

بل  غطاًء للذات،أو لكينونة اإلنسان هكذا يتبني أن الفلسفة الفينومينولوجية قد أدركت أن اجلسد ليس
، غري أن وعي الذات لذاا ولآلخر يتم من خالل فعل احلضور هذا، إنه )حتققها(هو حضورها يف العامل 

يشكل الوحدة األنطولوجية اليت تسم «فعل التجسد، ومبعىن آخر إن الوعي يتجسد يف العامل، إن اجلسد 
ذكر تأكيد أمهية املنهج الفينومينولوجي يف التعامل مع موضوعات وجدير بال. 2» وجود الكائن يف العامل 

العامل،صحيٌح أنه أبقى الفكر قلقًا يف أثناء تعليق األحكام على معرفة الوجود، غري أنه أضاف بصمة مهمة 
  .استطاعت الوجودية االستفادة منها، وجتاوزها أيضاً 

فالوجود ليس .ومينولوجية متجاوزة االثنني معاً انطلقت الوجودية من الكوجيتو الديكاريت مبنهجية فين
وجودًا على مستوى الفكر، بل أيضًا على مستوى الواقع املعيش، وكذلك األحكام غري معلقة،بل تطلق 

  .األحكام وفق معطيات جتربة احلياة

وترى الوجودية أن الوجود فردي وعيين للذات، وأن كل ذات تعيش مع الذوات األخرى بشكل 
ور انفصاهلا عن األخريات، وهي توجد عرب أجسادها تشري إليها    وتدل على وجودها يستحيل تص

   3»األنا أفكر هو وجود يف العامل«فالكوجيتو الوجودي هو .

غري أن الفلسفات الوجودية تتفق يف قضايا وختتلف يف أخرى تبعًا الختالف الفالسفة،فقد أثرت جتربة  
الغىن والتعدد واالختالف على الفلسفات الوجودية، وهنا سيقتصر كل فيلسوف بفلسفته مما أضفى طابع 

: البحث على دراسة مفهوم اجلسد عند فيلسوفني مها سارتر ومارسيل لكوما من تيارين وجوديني خمتلفني
  .فاختلف تصور كل منهما لإلنسان ومن مث للجسد. إمياين وإحلادي
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فال وجود لذات تتضمن مقوالت سابقة على بدأ سارتر من حيث انتهت مثالية ديكارت وكانت، 
وجود الوعي يف العامل،فالوعي ليس ثابتاً ،بل متغرياً حسب موضوعات العامل ، وما املعرفة من شعور وإدراك 

وأخذ على مثالية هيغل وجدليته ابتعادها عن الذات . وختيل وتصور إال انعكاسات العامل يف وعي الذات له
ملطلق فكرة مشولية تتعني يف مستوى أمشل من املستوى اإلنساين الفردي  البشرية، إذ جعلت الروح ا

  .اخل...كالدولة،والطبيعة

وانطلق سارتر من الوجود اإلنساين الفردي، أي من ذات اإلنسان املتعينة، فكل ذات حسب سارتر   
 تفسري طبيعة تنطوي على مستويني مها الوجود واملعرفة، خبالف ديكارت وكانت وهوسرل، ومن هنا شرع يف

  :إذ ميز بني نوعني للوجود.املوجود البشري

 ذاته-يف- وجود

 .اآلخر-ألجل- ألجل ذاته يفضي إىل وجود- وجود

الوجود (وإن جوهر الفلسفة السارترية يدور يف هذين الوجودين،وبينهما توجد مشكلة احلرية ومشكلة
  ،فكيف ذلك؟)والعدم

سارتر الوعي الذي يتأمل ذاته بوصفه موضوعًا أمام  ويقصد به: يف ذاته-هو الوجود: الوجود األول
  .ذاته،وهذا الوجود يتصف بالقوة واجلمود والصالبة

هذا الوجود . فيه يصبح األنا يف عالقة مع آخر يفرض عليه من اخلارج:ألجل ذاته- الوجود:الوجود الثاين 
ذاته حيث القوة -يف-دلذا يسعى للعودة إىل مستوى الوجو . يتصف بالضعف والرخاوة وعدم التماسك

 .والصالبةوالتماسك 

،وبني )العامل اخلارجي(لذاته موضوع أمام اآلخر-يف ذاته موضوع أمام ذاته،أما الوجود -إن الوجود  
لذاته -ومبا أن الوجود.هذين املوضوعني يوجد العدم،هنا تفقد الذات حريتها،و تصبح مقيدة أمام اآلخر

اآلخر ستوجد وستلغى حرية الذات، أي إن وجود حرية لغريي هو  ألجل اآلخر؛فإن حرية-يفضي للوجود 
  .عدم حلرييت
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فالعدم «إن مشكلة العدم السارترية حتدد مستوى كل من الوجودين ،أي وجودي ووجود اآلخر، 
يوجد العدم على مستوى ،كذلك 1»يف ذاته-ألجل ذاته والوجود-يفصل بيين و بني نفسي،أي بني الوجود

ألجل اآلخر، حيث تـُْعَدُم حرييت، وُختَْلُق حرية اآلخر من –جل ذايت و وجودي أل–آخر،بني وجودي 
 وكأن كل ما كان حييط يب من أشياءنظرة اآلخر تسرق مين عاملي «جديد بوصفي موضوعًا له، ذلك أن 

 من مث يصبح علي. 2»حنو اآلخر ليندرج يف عامله وكل ما كان يدور حول وعيي قد اختفى من جمايل وانزلق
بذل جهد كبري حىت أحاول الفرار من قيود نظرة اآلخر ألجعل منه موضوعًا يل بدل أن أكون أنا موضوعاً 

وأستعيد حرييت ألعود إىل عاملي وأحضر اآلخر معي إىل هذا العامل،وأجعله خاضعًا يل، وحاملا أستعيد . له
  .حرييت أُفقد اآلخر حريته

احلرية موجودة :ة تصارع وسلب دائمني للحرية،فمن جهةإن العالقة بني الذوات عند سارتر هي عالق
حتماً ألن وجودها لصيق بوجود األنا دائماً، فهي ليس من صفات الذات؛أمنا من نسيج وجود اإلنسان،إال 

من هنا يرى سارتر أن املوت هو احلالة القصوى اليت ال يستطيع .أا من جهة أخرى مقيدة بوجود أنًا آخر
أي شيء حيال اآلخر،فـََقْد فـََقَد القدرة على سلب حرية اآلخر، ألن حريته انعدمت األنا إزاءها فعل 

وأصبحت ذاته موضوعًا على حنٍو كلي لآلخر،يستطيع أن يفعل به ما يشاء،وأن ينظر إليه النظرة اليت 
؟ إن تصور فما موقع اجلسد بني األنا واآلخر. يشاء،ويقيده على ما حيلو له من دون إمكانية استعادة احلرية

األنا لذاته حمكوم دائماً بتصوره حلضوره يف العامل، وهذا ال يتم إال بتجسد األنا، أي حضور األنا عرب جسد 
  .خاص به

يقول .وأناهول التحكم يف جسدي وجسد اآلخر لذلك عندما أحاول إعادة احلرية لذايت فإنين أحا
بة إيل فعلي،على ضوء معلومايت عن جسم فإذا فسرت دور جسمي بالنس«" :الوجود والعدم"سارتر يف 

الغري،فسأعد نفسي إذن متصرفًا يف آلة أستطيع التصرف فيها كما أشاء، وهي بدورها، تنظم سائر اآلالت 
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،يفصل سارتر بني اجلسد   واألنا،فاألنا تفكر وتتحكم باجلسد،حيث ميكن 1»وفقاً لغرض معني أسعى إليه 
فإذا تصورت إذن جسمي على صورة «:مه جلسد الغري،ويتابع القوللألنا أن يستخدم اجلسد كآلة يف فه

لكن . جسم الغري،فإنه يبدو يل آلة يف العامل علي أن أديرها بدقة،وهو مبنزلة مفتاح إلدارة سائر األدوات
عالقايت مع هذه اآللة املمتازة ال ميكن هي نفسها أن تكون إال تكنيكية، وأنا يف حاجة إىل عضو حساس 

  ، ولكن األمر سيتسلسل إىل ما الاية،ألننا حباجة إىل ما هو غري اآللة إلدراك اآلخر،فما احلل؟2»اإلدراكه

فإن تركيب العامل يتضمن أننا ال نستطيع أن نوجل أنفسنا يف جمال «يعود إىل طبيعة وجود العامل، 
وإلدراك اجلسد يقول ، 3»األدواتية إال بأن نكون حنن أدوات، وال نستطيع أن نؤثر من دون أن نتأثر

لذاته -إن اجلسم معطى عيين وعلى امتالء مثل ترتيب األشياء نفسه، من حيث أن ماهو« : الفيلسوف
، وهو خيتلف عن بقية األجسام 4»يتجاوز إىل ترتيب جديد، وهو يف هذه احلالة يكون حاضرًا يف كل فعل

  .ن اجلسد يشرتط الوعي يف العاملغري احلية، فهو جسد يتجاوز، وهو األمر الطبيعي عند سارتر أل

وإدراك، ألن كًال من  إن موضوعات العامل اخلارجي تنعكس يف الوعي على هيئة شعور وختيل وتصور
دَرك عبا

ُ
وموضوعات العامل اخلارجي، فاملعرفة نتيجة رة عن عالقة بني الوعي الشعور واخليال والصورة وامل

  .فال معرفة من دون جسد.خلارجيلتجسد الذات على هيئة وعي مرتبط بالوجود ا

هكذا ختتلف عند سارتر طبيعة عالقة النفس باجلسد،فقد أصبح اجلسد هو الشرط الضروري للفعل 
واملعرفة و لإلدراك والتخيل ،فهوال يقف عائقًا يف وجه احلرية،وهو موضوع املعرفة،وهو يف جتاوز دائم غري 

بإعدامه،إنه ما   يوجد إال من حيث أين أجنو منهإنه هناك،يف كل مكان مثل املتجاوز،وال«مستقر،
عِدم املمسك ملا هو–ذاته متجاوزاً بوساطة ما –أعدمه،إنه ما هو يف 

ُ
لذاته يف علوه نفسه،إنه كوين -لذاته امل

                                                           
 .525ص   .م1966، 1عبد الرمحن بدوي،دار اآلداب،بريوت،ط:حبث يف األنطولوجيا الظاهراتية،ترمجة/معدوال،الوجود سارتر  جان بول 1

  .526،ص املرجع السابق 2

  .530،ص املرجع نفسه 3

  .531،ص املرجع نفسه 4
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، وذا املعىن إن القول بوجود حرية أولية و ضرورية هو مدعاة 1»أنا تربير نفسي دون أن أكون أساس ذايت
د جسد يصل األنا باآلخر،فكأن وجود اآلخر هو امتداد حتمي لوجود األنا وكذلك وجود األنا للقول بوجو 
ألجل اآلخر هو أحد األبعاد يف وجودي، ولكنه بعد غامض مبهم ال أستطيع رؤيته -فالوجود«عند اآلخر

رفة كما هو يف فلم يعد وجود األنا األحادي هو الشرط الكايف لإلدراك واملع.2»خارجًا عين وخاصًا باآلخر
فقبل «، بل أصبح وجود اآلخر أيضاً هو الشرط املكمل لإلدراك واملعرفة والوجود، )ديكارت وكانت(املثالية 

سارتر كان األنا هو الذي يعرف اآلخر،أي إن األنا كان هو املوجود اإلجيايب الفعال،بينما كان اآلخر 
  .فعالية األنا من دون إظهار فاعليته اخلاصة به السليب الذي يتلقى 3»موضوع الفعل أي املوجود املنفعل

مع سارتر هو الفاعل يف الوجود ويف املعرفة مبقدار األنا ذاته، بدليل أن املرء يشعر ) الغري(يف حني أن  
شعورًا خمتلفًا حيال جسده،حاملا خيجل بفعل نظرة اآلخر إليه، ويقدم سارتر حتليًال فينومينولوجيًا لظاهرة 

  .حتيل جسد األنا إىل جسد اآلخر، والعكس كذلكاخلجل اليت 

ويرى سارتر أن ظاهرة اخلجل تفضي إىل ظاهرة أخرى و هي الشعور بالغثيان، فاإلنسان متجسد يف   
هذا املفهوم املرافق لفلسفة سارتر من أكثر املفاهيم الوجودية اليت ينتهي إليها حتليله للعديد .حلم يثري الغثيان

عيشها األنا يف الوجود، لدرجة أن شعور األنا بالتقزز والقرف والغثيان الفيزيولوجي ما من الظاهرات اليت ي
  .هو إال نتيجة ملصدر أنطولوجي مرتبط بتجربة وجودية عاشها األنا مع اآلخر

مع سارتر أصبح اإلنسان موجودًا جسديًا مثقًال بوجود اآلخر مسببًا العدم ومستلبًا حلرية : إذن    
اجلسد هو اجلزء اخلارجي للذات،منفصًال عنها وة هي «خر أصبح الوجود مليئًا بالثغرات ،إناألنا،وباآل

  .،فالذات هي األنا واجلسد هو اآلخر وما بينهما هوة هي العدم4»عدم

                                                           
 .508ص .مرجع سبق ذكره حبث يف األنطولوجيا الظاهراتية،/عدموال،الوجود سارتر جان بول 1

 .100ص ،مرجع سبق ذكره  ة اجلسم يف الفلسفة الوجودية،،فكر الشاروين حبيب 2

  .172،ص املرجع السابق 3

  .142ص ،م،2000، 1ثائر ديب،دار احلوار،الالذقية،ط:،أوهام ما بعد احلداثة،ترمجةإيغلتون  تريي 4
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سارتر مناهضًا للديكارتية مبا يكفي يف فكرته عن الوعي البشري «وباملقارنة مع ديكارت ميكن اعتبار
واق،غري أنه ديكاريت مبا يكفي أيضًا يف إحساسه بالفجوة اليت ال اسم هلا واليت تفصل فراغ ت بوصفه حمض

، ويبقى اجلسد بعيدًا عن االمتالك الذاتوي وعن عيشها له،أي إن الوعي ال ميتلك 1»العقل عن األعضاء
  .اجلسد بوصفه موضوعاً أمام  الوعي،بل إن وعي اجلسد  هو نتيجة لوعي األنا للعامل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .142ص ،املرجع نفسه 1
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  :خالصة الفصل

اجلسد هو احلياة نفسها، بكل جتلياا ومظاهرها القوية، به نتذكر  من خالل ما تقدم نستخلص أن
املاضي وحنيا فيه احلاضر،ونعيش به للمستقبل، جيري فيه سيل هائل يتخلله ويعلو عليه وينفذ يف مجيع 

لقدمية، فهو بشىت أبعاده عنوان اخنراطنا يف احلياة هذا اجلسد فكرة أروع من فكرة الروح و النفس ا. نواحيه
األرضية، هو أرضنا األوىل، وعليه جيب استقباله وفق استقبالنا وتعاملنا مع احلياة مبنطقها العميق كما قال 

، إنه أول من يعلن انتماءنا للحياة، إذ ميثل جسر التواصل بني املاضي واحلاضر واملستقبل، أي نيتشه
 . ناهي، لذلك جنده يف حركة دائمة دون توقف، يف سعي دؤوب حنو استكشاف أفق اهولاملمكن الالمت

  



 جينيالوجيا وكرونولوجيا المفهوم: الفصل األول

 
  

 
، فسرت }ألست بربكم قالوا بلى{: فكانت ذوات الوجود وبركته من ذرة وجوده، فلما أشهدهم على أنفسهم يف حضرة شهوده قال"

التقدير، بقي معه  يف أجزاء ذرام تلك اخلمرية النبوية، فانطلقت بإذن اهللا تعاىل ألسنتهم بالتلبية قائلة، فمن كانت طينته قابلة للتخمري، مبا سبق يف
التخمري، باقيا فيه مستصحبا، حىت ظهر إىل احلس، وظهر يف تلك الصورة، فربز ذلك املعىن، حمققا لتلك الدعوى، فأشرق نور ذلك املعىن  ذلك

  ".بعد ظلمته، فاستنارت اجلوارح لرشدها فعملت بالطاعة الجسداجلسماين، فأشرق  الجسدالروحاين، على ما حياذيه من 
  محي الدين ابن عربي ، رسائل  شـــجــرة الكـون
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 :تمهيد

إن لعملية ضبط املفاهيم وتتبع كرونولوجياا أمهية كبرية يف أي نوع من الدراسات، ألا 
أما بالنسبة  ، تسمح للباحث وللمتعاملني معه أو مع حبثه بان يكونوا على طول موجة واحدة

للبحث الذي بني أيدينا فان أمهيته تزداد ألننا حباجة إىل ضبط وحتديد املعاين والدالالت اليت 
سنبتدئها بالنسبة لكل مصطلح سنستعمله، ومن جهة ثانية ألننا سنكون حباجة إىل الفصل يف 

 .املصطلح ومن خالله املفهوم الذي سنعطيه للمصطلح الذي سنتبناه يف كامل البحث

أما بالنسبة للفصل، فهو أكثر تعقيدا وذلك الن اللغة العربية هي لغة املرتادفات، وهذا ما 
ما املقصود مبفهوم اجلسد ؟وكيف :وعليه وجب التساؤل.تأكد بالفعل عند تناولنا ملوضوع البحث

  .سيتأسس معرفيا ؟وكيف سينظر له يف تاريخ األفكار الفلسفية الكربى؟
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 جينيالوجيا المفهوم: المبحث األول

 Ie corpsبالفرنسية  ،Corpus، orisكلمة اجلسد يف الالتينية مشتقة من املصطلح  

التعبري عن اإلنسان رغم أا يف األصل عامة وال ترتبط باإلنسان إال عندما  تتحمل لوحدها عبئ
االستعمال أصبحت هذه الكلمة لكثرة  لكن ونظرا ،humain corps Ie حنلق ا صفة اإلنسانية 

حىت عندما تنطق لوحدها تدل على اإلنسان، وال يفهم شيء آخر إال عندما يلحق ا صفة 
وهلذا السبب يطرح مشكل الفصل بالنسبة للغة  ،militaire corps Ieمغايرة لإلنسانية مثل

  .1الفرنسية
أن اإلشكال ال يطرح أيضا ذلك الن  إالCorps  وBodyبالنسبة لالجنليزية هناك مرادفني مها 

املصطلح األول يساوي كلية نظريه املستعمل يف الفرنسية، أما الثاين فيعرب عن اجلانب الفيزيولوجي 
الذي يعين اإلنسان  Corpsاخص من مصطلح  Bodyوالبيولوجي من اإلنسان وبذلك فمصطلح 

  .2يف كامل امتداداته وأبعاده
أنفسنا أمام ثالثة كلمات تعرب كلها عن اإلنسان، وتظهر   أما يف اللغة العربية فنجد 

كمرتادفات إال انه عندما يضبط مفهوم كل كلمة فإننا سنجد أن هذا الرتادف نسيب أو غري 
الفرنسية،  Corpsموجود كلية، ومن هذا كان من احملتم علينا الفصل يف الكلمة اليت ستقابل كلمة 

، وهلذا سنقوم مبتابعة البدنو الجسدو الجسمرتادف هي أن املصطلحات الثالثة اليت تدعى ال
  .لغوية لكل كلمة على حدى، لنقوم بإجراء حوصلة تؤدي إىل االستنتاج الفاصل الذي نسعى إليه

  :الجسم -1
اجلوهر املمتد "يعرف اجلسم على انه  لنبدأ أوال من املعىن الذي يعطيه املعجم هلذه الكلمة،

وهو ذو شكل ووضع وله مكان، إذا شغله منع .طول و العرض والعمقالقابل لألبعاد الثالثة ال
ذا ." و املعاين املقومة للجسم هي اإلمتداد وعدم التداخل والكتلة. غريه من الدخول فيه معه

                                                 
1 Voire : Michel Blay, Dictionnaire des concepts philosophiques, Larousse, CNRS  
éditions, 2006, pp. 157-162  
2 Ibid   
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املعىن يصبح اجلسم كل شيء له طول وعرض وعمق، هلذا السبب جنده يضم كل األشياء 
جمردة ) لوحدها(فعندما نطلق كلمة اجلسم . صها وطبيعتهاامللموسة بغض النظر عن مميزاا وخصائ

من أية إضافة حتدد نوع اجلسم املقصود فإننا ال نعين أي شيء مباشرة وكان القائل مل يقل شيئا، 
وال يصبح لقوله معنا، إال عندما تلحق به كلمة أخرى حتدد مفهومه وختصصه، كان نقول جسم 

ن فبهذه اإلضافة يتحدد املعىن الذي نقصده، فهذه فضائي أو جسم حيواين أو جسم اإلنسا
  1.الكلمة تبقى دائما حباجة إىل عكاز تتكئ عليه ويسمح لنا بادراك معناها

حىت عندما نلحقها باإلنسان فان مدلوهلا ينحصر و يصبح خاصا جدا، فعندما نقول 
يدل عليها  جسم اإلنسان فنحن نقصد اإلنسان ولكن ليس كل اإلنسان، وإمنا الصفات اليت

وهي الطول والعرض والعمق، من مث فان هذه الكلمة ال تعرب إال على احملسوس من ) اجلسم(الدال 
اإلنسان باعتبار أن هذه الصفات ال تنطبق إال على احملسوس فقط، وذا فان كلمة اجلسم ال 

يف كتابه إذ  عجيبةامحد ابن تعترب عن األبعاد اردة من اإلنسان، هذا ما يؤكده الصويف املغريب 
هو كل ما حيتل حيزا يف الفضاء الثالثي األبعاد، أي الطول والعرض والعمق، أي  "يقول أن اجلسم 

الطول : و اجلسم هو اجلوهر املمتد القابل لألبعاد الثالثة  كل ما هو مدرك من خالل احلواس
ل فيه معه، واملعاين والعرض والعمق، وهو ذو شكل ووضع، له مكان إذا شغله منع غريه من الدخو 

  2.املقومة للجسم هي االمتداد وعدم التداخل والكتلة
واجلسم احلي هو اجلسم املتصف باحلياة كالنبات واحليوان، وقد ميز الفالسفة وعلماء النفس 
املعاصرون بني اجلسم البشري من حيث هو جسم مادي وبيولوجي قابل للوصف والتشريح 

واجلسم البشري من حيث هو ذايت يشعر  )Le corps objectif -اجلسم املوضوعي(املوضوعيني 
فجسم اإلنسان ليس جمرد ) Le corps propre - اجلسم اخلاص(به صاحبه شعورا باطنيا مباشرا 

                                                 
  135ص ، 2004س، تونس، دار اجلنوب للنشر، معجم املصطلحات و الشواهد الفلسفية، جالل الدين سعيد 1
الدار  ، مركز الرتاث الثقايف املغريب ، تقدمي وحتقيق عبد ايد خيايل ، معراج التشوف إىل حقائق التصوف ، أمحد بن حممد بن عجيبة احلسيىن 2

  .52. ص ، 2004 ، 1:ط ، البيضاء
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" اجلسم اخلاص"جسم مادي أو بيولوجي بل هو جزء من شخصيته وآنيته، ولقد ظهرت عبارة 
)Eigenes-Leibi( ألول مرة يف كتاب فيخته ،)Fihte" (نظرية احلق الطبيعي) "وترجع )1796 ،

أوىل التحليالت النفسية للجسم اخلاص وهي حتليالت تتعلق أساسا بقابلية التحرك وباخلربة 
عاش من   )Destutt de Tracy( دستوت دي تراسيإىل ...) للحركات العضوية(الباطنية 

يف كتابه ) Merieau-ponty( مرلو بونيت، وأخذها عنه الفيلسوف املعاصر 1836إىل  1754
  1945" فينومينولوجيا اإلدراك"

الطول و : هو اجلوهر املمتد القابل لالبعاد الثالثة " و اجلسم عند مجيل صليبا يف معجمه الفلسفي
وهو ذو شكل ووضع وله مكان اذا شغله منع غريه من التداخل فيه معه . العرض العمق 

نيان املقومان للجسم و يضاف ايهما معىن ثالث و هو فاالمتداد وعدم التداخل مها اذن املع.
  1".الكتلة

  :البدن -2
يعرف البدن  ميثل البدن اجلسم ما عدى الرأس، ففي معجم الفروق أليب هالل العسكري 
ما عال من جسم اإلنسان، وملا كان البدن هو أعلى اجلسم وأغلظه قيل ملن غلظ من "على انه 

إن املعاجم تتفق على ضخامة اإلنسان من " هي اإلبل املسمنةالسمن تبدن وهو بدين، والبدن 
عدمها، فانطالقا من هذه التعريفات املعجمية، نالحظ أن البدن خيص جزء حمددا من جسم 

  .اإلنسان، هلذا أكثر خصوصا من اجلسم حيث يعرب عن مساحة حمددة منه
ا تعرب عن فعل حمدد من جهة أخرى وعندما نعود إىل األصل االشتقاقي للكلمة، جند أ

وليس كل جوانب احلياة اإلنسانية، ففعل تبدن يعرب عن صفة حمددة، فصفة البدانة خاصة بفئة 
معينة من الناس ومن هنا تصبح كلمة بدن تعرب عن جزء من جسم اإلنسان احلي، الذي إذا تلقى 

ائص اجلسم تغذية جيدة حتول إىل البدانة وذا ينصرف املفهوم إىل خاصية واحدة من خص
  .البشري، ومن هنا فإن البدن يعرب خاصة عن اجلسم يف مساحاته وحاالته الضخمة أو املتضمنة

                                                 
 402ص، 1982 ، 2ج، دار الكتاب اللبناين، املعجم الفلسفي، مجيل صليبا 1
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إن املفهوم اللغوي يعرب عن جزء حمدد من اجلسم ولعله أضخم جزء منه، أما من الناحية  
حيث االصطالحية فيمكننا القول أن الكلمة حتيلنا إىل خاصية مزدوجة  التحديد، فهي حمددة من 

أا تدل على حالة من حاالت اجلسم وهي الضخامة، كما أا حمددة من حيث أا تعرب عن فئة 
من هنا نستنتج . من فئات اتمع الذين يوجدون يف حالة تضخم للجزء العلوي من أجسامهم

وهذا لألسباب نفسها اليت  Corpsمرة أخرى أن هذه الكلمة غري مؤهلة بدورها لتمثيل كلمة 
نا من اجلها كلمة جسم عن متثيل الكلمة الفرنسية، وهنا أيضا ال منلك إال أن نتبىن املوقف أقصي

البدن يعرب عن اجلزء الفيزيولوجي "الذي كان يرى أن امحد ابن عجيبة الذي اختذه الصويف املغريب 
فلبدن كجزء من اجلسم أو كصفة يتحول إىل ذلك اجلزء الذي ميكن مالحظته " من اإلنسان

راكه والتعامل معه خمربيا، فحىت فعل التبدن ميكن أن حيدث اصطناعيا كما ميكن لنا التحكم وإد
فيه وتوجيهه يف االجتاه الذي خيدم صحة اإلنسان، وذا تصبح الكلمة غري قادرة على االنطباق 

  1.على اإلنسان بكامل إبعاده وامتداداته
  :الجسد-3

اجلسد هو جسم "ترتيب القاموس احمليط جند أن حتمل هذه الكلمة العديد من املعاين ففي 
جسد الدم : كما تعرب، حسب القاموس نفسه، عن الدم اليابس فيقال  2"اإلنسان واجلن واملالئكة

لباس جمسد أي مصبوغ بالزعفران، والصوت اسد : به، وتعرب أيضا عن الزعفران األصفر فيقال
فريى أن اجلسد ال أليب هالل العسكري وق هو الذي يكون مرموقا على نغمات، أما معجم الفر 

امحد ابن ينطبق إال على احليوان العاق أي على اإلنسان، وعى اجلن واملالئكة أما الصويف املغريب 
وميكن أن يكون مالكا من نور أو جنا من 3" الشكل الذي يظهر عليه اجلسم"فيقول انه  عجيبة

  4.نار أو متثيل أو خيال

                                                 
  78ص.1991، بريوت ، دار األفاق اجلديدة ، 7.ط ، حتقيق جلنة إحياء الرتاث العريب ، الفروق يف اللغة ، أبو هالل العسكري1

 201ص  ، اجلزء الرابع ، م 1985 ، بريوت، دار اجليل ، القاموس احمليط، الفريوز آبادي  2
  .52ص، مرجع سبق ذكره، معراج التشوف إىل حقائق التصوف  ، أمحد بن حممد بن عجيبة احلسيىن 3
  .87ص.مرجع سبق ذكره ، معراج التشوف إىل حقائق التصوف ، الفروق يف اللغة ، أبو هالل العسكري 4
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  :ل هذه املعاينلنحاول اآلن أن نفصل ك
إن اجلسد هو جسم اإلنسان أو اجلن واملالئكة، إن هذه الكائنات الثالثة تشرتك يف صفة  

امتلكها لشكلني، شكل حقيقي ألجسامها وهو الشكل الذي خلقها اهللا عليه وشكل خاص 
وهو الذي يظهر أو ميكن أن يظهر به لإلنسان فاجلن أو املالئكة هلا أشكال حقيقية، ال نعرف 
عنها إال تصورات لعب اخليال واألسطورة دورا كبريا يف تشكيلها، أما يف حالة ظهورها للناس فهي 
تتخذ أشكاال شىت جمسدة أو متخذة اجلسد الذي يكون اقرب إىل عقل اإلنسان، فاملعروف يف 

، إما عندما يظهر له أمام الصحابة فكان )ص(كان يظهر للرسول ) ع(اإلسالم أن املالك جربيل 
تخذ شكال جيسد الصورة اليت  ميكن هلم تصورها، فيأيت كما يف حديث اإلسالم واإلميان ي

واإلحسان، يف شكل رجل يرتدي مالبس بيضاء أننا نستطيع أن نطبق هذا الفهم لكلمة اجلسد 
على اإلنسان أيضا، فهو ميلك شكال حقيقا ممثال يف اجلسم، باملعىن الذي شرحناه آنفا، أي اليت 

ا أصال، كما ميلك شكال يظهر به إىل األخر، وهو الذي نسميه اجلسد، ألنه جيسد وجد عليه
رواسب أالف السنني من العادات والتقاليد والثقافات، وهذا ما يربزه شكل اللباس وطريقة املشي 
والكالم والوضعيات املختلفة واألفعال اليت يقوم ا اإلنسان، من هذا يصبح اجلسد مساويا 

  .مضافا إيل كل انتاجات اتمع الثقافية واحلضارية) ل احلقيقيالشك(للجسم 
هناك فهمني للجسد كدم، األول يفهمه كتعبري عن الدم اليابس، والثاين يفهمه كتعبري عن 
الدم بصفة عامة، وإذا ما عدنا إىل البعد الرمزي للدم جند انه يتعدى كونه ذلك السائل األمحر 
الذي يسقى جسم اإلنسان باحلياة، ليتحول إىل سائل رمزي أو لنقل سحري، يربط األفراد من 

،  Claude Levi Straus ليفي ستروس كلودعالقات قرابة منظمة كتلك اليت نظر هلا خالل 
فاجلسد يف هذه احلالة هو جتسيد للعالقة اليت تربط بني األنا واآلخر، وذا يتعدى أن يكون 
مفهومه مرتبطا بالفرد فقط، ليتسع إىل اتمع ككل، معربا عما أنتجه هذا األخري من اطر وأنظمة 

  .ة تربط بني أفرادهعالئقي



13 
 

كما وجدنا فهما آخر للجسد من خالل االشتقاق، فالثوب اسد هو الثوب املصبوغ       
والصباغة هنا تعين إعطاء الشيء شكال جديدا قد يكون خمالفا للشكل األصلي، 1بالزعفران

لي، فعندما نسقط هذا املعىن على كلمة اجلسد، يصبح بإمكاننا القول أن اجلسد للشكل األص
يصبح بإمكاننا القول أن اجلسد هو الصورة اليت تنتج عن جتسيد اجلسم اإلنساين، أي إعطائه 
صبغة جديدة تفوق بعده البيولوجي ليأخذ بعدا اجتماعيا وثقافيا واثربولوجيا، وكما أن لون 
الزعفران لون قوي تصعب إزالته، فان الطابع االجتماعي للجسم والذي أصبح يساوي اجلسد، هو 
طابع قوي تصعب إزالته أيضا، بل قد يكون من غري املمكن تصور اإلنسان بدونه، فعندما ننزع 
عن اإلنسان جسده الذي ميثل اللون االجتماعي والثقايف للجسم، فانه ال يبق أمامنا إال جسم 

: فقالوا حيواين، ولرمبا هلذا السبب حاول الفالسفة تلوين اإلنسان بألوان خمتلفة قصد تعريفه ومتييزه،
اخل وهذا ما يدفعنا إىل القول أن اجلسد هو جتسيد ...اإلنسان حيوان ناطق، وحيوان اجتماعي 

  ...لإلنسان من حيث هو نطق وفر وثقافة
صوت جمسد أي مرقوم : لقد وجدنا أن اشتقاقات كلمة اجلسد قد ترتبط بالصوت فيقال

ن اعتبار اجلسد تنظيما للمعيش يف نغمات، وهذا ما يعين تنظيم الصوت، وبالشكل نفسه ميك
االجتماعي والثقايف والفكري والرمزي لإلنسان، حبيث يصبح اجلسم منسجما مع ما ينتظره منه 

  .املتعاملون املباشرون وغري املباشرون معه
فالتجسيد و عبارة عن استثمار للمسلحة املتاحة أمام اإلنسان وإخراجها يف شكل جديد، 

  .احمليط واتمع يف شكل جديد يتميز بالصبغة الفرديةفاجلسد خيرج كل انتاجات 
الن الفرد ال يكتفي بإعادة إنتاج ما هو موجود، بل يسعى دائما إىل حتقيق اإلبداع الذي ال  

  .يستقل كلية املوجود
والذي يرى فيه أن اجلسد هو امحد ابن عجية، كما وجدنا أيضا الشرح الذي قدمه   

لقد قام هذا الكاتب بتأليف كتاب حول ظاهرة اإلسراء واملعراج،  ،2الشكل الذي يظهر به اجلسم
                                                 

  .جسم:مادة ، م1997 ، 6ط ، 13م، بريوت، دار صادر، لسان العرب، ابن منظور 1
  .52ص، معراج التشوف إىل حقائق التصوف مرجع سبق ذكره ، أمحد بن حممد بن عجيبة احلسيىن 2
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وكان يف احد مراحل حبثه مضطرا إىل الفصل فيما إذا قد مت بالروح أم باجلسد؟ ومن مث هل أعرج 
باجلسم أم باجلسد أم بالروح ؟ لكل هذا جاء تعريفه كان تعريفه للجسد مميزا، حبيث عرفه وميزه 

لقاه اإلنسان من خالل عمليات بيولوجية وفيزيولوجية، من تلقيح ومحل عن اجلسم معطى أوىل يت
ووالدة ومنو، إال انه يبقى دائما حباجة إىل شكل يظهر به إىل العيان ولتغطية هذا الشرط يلجا 

فاجلسم . اجلسم إىل اجلسد، ومن هنا يصبح اجلسد شرط وجود أو على األقل ظهور اجلسم
حد ما أي جسم حيواين، إال انه حيتاج إىل شكل مالبس أو لغة  اإلنساين كمادة خام يشبه إىل

ناطقة أو أشارت أو حركات أو وضعيات أو أفعال وسلوكيات، وهذه كلها ال تولد مع اجلسم بل 
  1.يوفرها اجلسد

إذن وانطالقا من التحاليل السابقة، جند أن اجلسد يصبح داال على اإلنسان، بكل ما       
ن معاين، مبا يف ذلك النفس والعظام واللحم، أي مبا يف ذلك نفس اإلنسان حتتويه هذه الكلمة م

وجسمه وبدنه عناصر ثالثة تتفاعل فيما بينها بشكل دائم ومستمر، مشكلة وحدة حية، وأي 
عضوية، حبيث ميكن أن –اضطراب يف هذا التفاعل سيؤدي إىل أمراض نفسية وعضوية أو نفس 

النفسي، أو مرض وشفاء النفسي عن طريق العضوي، إما  يكون مرض وشفاء العضوي عن طريق
توقف هذا التفاعل فيؤدي إىل انعدام صفة احلياة عن هذه الوحدة، مما ينتج عنه مباشرة حتول 

وهذا  Corpsبالتايل تبقى كلمة اجلسد هي الوحيدة املؤهلة للتعبري عن كلمة . اجلسد إىل جثة
  :لسببني عل األقل

ن اإلنسان مبا هو موجود يف العامل، ومبا هو جتسيد للعامل وتقمص له، يف الن الكلمة تعرب ع   
  .شخص اإلنسان، من خالله سلوكه ومساته وصفاته وعاداته وتقاليده ولباسه ولغته

والن كلمة اجلسد وكما سبق شرحها تضم كليت جسم وبدن، فاجلسد هو جسم مشكل يف     
  .م فهو بالضرورة جزء من اجلسدصورة اجتماعية، وباعتبار البدن جزء من جس

  
                                                 

، 1ط ، اجلزائر ، دار كوكب العلوم ، أنثربولوجية للجسد واجللد-مقاربة سوسيو ، اجلسد من البيولوجيا إىل العلوم االجتماعية  ، طييب غماري 1
  .8ص، )2008(
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  كرونولوجيا المفهوم: المبحث الثاني

داعيًا العقل إىل "أيها اإلنسان اعرف نفسك بنفسك"حكمته  منSocrate  سقراطانطلق 
طلب العلم واملعرفة واحلكمة وفهم الذات والوجود، فالذات هي نفس تتجه حنو العلم والفضيلة 

إن سقراط يقيم منظومته املعرفية . ووسيلة النفس هي النفس ذاا. معاً،أو حنو اجلهل والرذيلة معاً 
. نفس وحنوها و انتهاًء فيها،معتربًا أن الوجود اإلنساين نفس وجسد معاً واألخالقية ابتداًء من ال

وأن الوجود اجلسدي هو الوجود الالفاعل يف العلم واملعرفة واألخالق، وإدراك الذات والوجود 
على لسان  Plato أفالطونويف حماورة فيدون يقول . وتعقل املوجودات إمنا يتم من خالل النفس

ذاا جيب أن ترى األشياء كما هي بأنفسها،وعندئذ ستنال ما تتمىن أي إن الروح ب«:سقراط
  .1»احلكمة

وهذا ما تبناه أفالطون،فالروح كيان يدرك ماهية األشياء أي حقائقها، وعندما حتل يف اجلسد 
تصبح نفسًا تعيش يف حماولة دائمة للتخلص من البدن، فهو غطاء يثقل كاهلها، ويعوق وصوهلا 

احلقة لذا يسعى الفيلسوف إىل التطهر من أدران اجلسد،ليعيش ملتطلبات روحه ال إىل املعرفة 
رجل طهر من أدران اجلسد، وأصبح ال يعيش إال بروحه فال خيشى املوت «جسده،فالفيلسوف هو

فالفيلسوف يعيش يف جسد يراه عائقاً .2»مادامت روحه قد انفصلت عن جسمه منذ هذا العامل
لة يستطيع التحرر من متطلبات جسده، هذا الذي ينقله إىل أدىن له، وبفضل نفسه املتعق

لذلك يبقى التحرر من اجلسد .مستويات املعرفة والوجود،وروحه باملقابل تنقله إىل أعلى املستويات
فعقاب الروح هو حلوهلا نفسًا يف اجلسد، واملوت هو دليل السعادة . غاية يبلغها الفيلسوف

روحه متامًا عن جسده، وتعود إىل حالتها األوىل قبل اتصاهلا  للفيلسوف احلكيم، إذ تنفصل
  .أي إىل عامل املثل حيث املعرفة والفضيلة والقيم اخلالدة. باجلسد

اجلسد هو يف شبه ملا هو إنساين بالتحديد،وللفاين، وغري العاقل واملتعدد «إن:يقول 
إىل -ية، تغادر إىل عامل الالمنظور والروح ذاا غري مرئ...األشكال، والقابل لالحنالل واملتبدل

                                                 
  .349ص ، 3م، 1994، بريوت، األهلية للنشر والتوزيع، شوقي داود متراز:ترمجة، حماورة فيدون، أفالطون 1
  .15ص ، 1998، دمشق ، جامعة دمشق، مقدمات الفلسفة، عادل العوا  2
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وتتخلص من أخطاء وغباوات الرجال من خوفهم و شهوام الوحشية ...اإلهلي اخلالد واحلكيم
أقامت ) اجلسد -النفس(إن الثنائية األفالطونية .1»املسعورة،ومن كل الشرور اإلنسانية األخرى

ن اللقاء املسامل بينهما،فالروح من التقابل بني طرفني على حدين متناقضني جعلت من غري املمك
  .عامل وطبيعة خمتلفة عن اجلسد وعامله وطبيعته

عند هذا املستوى من رفض اجلسد، بل رفض احلب بني الرجل واملرأة،  أفالطونومل يقف 
فهو بنظره ال خيرج عن كونه حمض نزوات ورغبات حسية من طبيعة جسدية متبدلة فانية فاسدة 
جتعل األهواء تغلب على العقل والتفكري، وتنقضي بانقضاء الرغبة، ودعا إىل احلب احلقيقي الذي 

ملعرفة والتأمل، وهو حب الفتية أو حب الرجل للرجل الذي ال يشغل يشجع العقل على التفكر وا
   2.أي منهما مبتع احلياة الفانية

إن رفض أفالطون للنوع األول من احلب ال يعدو كونه تعبريًا عن نظرة طبقية تدنو باملرأة إىل 
ي دون أسفل طبقات اتمع ،بسبب دونية رغباا، فطبيعتها سلبية وتتوقف عند حدود التلق

  .التأمل، واالنشغال ا مينع الرجل من االهتمام باملعرفة والوصول إىل مستويات احلكمة
ميشيل إا دعوة أخالقية للزهد يف رغبات اجلسد اجلنسية، ويف هذا السياق يرى 

بوصفها تدريبًا عمليًا للفرد حىت يكون ذاتاً ) Askesis)(أوالتعفف(أن موضوعة التزهد«فوكو
يف الفكر اليوناين الكالسيكي، وعلى أي حال يف - وحىت ملحة -موضوعة مهمة أخالقية، هي

غري منظمة و ال مفكر فيها بوصفها جمموعة "التزهدية"التقليد املتحدر من سقراط،غري أن هذه 
، وكان هذا التعفف مقرونًا باخلالص من 3»ممارسات خاصة تؤلف نوعًا من الفن املختص بالروح

روح، فالروح متارس فضيلة التعفف وهذه الفكرة وجدت صداها يف الفكر اجلسد واالرتباط بال
  .الكنسي األورويب

                                                 
 .355ص ، مرجع سبق ذكره، فيدون، حماورة ، أفالطون 1
  .للمزيد من اإليضاح ميكن النظر يف حماورة املأدبة ألفالطون 2
  .54-53صص  ، م1991 ، بريوت ، مركز اإلمناء القومي ، جورج أيب صاحل:ترمجة،  2/تاريخ اجلنسانية/استعمال اللذات، ميشيل فوكو  3
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أما عند أرسطو فقد اختلف موقع اجلسد عن موقعه عند أستاذه باختالف نظرته للطبيعة 
مل يقم فصًال بني دناسة اجلسد وطهارة النفس، بل أوجد اتصاًال أساسيًا يف  فأرسطواإلنسانية 

  .لنفس واجلسد، ألن النفس هي صورة املوجود، واجلسد هو مادتهالوجود بني ا
إن مفهومي الصورة واملادة جوهران أساسيان، وما تتحقق املوجودات، فكل وجود حباجة 
إىل مبدأين مها املادة والصورة، وعندما تتصل الصورة باملادة يتحقق الوجود للموجود، وينتقل من 

  .وجود بالفعلحالة الوجود بالقوة إىل حالة ال
فكل مادة مستعدة لقبول صورة ما حىت تتحقق بالفعل،وكل جسد حباجة إىل نفس هي 

لذلك حتتفظ الصورة مبكانتها األوىل يف .صورته وهي وسيلة نقله من استعداد إىل حتقق
البحث عنده ينصب أوالً «فتأخذ فكرة اجلسد عنده املرتبة الثانية، ذلك أن )الصورة - املادة(ثنائية

الذات على النفس، من حيث هي قوام اجلسم، أما الكالم عن اجلسم البشري فيجيء عنده وب
  .1»عرضاً ومبناسبة البحث عن صورته وعلة حياته

فالنفس علة واجلسم معلول عند أرسطو، وكل موجود حباجة إىل صورة و مادة حىت يتحقق 
  .كرة الطاولة وإىل مادة خشبالوجود حىت لو كان موجوداً جامداً كالطاولة اليت حتتاج إىل ف

قد  أرسطوقد أسهم يف الفصل بني وظيفيت وطبيعيت النفس واجلسد فإن  أفالطونوإن كان 
فالنفس صورة املوجود البشري واجلسم مادته، والنفس واجلسم جوهران .أفاد يف الوصل بينهما

فسري الوجود، غري أن أوليان للوجود فلقد قبل العقل اإلغريقي التعدد الفكري بوصفه مبدًأ يف ت
النظرة إىل اجلسد بوصفه كيانًا مستقًال عن الطبيعة قد أدت إىل شعور اإلنسان باالغرتاب، «

  2»وذلك نتيجة للفصل بني اجلسد والروح، ومن مث بني اإلنسان وجسده
ولقد عرب الفكر الفين والشعري واألديب فضالً عن الفلسفي عن تصورات حول اجلسد،  فهذه 

ألوذيسة واإللياذة قد حفلتا بتسطري لوحات املديح للجسد البشري،أي جسد البطل، ملحمتا ا

                                                 
  .13ص، م2005 ، 2ط، بريوت، دار التنوير، فكرة اجلسم يف الفلسفة الوجودية، حبيب الشاروين  1
   http://saidelwakil.maktoobblog.com :مقال منشور يف شبكة االنرتنت على موقع ، ثقافة اجلسد، سيد الوكيل 2
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مدحيًا للجسد الساحر الفاتن، داعيًا اإلنسان  - الشاعر الكبري-  1أوفيدويف الثقافة الرومانية قدم 
 رعاية«رجًال أو امرأة إىل التفنن يف أساليب اهلوى، وجتميل اجلسد ويئته للقاء احلبيب،فريى أن

األجساد متنح مالحة املظهر،بينما يذهب اإلمهال باجلمال حىت لو كنت يف روعة فينوس ربة جبل 
  :فيقول أوفيد.إيدا

  .2»حقاً إن نساء الزمن الغابر مل يعرن أجسادهن التفاتاً أبداً «
إا دعوة صرحية للعناية املستمرة الدائمة باجلسد، وكأن سر آهلة اجلمال يكمن يف احتفائهن 

ئم باجلسد، فكان ذلك سبب تربعهم على عرش اآلهلة، إن اجلمال واحلب ما كانا ليكتمال الدا
دون الرعاية احلثيثة واملستمرة باملظهر اجلسدي، حىت إن قوة تأثري اجلسد يف الوعي األسطوري ما  

  .كانت لتكون دون مجالية اجلسد الفائقة
باعتباره حامًال لقيمة لذا كانت أوىل مراحل احلب برأي أوفيد تبدأ من اجلسد 

  . 3»فالبد بالعناية باجلسد«مجالية،يقول
إن دعوة أوفيد الشعرية للتأكيد على مجالية الوجود اجلسدي طالت اجلسد كقيمة مجالية يبىن 
عليها كيان املرء،فاجلسد حاٌس حمسوس وهو راغب باآلخر، فلم يسخر أوفيد من طبيعة وجوده، 

ة من طبيعته، اليت تشري إىل مستوى أعمق من جمرد حضور يف بل طالبه أن يأخذ حقوقه النابع
شكل ما للمرء،إمنا تشري إليه كذات حاضرة عرب جسد، ولوال اجلسد ما كانت لتعرب عن قيمتها 

  .الوجودية
رمبا قدم أوفيد وغريه من الشعراء والنحاتون اإلغريق صورة فنية للجسد اإلغريقي،فالشاعر  
كالفنان وكالفيلسوف يفهم اجلسد بأسلوبه، وطرازه ومنطه،ويرمسه بصوره وخمياله عرب أدواته 

وإن كانت املثالية الفلسفية اإلغريقية قزمت من الوجود . ومبضمون مفاهيمه اخلاصة املتاحة
ي إىل حد ما فإن الفلسفة عند اليونان قد عرفت التعدد الفكري كمبادئ يف تفسري اجلسد

                                                 
  و قد عاىن بسبب مترده على عصره. خري مثال على ذلك" فن اهلوى"و يف كتابه ، مل يكن أوفيد إغريقي املولد إمنا إغريقي الثقافة 1
 .140ص ، 1979س، مصر، اهليئة املصرية العامة للكتاب، ثروت عكاشة: ترمجه و قدم له،  )Ars Amatoria (فن اهلوى، أوفيد 2
 .140ص ، مرجع سبق ذكره، فن اهلوى، أوفيد 3
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 الوجود، فكان تصور الوجود مرتبطًا باملادة كجوهر أويل خيلق ويغري وحيول ويبدل يف
  . املوجودات،كما هو احلال عند ممثلي املدرسة الطبيعية، وقبلهم الفيثاغوريون

غريقي إىل الذات ما يعرب عن حقيقتها األنطولوجية لقد أضاف الشعر واألدب والفن اإل
، فاأليروتيك يف األسطورة والشعر اليونانيني رؤية كوزمولوجية حتمل )أنطولوجيا اجلسد والذات(

أبعاد اللقاء بني جنسني تعرب عن االنتقال من حالة الالنظام والفوضى إىل حالة النظام    واحلب 
ولعل هذا األمر مل يقتصر على اليونان بل عرفته حضارات . القيةعرب إظهار القيمة اجلمالية واألخ

  .سومر وبابل والرافدين والفراعنة،وتشكل أساطري النشأة والتكوين خري دليل على ذلك
يف القران الكرمي " جسد"فقد ترددت لفظة  كثريا ي يف الثقافة العربية اإلسالمية  ختتلف الرؤية     

فاخرج هلم عجال "وتأيت ذا املعىن إما بدال عن عجل، . ال حياة فيه مبعىن الصورة أو اجلسم الذي
وما جعلناهم جسدا ال يأكلون الطعام وما  " ، أو صفة من صفات اخللق امليت،" جسدا له خوار
وقد تأيت مبعىن اجلسم الذي ليس فيه حياة وموضوعه التجربة، كما هو احلال "  كانوا خالدين

ولقد فتنا سليمان "ه اهللا تعاىل بوضع جسد على عرشه فعاد إىل أبنائه، بالنسبة لسليمان الذي جرب
  ".والقينا على كرسيه جسدا مث أناب

ويقال . جلسم اإلنسان، وقد يقال للجن وللمالئكة، وال يقال لغريهم" جسد"ويقال  -  
   1جسم جلماعة البدن أو األعضاء من البشر أو اإلبل أو الدواب"

ربع مرات يف قصص األنبياء مبعنيني، كالمها سليب، اثنان يف قصة موسى ا" اجلسد"وقد ورد لفظ 
واختذ قوم موسى من بعده من "عندما بىن بنو إسرائيل من حليهم عجال جسدا له خوار لعبادته 

فعبادة اجلسد أسهل ". فاخرج هلم عجال جسدا له خوار"حليهم جسدا وقام بصنعه واحد منهم 
فاجلسد مرئي والروح غري مرئية، واجلسد قيمة عينية والروح قيمة من عبادة الروح صورة وصوتا 

  .معنوية، اجلسد قريب والروح بعيدة، اجلسد معلوم والروح جهول، اجلسد حس والروح عقل
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وقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا "والثانية يف قصة سليمان مبعىن الغواية، غواية اجلسد  
وسرعان ما يكتشف اإلنسان الغواية وينوب، ومع ذلك اجلسد ضرورة وال تتجلى الروح ". مث أناب

نسان بني فاإل" وما جعلناهم جسدا ال يأكلون الطعام وما كانوا خالدين"إال من خالله ويف أفعاله 
  .الروح واجلسد، بني الواقع واملثالية، بني الضرورة واحلرية

مرتني، األوىل مبعىن سليب، عندما يدل على الظاهر دون الباطن " اجلسم"كما ورد لفظ 
، والثانية مبعىن اجيايب إذا قرنت بالعلم، مجعا بني اجلسد والروح "وإذا رايتهم تعجبك أجسامهم"
، فالروح موطن العلم، واجلسد أداة "ليكم وزاده بسطة يف العلم واجلسمقال إن اهللا اصطفاه ع"

  1.العمل
فاليوم ننجيك ببدنك لتكون ملن "مرتني مبعىن اجيايب، األوىل مفرد " البدن"وأخريا ورد لفظ 

والبدن جعلناها لكم من "فالبدن حامل احلياة، وجناة البدن جناة للحياة، والثانية مجع ". خلفك آية
البدن أداة الشهادة . ، فالبدن وسيلة ألداء الشعائر وجتليات الروح"اهللا لكم فيها خريشعائر 

  2.بالصوت واللسان، والصالة باحلركات، والزكاة باليد، والصيام باملعدة، واحلج بالقدمني
  .فإذا كانت الروح مفارقة واجلسد حاال، فان البدن جيمع بني املفارقة واحللول

غري أن الدارس لعلم الديانات املقارن يالحظ نوعا من التشابه بني معظم الديانات خاصة   
اليهودية واملسيحية واإلسالم، فبغض النظر عن مجيع اخلالفات  واإلختالفات املوضوعية والذاتية 
املوجودة بني هذه الديانات الثالثة، جند أا تشرتك يف املصدر، فكل دين من هذه الديانات 

فالبنظر لوحدة مصدر الديانات الثالثة . عرتف لنفسه على األقل يف املصدر السماوي لنصوصه ي
جند أا تشرتك يف العديد من األمور خاصة يف اجلانب التأرخيي هلذه النصوص، ولعل أكثر 
النصوص التارخيية تشاا بني الديانات الثالثة هي النصوص اليت تناولت قصة ادم وحواء، فهذه 

صة موجودة يف النصوص الثالثة مع بعض االختالف اجلزئية، فالنصوص تتفق على أن اهللا خلق الق

                                                 
 ص ، 2009يونيو  -أبريل ، 37الد ،  4العدد ، مقال منشور يف جملة عامل الفكر  ، اجلسم واجلسد واهلوية الذاتية ، حلكيم بناين عز العرب 1
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ادم مث خلق حواء وأمرمها أن ال يأكال من الشجرة احملرمة لكنهما عصيا األمر مما تسبب يف ظهور 
 عوراما، ولنتوقف قليال عند هذه النقطة لنضع مكان للجسد يف هذه القصة املنحوتة يف الضمري
الشعيب ملعظم شعوب العامل، ميكننا القول أن ادم وحواء قد أعطيا جسدا تالئم مع طبيعة احلياة 
اليت كانا حييياا، مما كان يضمن هلما التكيف التام مع هذه احلياة، وكان عقاما على العصيان 

جمردين من  هو أن نزع عنهما هذا اجلسد، من هنا كان عليهما الشروع يف بناء اجلسد خاص وتركا
أي جسد، أي أما تركا على الصورة اجلسمية، اليت تظهر من خالل العراء آو بروز عورما، مث 
أمرا باهلبوط من اجلنة إىل األرض ذا اجلسم، من هنا كان عليهما الشروع يف بناء جسد خاص 

نا من حتصيله مها ما يسمح هلما بالتكيف مع متطلبات احلياة اجلديدة على األرض، وهذا ما متك
أي كان عليهما أن جيسدا هذا ... من خالل اكتشاف اللباس وطرق العمل ولنوم واألكل والراحة

اإلنسان الذي تسبب بنفسه يف لنزول من حياة اجلنة اجلاهزة والسهلة، إىل حياة األرض اليت ال 
قام كمادة خام فانطالقا من جتاربه اخلاصة . حيصل فيها على شيء إال بالكد والنكد واملغامرة

راحت تضيف إليه كلما ميكن أن يدعم فعاليته الوظيفية فكان اجلسد كما نراه اليوم يساوي اجلسم  
    1.كما كان يوم أخطأ ادم مضافا إليه كل ما يرتبط باجلسم وهو ليس من اجلسم

من جهة أخرى تتفق النصوص يف الديانات الثالثة على عدم ذكر اجلسد باملعىن الذي    
فالبنسبة لليهودية واملسيحية، وباعتبار أن النصوص املسيحية مستمدة يف . اه له سابقاحدد

معظمها من النصوص اليهودية، ال يوجد تصور واضح للجسد، فحىت على مستوى اللغة، اليت 
متثل القناة اليت تصل من خالهلا النص إلينا، جند أن العربية ال متلك كلمة مفردة عربة عن اجلسد 

والذي يربر ذلك بان هذه اللغة هي لغة  Ciaude Tresmontantتعبري كلود ترامسونتون  على حد
  .احملسوس
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وهلذا فهي ال تسمى إال احملسوسات، ومن مث فال وجود ملصطلح جمرد كاجلسد، ولتعويض   
هذا النقص جند أن العربية ومن خالهلا اليهودية واملسيحية تستعمل مفردتني أساسيتني مها الروح 

   1.للحم للتعبري عن اإلنسان احلي يف هذا العامل أو لنقل للتعبري عن اجلسدوا
يف اإلسالم ورغم أن اللغة العربية متلك ثالث كلمات للتعبري عن الوجود احلي لإلنسان، فان      

النصوص املقدسة مل تتعرض للجسد كوحدة إال نادرا، فنجدها تذكر اليد والعني واألرجل والقلب 
األخرى املكونة للجسد، فحىت هذه األعضاء تذكر باعتبارها مكونات للجسم ال واألعضاء 

للجسد، لقد ذكرت كلمة اجلسد يف القران الكرمي يف أربعة مواقع، تدل مجيعها على جتسيد شيء 
جند عملية حتويل احللي إىل جسد عجل تتم عبادته، ) ذكرت يف موقعني (ففي قصة موسى . ما

أما . ، تعين أن العجل كان من حلم ودم..."عجال جسدا"... ن عبارة ويذكر املفسرون هنا أ
املوقع الثالث فذكرت فيه للتدليل على أن األنبياء هم جمرد بشر مثل باقي البشر يأكلون الطعام 
وميشون يف األسواق، فهم جمرد أجساد، ويف موقع رابع ذكرت الكلمة يف قصة سليمان الذي وجد 

  .فسره املفسرون بأنه جن استوىل على ملكهعلى كرسي عرشه جسدا، ي
اجلسد كينونة متحولة تنقله مما هو مادي حسي إىل ما هو روحاين عرب  ،للحديث بالنسبة

طقوس وشعائر دينية، فعلى اجلسد أن يكون نظيفًا طاهرًا قبل الشروع بالصالة، ذلك أن الصالة 
حيقق اجلسد كينونته، ويتخلص من  وذا الفعل الطقوسي-املقدس املتعايل-هي تواصل مع اهللا

  .الدناسة والنجاسة وحيضر يف هيئة مناسبة أمام اهللا
وقد وضحت األحاديث النبوية الوسائل املتبعة ليحقق اجلسد كينونته املطلوبة، فقد ورد يف 

مث مضمض واستنشق،مث غسل وجهه ويديه، وغسل رأسه ثالثاً، مث أفرغ على «:صحيح البخاري
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حق على كل مسلم،أن يغتسل يف  «:وكذلك حديث. 1»عن مقامه فغسل قدميهجسده،مث تنحى 
  2».كل سبعة أياٍم يوماً،يغسل فيه رأسه و جسده

لقد خص اإلسالم اإلنسان برعاية جسده وصون نفسه، ويف األحاديث النبوية العديد من 
حة املظهر األحاديث اليت تشجع اإلنسان على رعاية جسده كاالهتمام بالرياضة والنظافة ومال

واهلدف هو أن يكون اإلنسان متفرغًا لتأدية واجباته الدينية واالجتماعية كما ...وطيب الرائحة
فال تفعل،صم وأفطر،وقم ومن، فإن جلسدك عليك حقاً، وإن لزوجك عليك «:يؤكد احلديث التايل

املسلمني  إن االهتمام باجلسد كان واجباً، وسنة مشى عليها الرسول الكرمي، ودعا3»...حقاً 
  .التباعها

قد كثرت االجتهادات الدينية حول اجلسد، ونظمت حياة اإلنسان اليومية وفق مظاهر 
اجلسد وأدائه وأسهمت كثريًا يف سرد واجبات اجلسد حنو اهللا، والطقوس اليت تظهر مدى تأهبه 

تصقة باجلسد واحرتامه للقدسي ومع نظام اإلسالم أصبح للحياة الفردية واجلمعية قواعد واضحة مل
الشخصي فيظهر اجلسد يف حماولة دائمة ألن يكون متطهرًا بعيدًا عن الدنس لكي حيظى بسعادة 
دنيوية وأخروية من جهة، ومن جهة أخرى،كان للجسد األنثوي نصيبه األكرب يف الدراسات 

  .الفقهية، ألسباب تعود إىل وضعية املرأة يف الثقافة الذكورية
،فهو ليس مادة وروح من "الوحدة "ؤية الفلسفة اليونانية لإلنسان فاإلسالم قد أضاف إىل ر 

شركما عند أفالطون، بل إن  -بوصفه مادة -طبائع خمتلفة وعلى طريف نقيض، أي ليس اجلسد
ويف حياة اإلنسان ال يكون مهيئاً . مادته هي من طبيعة متلك قوة التطهري وهي الرتاب احملموم

إن يف اإلسالم دعوة للحياة  بكل .للقاء مع القدسي األعلى للصالة ما مل يكن طاهر اجلسد،
جبوانبها،فلم يعرف اإلسالم موضوعة التعفف أوالتزهد ،بل استنكرها، واسرتسل يف إيضاح مث شرح 

                                                 
دار املكتبــة  ، 1ج ،  ، بــاب تفريــق الغســل والوضــوء، كتــاب الغســل  ، فــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاري، أمحــد بــن علــي بــن حجــر العســقالين  1

  265حديث رقم . م1989 ، 1ط، بريوت، العربية
  .856حديث رقم ، املرجع السابق 2
  .1874حديث رقم ، املرجع نفسه 3
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أساليب التمتع احلسي باجلسد وفق معايريه الشرعية،ويرى زيعور أن اجلسد يف النصوص الدينية ويف 
، أي يرتبط باملؤسسة الشرعية 1»وفق معايري تدجمه يف اجلماعة«باطالفقه اإلسالمي مدعو لالنض
  .وبالسلطة حسب تعبري فوكو

يظهر اجلسد كوحدة انثروبوجلية، فهو مكون من أعضاء متضامنة فيما بينها ولكنه يف الوقت      
نفسه جيسد ويرمز إىل الوحدة االجتماعية، إن هذا التجاوز الذي حدث يف هذه النصوص 

ة واملتمثل يف عدم ذكر اجلسد كوحدة، يعوض باملقابل من خالل الرتكيز على اجلسد يف املقدس
العمليات التعبدية، فحىت وان كان اإلميان يتم إال بواسطة اجلسد، فجميع الطقوس ويف مجيع 

كما ميكن أن يرجع هذا التجاوز إىل كون اجلسد   ،الديانات، هي طقوس متارس من خالل اجلسد
البداهة من طرف البشر، هلذا مت جتاوزه، للرتكيز على أمور أكثر أمهية يف حياة البشر من املعلوم ب

وبالتايل كان تركيز النصوص على األعضاء باعتبارها ... التعبدية كاالعتقاد بوجود ووحدة اهللا مثال
شرطا أساسيا يف مجيع الطقوس التعبدية، فاملتحدث عن العضو ال يذكره إال إذا كان يعلم أن 

  2.املعين ذا احلديث يعلم علم بداهة هذه البنية اليت يتنمي إليها العضو
إن متابعة أي موضوع يف الفكر الفلسفي يف عصر النهضة تضطرنا إىل املرور عرب فيلسوف 

وهذا ألنه من دعا إىل إحداث القطيعة االبستمولوجية، اليت  R-Descartesمن طراز ديكارت 
ر أو يعيق البحث العلمي ولعل أهم هذه العوائق االبستمولوجية، تقصي كل ما من شانه أن يؤث

وغريه من فالسفة عصر النهضة، تلك األفكار واألحكام املسبقة اليت   ديكارتاليت ثار عليها 
فكلما أراد الباحث القيام ببحث إال وصادفته هذه . كانت تستمد شرعيتها من الدين وأحكامه

ود اليت ال جيب ختطيها ومن هنا كان الباحث ال يستطيع السعي األحكام واليت كانت مبثابة احلد
إىل نتائج ختالف املألوف حىت وان كان هذا املألوف خاطئا ومن هذا كان من الضروري إقصاء 

  3.مثل هذه األفكار واألحكام من احلقل املعريف كشرط أساسي وضروري لتقدم العلوم

                                                 
 .75ص ، 1991، بريوت، دار الطليعة للطباعة والنشر، ة اجلسد والتواصل غري اللفظي يف الذات العربيةالالوعي الثقايف و لغ، علي زيغور  1
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من الفالسفة  ديكارت قد عكست عصر الفيزياء النيوتنية، ويعد ديكارتيبدو أن فلسفة 
الطبيعة تشبه «الذين أسسوا دعائم الفلسفة امليكانيكية يف اإلنسان والطبيعة، ومعه أصبحت

مبجموعة منتظمة من القوانني ذات الطابع الالشخصي، واليت ال عالقة هلا بالقيم األخالقية،فالعامل 
  . 1»امل وقائعمل يعد عامل قيم، وإمنا ع

يف هذا السياق يتضح إزالة الطابع األخالقي القيمي عن وجود األشياء، وإضفاء الطابع 
ويف هذا نقلة نوعية . العلمي املوضوعي الذي يسوده نظام هو ميكانيكي حسب التصور الديكاريت

و يف على املستوى األنطولوجي واألخالقي ألن نزع الصفة الشخصية والقيمية عن املوجودات ه
والنظر إليه على أنه مادة حلمية مفرغة من . طبيعة احلال تعبري عن رؤية جديدة حنو املوجود البشري

  .القيم سوى قيمة احلياة
جمموعة امتدادات مرتبطة بعضها إىل بعض «ومن هنا أصبح اجلسد عند ديكارت ميثل

ة املادة أا ممتدة،أي فاجلسد مادة ومن طبيع.2»حسب العالقات والقوانني امليكانيكية البحتة
إال أن . تشغل حيزًا يف املكان، وهو التصور الفيزيائي نفسه للمادة، واإلنسان هو نفس و جسد

النفس من طبيعة ال روحانية، بل من طبيعة الفكر، أي تقوم بوظيفة التفكر واإلدراك والتذكر   
الغدة الصنوبرية حىت كأن النفس والنفس واجلسد يلتقيان يف نقطة من اجلسد هي . اخل...واالنتباه 

  .من طبيعة مادية
ذا أوجد ديكارت جسرًا للتواصل بني النفس واجلسد بعد أن كانا طرفني متقابلني كما يف 
الثنائيات الفلسفية التقليدية، فهما جوهران وال قطيعة حادة بينهما، ولكل منهما وظيفٌة ال تنايف 

قل واإلدراك، وطبيعة اجلسد االمتداد، وهو شكل تعني وظيفة اآلخر، ذلك أن طبيعة النفس التع
  .املوجود البشري

                                                 
  .64ص ، مرجع سبق ذكره ، أنثروبولوجيا اجلسد واحلداثة ، دافيد لوبروتون  1
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وعلى الرغم من إحراز ديكارت نقلة يف الوعي الفلسفي للجسد غري أنه يؤخذ عليه أنه أبقى 
،وما "األنا"أو"النفس"الوجود احلقيقي يف مستوى األنا املفكر الذي ال يتعدى حدود وجود اجلوهر

  ".أنا موجود:أنا أفكر إذاً "ومن هنا نادى ديكارت بالكوجيتو.فات لهاملوضوع سوى أحوال و ص
إال أن للفلسفة الديكارتية سعيًا وهو األهم يف طريق وعي الذات اإلنسانية بوصفها وجوداً 

. فرديًا ونزع الرؤية الشمولية الكلية اليت تعد اإلنسان هامشًا بالنسبة ملركز هو اهللا أو الكون
مل تعد تقوم على أرض دينية، فهي تسمى مظهرًا اجتماعياً «) سداجل -النفس(فثنائية
ففي جمتمع ميارس فيه . اكتشاف اجلسد الغريب، وجعل كتف اجلسد حدًا لفرديته اخلاصة...جلياً 

الطابع الفردي أثاره األوىل البليغة،جيعل انغالق الشخص على ذاته من اجلسد حقيقة مهمة 
سد عالمة وجود الفرد، ويُؤَخذ على ديكارت أن الفكر لقد أصبح اجل.1»وعالمة على فرديته

  .بطبيعته هو الذي أثبت هذا الوجود
فمعىن املوجود البشري ال يظهر عرب . إن اجلسد الديكاريت ال يظهر حقيقة الذات يف الوجود

إن .جسده بل عرب عقله، فاجلسد حمض آلة طيعة تعطي اإلنسان شكله وهيئته وتدل على تفرده
ديكارت هو الصق تتجاوز فيه روح ال تستمد معناها إال من التفكري وجسد أو باألحرى إنسان «

  .2»آلة جسدية، ميكن اختزاهلا ملداها فقط
وبناء على ذلك يصح القول إن الطفل والعجوز اهلرم وانون ال ميتلكون القدرة على التعقل 

عدام ملكة التعقل، وهذه امللكة ال ألن ذلك ال يعود جلسدهم، وإمنا إىل ان. والتفكري واإلدراك
ترتبط بالوجود البشري يف جسد، إمنا تعود يف مصدرها إىل اهللا، لذلك عد ديكارت أن اهللا هو 

  . الضامن لوجود أو لصحة األفكار اليت متتلكها الذات الواعية الشاكة دوماً 
املوجود على مستوى  عن دائرة األنا أفكر  E.Kantومل خيرج الفيلسوف األملاين إمانوئيل كانت

الفكر النظري،فقد ذهب كانت إىل أن الوعي مغلق على نفسه، وال يصل إىل  موضوعات العامل 

                                                 
 .66ص ، مرجع سبق ذكره، أنثروبولوجيا اجلسد واحلداثة، ديفيد لوبروتون  1
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ومن الفكر ينطلق . 1»بل هو مبدأ منظم ومنسق للتجربة وموضعًا للمبادئ العقلية«اخلارجي، 
  .يت ذاتهالعقل يف تصوره للمادة،واجلسد وإن كان موجوداً إال أنه حمكوم بالتصور الكان

لقد بقيت جتربة اجلسد جتربة معيش يف احلياة بعيدة عن التصور الفلسفي احلديث، وبقي : إذاً 
حبيس الوعي املثايل، وأقصي من جمال اليقني الذي بقي رهينًا باجلوهر املفكر أي األنا،دون إدراك 

  .الصلة احلقيقية اليت يعيشها األنا جمسداً 
حاولنا إسقاط ما سبق على موضوعنا فسنجد أن ابرز ما على املستوى التطبيقي، وإذا ما 

متحررا من كل األحكام املسبقة واملتمثلة أساسا يف قداسة . قام السابقون من تشريح للجسد
اإلنسان، مبا يف ذلك جسده واليت كانت سائدة يف عصور ما قبل النهضة، مما أعاق ولقرون 

ان البد من تفريغ اجلسد اإلنساين من إنسانيته من حماوالت التشريح واملالحظة املباشرة للجسد وك
اجل التوغل بداخله ودراسته بيولوجيا واجتماعيا ونفسيا، لقد كان اإلنسان من خالل جسده 
دليال على عظمة اخلالق وقدرته اليت تستدعي التأمل، ورمبا حىت االنبهار، وهذا ما جعل الفكر 

نظرا العتقاده بان ذلك . النبهار، وال حياول تعديهالبشري يقف عند هذا املستوى، أي التأمل وا
خاصة وان اإلنسان الغريب " اهللا"ميس بقداسة اإلنسان، اليت كان يعتقد أا مستمدة من قداسة 

هذه الصفة لوحدها كانت كافية لتعيق كل " ابن اهللا"يعتقد وبتوجيه من الكنيسة املسيحية انه 
عصر النهضة كانت واحدة ومعروفة لدى اجلميع،  حماولة، وإذا حدث ومتت فالنتيجة وحىت

  2".املوت"
ومع رياح احلرية اليت جاء ا عصر النهضة أدرك اإلنسان الغريب انه البد من جتاوز مرحلة   

االندهاش واالنبهار،ليبدأ مرحلة البحث والتقصي، وحىت حيدث ذلك، كان البد من أن تتحول 
من ظواهر فوق واقعية إىل ظواهر واقعية، ميكن التعامل معها الظواهر املدروسة مبا يف ذلك اإلنسان 

بواسطة التجريب، هذا ما جسده ديكارت فيما خيص اجلسد على األقل، وعن جسد اإلنسان 
الصديق واألخ او حىت االبن، ليقرتب أكثر من اجلسد اجلثة، إن إدراك اجلسد ذا املعىن هو ما 

                                                 
 .45ص ، مرجع سبق ذكره  ، اجلسم يف الفلسفة الوجوديةفكرة ، حبيب الشاروين  1
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د، من فتح هذا القفص املبهم، ليتحول اىل مكتبة مكن علماء التشريح، كما سنرى فيما بع
مفتوحة على حد تعبري ديكارت نظرا لتأثر الشديد بالثروة العلمية والصناعية اليت كانت ختطو أول 
خطواا، فتشبيهه للجسد باآللة، مل يكن اعتباطيا، بل كان يقصد من ورائه أن نتعامل مع هذا 

عن القطيعة اليت سعى إليها، مل يقف ديكارت عند هذا اجلسد كما لو كان آلة،وهذا دليل آخر 
احلد بل أقام قطيعة أخرى تتمثل يف الفصل النهائي بني اجلسد والروح، لقد كان هذا الفصل 
ضروريا بالنسبة لديكارت، حىت يفرغ اجلسد من كل احملتويات امليتافيزيقية،لتصبح دراسة اجلسد 

  1.علمية، وتتم بدون ضغوط ومساومات
دنا هذا التصور الذي فصل فيه ديكارت بني الروح واجلسد إىل تصور أفالطون الذي يعي  

سبق وشرحناه إال أن أهداف الرجلني خمتلفة، فهدف أفالطون مل يكن القطيعة بقدر ما كان 
التمييز بني جانبني من اإلنسان، مثايل هو الروح ومادي هو اجلسد، بينما كان التمييز بني جانبني 

مثايل هو الروح ومادي هو اجلسد، بينما كان هدف ديكارت هو القطيعة بني  من اإلنسان
  .اجلانبني، حىت حيصل العقل البشري على حريته عند معاينته للجسد

باإلضافة إىل ما سبق إين اعترب أين أتغذى وامشي وأفكر "يقول ديكارت يف تأمالته الثاين   
 لنا من كل ما سبق ومن هذا املقطع من آراء ديكارت، إذ يتبني..." وأنا اربط كل األفعال بالروح 

إن لإلنسان آلة مشكلة من األجهزة والعظم واللحم، مث إن هذه اآللة متارس عددا من الوظائف 
احلياتية إال أن العنصر الذي ميكنها من القيام بذلك هو الروح، إذ لو كان اجلسد قادرا على القيام 

كان هناك فرق بني اجلسد اإلنسان واجلسد اجلثة، وعندما نتعمق ذه األنشطة بدون الروح ملا  
أكثر يف أفكار ديكارت جند ذلك التوفيق الذي قام به بني موقفني كانا يعتربان متناقضني يف 
وقتيهما ومها رأيي أرسطو وأفالطون، فمن جهة جند الفصل بني الروح واجلسد، متبعا يف ذلك 

تلفا ومن جهة ثانية جيعل الروح هي عنصر احلياة واحملرك خطوات أفالطون وان كان اهلدف خم
األساسي للجسد، مقتفيا بذلك خطوات أرسطو، لقد عرب ديكارت عن هذه االزدواجية يف 
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تأمالته امليتافيزيقية، إذ يرى أن الروح واجلسد إذا ما اعتربنامها يف إطار عالقتيهما باإلنسان كانتا 
واحدة لألخرى، انطالقا من كل ماسبق يؤسس ديكارت نظرية   وحدتني غري كاملتني إذ حتتاج أي

كاملة عن اجلسد وحقيقته، إذ يرى أن اجلسد هو شيء ممتد ويعرف هذا الشيء املمتد على انه 
املكان الذي تتم فيه احلركات، اليت يرى اا ميكانيكية، إذ أا ليست إال حتريكا ملختلف أجزاء 

ها لبعض، إن مفهوم االمتداد عند ديكارت ال ينطبق على الشيء املمتد، من خالل دفع بعض
اجلسم الفيزيولوجي فحسب، بل خيص أيضا اجلسد اإلنساين أو اجلسد احلي، ومن مث يقدم لنا 

، فاألجزاء الصغرية املكونة للجسد هي امتدادات صغرية، "احليوانات اآللية"مفهوم جديدا هو 
اجلسد، هذا االلتقاء او الرتكيب يكون وفق عالقة يكون التقاؤها امتدادا كبريا، يتمثل يف 

ميكانيكية، ومن هنا فال وجود ألي متييز بني جسد اإلنسان وجسد احليوان او أي جسم 
فيزيولوجي أخر، إن تأملنا هلذا املوقف يؤدي بنا إىل القول أن اجلسد الذي يقصده ديكارت، هو 

العضوي البيولوجي الذي يهتم بدراسته علماء  واملتمثل يف اجلهاز" اجلسم"ما أمسيناه سابقا بـ 
أما اجلسد . البيولوجيا والتشريح، وهو جسد موضوعي ميكن دراسته ووصفه حىت إخضاعه للتجربة

أو اجلسد املعيش " الشيء املمتد"الذي نسعى لدراسته فهو ما يتضمنه مفهوم أخر لديكارت وهو 
  1.االجتماع وعلماء النفس والفالسفة أو اخلاص، والذي يهتم به االنثربولوجيون وعلماء

لقد شهدت أوروبا يف بدايات القرن العشرين حتوًال معرفياً مهماً أضفى على أبعادها السياسية 
و االجتماعية معىن حنو فهم أفضل ملشهد اإلنسان، ظهر عرب االجتاهات الفكرية والفنية 

أوسع حنو مفهوم الفرد، ومن مث  ولعل هذه االجتاهات مجيعها قد أسهمت يف انتقالٍ .والعلمية
                   .الشخص والتجربة الشخصية

مل تكن فلسفة هوسرل الفينومينولوجية مثالية وتنطلق من الذات،ومل تكن واقعية وتبدأ من 
املوضوع، بل كانت تعبريًا عن عالقة متبادلة بني األنا واألنا اآلخر، فالشعور هو دائمًا شعور 

اهر،لذا هو شعور متغري،وقد انطلق هوسرل من الكوجيتو الديكاريت متأثراً بفلسفة بظاهرة من الظو 
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ديكارت،غري أن األنا عند هوسرل هو أنا واٍع يتجه حنو اآلخر املشارك له يف 
هذا اجلهد الدائب الذي يبذله املرء يف «الوجود،والفينومينولوجيا بوصفها منهجًا يف البحث هي 

اهيات، أي فهم املضمون العقلي الذي تنطوي عليه الظواهر،بل فهم سبيل الوصول إىل فهم امل
عن طريق  احلدس وتسعى عملية  1»الدالالت املثالية من خالل احلوادث والوقائع االختبارية 

التحويل الفينومينولوجي للوصول إىل حقيقة اإلنية، يف حني أن األنا الديكاريت أنا منغلق على 
ن كان األنا الديكاريت أسلوبًا للمعرفة والوجود من خالل تأمل إ«ذات وهو حبيس الفكر، و

العناصر األوالنية للعامل، فإن األنا اهلوسريل هو أسلوب للوجود من خالل ارتباطه 
إن الوجود والشعور خيص أحدمها «:،ويف تأمالته لفلسفة ديكارت يقول هوسرل2»باملوضوعات

جوهرياً، هو واحد بصورة مشخصة،    وواحد بالنسبة  اآلخر بصورة جوهرية،وما هو مرتبط ارتباطاً 
، ومبقتضى فكرة القصدية اليت تشري 3»إىل ما يف الذاتية املتعالية من مشخص وحيد مطلق

،فيخرج األنا من دائرته املغلقة ويوضع يف عالقة 4»وجود اإلحالة املتبادلة بني الوعي والوجود«إىل
امل عند هوسرل موجود وجودًا مسبقًا على إدراك األنا مباشرة مع موجودات الوي غارجيود، فالع

ليس العامل لدي شيئًا آخر غري ما هو موجود، وغري ما له قيمة لدى «لديه،أو توجه الوعي حنوه،
يبقى حبيس املستوى املعريف من دون  -أي العامل- ،إال أنه5»الشبيه ذا "أنا أفكر"شعوري،يف ال

كرة التعليق اهلوسرلية،ذلك أن علم األنا أوالفينومينولوجيا إطالق أحكام قطعية عليه مبقتضى ف
وهوسرل يرى أن الذات .  6»موجه على النشاط الروحي للذات املفكرة«حسب هوسرل هي علم

،أي بصفتها ذاتًا ال ميكن اإلحاطة "أفعال تفكري"ذات «موجودة وجودًا غري قابل للشك بصفتها
ا الذات املردودة على هذا النحو فتقوم بنوع من التفلسف ا حىت ولو مل يكن العامل موجوداً،أم
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إا تبحث يف جوانيتها الصرفة عن طريق أكيدة حتمية منطقياً ).(solipsistischاألنانوي 
، ذلك أن هذه الذات املفكرة تقر بوجود العامل 1»تستطيع من خالهلا استنتاج برانية موضوعية

عن العامل،بل هي يف قلب العامل ،توجد به،وحتاول حتقيق اخلارجي،وهي ال تعيش منعزلة أو بعيدة 
وعيها يف موضوعاته، ويف سبيل حتقيق الوعي وجدت القصدية بني الذات والعامل والذات 

وهذه احلركة .إن الوعي حسب هوسرل هو وعي دائمًا ملوضوع ما من موضوعات العامل.املردودة
  .سفة الظاهراتيةاملتبادلة بني األنا والعامل هو ما أسسته الفل

أنا أفكر يف "يصبح الكوجيتو الديكاريت ،كوجيتو فينومينولوجي على حنو هوسرلهكذا مع 
فالذات حاضرة دوماً،وهي تشارك احلضور مع الذوات األخرى ".موضوع ما هو موجود يف العامل

لذات، فيحدث التواصل بينها،وهو يبدأ باإلدراك احلسي، والذات تدرك اآلخر كما اآلخر يدرك ا
وحيضر اجلسد باعتباره معطى مباشر بالنسبة لكل ذات فردية، وكذلك جسد اآلخر بالنسبة 

حيمل معىن البدنية النوعية،إذ يظهر اآلن يف نطاق عيشوشي األولية،بشكل «له،ألن جسدي 
أي إن الذات 2»جبسمي، أي له صفات حتتم دخوله يف تزاوج ظاهر مع جسمي"شبيه"بارز،جسم 

على معىن اجلسدية من خالل إدراكها جلسدها ومن مث جلسد اآلخر،وكذلك حال  املفكرة حصلت
الذات املفكرة لدى اآلخر،أي إن اآلخر حيضر يل يف دائرة إنييت األولية، وكذلك أحضر لألخر يف 
دائرة إنيته األولية،لذلك إن حضور كل ذات مفكرة أو كل أناً هو إحالة حضور مشارك مع أنوات 

فعندما أنظر مثًال إىل فنجان القهوة أمامي أجده حاضراً «.ع موضوعات العاملأخرى، وكذلك م
املتجر الذي :بالنسبة يل ويف نطاق جتربيت األولية،يشاركه يف هذا احلضور ترابطات أخرى،مثالً 

  . 3»اشرتيت النب منه وكيف أن طحن هذا النب مت أمام ناظري حىت أتأكد من ظازجيته

                                                 
  .206ص ، 1984 ، 1ط، بريوت، دار التنوير، مدخل إىل الفلسفة الظاهراتية، أنطوان خوري  1
 ، 1ط  ، بريوت، معهد اإلمناء العريب، )ي-ص(القسم الثاين، الد الثاين، املوسوعة الفلسفية العربية، )الفينومينولوجيا(الظاهراتية، أنطوان خوري  2

 .851ص ،  ، 1988
  .852ص ، املرجع السابق  3



33 
 

االت بني موضوعات العامل و ذاته تتم عرب إدراك جسم إن هذه الرتابطات واإلح
« العامل موجود بشكل موضوعي،و: املوجودات،فلكل موجود جسم موجود بشكل موضوعي،إذاً 

غري أن .1»موجود يف كلية واستمرارية تساوق التجربة املنسابة فهذا ما ال يقبل الشك إطالقاً 
ة وجود العامل، لذلك علق هوسرل احلكم هوسرل بقي غري قادر على اختاذ أي حكم حنو طبيع

رغم متيزها عن تصورية كانت  هوسرلمن هنا بقيت تصورية «على معرفة العامل بني قوسني،
الرتكيبية مقتصرة على الوعي املتجه الذي يقصد موضوعاته أو الذي يقصد العامل من دون أن 

  .ىل ذاته،ويدركه عن طريق احلدس، ومن مث يعود األنا إ2»يكون جزءاً منه
هكذا يتبني أن الفلسفة الفينومينولوجية قد أدركت أن اجلسد ليس غطاًء للذات،أو لكينونة 

، غري أن وعي الذات لذاا ولآلخر يتم من خالل )حتققها(اإلنسان بل هو حضورها يف العامل 
شكل ي«فعل احلضور هذا، إنه فعل التجسد، ومبعىن آخر إن الوعي يتجسد يف العامل، إن اجلسد 

وجدير بالذكر تأكيد أمهية املنهج . 3» الوحدة األنطولوجية اليت تسم وجود الكائن يف العامل 
الفينومينولوجي يف التعامل مع موضوعات العامل،صحيٌح أنه أبقى الفكر قلقًا يف أثناء تعليق 

ا، األحكام على معرفة الوجود، غري أنه أضاف بصمة مهمة استطاعت الوجودية االستفادة منه
  .وجتاوزها أيضاً 

 .انطلقت الوجودية من الكوجيتو الديكاريت مبنهجية فينومينولوجية متجاوزة االثنني معاً 
فالوجود ليس وجودًا على مستوى الفكر، بل أيضًا على مستوى الواقع املعيش، وكذلك األحكام 

  .غري معلقة،بل تطلق األحكام وفق معطيات جتربة احلياة
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جود فردي وعيين للذات، وأن كل ذات تعيش مع الذوات األخرى وترى الوجودية أن الو 
بشكل يستحيل تصور انفصاهلا عن األخريات، وهي توجد عرب أجسادها تشري إليها    وتدل 

   1»األنا أفكر هو وجود يف العامل«فالكوجيتو الوجودي هو .على وجودها 
عًا الختالف الفالسفة،فقد غري أن الفلسفات الوجودية تتفق يف قضايا وختتلف يف أخرى تب

أثرت جتربة كل فيلسوف بفلسفته مما أضفى طابع الغىن والتعدد واالختالف على الفلسفات 
الوجودية، وهنا سيقتصر البحث على دراسة مفهوم اجلسد عند فيلسوفني مها سارتر ومارسيل 

ا لإلنسان ومن مث فاختلف تصور كل منهم. إمياين وإحلادي: لكوما من تيارين وجوديني خمتلفني
  .للجسد

بدأ سارتر من حيث انتهت مثالية ديكارت وكانت، فال وجود لذات تتضمن مقوالت سابقة 
على وجود الوعي يف العامل،فالوعي ليس ثابتاً ،بل متغرياً حسب موضوعات العامل ، وما املعرفة من 

ذ على مثالية هيغل وأخ. شعور وإدراك وختيل وتصور إال انعكاسات العامل يف وعي الذات له
وجدليته ابتعادها عن الذات البشرية، إذ جعلت الروح املطلق فكرة مشولية تتعني يف مستوى أمشل 

  .اخل...من املستوى اإلنساين الفردي كالدولة،والطبيعة
وانطلق سارتر من الوجود اإلنساين الفردي، أي من ذات اإلنسان املتعينة، فكل ذات   

ستويني مها الوجود واملعرفة، خبالف ديكارت وكانت وهوسرل، ومن حسب سارتر تنطوي على م
  :إذ ميز بني نوعني للوجود.هنا شرع يف تفسري طبيعة املوجود البشري

  ذاته-يف- وجود
  .اآلخر-ألجل- ألجل ذاته يفضي إىل وجود- وجود

وإن جوهر الفلسفة السارترية يدور يف هذين الوجودين،وبينهما توجد مشكلة احلرية 
 ،فكيف ذلك؟)الوجود والعدم(ةومشكل
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ويقصد به سارتر الوعي الذي يتأمل ذاته بوصفه موضوعاً أمام : يف ذاته-هو الوجود: الوجود األول
 .ذاته،وهذا الوجود يتصف بالقوة واجلمود والصالبة

هذا . فيه يصبح األنا يف عالقة مع آخر يفرض عليه من اخلارج:ألجل ذاته-الوجود:الوجود الثاين 
ذاته -يف-لذا يسعى للعودة إىل مستوى الوجود. الوجود يتصف بالضعف والرخاوة وعدم التماسك

  .حيث القوة والتماسك والصالبة
العامل (لذاته موضوع أمام اآلخر-يف ذاته موضوع أمام ذاته،أما الوجود -إن الوجود  

بح مقيدة أمام ،وبني هذين املوضوعني يوجد العدم،هنا تفقد الذات حريتها،و تص)اخلارجي
ألجل اآلخر؛فإن حرية اآلخر ستوجد وستلغى حرية -لذاته يفضي للوجود -ومبا أن الوجود.اآلخر

  .الذات، أي إن وجود حرية لغريي هو عدم حلرييت
إن مشكلة العدم السارترية حتدد مستوى كل من الوجودين ،أي وجودي ووجود اآلخر، 

يوجد ،كذلك 1»يف ذاته-ألجل ذاته والوجود-ودفالعدم يفصل بيين و بني نفسي،أي بني الوج«
ألجل اآلخر، حيث تـُْعَدُم حرييت، –ألجل ذايت و وجودي –العدم على مستوى آخر،بني وجودي 

نظرة اآلخر تسرق مين عاملي وكأن  «وُختَْلُق حرية اآلخر من جديد بوصفي موضوعًا له، ذلك أن 
حنو  وعيي قد اختفى من جمايل وانزلقكل ما كان حييط يب من أشياء وكل ما كان يدور حول 

من مث يصبح علي بذل جهد كبري حىت أحاول الفرار من قيود نظرة . 2»اآلخر ليندرج يف عامله
وأستعيد حرييت ألعود إىل عاملي . اآلخر ألجعل منه موضوعًا يل بدل أن أكون أنا موضوعًا له

 .ا أستعيد حرييت أُفقد اآلخر حريتهوأحضر اآلخر معي إىل هذا العامل،وأجعله خاضعاً يل، وحامل

 :إن العالقة بني الذوات عند سارتر هي عالقة تصارع وسلب دائمني للحرية،فمن جهة
احلرية موجودة حتمًا ألن وجودها لصيق بوجود األنا دائماً، فهي ليس من صفات الذات؛أمنا من 

من هنا يرى سارتر أن املوت .إال أا من جهة أخرى مقيدة بوجود أنًا آخر نسيج وجود اإلنسان،
هو احلالة القصوى اليت ال يستطيع األنا إزاءها فعل أي شيء حيال اآلخر،فـََقْد فـََقَد القدرة على 
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سلب حرية اآلخر، ألن حريته انعدمت وأصبحت ذاته موضوعاً على حنٍو كلي لآلخر،يستطيع أن 
ى ما حيلو له من دون إمكانية استعادة يفعل به ما يشاء،وأن ينظر إليه النظرة اليت يشاء،ويقيده عل

فما موقع اجلسد بني األنا واآلخر؟ إن تصور األنا لذاته حمكوم دائمًا بتصوره حلضوره يف . احلرية
  .العامل، وهذا ال يتم إال بتجسد األنا، أي حضور األنا عرب جسد خاص به

وجسد اآلخر  لذلك عندما أحاول إعادة احلرية لذايت فإنين أحاول التحكم يف جسدي
فإذا فسرت دور جسمي بالنسبة إيل فعلي،على ضوء «" :الوجود والعدم"يقول سارتر يف .وأناه

معلومايت عن جسم الغري،فسأعد نفسي إذن متصرفاً يف آلة أستطيع التصرف فيها كما أشاء، وهي 
،يفصل سارتر بني اجلسد   1»بدورها، تنظم سائر اآلالت وفقًا لغرض معني أسعى إليه 

واألنا،فاألنا تفكر وتتحكم باجلسد،حيث ميكن لألنا أن يستخدم اجلسد كآلة يف فهمه جلسد 
فإذا تصورت إذن جسمي على صورة جسم الغري،فإنه يبدو يل آلة يف العامل «:الغري،ويتابع القول

زة ال لكن عالقايت مع هذه اآللة املمتا. علي أن أديرها بدقة،وهو مبنزلة مفتاح إلدارة سائر األدوات
، ولكن 2»ميكن هي نفسها أن تكون إال تكنيكية، وأنا يف حاجة إىل عضو حساس إلدراكها
  األمر سيتسلسل إىل ما الاية،ألننا حباجة إىل ما هو غري اآللة إلدراك اآلخر،فما احلل؟

فإن تركيب العامل يتضمن أننا ال نستطيع أن نوجل أنفسنا يف «يعود إىل طبيعة وجود العامل، 
، وإلدراك 3»ل األدواتية إال بأن نكون حنن أدوات، وال نستطيع أن نؤثر من دون أن نتأثرجما

إن اجلسم معطى عيين وعلى امتالء مثل ترتيب األشياء نفسه، من « : اجلسد يقول الفيلسوف
، 4»لذاته يتجاوز إىل ترتيب جديد، وهو يف هذه احلالة يكون حاضراً يف كل فعل-حيث أن ماهو

عن بقية األجسام غري احلية، فهو جسد يتجاوز، وهو األمر الطبيعي عند سارتر ألن  وهو خيتلف
  .اجلسد يشرتط الوعي يف العامل
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إن موضوعات العامل اخلارجي تنعكس يف الوعي على هيئة شعور وختيل وتصور وإدراك، ألن  
دَرك عبارة عن عالقة بني الوعي وموضوع

ُ
ات العامل اخلارجي، كًال من الشعور واخليال والصورة وامل

  .فال معرفة من دون جسد.فاملعرفة نتيجة لتجسد الذات على هيئة وعي مرتبط بالوجود اخلارجي
هكذا ختتلف عند سارتر طبيعة عالقة النفس باجلسد،فقد أصبح اجلسد هو الشرط الضروري 

املعرفة،وهو يف للفعل واملعرفة و لإلدراك والتخيل ،فهوال يقف عائقًا يف وجه احلرية،وهو موضوع 
 إنه هناك،يف كل مكان مثل املتجاوز،وال يوجد إال من حيث أين أجنو منه«جتاوز دائم غري مستقر،

عِدم املمسك ملا هو–ذاته متجاوزاً بوساطة ما –بإعدامه،إنه ما أعدمه،إنه ما هو يف 
ُ
لذاته - لذاته امل

، وذا املعىن إن القول بوجود 1»ايتأنا تربير نفسي دون أن أكون أساس ذيف علوه نفسه،إنه كوين 
حرية أولية و ضرورية هو مدعاة للقول بوجود جسد يصل األنا باآلخر،فكأن وجود اآلخر هو 

ألجل اآلخر هو أحد األبعاد - فالوجود«امتداد حتمي لوجود األنا وكذلك وجود األنا عند اآلخر
فلم يعد .2»عين وخاصًا باآلخريف وجودي، ولكنه بعد غامض مبهم ال أستطيع رؤيته خارجًا 

، بل )ديكارت وكانت(وجود األنا األحادي هو الشرط الكايف لإلدراك واملعرفة كما هو يف املثالية 
فقبل سارتر كان األنا هو «أصبح وجود اآلخر أيضًا هو الشرط املكمل لإلدراك واملعرفة والوجود، 

يب الفعال،بينما كان اآلخر موضوع الفعل الذي يعرف اآلخر،أي إن األنا كان هو املوجود اإلجيا
  .السليب الذي يتلقى فعالية األنا من دون إظهار فاعليته اخلاصة به 3»أي املوجود املنفعل

مع سارتر هو الفاعل يف الوجود ويف املعرفة مبقدار األنا ذاته، بدليل أن ) الغري(يف حني أن  
بفعل نظرة اآلخر إليه، ويقدم سارتر حتليالً  املرء يشعر شعورًا خمتلفًا حيال جسده،حاملا خيجل

  .فينومينولوجياً لظاهرة اخلجل اليت حتيل جسد األنا إىل جسد اآلخر، والعكس كذلك
ويرى سارتر أن ظاهرة اخلجل تفضي إىل ظاهرة أخرى و هي الشعور بالغثيان، فاإلنسان   

من أكثر املفاهيم الوجودية اليت  هذا املفهوم املرافق لفلسفة سارتر.متجسد يف حلم يثري الغثيان
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ينتهي إليها حتليله للعديد من الظاهرات اليت يعيشها األنا يف الوجود، لدرجة أن شعور األنا بالتقزز 
والقرف والغثيان الفيزيولوجي ما هو إال نتيجة ملصدر أنطولوجي مرتبط بتجربة وجودية عاشها األنا 

  .مع اآلخر
ان موجوداً جسديًا مثقًال بوجود اآلخر مسببًا العدم ومستلباً مع سارتر أصبح اإلنس: إذن    

اجلسد هو اجلزء اخلارجي للذات،منفصالً «حلرية األنا،وباآلخر أصبح الوجود مليئًا بالثغرات ،إن
  .،فالذات هي األنا واجلسد هو اآلخر وما بينهما هوة هي العدم1»عنها وة هي عدم

سارتر مناهضًا للديكارتية مبا يكفي يف فكرته عن الوعي «وباملقارنة مع ديكارت ميكن اعتبار
فراغ تواق،غري أنه ديكاريت مبا يكفي أيضًا يف إحساسه بالفجوة اليت ال اسم  البشري بوصفه حمض

، ويبقى اجلسد بعيدًا عن االمتالك الذاتوي وعن عيشها 2»هلا واليت تفصل العقل عن األعضاء
وصفه موضوعًا أمام  الوعي،بل إن وعي اجلسد  هو نتيجة له،أي إن الوعي ال ميتلك اجلسد ب

  .لوعي األنا للعامل
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  :خاتمة

اجلسد هو احلياة نفسها، بكل جتلياا ومظاهرها القوية، به  من خالل ما تقدم نستخلص أن
نتذكر املاضي وحنيا فيه احلاضر،ونعيش به للمستقبل، جيري فيه سيل هائل يتخلله ويعلو عليه 

هذا اجلسد فكرة أروع من فكرة الروح و النفس القدمية، فهو بشىت أبعاده . وينفذ يف مجيع نواحيه
األرضية، هو أرضنا األوىل، وعليه جيب استقباله وفق استقبالنا وتعاملنا مع عنوان اخنراطنا يف احلياة 

، إنه أول من يعلن انتماءنا للحياة، إذ ميثل جسر التواصل نيتشهاحلياة مبنطقها العميق كما قال 
بني املاضي واحلاضر واملستقبل، أي املمكن الالمتناهي، لذلك جنده يف حركة دائمة دون توقف، 

  . وب حنو استكشاف أفق اهوليف سعي دؤ 
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   :تمهيد

وإن كان من املهم قراءة الوعي األخالقي والفلسفي للجسد عنـد الغـرب فـألن وعـي اجلسـد عنـد  
العرب قد تأثر كثرياً مبجمل التحـوالت احلضـارية الـيت شـهدها الغـرب، فكـان اجلسـد العـريب واإلسـالمي 

 مــن األوقـات، فضــالً املعاصـر مـرتدداً بــني كثـري مــن املفـاهيم والقـيم الــيت وقفـت موقــف التنـاقض يف كثـري
إذ ُيالحــظ يف أثنــاء .عــن مفــاهيم أخــرى ولــدت مــع النمــو الثقــايف واحلضــاري للجســد العــريب اإلســالمي

دراسة الفكر العريب األثر الكبري لإلنتاج الغـريب سـواء ممـن كـان مـن املؤيـدين لألخـذ  بـالفكر الغـريب، أم 
، أو )نحالً أخالقيـاً وسـبباً يف االسـتعمارم(ممن وقف املوقف السلفي الرافض األخذ من الغرب بوصفه 

مـن تبيـان أمهيـة -يف حبـث اجلسـد–ممن وقف موقف اجلـامع بينهمـا، غـري أنـه يف مجيـع احلـاالت ال مفـر 
  .االعتماد على تأثري دراسات الغرب وثقافته

وهــي واحــدة مــن أهــم األســباب الــيت جتعــل البحــث يف احلقبــة التارخييــة الراهنــة مهمــة صــعبة،     
ًة أن وعي اجلسد يف اخلطاب العريب املعاصر غـري حمـدد املالمـح بسـبب قلـة الدراسـات مـن جهـة، خاص

وعدم وضوح هويتها من جهة أخرى، يضاف إىل ذلك عدم وجود منظومة معرفية واحدة جتمعها كمـا 
   .يف املنظومة الغربية
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" د والصــورة واملقــدس يف اإلســالماجلســ"انطلـق الباحــث املغــريب فريــد الزاهــي مــن اجلســد يف كتابيــه  
، يف حماولة للكشف عن عالئقه يف الثقافة العربية مـع الـذات ومـع اآلخـر، " النص واجلسد والتأويل" و

وهــو يبحــث يف طبيعــة اجلســد بوصــفه معطــى أوليــاً للوجــود البشــري ســابق علــى الــوعي الثقــايف والحقــاً 
دال حبيث ميكن عده عالمة من نوع خاص حتيط  كيان«عليه بفعل التاريخ والتجربة االجتماعية، فهو

  .1»به جمموعة من األنظمة السيميائية وخترتقها حمولة إياه إىل كيان تعبريي وتواصلي
فاجلسد كيان، ال فقط جسم يقوم بدور حيوي وظيفي لالستمرار يف احلياة فقط، بل هـو دال،   

بـدوره معطـى سوسـيوثقايف، لـذا يعـد اجلسـد وداللته تأيت من كونه جسداً يكتسي بثـوب، وهـذا األخـري 
خطاباً والثوب داًال، أما األنظمـة السـيميائية فهـي جمموعـة العالمـات واإلشـارات الدالـة املوحيـة املظهـرة 

باإلضـــــــــــافة إىل بعـــــــــــض األصـــــــــــوات )الكالميـــــــــــة(للخطـــــــــــاب اجلســـــــــــدي، وهـــــــــــي املنظومـــــــــــة القوليـــــــــــة 
ظومة اإلميائية املعتمدة على نظـرات العـني وتعـابري ، واملن...)كالتأوه،والتأفف،والضحك،والبكاء(املوحية

الوجه، واألخـرى احلركيـة،مجيع املنظومـات املـذكورة لغـات وهـي تتضـافر لتجعـل مـن اجلسـد كيانـاً موحيـاً 
إن عالمات اجلسد ودالالته هي دائمـاً يف وسـط ديـين وسوسـيوثقايف وأخالقـي، :لذا ميكن القول. معرباً 

  .عل منه ذاتاً مشخصة ضمن ذوات أخرىفهي تربط اجلسد مبحيطه، وجت
وهلـــذا حبـــث الزاهـــي يف عالمـــات اجلســـد ودالالتـــه مـــن خـــالل رمـــوز الثقافـــة العربيـــة اإلســـالمية     

النــوم، (اجلســد اليوميــة تبــالعودة لرتاثهــا الــديين واألديب والشــعري والصــويف، فضــًال عــن تفكيكــه لســلوكا
، تبيـني مالمـح الثقافـة ...)لصالة، التعبـد، العمـل، الراحـةالطعام والشراب، اللباس، النظافة والطهارة، ا

الشــعبية ويســتنطق املصــموت عنــه، فيظهــر حمتــوى الذهنيــة الــيت كونــت اجلســد العــريب واإلســالمي علــى 
  .هذا النحو

حيـق «فالزاهي يؤسس منهجاً لدراسة اجلسد عـرب كـل املعطيـات السـابقة، ويقـوم علـى فكـرة أنـه    
ادي واليـــومي واجلســـدي، أي مـــا نفـــاه علـــم االجتمـــاع التقليـــدي والوضـــعية مـــن للرمـــزي واملتخيـــل والعـــ

مملكتهــــا العاجيــــة، أن يكــــون موضــــوعاً للفكــــر والتحليــــل واملقاربــــة يف اتمــــع، ولــــيس فقــــط يف األدب 
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والشـــعر والتصـــوف كمــــا مينحهـــا مــــن األنثروبولوجيـــا الثقافيــــة والفلســـفية، أي مــــن كـــل ظــــل يعتـــرب غــــري 
اجلســــد "ســــتجالء كــــل مــــا أغفــــل عــــن اجلســــد ليؤســــس لدراســــات عربيــــة حــــول، فيحــــاول ا1»علمــــي

وهــي خطــوة . علــى حــد تعبــريه، ألنــه بقــي مهمشــاً وغائبــاً عــن الدراســات اإلنســانية اجلــادة"اإلســالمي
  .مهمة شبيهة خبطوة زيعور لبحث العلوم اإلنسانية يف املسكوت عنه

البــاحثني األوروبــني عــن معــىن اجلســد،  اســتند الزاهــي يف حبثــه ملفهــوم اجلســد إىل دراســات بعــض   
فـرأى أن صـفة اجلسـمية مشـرتكة . وميز الزاهي بني مفاهيم اجلسم واجلسد والبدن واجلسدية واجلسدانية

  .عند كل املوجودات، وهي مقرتنة باملعىن اللغوي للجسم
وحتدد ، أي اجلسد حاملا خيضع لقوانني وأعراف تنمط سلوكه 2»املؤسسة اجلسدية«أما البدن فهو

يشـكل الوحـدة األنطولوجيـة الـيت تسـم وجـود «أهدافه وهي متعلقة خبطاب اتمعات، أما اجلسد فهو 
ومن مثة فهو يشكل هدفية الوجود الذايت لإلنسان، هذا الطابع ال خيلو من عالقات . الكائن يف العامل

، 3».ات جديـــدةذات ميـــثم ثقـــايف ورمـــزي وتعبـــريي يعيـــد ـــا اجلســـد صـــياغة العـــامل، ومنحـــه خصوصـــي
هنـا تنـاول الزاهـي اجلسـد بوصـفه معطــى . ومعهـا ينـتج منظومـة قـيم ومعـايري الوجـود واألخــالق واجلمـال

  .أنطولوجياً أولياً للوجود اإلنساين
من هنا فإن البدن يشري عند الزاهي إىل معىن اجلسد عند ميشـال فوكـو، غـري أن الزاهـي قـد أخطـأ 

د ال ينفصل عن ثقافة حميطه االجتماعي والسياسـي،أي عـن سـلطة يف متييزه بني اجلسد والبدن، فاجلس
اخلطـــاب، ومل يقـــم الزاهـــي حـــداً فاصـــًال بـــني اجلســـد والـــوعي، واتفـــق مـــع بـــونيت يف أن كـــًال مـــن الـــوعي 
واجلسد متشاركان يف القول والفعل، ألن كل وعي هو وعي حنو موجود ما عرب اجلسد، وكل ذات هي 

ية يف حلظة أخرى، وكذلك بدنية يف حلظة أخـرى، وذلـك بـاختالف ذات جسمية يف حلظة ما، وجسد
  .املرجعية املنطور إليها منها، أي باختالف وضعيات اجلسد يف الوجود، وكأا حاالت للجسد
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لذا يرفض الزاهي النظر للوجـود اجلسـدي لإلنسـان بوصـفه متقطعـاً منفصـًال، فكـان ال يفصـل بـني 
اجلسد ووجوده اخلارجي مقابل حيوية وفاعلية الروح ووجودها  الوعي وجسده، كذلك يرفض فكرة آلية

) اجلسـد -الوعي(و)اجلسد -الروح(، و)اجلسد-النفس(اجلواين، ويرى أن جتاوز العقل البشري لثنائيات
هو حترير للجسد من موقعه على هامش الوجود والفكر الفلسفي، ونقلـه إىل قلـب مشـكالت الفلسـفة 

رة اهتمـام العلـوم اإلنسـانية واللسـانية، فصـار مـن املمكـن القـول أن هنـاك وقضاياها، وإدخاله ضمن دائ
فكراً للجسد، أو دراسات يف اجلسد، وهو ما مت عرب إجنازات العلـوم احليويـة وفلسـفات الـوعي والـذات 

  .يف القرن العشرين
 بـني اجلسـد الشخصـي أواجلسـد البـدين« إن دراسـات ريكـور يف اجلسـد الفـردي قـد أقامـت متييـزاً 

leibالعضوي  واجلسـدkorper  فاألول بوصفه مندجماً يف العامل، والثاين بوصـفه موضـوع العلـم التشـرحيي
، وهو التحليل ذاتـه الـذي وصـل إليـه بـونيت ومـارك ريشـر،ومنها توصـل الزاهـي 1»ومادة وجوده اإلنسان

املؤسســة "عيــة أي إىل أن اإلســالم قــد رســخ اجلســد عــرب ممارســاته اليوميــة، وضــمن إطــار الــنظم االجتما
أوالبـــدن ،يف حـــني أنـــه أغفـــل البحـــث يف اجلســـدانية، وهـــي النظريـــة يف اجلســـد الشخصـــي " االجتماعيـــة

الــذايت مــن موقــع وجــود الــذات املســتقل عــن أي مرجعيــة أخــرى كاملقــدس الــديين أواالجتماعي،وبــالنظر 
لشخصـية هـي مـن حتـدد منـط إىل اإلنسان ال على أنه جتٍل من جتليات اخللق اإلهلي، بل علـى أن ذاتـه ا

وجوده اجلسدي، فهوية الذات يف اإلسـالم حباجـة إىل سـند تسـتمد منـه ماهيتهـا، إال أن الزاهـي يسـوغ 
ليس فلسفة فينومينولوجية للذات،إضافة إىل أن الفكر الـديين يف صـورته التوحيديـة «ذلك بأن اإلسالم 

دة الفــــرد واملنظومــــة املرجعيــــة الــــيت تأســــس مل يعــــرف مفهــــوم الــــذات الــــذي يتــــأطر تارخييــــاً ومعرفيــــاً بــــوال
فاجلسد الشخصي غائب عن الوعي اإلسالمي بفعل إحالة الوجود إىل القدسـي الـذي يوحـد .2»عليها

هنــــا مــــرة أخــــرى يريــــد القــــول إن اجلســــد مســــتقل عــــن عمــــل . الــــذوات يف رؤيــــة واحــــدة ومصــــري واحــــد
  .   املؤسسة البدنية حسب توصيفه:املؤسسات، أي عن البدن
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ذا يرى الزاهـي أن اإلنسـان ال ميتلـك جسـداً هـو مـوطن هويتـه، يف حـني أن األصـح هـو القـول هك
إن اإلنســان يعــيش جســداً وهــو مــوطن هويتــه، فاجلســد لــيس موضــوعاً ُميَلــك، بــل هــو األســلوب الــذايت 

يوحد بني شكلني أو منطني مـن أمنـاط وجـوده،أي بـني «واجلسد حسب مني دوبريان. للوجود يف العامل
  .وهو أصالة وجودنا يف العامل. 1»ده ومظهره يف اجلسد الشخصيوجو 

وعلى هذا النحو يكون دوبريان هو مـن الفالسـفة الـذي أسسـوا لـوعي فينومينولـوجي مثـل مـا فعـل 
  . هوسرل وبونيت وهو ما حناه الزاهي يف الوعي العريب

  

اصــر النصــية والواقعيــة كمفهــوم جــامع للعن«فيشــري إليــه الزاهــي " اجلســد اإلســالمي"أمــا مفهــوم    
، أي 2»املتخيلــة والتارخييــة الــيت حــددا الثقافــة اإلســالمية يف ذاكرــا املكبوتــة والشــفوية بصــدد اجلســد

لكل ما أُلف وُشرعن وُمورس وقيل ومت تداوله يف احلكايا الشـعبية والنكتـة، وهلـذا يفصـل الزاهـي اجلسـد 
لسفي واألنثروبولوجي واالجتماعي والنفسي، غـري اإلسالمي عن اجلسد الغريب الذي أشبع بالبحث الف

يســـتقي أدواتـــه املنهجيـــة ومصـــطلحاته مـــن الفكـــر والنقـــد األديب -وهـــو الـــدارس يف فرنســـا -أن الزاهـــي
الفرنسيني، وينقلها إىل احلقل العريب ليستوضح املفهوم وتارخييته وعالقاته مع املفاهيم األخـرى كالـذات 

  .دائرة القدسي والالقدسيواآلخر، ويبني مكانة اجلسد يف 
ويبدو أن أبـواب القدسـي قـد أحكمـت أقفاهلـا عليـه تاركـة لـه مسـاحة مـن احلركـة ضـمن اـال     

 جلسـد مطلقـاً العنـان جلنـوح اخليـالالفقهي الشرعي، فما كان من األدب والشعر سوى أن رسـم صـور ا
خصوصــاً اجلســد األنثــوي، وهــو الشــعرية والنثريــة جلماليــات اجلســد و  ففحفــل الــرتاث العــريب باألوصــا

وصــف ملــيء بالرغبــات وكــل أشــكال احملظــورات الدينيــة واالجتماعيــة، ويعــد شــعر أيب نــواس واألعشــى 
وامـرئ القــيس وطرفـة بــن العبـد والــذبياين وكـذلك حكايــا ألـف ليلــة وليلـة، وأيضــاً كتـاب الــروض العــاطر 

خري دليل على االحتفـاء بنمـوذج اجلسـد  للنفزاوي، وما هو متناقل عرب الرتاث الشعيب الشفوي وغريهم
فالوصـف يبـدأ مـن «علـى صـور اجلسـد،  مالذكوري واألنثوي، وهم بذلك قـد أسـقطوا خيـاهلم وهوامـا
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إىل اجلسـد اهـول، مقـابالً بـني اجلسـد ) الوجـه(األعلى حنو األسـفل، أي مـن املكشـوف ومـوطن اهلويـة
لـذي يسـم املقارنـة التشـبيهية ومستحضـراً اجلسـد الغائـب مؤكداً هذا الطابع الرمـزي ا. والعناصر الطبيعية

،إن قــوة غيــاب 1»عــن النظــر عــرب نظــائره الطبيعيــة املاثلــة يف ذهــن املتلقــي والــيت حتظــى مبرجعيــة يف وعيــه
احلسي ومجالية حضوره قد نقلت اجلسد من حيز الوجود الواقعي إىل حيز الوجود الذهين والطبيعـي ممـا 

ورشـاقتها  عيون املرأة اجلميلة بعيون املهااجلميلة وأوصاف اجلسد فشبهت  قارب بني موجودات الكون
اخل، وعنـدما أصـبح اجلسـد غـري ُممتلـك بـالواقع اُمتلـك باخليـال ..بالغزال والفـرس، وكنيـت بالبـدر والـورد 

  .   والشعور مما جعل منه مفهوماً حامالً لدالالت الوصف 
مـن الواصـف إىل املوصـوف، علمـاً أن للقدسـي حضـور  وعرب اللغة الواصفة مير خطـاب الرغبـة    

يف لــذات اجلســد احلســية الــيت شــرعها اإلســالم مبــا يضــمن حيــاة مســتقرة متكــن املــرء مــن التفــرغ للعبــادة 
واإلميــان، وبــذلك يــؤثر القدســي يف الــدنيوي، ويصــبح اجلســد مرغوبــاً حمبوبــاً مباركــاً مــن القدســي، مثــل 

  .  ل على سبيل املثالجسد املرأة الولود والوجه اجلمي
ويــــــرى أن القدســــــي يســــــتمر ويتجــــــذر مــــــن خــــــالل ممارســــــات اجلســــــد اليــــــومي واالجتمــــــاعي     

، وهـو يف ذلـك )أوضاعه أثناء اجلمـاع والتبـول،واحليض والنفـاس وأسـاليب التطهـر (والشخصي احلميم 
ألمــر الــذي حيــاكي جســد النــيب ومــا أمــر بــه زوجاتــه، وهــذه الطقــوس ترســم تقنيــات اجلســد اإلســالمي ا

جســداً ثقافيــاً يســتجيب للمحــددات الثقافيــة اجلديــدة، وخيتلــف عــن اجلســد يف الثقافــات « جعــل منــه
، إذ جتعـــل منـــه هـــذه التقنيـــات جســـداً صـــاحلاً لكـــل األزمنـــة يف اتمعـــات الـــيت تســـري علـــى 2»األخـــرى

يتجـذر مـن خطاب الفقهي الشرعي،فيجتمع اجلزئي مع الكلـي ويرمسـان صـورة القدسـي الـذي يسـتمر و 
وليس الشكل الطقوسي والسياسي الـذي تأخـذه الظـاهرة اإلسـالمية، سـوى «خالل ممارسات اجلسد، 

إن جدليــة العالقــة بــني املتعــة واإلميــان هــي «، و3»تعبــري عــن تــدبري سياســي مــن النخبــة لدميومــة املقــدس
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هـره للعلـن، وهـو ، فاملقدس هو من منح اجلسد اجلميل مشـروعيته وأظ1»جدلية متعلقة باجلنس البشري
  .كذلك من أخفاه يف حالة الوقوف والصمت عن وصف اجلسد أو بعض أجزائه

إن حبـــث الزاهـــي يف اجلســـد اإلســـالمي بوصـــفه مفهومـــاً قـــاده إىل البحـــث يف عالقاتـــه بالـــذات     
ي واآلخر وعرب النص املنتج له، وقد يكون النص أدباً أو ديناً، وهو يعرب عن النموذج اجلمايل واألخالق

، وهـو مـا )أي منوذج اجلسد اجلميل واملَُ◌َشـتهى(للجسد، فبالغة النص األديب شكلت صورة للجسد 
النمــوذج اجلسـدي ببالغتــه تلــك، إىل جســد متخيل،متتلكــه الــذاكرة «ورثتـه الــذاكرة اإلنســانية، إذ حتــول 

 2»هوانية واجلماليــةاإلنســانية واللغــو والرغبــة، وتستحضــره املخيلــة لتعــيش فيــه باســتمرار اســتيهاماا الشــ
مـع العلــم أن املوصــوف قــد ســاهم يف إنتــاج جسـد الواصــف، ألن العالقــة بــني الواصــف واملوصــوف قــد 

  .3»اللغة من التواصل الشفوي إىل صورا املكتوبة«ظهرت عرب النص فانتقلت
اجلسد يعكس اللغة كما يعكس الواقعي اللسـاين، واجلسـد «تعكس اللغة مكبوت اجلسد، وكذلك

النص كل معطياته اإلدراكية بصفته منوذج الفعل التخيلي، فهو املنبع واملتلقي واملتوسـط يف إنتـاج يهب 
فـن الكتابـة احلكائيـة أو  رالعمل النصي حيث يصـبح لصـيق الوجـود، فيتـوارى اخليـال يف شـعور والشـعو 

ن متـع اجلسـد تظهـر ، إنه العالقـة بـني اللغـة واجلسـد كمـا أشـار إليهـا زيعـور، بـل إ4»الشعرية أو الفقهية
يف أسلوب الكتابة، وهو فن، ففن الكتابة لغة ترتجم رغبات اجلسد الدفينة املسكوت عنها والالمفكـر 
فيها، وتقوم بعملية إظهاره عـرب حماولـة إخفائـه بآليـات التحويـل واإلبـدال والتحـوير، ومتعـة الكتابـة هـي 

وهو ما يراه الناقد األديب حممد . التحررمن البهجة والسرور ما يعادل متعة أي فعل جسدي يتوق إىل 
الـــنص قـــد أصـــبح كاجلســـد حباجـــة إىل « نـــور الـــدين أفايـــة يف دراســـته لنصـــوص عبـــد الكبـــري اخلطيـــيب أن

، وهو ذاته ما دعا إليه زيعور حني نـادى 5»دراسات إنسانية تتساءل عن مدى حضوره وأسباب غيابه
  .واإلسالميبتأسيس دراسات إنسانية عربية حول اجلسد العريب 

                                                 
                                                    43ص،املرجع نفسه 1
  .87،ص مرجع سبق ذكره قدس يف اإلسالم،واملصورة وال،اجلسد الزاهي فريد 2
  .25،ص  مرجع سبق ذكره تأويل،والسد واجل، النص الزاهي فريد 3
 .20-19ص ،صفريد الزاهي ، النص واجلسد والتأويل   4
 .80 يف املرأة،الكتابة واهلامش،إفريقيا للنشر،بريوت،ص/،اهلوية واالختالفأفاية حممد نور الدين  5



81 
 

نضــت "زاغــر يف شــعر أيب نــواس صــوراً أدبيــة مجيلــة، ففــي قصــيدته ةرى نزيهــتــوحــول هــذه الفكــرة 

يقارب أيب نواس من خالهلا الالمرئي يف اجلسـد عـرب مرئيتـه، حـىت يصـعب الفصـل بـني  "عنها القميص
الــيت عــرب عنهــا احلســي واــرد يف صــورة اجلســد األنثــوي، فتظهــر أيروتيكــا اجلســد عــرب الصــورة اجلســدية 

  :خميال اجلسد،يقول
  نضت عنها القميص لصب ماٍء                    فورد وجهها فرط احلياء«      

  مبعتدل أرق من اهلواء    وقابلت النسيم و قد تعرت                               
  د يف إناءإىل ماء مع           ومدت راحة كاملاء منها                              
  على عجل إىل أخذ الرداء فلما أن قضت وطراً ومهت                             
  فغاب الصبح منها حتت ليٍل                         وظل املاء يقطر فوق ماء            
  1»كأحسن ما يكون من النساء  فسبحان اإلله وقد براها                            

األول حقيقـــي وهـــو جســـد املـــرأة الـــيت تســـتحم والثـــاين شـــعري بفعـــل :اعر بـــني جســـدينيقابـــل الشـــ
فلــم يعــد الوصــف احلركــي الــذي أقامــه أبــو النــواس حييلنــا «املخيــال الواصــف، مــاء ينســكب فــوق مــاء، 

، ومـن خـالل 2»على اجلسد الفيزيولوجي البحت،وإمنا هـو جسـد ملـيء باإلشـارات والرمـوز والـدالالت
جتـاوزت منظومـة اجلسـد «دث الشاعر عن الرغبة واألحـالم واملـوت والطبيعـة لـذلكالوصف اجلسدي حت

،فاجلســد خــرج مــن حــدود البيولوجيــا وامتــد يف العــامل، وُعــِربَ 3»الصــرف إىل منظومــة كونيــة أمشــل وأمســى
  .عنه على لسان الشاعر الواصف، وأصبح غنياً مليئاً بالرموز

ة اجلسدية اليت شكلها خيال الواصف ورغباته تنقـل اجلسـد مـن جسـد واقعـي إىل جسـد إذن الصور     
شخصي يعيش يف املخيال، إذ أعيدت صياغته وفقاً للذات الواصفة، فأصبح جسـد املوصـوف جسـداً 
ألجل اآلخر ومل يعد على حالته األوىل بل امتلكته اللغة واخليال، فما كان مرئياً أصـبح المرئيـاً بعـد أن 
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، فقــد امتــازت 1بــاحلواس وعــن طريــق اإلدراك احلســي، وهــذه الفكــرة قدميــة قــدم فنــون األدب العــريب مــر
الصورة اجلسدية يف الشعر اجلاهلي بالتنوع واجلرأة يف الوصف فكان الواصف يبدع وهو ينحت اجلسـد 

اللغـة والصـورة  همبحض ما متتلكـ« حنتاً ملوناً بألوان اجلمال واملتعة، وإن كان وصف اجلسد حسياً فإنه 
ومـــىت مـــا مـــس الوصـــف . يكـــف عـــن أن يكـــون جســـداً واقعيـــاً ليغـــدو جســـداً ثقافيـــاً يف الدرجـــة األوىل

اجلسد، فإنه يتعامل معه انطالقاً من خمزونه الفكـري وذاكـرة اللغـة وقيمهـا وأخالقهـا، وأيضـاً مـن خـالل 
وحميطــه ويتجــرد عنــه فريتــبط  ، فينعــزل اجلســد عــن واقعــه2»املمكنــات البالغيــة الــيت تســجنه يف الصــورة

بالصــورة الذهنيــة عــن طريــق اخليــال ،ويتشــكل مــن جديــد باســتعمال اللغــة، فهــو حضــور دال، والعــامل 
وـذا ينتقـل مـن . فيه وبإعطائه كل املعاين عرب لغـات اجلسـد العديـدة نيتحول إىل معىن بتوسط اإلنسا

اجلســـــد (لغـــــوي خـــــاص بالشـــــخص  إىل وجـــــود ذايت ) اجلســـــد املوضـــــوعي(وجـــــوده املوضـــــوعي الـــــواقعي
فاجلسد موجود يف العامل وهو عندما يبدع فإنـه يبـدع بعناصـر أساسـية ال ).اجلسد الشخصي(أو )الذايت

  :بد من توافرها،وهي 
 .املبدع بوصفه ذاتا ترى وتشعر وتتلقى صور الوجود تعيش جسداً خاصاً 

بدع أو اإلنتاج عرب اللغة 
ُ
 الفن امل

  .ة املبدع والطرف اآلخر يف العمل اإلبداعياآلخر املتلقي بوصفه مرآ
جســداً ذاتيــاً بعــد أن دلــل علــى عالمــة -أي جســد املوصــوف-لقــد أصــبح اجلســد املوضــوعي    

وجــوده بوصــفه مظهــراً للــذات، فهــو دال علــى وجــوده، وهــو داٌل لآلخــر بتعبرييتــه وبطبيعــة وجــوده مــع 
ش الصـورة اخلارجيـة بوصـفها صـورة مكتملـة ،ميكـن للمـرء أن يعـي نفحـني يتعلـق األمـر بـاآلخري«اآلخر،

وائية، وكأن ما ينقص صورة الذات يوجد يف اآلخر واكتمال صورته املدركة، فاآلخر ال يعـيش إال يف 
فكــأن اجلســد خياطــب اآلخــرين يف عالقاتــه ــم ،فهــو يرســل ويســتقبل . 3»اآلخــر، ومثــة تكمــن واقعيتــه

                                                 
" نواس،وكتاب  أيبالعريب، انظر أشعار امرؤ القيس و يروتيك نصيبًا كبريًا يف الرتاث واألسد اإلنسان،و للغزل حيفل تاريخ العرب بكتابات تصف ج  1
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ري مكتمل من دون آخر، فالصـورة اجلسـدية هـي ذلـك إشارات ،هلذا يصبح الوجود الفردي لإلنسان غ
الفهم لألنا عرب الوجود اجلسدي نتيجة لعالقة األنا باآلخر بوصفه معطى حياتياً واقعياً، وعرب خطـاب 

  . اآلخر بوصفه معطى ذهنياً ولغوياً 
جــدير بالــذكر أن الفكــر اإلغريقــي قــد رتــب أســاطري املــديح للجســد اجلميــل والبطــل، لكــن الفكــر 

. عريب القدمي واملعاصر قد امتاز بغناه وجرأته يف تصوير اجلسد، وإضفاء اخليـال علـى أشـكاله وحاالتـهال
عنـد اآلخـر، وبـإدراك األنـا لصـورته الالمرئيـة عنـد اآلخـر  اوبالذات الواصـفة أصـبح اجلسـد الـذايت المرئيـ

آلخـر تصـوراً جديـداً عـن ذاتـه فإنه ينتقل مـن جمالـه املرئـي إىل جمالـه الالمرئـي، ويتكـون لكـل مـن األنـا وا
وجسده ،وعلى هذا النحو تتعدد الصور اجلسدية حيال اجلسد الواحد،وختتلف وتتنوع حيال األجساد  

  .كما يشكل املستوى املعريف والثقايف لإلنسان واتمع عامالً يرسم مناذج الصور اجلسدية.كافة
 1»يف ذاتـه إىل اجلسـد مـن أجـل اآلخـرال بد من االنتقـال مـن اجلسـد «من هنا رأي الزاهي أنه    

فإن كل سارتر والزاهي قـد أكـدا االنتقـال مـن الوجـود يف ذاتـه إىل الوجـود ألجـل اآلخـر فإمـا خيتلفـان 
  .يف مضمون االنتقال

فـالوجود يف ذاتـه عنـد سـارتر قـوي وصـلب وجامـد ومكتمـل، واألنـا حيـاول دائمـاً البقـاء يف هــذا    
  .ة له يف حال االنتقال ملستوى آخراملستوى من الوجود، والعود

يف حـني يــرى الزاهــي أن الوجــود ال يكتمـل إذا مــا بقــي حبــيس الـذات، بــل عليــه تكــوين تصــور    
أكمــل عنــه، أي أن ينقــل وجــوده لآلخــر، مــن هنــا يلتقــي الزاهــي ومارســيل وبــونيت حتديــداً بفكــرة وجــود 

وتقبــل مــا يصــدر عنــه، فيحضــر اجلســد  نســيج أنطولــوجي جيمــع اآلخــر باألنــا، ويف حالــة انفتــاح عليــه
بصــفته عــيش الــذات يف العــامل، بفعــل داخليــة املشــاركة بــني الــوعي واجلســد ،فكــل وعــي هــو توجــه حنــو 

، بلـى علـى 2»فاجلسـد لـيس املوضـوع السـليب لـوعي نشـيط يفعـل فيـه مـن خارجـه«موضوع عرب اجلسـد،
المح صورة اجلسد الشخصـي الـذايت العكس إن عالقة اجلسد بالوعي هي عالقة جوانية وا تكتمل م

ومـن خـالل . أمام اجلسد الشخصـي الغـريي، وهـذا القصـدية للـوعي حتـرك األجسـاد عـرب الـزمن واملكـان
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هــذا الــرتابط بــني اجلســد واحلاضــر واملقصــدية الــيت حتــرك تواشــجه بالعــامل هــو مــا جيعــل اجلســد يســتنبط «
ويل الـذي ينسـق بـني مكونـات اجلسـد صورته من خالل ما يسمى خطاطـة اجلسـد، بوصـفه  الـوعي األ

فجســدي هــو هــذه األداة الدالــة «، ألنــه وكمــا يــرى مريلــو بــونيت أن اجلســد غــري منعــزل 1»ويوجــه فعلهــا
ففيه نـتعلم معرفـة عقـدة الوجـود . اليت تتصرف بوصفها وظيفة عامة، ومع ذلك توجد وتتعرض للمرض

  .2»هذه، وهذه املاهية اليت جندها عموماً يف اإلدراك
وحتديـــًد إدراك -لكــن يف اجلهــة املقابلــة يتفــق الزاهــي وبــونيت يف أن اإلدراك لــن يكــون مكــتمال    

وهلـــذا حيتـــاج «،تألنـــه يـــتم مـــن خـــالل اجلســـد ذاتـــه وبـــاالنطالق مـــن اإل حساســـا -اإلنســـان جلســـده
اإلنسان إىل جسد موضوعي  مستقل يف جسده حـىت يسـتطيع إدراك جسـده الـذايت وهـي املفارقـة الـيت 

،وهو بـذلك يشـري إىل أن اجلسـد هـو املعطـى األوىل الـذي منـه 3»من يف عدم تطابق الفكر واإلدراكتك
، فاحلــدود تُلغــى بــني اجلســد والعــامل بوصــفهما ةمــن طبيعتــه البديهيــ تنطــل إىل العــامل، وال ميكــن اإلفــال

  .واآلخر من نسيج واحد هو األصل يف كل وجود، وهو السبب الذي يفسر تبادل األدوار بني األنا
ومبا أن األنا ال يدرك اآلخر إال من خالل احلس، فإن ممانعة اآلخر إلدراكه مـن قبـل األنـا هـي    

حماولــة إلخفــاء ذاته،ورغبتــه يف تكــوين صــورة عــن ذاتــه لألنــا كمــا يريــدها اآلخــر ال علــى حنــو مــا يريــد 
عي يســـعى إلدراك الوجـــود األنا،وهـــذا األمـــر أيضـــاً قـــد يعيـــق تطـــابق الفكـــر واإلدراك، ألن الفكـــر والـــو 

  .اخلاص والعام على حنو ما هو موجود
قــد يكــون لالهتمــام الــذي أبــداه العــرب جبمــال اجلســد أثــراً يف تواصــل الــدنيوي مــع املقــدس عــرب       

 ظافتــه، ســواء كــان للرجــل أو للمــرأةالــديين، األمــر الــذي بــدا يف العنايــة جبمــال اجلســد وزينتــه وعطــره ون
  .د جسداً غريياً ألجل اآلخر وهو ما جعل من اجلس

                                                 
  ،املأخوذ من كتاب27تأويل، صوالسد واجلنقال عن النص   1
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فــإذا كــان هــذا اآلخــر هــو اهللا، كمــا يف الصــالة وطقــوس احلــج فإنــه جيــب علــى اجلســد أن يكــون 
، وحالـــة التطهـــر جتعـــل )اخل...الشـــعر،األظافر، البـــول، احليض،الرائحـــة الكريهـــة(طـــاهراً مـــن كـــل دناســـة 

  .من يسودها إجالل هللاجلسد مجيالً والئقاً وترمز إىل عالقة مجالية بني اهللا واملؤ 
أما إذا كان اآلخر هو زوج فعلى املرأة أن تم بزينتها وتتفنن بأساليب جتملهـا، وعليهـا أن حتـافظ 

  . على حضورها اجلميل الذي يبعث الشعور بالراحة واهلدوء للزوج
دها وخيتلف األمر فيما لو كان اآلخر هو رجالً غريبـاً فعلـى املـرأة أن حتجـب زينتهـا و مجـال جسـ 

  .عنه خوفاً من الفتنة
العالقــة بـني اجلمــال والفتنـة حتــول اجلسـد إىل رأمســال رمـزي لــه « ويف هـذا السـياق يــرى الباحـث أن

تـأثريه و فعلـه يف العالقـات اإلنسـانية ممــا جعـل النصـوص الدينيـة اإلســالمية حتـذر مـن فتنـة النســاء، ويف 
، وبـاملوازاة مـع احلضـور األخالقـي للعالقـة 1» اآلن نفسه تعمل على إدماج اجلمال يف املؤسسة الزوجية

فيتأســس اجلميـــل باالســتناد إىل اخللقــي ومهـــا يســتمدان مشــروعية الوجـــود والفعــل مــن خـــالل . الزوجيــة
  . املؤسسة الدينية اليت تكفل استمرار حضور القدسي

 غـــري أن اإلســـالم مل يهمـــل حضـــور اجلميـــل يف العالقـــات االجتماعيـــة، وقـــد كثـــرت األحاديـــث  
وال  ته، بل وأيضـاً يف األمـاكن العامـةالنبوية عن احلضور الالئق للشخص أمام اآلخرين ليس فقط يف بي

يعذر الفقري فيما لو حضر يف ثوب وسخ ورائحة منفرة،بل على اإلنسان أن حيضر بوجه حسن وثـوب 
  .نظيف ورائحة طيبة

الــروح، وهــو دعــوة لتقبــل اآلخــر ويعــد الوجــه اجلميــل والبشــوش عالمــة اجلمــال اإلنســاين فهــو مــرآة 
ومبـــا أن الوجـــه تعبـــريي فـــإن الرغبـــات تنطبـــع عليـــه وتظهـــر يف حركاتـــه «والتواصـــل معه،وتأكيـــد ذاتيتـــه، 

، فالغوايــة 2»وســكناته علــى حنــٍو يكــون إىل جانــب اخلطــاب اللغــوي خطابــاً مــن نــوع ســيميائي مــواز لــه
ا القدسـي عـن إظهـار اجلسـد تظهـر قـوة هي خطاب سـيميائي، ويف اتمعـات اإلسـالمية الـيت ينهـى ـ

احلضــور الســيميائي للوجــه والعينــني حتديــداً،فالعني تتلقــى صــور العــامل اخلــارجي وتبثهــا للــداخل ،وتنقــل 
                                                 

 .102،ص  مرجع سبق ذكره قدس،واملصورة والاجلسد الزاهي ،  فريد 1
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الداخل إىل اآلخر، لذا هلا مهمة اللغـة املنطوقـة، بـل هـي األقـوى يف اخلطـاب السـيميائي التعبريي،ألـا 
ه قــد يتخــذ طابعــاً يتجــاوز بكثــري هــذا الطــابع التواصــلي ليغــدو فالوجــ«تقــول مــا ال ميكــن قولــه، ولــذلك 

، ميــارس خطابــه علــى رغــم حالــة احلظــر واملنــع املقيــدة لــه، علمــاً أنــه لــوال وجــود احملظــورات ملــا 1»فلســفياً 
  . واإلخفاء عرضاً أو مباشرةً  رشكل الوجه خطابه، فهو ميارس لعبة الظهو 

الوجــه والعينــني إىل جســد كامــل،ويتم اختــزال هـــذا « ولوبلعبــة اإلغــواء وخاصــًة عنــد املــرأة يتحـــ  
بتلقيـــه وإرســـاله لإلميـــاءات 2.»األخـــري يف الوجـــه ليـــتم بـــذلك حتويلـــه إىل مشـــهد دائـــم للتواصـــل الغـــوائي

اخلطــاب الغـــوائي للجســـد عـــرب العامـــل "واإلشــارات مـــن أجزائـــه املوحيـــة بكّليتــه، وهـــو مـــا أمســـاه الزاهـــي 
  ".الشبقي

يــة اجلســد علــى رغــم أن ســياق نصــه يــدور يف فلــك األنثــوي، هلــذا اقرتنــت والزاهــي يبحــث يف غوا
وإن هذه الغواية ملهمة عـدد كبـري مـن النصـوص اإلبداعيـة العربيـة الـيت أسـهمت . الغواية باملرأة الصامتة

مما أكسب اجلسد مفهوماً فلسـفياً باالسـتناد إىل املعطـى الثقـايف واالجتمـاعي ". ختيلية اجلسد" أيضاً يف
  . ديينوال

شــــذرية اإلدراك «إن التحليــــل الفينومينولــــوجي للمظهــــر اجلمــــايل اجلســــدي يف اإلســــالم يظهــــر أن 
. 3»الذايت للجسد تتحول إىل صورة مكتملة إذا مت االنتقال من مقولة الذات أو األنا إىل مقولـة اآلخـر

يت الفردي من األنـا إىل وهذا ما رآه بونيت فالعني ال تتوقف عن استقبال صور العامل، ونقل الوجود الذا
  .أن يتحرر من عني اآلخر هاآلخر، فاألنا ال يعيش منعزالً عن اآلخر وال ميكن

إن اجلمال يف اإلسالم مل يتوقف عند املستوى احلسي للجسد بل تعداه إىل املستوى ارد، فُحـرم 
ا يف الصورة اردة، وكما التصوير املباشر للقدسي واُسُتعيض عنه بالتصوير احملض وبالتعبري الرمزي، كم

  .يف مجاليات اخلط العريب وفنون الزخرفة واملوسيقا

                                                 
 104،ص املرجع نفسه 1
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لقـــد حرمـــت الصـــورة الرتباطهـــا بالغوايـــة والتجســـيد، غـــري أن الصـــورة ظهـــرت ظهـــوراً جديـــداً عـــرب  
الصـــورة البالغيـــة والشـــعرية والذهنيـــة حمملـــة مبعـــاين الصـــورة املباشـــرة للجســـد العـــاري أو صـــور القدســـي 

فاللغـة العربيـة يف مجالياـا التصـويرية قـد «ورة املكتوبة عرب فنون اخلط جسدها اخلاص ـا، فأصبح للص
صـــاحبت هـــذا التطـــور العـــام لفـــن اخلـــط العـــريب الـــذي كـــان أيضـــاً شـــكًال مـــن أشـــكال توســـع الفنـــون 

ولــو (الزخرفيــة، وكــأن اخلــط قــد غــامر وأغــرق يف التصــوير ليثبــت إمكانيــة الرســم اخلطــي علــى االســتقالل
وهــذا ال ينـــايف  1»عــن ســلطة الصــوت واملعـــىن وليضــاهي بفتنتــه تلــك فتنـــة الصــورة التجســيمية) النســيب

  .قدسية الكوين، بل على العكس يدخل ضمن النسق التعبريي عن احلسي املباشر والقدسي املنزه
فـــإن كانـــت الصـــورة املباشـــرة ترمـــز للمحـــرم أو للمقـــدس؛ فإنـــه ال يلبـــث أن يتحـــول االهتمـــام عـــن  

عـــىن الــــديين إىل الشـــيء املصــــور ،فُيهمـــل األصــــل وحيـــافظ علــــى النســـخة املصــــورة ،الـــيت هــــي حماكــــاة امل
  .للقدسي
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  :خاتمة

  :هكذا ميكن إجياز أفكار الزاهي على النحو التايل
 

  المقدس  اللغة  الجسد  

ُمؤسس   الخطاب
ومسكوت عنه 

  )البدن(

أسلوب معرب 
بالداللة وحتاكي 

  اجلسد

يرتاوح بني 
املمنوع املسموح 

  به

حسي وخيايل   الجمال
وجمرد وضمن 
  دائرة القدسي

  اجلالل  ذوقي وزخريف

مقرتنة بالكون   المرأة
مشتهاة، وخيشى 

  من فتنتها

غنية مبفردات 
الوصف ومعاين 

  اجلمال

وسيلة تساعد 
على التفرغ 
  للمقدس 

وقد تقرب من 
املدنس لذا جيب 

  احلذر منها

  سيميائية تعرب   الصورة
  )وآخر أنا(

فتنة (جتريدية
  )مقدسة

  الكوين اخلالق

  
  
  
  



 

 

 .الجسد بين الشرق والغرب:الفصل الثاني

 
  

وهو ا ما هو، مث سائر األبعاد املفروضة فيه تبني اياته أيضاً وأشكاله وأوضاعه أمور ليست مقومة  اجلوهر الذي كذا صورته،«:اجلسد   
  »شيء منها أو بعضهاله،بل هي تابعة جلوهره، رمبا لزم بعض األجسام شيء منها أو كلها، ورمبا مل يلزم بعض األجسام 

 اإللهيات/ابن سينا،الشفاء                                           

 
  

أيها املستهزؤون باجلسد إن ذاتكم نفسها تريد أن متوت وقد حتولت عن احلياة ألا عجزت عن القيام مبا كانت تطمح إليه وما "  
ذي أقصى رغباا ولقد مضى زمن حتقيق هذه الرغبة لذلك تطمح ذاتكم إىل الزوال أن هذا العجز قد ولد فيكم النقم على احلياة واألرض وهاهي 

  " وة حلظاتكم املنجرفة دون أن تعلمواتتجلى يف شه
  

 هكذا تكلم زرادشت  Nietzsche  نيتشه                                             

   



 

42 
 

 :تمهيد

لقد كان إهتمام احلضارة العربية اإلسالمية باجلسد واضحا ،فتباينت الطروحات اإلشكالية      
بية ،لقد تنوعت اإلشكالية من حمرر للجسد من حول املوضوع من مبدع اىل متأثر باحلضارة الغر 

براثني التدنيس و انتزاع القدسية عنه ووضعه يف موضعه الطبيعي الفاعل مثله مثل النفس اىل متأثر 
بالفكر الغريب املتنوع الطروحات، املتقلب بني املدنس الساخط عليه اىل املقدس الذي على به عن 

  . رتنيالنفس، فحدث تأثر و تأثري بني احلضا
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  :الثقافة العربية اإلسالمية :المبحث األول

لعل سكوت النص القرآين عن الروح وإرجاع أمر ماهيتها هللا خدم اجلسد كثريا فقد وجه    
الفكر اإلسالمي اهتماماته صوب اجلسد باعتباره املقابل الضدي للروح ولعل عقدة الثنائيات اليت 
سيطرت على الفكر اإلنساين الزمت حىت الفكر اإلسالمي فكانت هي البديل عن الروح يف هذا 

 .رغم ذكرها مرتبة عن الروح الصراع

لعل متثالت اجلسد يف هذه الثقافة تكمن يف قصة اخللق والتكوين اإلنساين وعملية   
اكتساب اجلسد اإلنساين فقد خلق اهللا اإلنسان من طني مأخوذة من تربة األرض احلمراء 

الكون من وهكذا يتلبس اجلسد ب. 1"إني خالق بشرا من طين: "والسوداء والبيضاء يقول تعاىل
جهة الطبيعة املادية وخيضع لقدر األشياء ويتأثر بالتفاعل املوجود بني مكوناته الطبيعية ويف هذا 

خلق اهللا تعالى  : "يقول فيه" ص"الباب يورد جالل الدين السيوطي حديثا للرسول الكرمي 

ا أو  اإلنسان من الماء والطين والنار والريح أما إذا كثر الماء فيكون حافظا أو عالم

فقيها أو كريما وأما إذا كثر الطين فيكون سفـاكا خبيثا مفـلسا في الدنيا واآلخرة  

ومن هذا التأثر  2"وأما إذا كثر النار فيكون ظالما وأما إذا كثر الريح فيكون كذابا
  ال يصبح اجلسد جمرد جسم جامد وغافل وإمنا يصري متحركا وفاعال وذوا إرادة 

ألزمه الشرع يف مسالة الروح إال أن االنفتاح الذي حدث  رغم التوقيف عن البحث الذي
للمجتمع اإلسالمي على ثقافات الشعوب األخرى حفزه إىل االهتمام بالنفس اليت ما يشملها 
التوقيف وجعلها يف مرتبة الروح عن الثقافات األخرى والنفس عند اغلب املسلمني اصطالحا هي 

أجسام الشياطني واجلن واملالئكة اليت ال تقع حتت جسم لطيف ذو طول وعرض وعمق أمثلة مثل 
حاسة من حواسنا وذا يصبح اختالف النفس واجلسد ويشكال مادة وصورة الوحدة وال تقبل 

  .التجزيء

                                                 
  71اآلية سورة ص، 1
 3جالل الدين السيوطي،الرمحة يف الطب و احلكمة،دار الكتاب،الدار البيضاء،ص 2
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تضطلع النفس يف هذه الوحدة بدور تنهيل اجلسد وحتريك اآللة ومن خالل هذا التوحد   
ال يرى وجودا هلذه النفس أو الروح غري اجلسد  انقسم املنشغلول ذه املسالة إىل جزئني فريق

ويقولون لسنا نعقل غري اجلسد الطويل العريض العميق الذي نراه ونشاهده والنفس ليس إال هذا 
اجلسد بعينه ليس إال والقسم األخر يفصلون بني النفس واجلسد وحىت بني الروح والنفس وجعلوا 

وىل الهويته نورانية تنزع إىل كل ما هو أرقي وأمسى األ: اجلسد ذا كيانا كسوال تتوزعه طاقتان
والثانية نارية تنجذب إىل األسفل حيث تكمن سعادا يف التدمري والتمتع بالشهوات واإلغراق 

  .فيها
لقد رخص مجهور املسلمني الصراع القدمي بني النفس والروح ومل يقتنعوا بالرتابطية املوجود    

بيا وجمال هلذا الصراع فهو يتأثر بانفعاالت الروح وال يؤثر فيها بل بينهما وجعلوا اجلسد شيئا سل
  . أكدوا على أن اجلسد يؤثر قدر تأثره بالروح

مل يشغل املتكلمون الكالم عن الصراعات السياسية واالجتماعية اليت دارت رحاها غداة موت 
جمال اهتمامه يف الظاهر إذ استحال الصراع املذهيب سجاال عقائديا صرفا ال يتعدى " ص"الرسول 

التسليم باآليات القرآنية احملكمة ومساءلة املتشاة منها وقد فطر أهل النظر هذه الرابطة الوثيقة 
الناسجة بني الشقاق السياسي والتناظر املعريف الكالمي وحدسوا إىل العالقة السببية املوجودة بني 

اخلالف وبؤرة التباين ويف خضم جدال  مصدر: فرقة املسلمني وبني فهمهم لآليات املتشاة
اخنرط املتكلمون يف نقاش ميتافيزيقي حول طبيعة الذات اإلهلية وسبل , القدسي والدنيوي هذا

  .بإعمال العقل وتعطيله وبتأويل النصوص أو توقيفه: إدراكها
ذاتا : وجل فكيف ينصب اجلسد إذن معيار للمطابقة والتشابه أو املفارقة والتعايل يف تصور اهللا عز

  وصفات وأفعاال ؟
وهل قدم التأمل النظري أجوبة شافية حتصن املفكر اإلسالمي من حتمية السقوط يف املقارنة 

  1والتجسيم يف فهمه لإلهليات؟

                                                 
  24،ص2004و الغرب، منشورا ت الزمن، الرباط،س  هشام العلوي، اجلسد بني الشرق 1
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  :الشهرستانييقول 
اعلم أن مجاعة كثرية من السلف كانوا يثبتون هللا تعاىل صفات أزلية من العلم والقدرة "

سمع والبصر والكالم واجلالل واإلكرام واجلود واإلنعام والعزة والعظمة وال يفرقون واحلياة واإلدارة وال
بني صفات الذات وصفات الفعل بل يسوقون الكالم سوقا واحدا وكذلك يثبتون صفات جربية 

هذه الصفات قد وردت يف الشرع فنسميها : مثل اليدين والوجه وال يؤولون ذلك إال أم يقولون
  1"...صفات جربية

والواقع أن العلماء واألئمة وهم يرومون الدفاع عن الدين والرد على حتديات منكريه حتريوا يف 
ليس كمثله "شأن املفارقة الصادرة عن النصوص القرآنية نفسها فهي من جهة تقول بان اهللا

ومن جهة أخرى تتحدث عنه بأوصاف وأفعال  3"وهو يدرك األبصار التدركه األبصار،"،2"شيء
مما احدث توترا يف بنية  مستمدة من قاموس البشر وأحكام اإلنسان املرتتبة عن تقدير احلواس

وهكذا فضلت  استقبال تلك النصوص وتعددا يف مستوى تلقي مضامينها عرب تعارض ألفاظها
مة بتجنب اخلوض يف مجاعة من أصحاب احلديث ومن درج على مناهجهم سلك طريق السال

املسالة مجلة وتفصيال واعرضوا عن تفسري تلك اآليات جلهلهم معىن اللفظ الوارد فيها إذ نزل 
نؤمن مبا ورد يف الكتاب والسنة وال :التكليف باالعتقاد بان اهللا ليس كمثله شيء وكفى فقالوا

ملخلوقات وان كل ما متثل نتعرض للتأويل بعد أن نعلم قطعا أن اهللا عز وجل ال يشبهه شيئا من ا
من حرك يده عند قراءته : يف الوهم فانه خالقه ومقدره وكانوا حيرتزون عن التشبيه إىل غاية أن قالوا

وجب " قلب املؤمن بني إصبعني من أصابع الرمحن"أو أشار بإصبعيه عند روايته " خلقت بيدي"
  .قطع يده وقلع إصبعه

سلم احملافظ من الوقوع يف جسدنة الذات اإلهلية غري أن هذا املوقف الذي يضمر خوف امل
وأنسنة الصفات املميزة هلا واألفعال الصادرة عنها مل مينع فرقا كالمية أخرى من سلك طرق وعرة 
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وشائكة ينتظمها مبدأ قياس الغائب على الشاهد الذي خيضع اهللا لقوانني العامل ويؤسس اجلسد 
  1).اهللا(ية مرجعا أصليا للمقارنة املفضية ملعرفة الغائب يف أبعاده الفيزيقية  والثقاف) الشاهد(

جسم والشبح وال جثة وال صورة وال حلم وال دم وال "صحيح أن املعتزلة نفوا أن يكون اهللا 
وذلك ألم رفضوا إجراء اللفظ على ظاهره فاحتجوا بالتأويل الذي يطابق مقتضى ..." شخص

ال يشبهه شيء منها لكن إقرارهم بتعطيل الصفات مل  العقل يف كونه تعاىل منزها عن خملوقاته
يضعهم خارج إطار املقارنة كما مل يغنهم عن صورة اإلحالة على اجلسد اإلنساين وان اقتصرت 

مبا أم  2"مبشبهة األفعال"املعتزلة  الشهرستاني على متثل سلوكه الثقايف وفعله الرمزي من مثة نعت
إلرادة والعلم واحلياة والسمع والبصر والكالم ويوافقون يف اآلن ينكرون صفات املعاين كالقدرة وا

نفسه على اتصافه تعاىل بأحكامها املعنوية وهي كونه تعاىل قادرا ومريدا وعاملا وحيا ومسيعا وبصريا 
  .ومتكلما وقالوا جيب أن تكون هذه األحكام واجبة لذاته تعاىل 

وفيق بني احلكمة والشريعة والبحث يف قضايا مها لقد انشغل حقيقة الفالسفة املسلمني بالت    
  .املشرتكة اليت جتعل األلفة حاصلة بينهما ومتنح شرعية التفلسف اليت حّرمها أصحاب النقل

برغم التأثر الواضح الذي نلمسه عند دراستنا للفلسفة اإلسالمية بأرباب الفلسفة اليونانية      
نلمس الكثري من التباين يف بعض القضايا نظرا الختالف أمثال سقراط وأفالطون وأرسطو لكننا 

عقيدة كل من الطرفني لكن وبالرغم من هذا نلمس التأثر الكبري و بشكل واضح يف مسالة الروح 
واجلسد وخاصة األطروحة األفالطونية منها واليت حقرت اجلسد وعلت من شان الروح وجعلت 

ة اإلسالم اإلفالت من الشرع الذي جعل اجلسد فكيف استطاع فالسف اجلسد سجنا هلذه الروح،
والروح متماثلتان يف املرتبة وهذا ما جعل العدائية تكرب جتاه الفالسفة وخاصة من طرف الغزايل 
الذي مل يتحرز من تكفري الفالسفة يف ثالثة مسائل إحداها إنكار بعث األجساد وحشرها وان 

  .اهللا حيشر األرواح فقط 
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السفة املسلمون هلذه القضية موحدة تقريبا نأخذ منوذجا متمثال يف لقد كانت نظرت الف  
احد أهم أقطاب الفلسفة اإلسالمية ابن سينا الذي درج على النهج الذي اختطته امليتافيزيقا 
اليونانية حينما استنعت منظورها للعامل يف ضوء تبنيه لقاعدة القسمة بني السماء واألرض وبني 

احلسي وارد وبني املطلق والزائل ومبا أن اإلنسان هو الكائن الوحيد الذي املهاوي والعرضي وبني 
يستطيع من خالل تعطله مبزاوجة ويف تركيبة عجيبة بني طريف تلك القسمة من خالل روحه من 

  .جهة وجسده من جهة ثانية 
يف  فنظريتـــه يف الوجـــود ال ختتلـــف مبـــدئياً عـــن نظريـــة أرســـطو ،أرســـطوبفلســـفة ابـــن ســـينا تــأثر 

وعنــد حبثــه يف اجلــوهر . فقــد قســم ابــن ســينا اجلــوهر إىل جــوهرين جســماين و غــري جســماين.الوجــود
اجلـــوهر «:اجلســماين يشـــري إىل اتصــاف اجلســـم بأبعــاد الطـــول والعـــرض والعمــق ويعـــرف اجلســم بأنـــه

وضـاعه الذي كذا صورته،وهو ا ما هو،مث سائر األبعاد املفروضة فيه تبني اياتـه أيضـاً وأشـكاله وأ
بل هي تابعة جلـوهره، رمبـا لـزم بعـض األجسـام شـيء منهـا أو كلهـا، ورمبـا مل  أمور ليست مقومة له،

  .1»يلزم بعض األجسام شيء منها أو بعضها
وأعراضـه ال جوهريـة،وأبعاده متناهيـة أي  إن جوهر اجلوهر اجلسماين هو صورته الـيت ـا قوامـه،

سام حباجتها لألعراض كـاخلط املسـتقيم الـذي حيتـاج إىل حمدودة،وكلها تابعة للجوهر، وختتلف األج
،والنطفة حسب ابـن سـينا ال ...االمتداد، واجلسم اإلنساين الذي حيتاج إىل الطول والعرض والعمق

  .حتتاج إىل أي عرض رمبا ألا غري مرئية
إمـــا جســـماً وإمـــا مفارقـــاً للجسم،والقســـم :أمـــا اجلـــوهر غـــري اجلســـمي فهـــو ينقســـم إىل قســـمني

جلسمي إما أن يكون صورة اجلسم و إما أن يكون مادته،أما اجلـزء املفـارق للجسـم فإمـا أن يكـون ا
إن «:ذلك بقولـه ابن سينا،ويشرح 2*نفساً حترك اجلسم وإما أن يكون بريئاً من املادة ويكون عقالً 

اجلســم مــن حيــث هــو جســم لــه صــورة اجلســمية، فهــو شــيء بالفعــل، ومــن حيــث هــو مســتعد أي 
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د شئت فهو بالقوة،وال يكون الشيء من حيث هو بـالقوة شـيئاً مـن حيـث هـو بالفعـل شـيئاً استعدا
آخر،فتكــون القــوة للجســم ال مــن حيــث لــه الفعل،فصــورة اجلســم تقــارن شــيئاً آخــر غــرياً لــه يف أنــه 
صورة، فيكون اجلسـم جـوهراً مركبـاً مـن شـيء عنـه لـه القـوة، ومـن شـيء عنـه لـه الفعل،فالـذي لـه بـه 

فـإذا انطبقـت الصـورة يف اجلسـم فهـو 1».و صـورته،والذي عنـه بـالقوة هـو مادتـه،وهو اهليـوىلالفعل هـ
فلوال استعداد املادة لقبول الصورة ملا حتقق املوجـود ) أي إذا تالقت املادة مع الصورة(موجود بالفعل

 فــال ميكــن للــوح اخلشــب.بالفعــل،أي إن كــل حتقــق للموجــود مســبوق باســتعداد مادتــه لتلقــي صــورته
مثًال وهو مادة أن يقبل صـورة اإلنسـان، بـل ميكـن لـه أن يقبـل صـورة السـرير أو الكرسـي، أو صـورة 

  .اخل...الطاولة
ومبعــىن آخــر إن صــورة اجلســم تلتقــي مــع مــادة اجلســم وال تلتقــي بصــورة أخــرى، أي أن صــورة 

لتلقــي الصــورة،  فــالقوة تعــين اســتعداد املــادة. الكرســي تلتقــي مبــادة اخلشــب وال تلتقــي بصــورة الســرير
  .والفعل يعين تلقي املادة لصورا واالنتقال من الوجود بالقوة إىل الوجود بالفعل

بتغـري أبعـاده، ألن املـادة متحولـة، بـل يفقــد -ابـن سـيناحسـب -مـن هنـا ال يفقـد اجلسـم مادتـه
  .صورته أي ماهيته،ومن صفات اجلسمية عند ابن سينا أا قابلة لالنقسام إىل ما الاية

وكل موجود هو ممكن الوجود بذاتـه واجـب الوجـود بغـريه . قائم بذاته ابن سيناإن اجلوهر عند 
،لذلك ينطبق مفهوم اجلسم علـى أي موجـود، وهـو يتحـدث عنـه )املوجودات العاقلة وغري العاقلة( 

جســم بوصــفه مفهومــاً جمــرداً ال بوصــفه جمســماً عينيــاً، وهــذا ال يتنــاىف مــع رؤيتــه للوجــود اإلنســاين، ف
اإلنســان حباجــة إىل نفــس حتركــه وتــؤثر فيــه ويــؤثر فيهــا،ولوال احتــاد الــنفس باجلســد مــا حتقــق وجــود 

أن الــنفس عقــل قبــل اتصــاهلا باجلســد أو بعــد مفارقتهــا لــه، وهــي  ابــن ســيناويــرى  الكيــان اإلنســاين،
ن عنـــد وجودهـــا فعالـــة يف جســـم مـــ"فـــالنفس تقـــال«نفـــس حاملـــا تـــرتبط ـــا أي صـــورة ملـــادة اجلســـد،

، ويف هــذا الســياق يظهــر أثــر اإلســالم يف 2»"أمــا إذا فارقــت فاألشــبه أن تســمى العقــل"،"األجســام
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مـــن جهـــة أخـــرى، ويظهـــر علويـــة الـــنفس وســـفلية  أفالطـــون فلســـفة ابـــن ســـينا مـــن جهـــة، وفلســـفة
  :اجلسد،فيقول

  عـزز ومتنـهبطت إليك من احملل األرفع          ورقاء ذات تع«
  1»ف          وهي اليت سفرت ومل تتربقعحمجوبة عن كل مقلة عار 

فــالنفس مــن مكــان مقــدس قــد نزلــت مرتبــة عنــدما حلــت باجلســد لــذلك نزلــت مكرهــة لرتتــبط 
  :باجلسد ألا

  وصلت على كره إليك،ورمبا         كرهت فراقك،وهي ذات تفجع«

  قطعــع مي ومل تتــتبكي إذا ذكرت عهوداً باحلمى        مبداف

  2»تألق باحلمى                        مث انطوى فكأنه مل يلمعفكأا برق 

غــري أــا قــد تتكيــف مــع اجلســد، وتكــره فراقه،فالعالقــة بــني الــنفس واجلســد عنــد ابــن ســينا هــي 
  .عالقة فعل وانفعال دائمني

  فلما واصلت           ألفت جماورة اخلراب البلقع ألفت وما سكنت،«
  3»حت             بني املعامل والطول اخلضعـعلقت ا ثاء الثقيل فأصب

وإذا ما روضت النفس اجلسـد وخضـع ألوامرهـا فإـا تعـيش معـه بانسـجام، يف حـني أنـه إذا 
ولــن ختلــص الــنفس عــن «عانـدها ورفــض اإلذعــان ألوامرهــا فـإن الرغبــات والشــهوات ستســيطر عليـه،

، وبالتـايل سـتتحمل 4»ل من األحوالالدرن،ما التفتت إىل قيل وقال، ومناقشة وجدال،وانفعلت حبا
إن الـنفس حتـدث كلمــا «.لـذا يكـون خالصـها بـاخلالص مـن متطلبـات اجلسـد.الـنفس أعبـاًء إضـافية

فإذا وجدت النفس،فإا ال .حيدث البدن الصاحل الستعماهلا إياه،ويكون ذلك البدن مملكتها وآلتها
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وتســـمى حمركـــات «أي بالعقـــل األول،  ألـــا متعلقـــة بالعلـــة املفارقـــة1»متـــوت مبـــوت البـــدن،بل تبقـــى
فـالنفس عنــده إذاً .2»وهـذا هــو التمييـز بــني الـنفس والعقــل.األبـدان نفوسـاً،فإذا فارقــت مسيـت عقــوالً 

حادثــة مــع البــدن باقيــة بعــده،غري أــا تســمى عقــالً قبــل اتصــاهلا بــه، أي قبــل هبوطهــا إليــه كمــا يف 
  .القصيدة املذكورة

ظرة اجلزء املعاند يف اإلنسان،فبفعل طبيعته اجلسـدية يقـرتب مـن ينظر إىل اجلسد ن ابن سيناإن 
احليوان و يتدىن،أما بفعل طبيعته الروحانية اليت أصبحت نفساً حبلوهلا يف اجلسد فإنه يرتقي ويصبح 
أكثر علماً ومعرفًة وختلقـاً، ولعـل تصـور ابـن سـينا للـنفس علـى شـكل محامـة لـدليل علـى تشـاه مـع 

الــذي رفــض احلــس مل يســتطع الــتخلص مــن فكــرة جتســيد الــروح  أفالطــونف تصــور أفالطــون هلــا،
جمنحــــة ،فجناحاهـــــا ينمـــــوان بالصـــــعود واالقـــــرتاب مــــن اإلهلـــــي والســـــماوي، حيـــــث احلكمـــــة واخلـــــري 
والكمــال، ويتكســر جناحــا الــروح تــدرجيياً ويفقــدان باقرتامــا مــن عــامل احلــس               واملــادة، 

  .وعندها تكون الروح ناقصة 
إن اجلنــاح هــو العنصــر «" :فيــدروس"يف حمــاورة ســقراطعلــى لســان أســتاذه  أفالطــون كتــب

اجلسماين الذي هو العنصر األكثر جمانسة لإلهلي، والذي مييل بالطبيعـة إىل التحليـق ُصـُعداً و محـل 
 ما جيذب إىل أسفل،إىل املنطقـة العليـا،اليت هـي مسـكن اآلهلـة،إن اإلهلـي هـو اجلمال،احلكمـة،اخلري،

وما شـابه،وذه يتغـذى جنـاح الروح،وينمـو بسـرعة،لكن عنـدما يتغـذى علـى الشـر والغبـاء، ويكـون 
يف تنــاقض مــع نفســه، إذ ربــط الــروح بعنصــر  أفالطــونفهــل وقــع . 3»مضــاداً للخري،يتبــدد و يفســد

مــادي هــو اجلنــاح؟فهو يتغــذى وينمــو، إذا ارتفــع اجلناحــان حنــو عــامل اخلــري واجلمــال واحلــق أدركــت 
فهــل تعلــو املــادة علــى . فس كماهلــا، أمــا إذا تغــذت بالشــر نزلــت الــنفس علــى عــامل املــادة الزائلــةالــن

  املادة؟
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قـــد يكـــون البحـــث يف اجلســـد صـــوفياً هـــو البحـــث يف مفهـــوم األنـــا الصويف،فالصـــويف هـــو كـــائن 
عـــرف واقعـــه االجتمـــاعي وعانـــاه، وحـــاول جتـــاوزه، هـــذا التجـــاوز هـــو جتـــاوز جلميـــع معطيـــات ثقافـــة 

فأنـــا املتصـــوف  تشـــعر أن إمكانيـــات عقلـــه حمـــدودة، وأن امللجـــأ يف عواطـــف قلبـــه   .معـــه احملـــدودةجمت
  .ووجدانه

من هنا يلجأ املتصوف ملواجهة ذاته ليخلصها من قيمها ومثلها و وعيهـا االجتمـاعي، ويواجـه 
  تـؤثر فيـه،جسده املقيـد حبتميـات العطالـة البيولوجيـة واالجتماعيـة، وإبعـاده عـن الـنفس الشـريرة الـيت

كان خروج الصويف من املكان االجتماعي مساوقاً لتخطي عائق اجلسد،ومتزامناً مع السعي «لذلك
فاجلســـد هـــو مـــوطن الغرائـــز            والرغبـــات، وهـــو حامـــل قـــيم .1»لقهـــر ماديتـــه والتحـــرر منهـــا

تحقـق يف ومــع اتمع،وكالمهـا يرفضـهما الصـويف ،لـذا يسـعى  الصــويف للتحـرر وطلـب الكرامـة الـيت ت
الالمقيـــد والالمتناهي،ليتحـــد وجـــوده الـــذايت بلوغـــوس الوجـــود الكلـــي، ويصـــبح للجســـد إمكانيـــات 
هائلـة جتمـع بــني ذاتـني هـي ذات املتصــوف وذات اهللا،وتتمـاهى الـذاتان، وكأمــا ذات واحـدة، مــن 

  :هنا قال احلالج
  بدناأنا من أهوى ومن أهوى أنا                     حنن روحان حللنا 

وال يرقــــــى العقـــــــل إىل امـــــــتالك احلقيقـــــــة لـــــــذلك يطـــــــيح الصـــــــويف بعقلـــــــه بالعشـــــــق، واهلـــــــوى 
يعارض العقل بالقلب ويستبدل باملعرفة العقليـة االسـتداللية املعرفـة القلبيـة القائمـة «الصويف،فالصويف

، وهـــو برفضـــه للمعرفـــة العقليـــة إمنـــا يـــدلل علـــى رفضـــه ألعـــراف 2»علـــى االســـتبطان والـــذوق املباشـــر
  .وقوانني السلطة اليت يسعى للتحرر منها بالذوق والوجدان

إنه يتمرد على اخلطاب السياسي االجتماعي والفقهي والديين الذي يقيد جسده ليحـتج علـى 
كانـــــت ثـــــورة الصـــــويف، إن جـــــازت «القـــــوانني الـــــيت تســـــندها املؤسســـــات للوجـــــود اجلســـــدي، وهلـــــذا

واهتمامهـــا بـــاحلرف والشـــكل الظـــاهري، فالصـــويف  التسمية،إســـقاطاً للرســـوم والتكـــاليف يف جتزيئاـــا
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وختلصــه مـــن خطــاب الســلطة إمنـــا خــالص مــن مســـموحها .«1مــه الصــلة بــاهللا أواإلخـــالص والنيــة
  .وحمظورها للوجود اجلسدي اإلنساين

إىل أعلـى درجاتـه ليصـل إىل درجـة التمـاهي مـع ذات  رابعـة العدويـةوكذلك تعاىل العشق عند 
ســـد واحـــد، ومهـــا مؤتلفـــان ومتحـــاوران، لـــذلك تقـــول خماطبـــة حبيبهـــا بثقـــة احلبيـــب وحيـــالن أيضـــاً جب

  :مستخدمة ياء املتكلم،وكأا ختصه هلا وحدها
  إين جعلتك يف الفؤاد حمدثي           وأحبث جسمي من أراد جلوسي«

  2»فاجلسم مين للجليس مؤانس            وحبيب قليب يف الفؤاد أنيسي
البيــت دليــل علــى التوكيــد والقــول احلازم،وإحلاقهــا بيــاء املــتكلم إمنــا  يف بدايــة" إن"إن اســتخدام 

هو إشارة إىل قدرة الذات الصـوفية علـى االحتـاد بالـذات اإلهليـة،حيث أصـبح اجلسـد اإلنسـاين حمـالً 
فإـا جعلـت مـن الـذات اإلهليـة روحـاً تسـكن يف " جعلتـك"ومكاناً للذات اإلهلية،ألا حاملـا قالـت 

كيانــاً جديــداً بفعــل قــوة الكيــان الصــويف، لقــد صــار اهللا حمــاوراً ) رمزيــاً (جســدهاجسدها،وأكســبت 
بــاملعىن "(مقــام"يلتقــي اإلنســان باأللوهيــة وجهــاً لوجــه، ويف أعلــى «حيــث  لذاتــه يف قلبهــا ووجــداا،

فهنا معـراج املتصـوف يف سـريورته للتحقـق، ".قاب قوسني أو أدىن"، أو يف مقام )الصويف للمصطلح
الفتوحـات "وكـذلك يقـول ابـن عـريب يف . 3»دفه األقصى،وهنا معراج التداين،وسدرة املنتهـىوبلوغ ه

  " :املكية
  فؤادي عند معلومي مقيم             يشاهده وعندكم لساين«

  4»فال تنظر بطرفك حنو جسمي           وعد عن التنعم باملغاين

                                                 
 .78،ص 1991ة اجلسد والتواصل غري اللفظي يف الذات العربية،دار الطليعة، بريوت ، علي زيعور،الالوعي الثقايف و لغ 1
  .87، ص1989، 3أبوالوفا التفتازاين،مدخل للتصوف اإلسالمي،دار الثقافة للنشر والتوزيع،القاهرة،ط 2
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  .43،ص1998



 

53 
 

حيـــاور الكيـــان اإلهلـــي بفعـــل العشـــق ـــذا املعـــىن ال يـــرفض الصـــويف اجلســـد،بل جيعـــل منـــه كيانـــاً 
فالغيـــاب عـــن العقـــل هـــو حضـــور يف القلـــب، وهـــو جتـــاوز للنســـيب إىل املطلـــق، أو اخـــرتاق «واحلـــب،

  .1»للشكل يف حمدوديته من أجل الوقوف مع املعىن يف إطالقه
اجلسـد،إمنا لذا يتغزل الصويف باخلمرة ال باعتبارها مشروباً يتلذذ بطعمته وتأثريه الفيزيولـوجي يف 

خيــرج «باعتبــاره مشــروباً إهليــاً يســبب الســكر والغيــاب، وجتــاوز العرضــي والركــون إىل اجلــوهر، فالســكر
الـــذات مـــن نطاقهـــا ويضـــعها علـــى دروب العـــودة إىل نظـــام الوجـــود األول الســـابق علـــى التحـــدد يف 

  .2»القوالب املبعثرة،واملميزة بانغالق كل منها دون اآلخر،واستقالله التام
، قهر لقيم اجلسد حامل )الزمنية واملكانية(حالة السكر هي قهر خلطاب السلطة الزمكانية  إن

  .خطاب السلطة، فالقيم رموز للسلطة اليت أراد اجلسد قهرها
ـــة الســـكر واحلضـــور مـــع املعشـــوق اإلهلـــي تـــتخلص الـــذات مـــن أملهـــا وموـــا وتفـــىن مـــع  يف حال

  :اهللا والوجود باعتبارهم واحداً،يقول ابن عريبفاحللول رغبة الصويف بادراك ذاته و .املعشوق
  فمىت ظهرت إليكم أخفيته      إخفاء عني الشمس يف األنواء«

  ه       فان عن اإلحساس بالنعماءــواحلس ملتذ برؤية رب
  3»فاحلمد هللا الذي أنا جامع         حلقائق املنشي واإلنشاء

تد هذا اجلسد ليشمل كـل الوجـود،ويف لقد عاش اهللا يف قلب الصويف ويف جسده، بذلك ام
املتصـوف منصـرف «وعلـى الـرغم مـن أن  سبيل ذلك يسعى إىل الرياضة الروحية ،وإىل فعل التأمـل،

،فهــــو يســــتخدم 4»إبــــاحي يف الــــنص أيروســــي يف اخلطــــاب إىل حـــب اهللا،لكنــــه فــــاحش يف الكــــالم،
ي، فهو ليس وظيفة بيولوجيـة تـؤيت املفردات املتداولة مبعاٍن خمتلفة، لذلك ختتلف نظرته للفعل اجلنس

ميــنح اللــذة واملتعــة اجلنســية ألنــه إضــافة «متعــة آنيــة،بل إن اجلســد يف حالــة اللقــاء اجلنســي هــو جســد
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وهــو  "فعــل وجــود"« إنــه.  1»إىل ذلــك كــائن يرمــز إىل الســمو اإلهلــي والكوين،احلياة،األصــل،اجلذور
  .2»"وجود فعل"

آدم بوصـفه اجلسـد األول الـذي انفصـل إىل جسـدين من هنا تعلـل نظـرة ابـن عـريب إىل جسـد  
ومـــا الفعـــل اجلنســـي ســـوى حماولـــة أصـــيلة لعـــودة هـــذين اجلســـدين إىل وحـــدما األوىل، . آدم وحـــواء

لـذا أكـد البعـد األنثـوي يف اإلهلـي ألن يف جسـد آدم مـا هـو أنثـوي  «وكماهلما األنطولوجي األصلي،
ذكــوري كوــا أجنبــت املســيح، ومــن هنــا وصــف كوــا مــن جســده، ويف جســد مــرمي العــذراء مــا هــو 

  .3»بعض الباحثني آدم باألنثى األوىل،ومرمي العذراء بآدم الثاين
فاملتصوف بتخلصـه مـن جسـده إمنـا حيـافظ عليـه،فهو يتحـرر مـن اجلسـد املثقـل بـاهلموم واآلالم 

ن إقصــاء إ واملتاعــب والقيــود، ويطلــب اجلســد العاشــق الــذي عــرف الكرامــة وعــرف الــذات اإلهليــة،
اجلسد لصاحل الروح ليس من موقع املكانة املهمة للروح وغري املهمـة للجسـد، وإمنـا مـن موقـع رفـض 

إطاحـة بـه مـن حيـث هـو مكـان للسـلطة، وإبقـاء عليـه «أي هو خطاب السلطة الذي يقيد اجلسد،
ليـة فيموت اجلسد األول وحيىي الثاين، وما أقصي عرب املمارسة الفع ،4»من حيث هو مكان للحب

قد ظهر عرب دالالت وإشارات اخلطاب، فلذة اجلسـد احلسـية غابـت عنـد الصـويف إال أـا حضـرت 
يف خطابــه وحدســه وحلولــه، وعنــدما يــدرك املتصــوف اهللا فإنــه يــدرك حقــائق املوجــودات ويعــرف أن 

  .وراء اختالفها 
بني األنا  إن الصويف يعيش أناه عرب جسده وجسده عرب أناه، وحقيقة الصويف أنه ال يفصل 

لـيس هنـاك مـن يتوحـد مـع جسـده وينظمـه علـى «واجلسد، فاألنا هو أنا جسدي، أي أنا متجسد،
هو الصويف يف أوسع معانيه إذ تتالشى حدود ...حنو خالق ليتواصل مع روحه وتألقها مثل الراقص
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ت ،ألن التجربــة الصــوفية هــي جتربــة ذات عاشــ1»!املمكــن واملمنــوع القســري، وينكشــف الالــائي
رمبـــا كـــان مـــذهب وســـلوك «الواقـــع ومتـــردت عليـــه، وهـــو مـــا يـــراه الباحـــث عبـــد ايـــد االنتصـــار، و

املتصــــوف أصــــًال الكتشــــاف اجلســــد، وأســــاً لتحــــرر اجلســــد،الذي ظــــل حماصــــراً يف التــــاريخ والثقافــــة 
  .2»واتمع،داخل التجربة احلضارية العربية اإلسالمية

ة السياسية والدينية أمًال بالذات اإلهلية من دون وإن كان الصويف طالبًا للتحرر من السلط
. توسط؛ فإنه طالُب أيضًا لتغيري النظرة للوجود اإلنساين اجلسدي عرب أناه اجلسدي الشخصي

ويف انطالقة كهذه مع اجلسد وداخله وبه ومعه، يتلبس الصويف طاقة التحرر من املادي املبتذل «
رى املبتذلة،املنقسمة على نفسها يف بعدها االجتماعي ويتجلى يف طاقة شفافة نابذة للقوى األخ

وتبني من جتربة الصويف أا تفصح عن . 3»!القاصر،ويغامر حنو أجواز النفس لتعميق إنسيتها
الوجود الفردي للجسدي،حيث مل خيرج عن دائرة مفردات اجلسد ليدل على جتربة الذات املتحدة 

سبيل املثال،ففي التعبري الصويف دائمًا نفحات من اجلسد  باملبدأ األول كما عند ابن عريب على 
ويف الفعل الصويف جتاوز للسلطة الدينية، ومن مث جتاوز . اخل...كالبصر واملشاهدة واللذة والسكر 

نؤمن بقوة «إنه فعل احلب، ففيه  !ملعايري التحرمي والتقديس، ألن احللول يعين أن احلدود تالشت
  .، وفيه لقاء الكوين من خالل الفرد الواحد4»نا وجتتذب إليها الداخلاخلارج اليت تتجوف،تتلقف

تساوقت هذه السريورة يف تقاليد العديد من الطرق الصوفية مع أفعال وسلوكيات تدمريية 
من ضرب للرأس وجرح للجلد ومتزيق للثوب وما يصاحب ذلك من عادات تنذر اجلسد احملكوم 

ع والسنن قربانا لوالدة جديدة مثرا كما قلنا من قبل جسد خارق بالزوال واملثقل باملوانع والشرائ
  . اشر إليه ابن عريب دون أن يغفل اقرتانه بالعنف الدموي يف بوحه
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فإذا كان القربان يرمز إىل طقس افتداء اجلسد وفق املغزى املستخلص من قصة النيب 
بالكبش فان الصويف يروم تأسيس إبراهيم مع ابنه إمساعيل عليهما السالم حينما استبدل اجلسد 

طقس مغاير من خالل تقدمي اجلسد أضحية على مذبح اخللود حىت يظفر باجلسد احملج الذي 
تأىب األرض أن تأكله مبا انه مياهي بني الذات واملوضوع ويوحد ثنائية اإلنسان والكون املدنس 

  .الناسوت والالهوت: واملقدس وبقاموس الصوفية
ية اجلسد القدمي اىل اجلسد املعاصر و مع احد املهتمني ـذه اإلشـكالية إذ  ننتقل من إشكال   

ببيــان أمهيــة الدراســات املعاصــرة حــول اجلســد " فلســفة اجلســد"يبتــدئ جــالل الــدين ســعيد يف كتابــه 
كـل خطــاب «مـن خمتلـف العلـوم واالجتاهات،موضـحاً مكانتـه بغيـة فهـم الوجـود اإلنسـاين، ذلـك أن

اب أخالقــي وميتــافيزيقي قبــل كــل شيء،بوصــفه يعــرب عــن حقيقــة الوضــع موضــوعه اجلســد هــو خطــ
فلسـفات -برأيـه -، األمر الذي دفـع 1»اإلنساين، وعن السلوك الذي جيب توخيه إزاء هذا الوضع 

الوعي والوجود املعاصرة إىل جتديد مقوالا ومفاهيمهـا حـول اإلنسـان واجلسـد، فكـل عالقـة حيياهـا 
  .خر هي عالقة تتم من خالل وجوده يف جسد ما اإلنسان مع ذاته ومع اآل

أنه من الضروري البحث يف اجلسد بعد أن غدا ذا قيمة ثقافية وعلمية واقتصادية،  سعيد  يرى
اجلســد الــذي تــدعونا احليــاة العصــرية علــى العنايــة بــه واىل إبــراز قدراتــه لــيس ملكــاً للفــرد «وذلــك ألن

اموعــة لتعــرب مــن خاللــه عــن رغائبهــا وطموحاـــا  وإمنــا للمجموعــة،بل هــو الرمــز الــذي تســتعمله
إنــه يريــد .2»ومــادام اجلســد معطــى ثقافيــاً، فهــو إذن نــص معــرب ميكــن قراءتــه وفــك رمــوزه. وأوهامهــا

القول بأن اجلسد هو مسرح ظهور رموز اتمع، وإن عالمـات اخلطـاب قـد نظمـت اجلسـد بقواعـد 
ــــيس م لكــــاً للفــــرد وال للجماعــــة، بــــل هــــو حالــــة وترتيبــــات، وهــــذا الــــرأي صــــحيح، لكــــن اجلســــد ل

معيشة،تدرك وتعاش من الداخل، وإن مـن مميـزات احليـاة العصـرية إبـراز اجلانـب الفـردي والشخصـي 
  . يف وجود اجلسد
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يوضـــح الباحـــث الفـــرق بـــني اجلســـد اخلـــاص أو الـــذايت أي الشخصـــي واجلســـد املوضـــوعي، 
صـبح البحــث يف اجلسـد حبثــاً يف الـذات الــيت فـاألول هــو موضـوع الدراســة الفلسـفية واإلنســانية، إذ ي

تعيش واقعاً حياً، وهو جسد يُدرك من الداخل، أمـا الثـاين؛ فهـو موضـوع الدراسـات البيولوجيـة، إذ 
  .يصبح مادة تقع حتت مقبض املشرح، وهو جسد يدرك من اخلارج

ت، مــــن يـــرى ســـعيد أن يف تـــاريخ الفلســــفة تنـــوع آراء يف اجلســـد؛ بســــبب تنـــوع اآلراء يف الـــذا
، فأفالطون وأرسـطو قـد ثنـوا بـني االثنـني مـع الفصـل بينهمـا، أمـا )اجلسد -النفس(أحادية إىل ثنائية

قـــــــد وحـــــــد بـــــــني الـــــــنفس واجلســـــــد، مث يســـــــتعرض رأي الفلســـــــفات  -حســـــــب ســـــــعيد-مارســـــــيل 
  .الفينومينولوجية اليت رأت يف اإلنسان كياناً جسدياً 

أن الرغبـة هـي األسـبق يف : ديكـارتالف الذي خي" كلود برويار"يرى جالل الدين سعيد مع 
إن بروز الفكر متوقف عن حركـة التفكـري الـيت تولـدها وتـدفعها «:الوجود، فهي أساس الفكر، يقول

، ذلك أن للجسد رغبات تستحوذ علـى سـلوكه وتوجهـه 1»الرغبة املتجاوزة حلدود حاجيات اجلسد
وفهمهــا، فالرغبــة تكمــن بــني األنــا واجلســد حنــو موضــوع مــا، ويســتند الفكــر إليهــا يف حماولــة لتلبيتهــا 

وتعبرييـــة اجلســـد تظهـــر رغباتـــه . بوصـــف األنـــا أنـــاً جســـدي، وبوصـــف اجلســـد ذاتـــاً وموضـــوعاً معـــاً 
واهتماماته وتعكس موقفه من األنا ومن اآلخر، فتشري التعبريية اجلسدية إىل دال ومدلول، وهـي مـا 

  .و األنوات األخرى خترج األنا والوعي عن دائرته املغلقة، وتوجهه حن
اجلديـد حـول أصـل التعبرييـة، فـريى أـا "  رويـار"وحتت عنـوان التعبـري والتعبرييـة يسـتعرض رأي 

أي خطاب عقلـي ومنطقـي وال ميكـن حصـرها إىل  «ال تفسر حتت مبدأ السببية وال الغائية، والترد 
فهـي ليسـت نتيجـة لوجـود . 2»يف أية عالقة دالليـة وال إخضـاعها ألي نظـام مـن العالمـات والرمـوز

الـــذات يف صـــيغة ما،إمنـــا هـــي مرافقـــة للوجـــود البشـــري، فوجـــه الطفـــل يبتســـم، ويتحقـــق كوجـــه فـــرح 
وإن الــدال واملــدلول إشــارة إىل التعبرييــة، ففــي كــل موقــف تتضــح فيــه التعبرييــة يظهــر الــدال . ومعــرب

ديدة، إن حالـة الفـرح الـيت الذي يشري إىل مدلول ما، على سبيل املثال الطفل الذي يفرح بلعبته اجل
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يشــعر ــا الطفــل هــي التعبرييــة، الــدال هــو تعــابري الوجــه وأســاريره، واملــدلول هــو الوجــه ذاتــه، ومــن 
وإذا مــا طُِلــب مــن فنــان مــا أن يعــرب عــن حالــة الفــرح الــيت يشــعر ــا هــذا . خــالل وجــه الطفــل ذاتــه

تــــه عــــن تعبرييــــة وجــــه الطفــــل الطفــــل، فإنــــه هــــو اآلخــــر ســــيعرب بتعبرييــــة خاصــــة بــــه مــــن خــــالل لوح
هذا،وهكذا فإن التعبريية هي األسبق للدال واملدلول، وهي حباجة هلما لكي تنجلـي،    ومـن املهـم 

فلـوال هـذه . اإلشارة إىل أن التعبريية ما كانت لتظهر لوال ارتباط اجلسد بالعامل من خـالل موجوداتـه
فالفرح هنا هو املعـىن الـذي عاشـه الطفـل . ما ظهرت التعبريية -وهي اآلخر–اللعبة اجلديدة للطفل 

  .وأدركه من الداخل
حيصـر التعبرييـة يف جمـال الالمعقـول، أي يف جمـال الفـن مبـا هـو أسـرار «" رويـار"ويرى سعيد أن 

خلق وإبداع، ويف جمال الدين مبا هو مجلـة مـن األسـرار واأللغـاز املتجـاوزة للعقـل البشـري، ويف جمـال 
،فالتعبريية هي أصـل يف التعبـري ألـا 1»باألثر الفين ومبا هي لغز يصعب فكه احلياة مبا هي أثر شبيه

  .وهو رأي بونيت حول أسلوب التعبري عند الفنان. من نسيج الوجود
فاخلطــاب ال يظهــر عــرب رمــوز و عالمــات علــى اجلســد ،فالتعبرييــة  فوكــوعــن " ســعيد"وخيتلــف 

اجلســدي بغــض النظــر عــن أشــكال اخلطــاب مــن تلقــاء اجلســد، فهــي صــادرة مــن أنطولوجيــا الوجــود 
  .اليت تنمطه وتظهره

إن احلالــة املعاكســة هلــذه التلقائيــة تكمــن يف حالــة ظهــور اللغــة، فاللغــة تعطــي األشــياء معانيهــا 
ودالالا، وليست األشياء اليت تكسب اللغة هذا املعـىن، إن التعبرييـة هـي األسـاس يف نشـوء اللغـة، 

بشــري، اُتِفــق عليــه علــى هــذا النحــو مــن دون حنــو آخــر، وإن إطــالق فاللغــة معطــى ثقــايف، وتواضــع 
تسمية على موجـود مـا أكسـبته معـىن هـذه التسـمية، فتصـبح هـذه التسـمية مشـرية إىل هـذا الشـيء، 
وتولد يف الذهن هذا املعىن أو تلك الداللة، ألن املفردات هي إشارات وعالمـات للداللـة والتواصـل 

فكــل موجــود تكمــن قيمتــه مــن خــالل معنــاه الــذي صــبغته عليــه الــذات بــني املوجــودات يف العــامل، 
  .البشرية،وما كان املوجود ليكتسب داللته لوال هذا املعىن
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ولفهم التعبريية أكثر يستوضحها الباحث بالبحث يف أركيولوجيتها من املوقع األول هلا أي من 
لبــاحثني يف العلــوم احليــة مثــل علــم اجلســد، لــذا حبــث يف أركيولوجيــا تعبرييــة اجلســد عنــد العديــد مــن ا

الــنفس وعلــم احليــوان، ليستوضــح أصــلها العضــوي الفيزيولــوجي الســابق علــى العلــم والثقافــة واللغــة 
فـال وجـود إذن «فاجلسد يتجلى عرب تعبرييته عن حالة ما ولآلخر من خالل هـذه احلالـة، . واتمع

خـر،أي أنـه تعبـري موجـه إىل فـرد آخـر يلعـب دور لتعبري يف ذاته، بل التعبـري هـو دائمـاً تعبـري لكـائن آ
، فتتضـــح صـــورة 1»ضـــمن واقـــع اجتمـــاعي مشـــرتك) املعـــرب(املتقبـــل، وهـــذا املتقبـــل ينصـــهر مـــع البـــاث

وتوصـل الباحـث إىل . اجلسد للذات ولآلخـر عـرب حـاالت التعبـري الدائمـة لوجـود اإلنسـان يف العـامل
وأن التعبرييـــــة احليوانيـــــة، يف أشـــــكاهلا «ســـــان، أن التعبرييـــــة هـــــي األســـــاس يف نشـــــوء اللغـــــة عنـــــد اإلن

، فكل تعبري ارتبط مبعـىن مـا أدى إىل اقرتانـه بـه الحقـاً وإىل تكـوين 2»العليا،هي أصل اللغة وبدايتها
معــىن مــا وداللــة مــا للفــظ أو للكلمــة، ولعــل الرغبــة تــرتبط بالتعبرييــة، إذ تــدل التعبرييــة علــى رغبــة يف 

  3.شيء مفقود
د تعــين أن للجســد لغتــه الــيت تنقــل مــا لديــه لآلخــر، ولغتــه هــي حركيــة وإميائيــة، إن تعبرييــة اجلســ

وصحيح أن هناك تعبريية أولية أساساً يف نشوء تعبريية اللغة، إال أن كالً من اجلسد واللغة يشـرتكان 
فكمـــا أن الكـــالم ال يفـــرز املعـــىن إال بثنيـــه «معـــاً مـــن جهـــة احلركـــة والعطـــف والوقـــوف أو الســـكون،

املتواصل للكلمات بعضها على بعض، فكذلك تكون حركات اجلسد متقطعة مرتددة وغري وعطفه 
، وهــو الســبب يف نشــوء املســرح التمثيلــي والتعبــريي والــراقص فــأداء اجلســد يعــود إىل لغتيــه 4»متوقعــة

  .احلركية والسمعية اللتني تتآزران يف التعبري عن مضمون واحد
القـــة اللغـــة واجلســـد بنشـــوء مفهـــوم الـــذات لـــدى غـــري أن جـــالل الـــدين ســـعيد مل يبحـــث يف ع

فعنـــد الطفـــل تعكـــس اللغـــة اضـــطراباته النفســـحركية . اإلنســـان، وخاصـــًة عـــرب مراحـــل النمـــو التطوريـــة
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وإن االضـطرابات ...فإن نظـام اللغـة هـو يف الواقـع مصـب اإلحساسـات اجلسـدية للطفـل«والبدنية، 
ــــــــد الطفــــــــل جتــــــــد يف لغــــــــة األم للتوحيــــــــد "، أي مكانــــــــاً منفصــــــــالً "الشــــــــكل واملعــــــــىن"اجلســــــــدية عن

لـذلك فـإن 1»والطفل يسقط على النظام اللغوي جتربته احلسية واجلسـدية ويطـابق بينهمـا"...والتعبري
أســـلوب اســـتعمال اإلنســـان للغـــة، واختيـــاره ملفـــردات معينـــة يعـــرب عـــن مســـتوى تكيفـــه االجتمـــاعي 

عــامل، وإن النظــام اللغــوي وســيلة واحلضــاري، إن اللغــة رمــوز، تشــري إىل مرمــوز أي موضــوعات يف ال
  .متلك الكيان للعامل والوجود

هـو؛ ملــاذا اخــرتع اإلنســان اللغــة واخلطــاب؟ ألــيس " بــونيت"و" ســعيد"لكـن الســؤال الــذي أغفلــه 
إما جيعالن اإلنسان يف مواجهة غـري مباشـرة مـع العـامل، وصـحيح أن للجسـد . لكي خيتبئ وراءمها

معطـــى ثقـــايف، غـــري أن للغـــة وللخطـــاب تعبرييـــة الحقـــة قـــد يكتســـبها  تعبرييـــة أوليـــة ســـابقة علـــى أي
وإذا  . اجلســد أيضـــاً، فـــيمكن لـــه اصــطناع حركاتـــه وإمياءاتـــه، إـــا تعبرييــة الحقـــة علـــى وجـــود الثقافـــة

كانت غريزة احليوان ساعدته على التكيف مع بيئته، أي علـى مواجهـة العـامل علـى حنـٍو مباشـر فـإن 
يعته األوىل، ومل خيسر شيئاً من طاقات جسـده بفعـل عـدم إنتاجـه للثقافـة احليوان مل يتخلص من طب

واخلطــاب، وإن التعبرييـــة عنـــد احليـــوان كانـــت ومـــا زالـــت كمــا هـــي، أمـــا عنـــد اإلنســـان الـــذي خســـر 
الكثري من طاقات جسده الغريزية، فقد اخرتع ما يساعده على احلفاظ على وجوده،إا اللغـة، إـا 

وإن آلية  ختلي اإلنسان عن طاقاته الذاتيـة تتسـارع بفعـل . يلة العمل ولغة الفكرالعلم وإا اليد وس
فأشـــكال التعبرييـــة الالحقــة علـــى وجـــود اللغــة واخلطـــاب متغـــرية . التســارع التقـــين واالنفجـــار العلمــي

  .دوماً 
وبــالنظر إىل مكانــة اجلســد يف الــدين، يــرى الباحــث أن الــدين قــد حــاول أن يقــزم مــن الوجــود 

للــذات بوصــف أن هنــاك موجــوداً أمســى منــه وهــو الــنفس، غــري أن اإلنســان مــا فتــئ يهــتم  اجلســدي
ومل يبحــث الباحــث  . جبســده رغــم حمــاوالت املنظومــة الدينيــة إحلــاق العــار بــالنظر إىل مفهــوم اجلســد

فضـالً عـن كونـه . كثرياً يف هذه الفكرة، ومل مييـز بـني املنظومـات الدينيـة ومكانـة اجلسـد يف كـل منهـا
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أقـــام تعارضـــاً يف موقفـــه مـــن اجلســـد حـــني بـــني أن اجلســـد مكـــان للـــنفس مـــن جهـــة، وأن وعـــي  قـــد
إن األديــان مل تــنجح إال قلــيالً يف «:يقــول. اإلنســان للعــامل يــتم مــن خــالل اجلســد مــن جهــة أخــرى

جعل اإلنسان ينسى حياته اجلسدية وحيتقرها، على حنٍو مل ينقطع اهتمامه جبسـده وبـالقيم املختلفـة 
إال أن العنايـة باجلسـد ليسـت أمـراً هينـاً، خاصـًة أن اجلسـد ...لقة ا،مثل الرجولة والقوة والبـأساملتع

هو من جهة جسد تسكنه النفس،كما أنه خيتص من جهة ثانيـة ببعـدين اثنـني يصـعب دائمـاً علـى 
البعـدين؛  ، وارتباط اجلسد ذين1»مها البعد الزماين والبعد املكاين:اإلنسان تصورمها وضبطهما معاً 

يعــين أنــه وجــود تتنضــد عــربه وحــدات الزمــان فــوق املكــان مــن خــالل حلميــة وجــوده املــادي املتطــور 
  .واملنتهي والفاسد

عندما يعي كيانه املتجسد ويعي أن الزمان «إن وعي األنا بكيانه الذايت وجبسده الشخصي يتم
نــه واحلبكــة الــيت تشــده إىل لــيس وعــاًء حاويــاً لوجــوده اجلســدي بقــدر مــا هــو نســيج هــذا الوجــود عي

وللغــة أمهيتهــا يف إدراك . ، فالتـاريخ هــو حلظـات عاشــها وسـجلها اجلســد البشـري2»بقيـة املوجــودات
أبعاد الزمان، إذ ميكن للمرء التفكري يف ماضيه وكتابته، أي التعبري عنه، وتعقـل حاضـره، كمـا ميكـن 

بيولـوجي حيكـم تـواتر الزمـان والشـعور بـه، وإن كان نظـام اجلسـد ال. له توقع مستقبله بالفكر واخليال
ويقيسه من خالل إيقاع التـنفس وضـربات القلـب والنـوم؛ فـإن الزمـان يُـدرك داخليـاً مـن قبـل اجلسـد  
كدميومة مستمرة، فالزمان يكـون خارجيـاً عنـدما يكـون موضـوعاً أمـام الـوعي، ويكـون داخليـاً حاملـا 

ومثــال ذلــك . وفكــره عــرب مراحــل حياتــه التطوريــةيعــيش الوجــود يف حلميــة اجلســد ووجدانــه وعواطفــه 
  . ميرلو بونتياليت حبث فيها " الذراع الومهي املبتور"

ولعـل املـوت هــو سـبب شــعور اإلنسـان مبحدوديتـه يف الزمــان الالحمـدود، وهــو السـبب يف  دفــع 
نــه  اإلنســان للقيــام بإطالــة أجلــه عــرب الزمــان ،وألجــل ذلــك يســتفيد مــن طاقــات الوجــود العديــدة، أل

كلمـــا تقـــدم يف العمـــر اســـتنفذ طاقاتـــه البيولوجيـــة والنفســـية واحليويـــة، ويـــرى ســـعيد مـــع مريلـــو بـــونيت 
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اجلســد ذو بنيــة زمانيــة، وأن الزمــان لــيس موضــوع معرفــة بقــدر مــا هــو البعــد األساســي لوجودنــا «أن
  .تجسداً إذ يتدفق الزمان من استمرار األنا بوصفه موجوداً حياً م.1»والوجه املالزم لذاتيتنا

وهو كذلك ذو بنية مكانية، ألن األنا يدركه جسده بوصفه حاضراً دوماً يف املكان، وال ميكـن 
لألنا أن يفارق اجلسد؛ ففي كل مكان يكون فيه األنـا يكـون فيـه اجلسـد كـذلك األمـر، فـال حاجـة 

اج إدراك ألن ترى العني القدم حىت تـدرك وجودهـا يف هـذه البقعـة احملـددة مـن األرض، يف حـني حيتـ
  .اجلسد من قبل اآلخر إىل إثبات املكانية

وانطالقــاً مــن ذلــك يوافــق الباحــث بــونيت يف رأيــه حــول ذاتيــة وموضــوعية اجلســد الــذايت بالنســبة 
وقـد حبثـت هـذه الفكـرة يف الفصـل . للذات اليت تعيشه من الداخل، يف حني يبقـى موضـوعاً لآلخـر

فاحلضـور اجلسـدي حضـور ". مللمـوس يف الوقـت نفسـهاجلسـد الالمـس وا"األول عند بونيت يف مثال 
  . زماين ومكاين

ويف الفصل األخري يستعرض الباحث الوعي احلضاري للجسد عرب مراحـل التفكـري الفلسـفي   
 1968الــــيت حبثــــت يف فصــــل ســــابق علــــى حنــــٍو مفصــــل، ويــــرى أن الثــــورة الطالبيــــة يف فرنســــا عــــام

غيب إىل مو 
ُ
قع احلاضر املـدلل، وبـات مـن املعيـب القـول بوجـود أسهمت يف نقل اجلسد من موقع امل

جســد مــريض أو مــتهم أو مقيــد، ألن احلضــارة املعاصــرة تقــدم كــل وســائلها لــئال ميــرض أو يـُــَتهم أو 
  .ُيضَطهد

ولعل هذه الثورة على املستوى األخالقي واالجتماعي غاية يف األمهية؛ ألا أزالت عنـه الكثـري 
ت من نوع أخالقـي، وأضـفت حتـوًال إىل الـوعي األخالقـي اجلسـدي، من األوهام اليت قيدته مبشكال

ــــة، أي اجلســــد املنــــتج، إذ  -ويــــرى الباحــــث أن اجلســــد يف الــــوعي املعاصــــر يشــــري إىل اإلنســــان اآلل
أصـــبحت الرغبـــات واحلاجـــات منتجـــات ذات قيمـــة اســـتعمالية أدائيـــة واجتماعيـــة ونفســـية، وكأـــا 

  .وعات وذوات أخرىإشارات تدل على غري ذاا بل إىل موض

                                                 
 .66-65املرجع نفسه ،صص  1



 

63 
 

وعلــى ذلــك فــإن اجلســد جيــد نفســه وســط خضــم مــن العالمــات والرمــوز الــيت يفرزهــا اتمــع، «
،فعارضـة األزيـاء جتعـل مـن جسـدها قيمـة 1»واليت حتوله هـو اآلخـر إىل شـبكة مـن العالمـات والرمـوز

مجاهلـا الشخصـي، أو فليس اهلدف من أدائها الـوظيفي هـو إبـراز . جتارية وسلعة تبادلية ووسيلة ربح
جعلها حمبوبًة ومرغوباً ا مـن قبـل اآلخـرين ألجـل ذاـا، إمنـا اهلـدف هـو التسـويق للموضـة اجلديـدة 
الــيت يُعلــن عنهــا مــن خــالل جســدها حــىت وإن كانــت املوضــة تعمــل علــى جعــل جســدها موضــوعاً 

وكــذلك األمــر بالنســبة إىل وهــي الفكــرة ذاــا الــيت تقــوم عليهــا امليــديا يف احلضــارة املعاصــرة، . للرغبــة
اجلسد الرياضي القوي املفتول العضالت، واألمر ذاته يقال عن ملكات اجلمال، ذلك أن االحتفاء 
جبسد ملكة اجلمال يربز اجلسد بوصفه قيمًة مجاليًة وثقافيًة ووطنيًة ويدل على هوية اجتماعية أكثر 

  .من كونه يدل على جسد امللكة ذاا
فاحلضــارة االســتهالكية تعمــل علــى اإلشــهار باجلســد واللعــب علــى الرغبــة، مــن خــالل إبــراز   

الفتنــة بوصــفها وســيلة جتاريــة تبادليــة، واإلشــهار شــكل غــري مباشــر للســلعنة، وفيــه تنقــل الرســالة مــن 
ُمرســل إىل ُمرســل إليــه عــرب منافــذ الوصــول، الــيت قــد تكــون ثقافــة شــفاهية أو مدونــة وحاليــاً يشــكل 
اإلعالم األسلوب األبرز واألكثر تأثرياً، فاغرتب اجلسد عـن ذاتـه يف ثقافـٍة يشـكل العامـل األيروسـي 

مل يعد املوضوع األصلي واحلقيقي للرغبة وإمنا حتول إىل أداة تشري «عصب التجارة فيها، إن اجلسد 
يف اجلســد ، فليســت الرغبــة يف اجلســد العــارض ولــيس اجلمــال 2»ۛ◌ إىل مواضــيع أخــرى هلــذه الرغبــة

الرياضــي أو جســد ملكــة اجلمــال، إمنــا الرغبــة واجلمــال يف البضــاعة الــيت يــروج هلــا ويف الــربح املرجــو 
فقد أدى السعي احلثيث إىل احلصول على إنتاجية متزايدة يف اتمعات «:منها، يقول ميشال برنار

إىل آلة قيادة، أي جهاز الصناعية احلالية إىل عقلنة اجلسد،فحوله إىل طاقة مردود، أو على األصح 
عمليـــات ال إراديـــة يوجهـــه اســـتقبال الرســـائل وإرســـاهلا، وعلـــى هـــذا النحو،أزيـــل الشـــبق مـــن اجلســـد 
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اآللـة،لكن هـذه اآللـة ترغـب، وعلـى هــذه  -وهـو منـوذج اجلســد.1»واسـتلب لصـاحل املـردود الصـناعي
  .الرغبة قام اخلطاب اإلشهاري للجسد

رياضـــة واملوضـــة واجلمـــال، بـــل تعـــداه إىل جمـــال الطـــب وهـــذا اخلطـــاب مل يتوقـــف عنـــد جمـــال ال
واملؤسســــة الطبيــــة،إذ يـَُعــــد اجلســــد قيمــــًة صــــحيًة واجتماعيــــة،كأن يعــــرض إعــــالن مــــا أســــنان مجيلــــة 

  .بابتسامة مغرية كإشارة إىل معجون لألسنان ترغيباً يف شرائه
جلســـد قـــد نـــادت إن احلضـــارة التقنيـــة املعاصـــرة جبانبهـــا االســـتهالكي وعـــن طريـــق اإلشـــهار با 

بتحــرره، وقامــت بعــرض العديــد مــن الوصــفات واحللــول الدميقراطيــة ملشــكلة اجلســد األخالقيــة، غــري 
أــا استعاضــت عنهــا مبشــكلة  أخالقيــة بشــكل جديــد، فقــد كــان اجلســد مغرتبــاً عــن ذاتــه، وأصــبح 
ـــــة بصـــــيغتها ـــــه العبودي ـــــذي اختفـــــت في ـــــه لكـــــن بصـــــيغة جديـــــدة، أي يف الوقـــــت ال ـــــاً عـــــن ذات  مغرتب

،فإا عـادت لتظهـر بصـيغة جديـدة، إـا عبوديـة املال،إـا لعبـة اتمـع االسـتهالكي )الرقيق(القدمية
  .واالشهاري، إا لعبة اجلسد الراغب واملرغوب به

بعض معامل اجلسد الفلسفية فبني أن اجلسد بطبيعتـه " فلسفة اجلسد"وعلى هذا يوضح مؤلف 
علـى أي دراسـة عربيـة، ومل يتنـاول وضـعية اجلسـد العـريب ومـن األنطولوجية يعرب، ومل يعتمـد الباحـث 

لكـن . الناحية األخالقية اسـتعرض مشـكلة االغـرتاب بوصـفها واحـدة مـن مشـكالت اجلسـد الراهنـة
  .مل يطرح حلوالً هلا
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  الجسد في الغرب: المبحث الثاني
وساوت يف معظم على عكس الثقافة العربية اإلسالمية اليت جمدت اجلسد يف معظم ذكرها 

األحيان بينه وبني الروح فان الفكر الغريب قدم مبرحلة طويلة جدا حىت يعرف فيه جسده ومير بان 
السعادة احلقيقية هي سعادة جسدية يف الدنيا وحررته من قيود امليتافيزيقا اليونانية والتهميش 

اتمع املدين الذي املسيحي واليهودي حىت جاءت مرحلة النهضة ونظريات العقد االجتماعي و 
نقلت اإلنسان من التفكري يف اخلالص من جسده السجن والتعرف إىل املوت اليت حترر الروح إىل 

  السعادة األبدية يف امللكوت األعلى وحماولة الغرب جتاوز القطيعة املتنقلة مع اجلسد       
ومة الثقافية الغربية واحلاصل أن خمتلف األحباث اليت حاولت استقصاء موقع اجلسد يف املنظ

املسيحي تقف بالضرورة على صورتني متماستني متنحان من رؤيتني –اإلغريقي واليهودي : برافديها
  .متباينتني للعامل تروم كل واحدة منهما تقويض األخرى أو احتوائها إىل حد ما

ان كائنا الصورة األوىل تتبىن على أساس ثنائية اجلسد والروح كطرفني متنائيني جعال اإلنس
موزعا بني األرض والسماء الشر واخلري اخلطيئة والفضيلة وكان أول من متثل هذه الصورة اليت ال 

 1لتتبلور يف املرحلة اهللنستية أفالطونو سقراطتنسجم واملبادئ املادية الغالبة على الذهنية اليونانية 
يحية واحيوا من جديد التشاؤم وأتباعه من رجال الكنائس الذين طعموها بتعاليم املس أفالطون مع

  املستلهم من الديانات الشرقية اليائسة
الصورة الثانية خمالفة لألوىل تفرتض وجود وحدة بني اجلسد والروح وتؤكد أن احلياة جيب 
أن تعاش أوال مبا أا املصدر الوحيد للسعادة اليت لن تصبح ممكنة إال مبعرفة عملية متشعبة بإرادة 

  2.ئها وتقدير العامل املادي يف سريورتهاحلياة يف امتال
واملالحظ أن التشديد على اجلسد ميكن فهمه بالعدد الكبري من املفردات الدالة على معناه 
يف قاموس املرحلة اهليلينية وتعدد مظاهره ومتفصالته يف خمتلف ااالت اليت تعكس جبالء وعيا 

واملوجودات عامة ويف مقدمتها الروح وقد كل األشياء والقيم  )Corporalité(مشوليا بـجسدية
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استطاعت هذه الصورة أن تصمد أمام املد املسيحي نظرا إىل تغلغل التقاليد الوثيقة يف املتخيل 
القدسي الغريب وعجز الكنسية عن القضاء عليها وسيسفر هذا التعايش عن عودة التجسيد إىل 

ء فضال عن إيقونات األنبياء والقديسني الكنائس من خالل متاثيل عيسى املصلوب ومرمي العذرا
  1.اليت متأل جدراا وقباا

األسقف والفيلسوف " توما االكويين"البد كذلك من نتستحضر احملاولة اجلريئة لـ
السكوالئي خللخلة الركائز الراسخة للتفكري الكنسي ووصل ما انقطع من اإلرث األرسطي حامال 

مبا أن : راهنا على حقيقة اجلسد ووحدة اإلنسان ووثوقية التجربةمشعل التغيري والتنوير املبكرين وم
مصدر إضاءته ونفذته على العامل : ما يوجد يف الذهن كان موجودا قبل ذلك يف احلواس

  2.اخلارجي
األصول واالمتدادات إشكالية اجلسد يف ظل (فكيف إذا قاربت خطابات الفكر الغريب

  .مدى أصالة وّجدة الطروحات املعاصرة اليت حتتفي باجلسد  هذه الصورة النمطية املزدوجة ؟ مث ما
متثل حماورة فيدون األفالطونية يف تاريخ امليتافيزيقا الغربية بيانا نظريا يؤسس ملشروعية 
إقصاء اجلسد من فعل التفلسف وإبعاده عن الشغل الذهين عموما مادامت الفلسفة أو حمبة 

سقراط ختليا عن إرادة احلياة وإقباال على املوت وتوقا احلكمة كما يقدمها أفالطون على لسان 
  3.دائما إىل االنتعاق من سجن اجلسد من اجل االلتحاق بعامل روحاين خالص

ولعل منطق الثنائية املثل واألشباح السماء واألرض احلقيقة والزيف املعرفة والنسيان الفضيلة 
الفلسفي ألفالطون يف خمتلف املباحث اليت الذي ينتظم النسق ... والرذيلة اجلواهر واألعراض

مشلها تأمله وتصوراته هو ترداد لزوج الروح واجلسد كقطب رحى النظرية األفالطونية ككل واللحمة 
  الداخلية اليت تصل بني الثنائيات املتفرعة عنها
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د فالروح أو النفس وهي منبع احلياة اخلالد تعود إىل عامل املثل بعد أن تغادر اإلنسان عن
املوت إا مصدر االنفعاالت والفكر والوعي يستدل على وجودها بتذكر املثل وتعقل اردات 
وتدبري البدن وضبط تصرفاته أما اجلسد فهو عتمة تقابل نورها ويرمز له يف اسطروه الكهف 
بالسالسل اليت تكبل اإلنسان ومتنعه أن يلفت حىت يكتشف زيف العامل احملسوس لذلك فان 

  1.كي تصل إىل حقيقة األشباح البادية للعيان البد هلا من التخلص من أغالل اجلسدالروح ل
ومبا أن اجلسد عائق عن بلوغ أمهات الفضائل وفصوص احلكم اليت يطلبها الفيلسوف فان 

  .روح هذا األخري حتتقر اجلسد أعظم االحتقار رب منه وتبحث عن االنعزال عنه
  هي غاية الفلسفة؟ فما هو هدف الفيلسوف إذا؟ وما 

حماوريه قبيل جترعه سم اخلالص بان االمام بالفلسفة ليس شيئا أخر سوى  سقراطجييب 
البحث عن املوت واحلالة اليت تعقبها وسيكون من العبث على الفيلسوف الذي قضى حياته وهو 

ره هذا حلظة يروم التجرد عن انفعاالت اجلسد وشهواته ويتدرب على اعتزاهلا أن يرتاجع عن اختيا
املوت باعتبارها مسلكا خمتصرا سيمكن روحه من االنعزال النهائي عن اجلسد ألدراك اجلواهر يف 

  2.ذاا وصفائها بعيدا عن تشويش احلواس وخداعها
فاملوت حياة مؤجلة واحلياة موت ال تعدو كوا جمرد انفصال بني اجلسد والروح واحلياة 

ال تام للملذات ولكل ما يتطلبه اجلسد من عناية باملأكل موت بالقوة ميارسه الفيلسوف بإمه
واملشرب واللبس واجلري وراء املتع بوحي من رغباته الالحمدودة يف جتميع القوى والثورات ويصب 
يف املقابل اهتمامه على ابعد الروح من اقتصاد اجلسد هذا وحتضريها باالنكفاء إىل ذاا إلكتناه 

امل السفلي حىت تكون قمينة مبعانقتها هناك يف العامل العلوي حيث ماهيات املوجودات يف الع
  3.السعادة الكربى
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يربر سقراط هذه الرتاتبية بني الروح واجلسد بتحديده لطبيعة العالقة بينهما فالروح سيد 
  يأمر ألا جوهر اهلي غري قابل للتحليل والفساد واجلسد عبد مطيع ومرصود للفناء 

أن إدارة احلكمة احلقنة رهينة باعدم اجلسد  أفالطونمن بعده و  سقراطهكذا يعلن 
واعتبار احلياة مرضا يرتقب الفيلسوف عالجه منه عن طريق املوت لذلك أوصى سقراط وهو 

  1.اجلسد: اإلله الطبيب شكرا له على شفائه من داء احلياة": اسكلبيوس"حيتضر بديك لـ 
ة من االنسجام مع التفكري اإلغريقي السائد يبدوا أن هذه النظرية مل تكن على درجة كبري 

مل يستسيغوا بسهولة فكرة أسبقية ) سيمياس وسيبيس( سقراطذي اخللفية املادية حبيث أن حماوري 
الروح على اجلسد وخلودها بعده واستحجوا سقراط يف أكثر من موضع على امتداد احملاورة 

  ورعايتهم) الفالسفة(نعة لدى خاصة الناس بالربهان الدامغ الذي سيجعل منها فكرة مقبولة ومق
نفسه قد اقر مببدأ الثنائية فيما بعد فانه مل يفاضل بني طرفيها بل اعتربمها  أرسطو إذا كان

مكونني جوهريني لإلنسان ال ميكن لوجوده أن يتحقق وملاهيته أن تكتمل إال ما، مما وردا على 
ول أن النفس تتعلم آو تفكر بل قل إن اإلنسان حيسن جتنب الق: الزعم األفالطوين يقول أرسطو

هو الذي يقول ذلك بفضل ما به من نفس وهذه النفس ليست إال صورة اجلسد وأداة لوظائفه مبا 
وقد صنف . اإلدراك احلي والتخيل والتفكري اخل: أا جمموعة من القدرات واالستعدادات مثل

اهليوىل والصورة ال ميكن افصل بني : ا أساسأرسطو ثائية اجلسد والروح يف إطار زوج انطولوجي
حديه وال استقاللية ألحدمها عن األخر فاهليوىل مادة عضوية ووجود بالقوة والصورة مادة ال 
عضوية ووجود بالفعل ومها معا وجهان لشيء واحد غري قابل للتجزيء فال سبق إذن للروح وال 

  3.الكينونة وبالتايل يف القدممتالزمان يف 2تأخر للجسد مبا أن اهليوىل والصورة 

                                                 
 .171امحد أمني و زكي جنيب حممود،قصة الفلسفة اليونانية،مرجع سبق ذكره،ص 1

جون لويس،مدخل اىل الفليفة، ت : و الصورة هي مقولة التخوم و احلدود،انظر.هي املادة اخلام اليت ال شكل هلا وال خصائص متيزها:اهليوىل  2
  .68،ص،1978انور عبد امللك،دار احلقبة، بريوت،

 .252زكي جنيب حممود،قصة الفلسفة اليونانية، مرجع يبق ذكره،ص امحد أمني و 3
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بشيء من االحتشام ودف ال يتعدى إيضاح الغامض وتصحيح املغلوط وتعديله يف 
مواطن حمدودة داخل ذلك النسق فان مذاهب فلسفية أخرى ذات منحى أخالقي نفعي  

  .اخل رفضت الطرح األفالطوين مجلة وتفصيال...كالقورينائية واالبيقورية والكلبية
يعد معيارا للتقومي األخالقي وغاية " اللذة"ل فحوى هذه املذاهب يف كون مبدا ميكن إمجا

للسلوك اإلنساين فاخلري الذي اعتربه أفالطون قمة املثل وخالق الكون مت حصره يف اإلحساسات 
إنين ال استطيع أن أتصور اخلري إذا غضضت النظر عن لذات الذوق : "اللذيذة فقط يصرح ابيقور

لذات السمع وتلك النامجة عن الصور اجلميلة احملركة بالعيون وباجلملة عن كل ولذات احلب و 
اللذات اليت حيصل عليها الناس بواسطة احلواس وليس صحيحا أن سرور العقل هو وحده اخلري 

  .ذلك الن العقل يسر برجاء اللذات احلسية اليت بالتمتع ا ميكن للطبيعة أن تتحرر من األمل
هم الربغمايت لقيميت اخلري والشر والذي تغدو فيه الفضيلة أفقا ال سبيل يف سياق هذا الف

إىل أن احملسوسات هي  - رغم اختالفهم–لتحقيقها إال بقبول اللذة يدعو رواد هذه املذاهب 
غرض املعرفة وان اإلدراك احلسي هو وسيلتها الوحيدة كما يعتقدون أن احلياة هي اجلذر الكامن 

س حقيقتها الن احلقيقة ليست جوهرا مطلقا وال هبة من السماء كما وراء كل معرفة ومقيا
وإمنا هي فعالية مرتبطة حباجيات احلياة امللحة ومبدى ) أفالطون(يتصورها التفكري النظري ارد 

  خدماا ملطالب اإلنسان املتجددة مما جيعلها نسبية
العملية وتعلن مصاحلتها مع اجلسد بناء على ذلك تسرتد الفلسفة حمتواها الواقعي وغايتها 

  :مبا انه جمال لتحصيل اللذات اآلتية
فاحلاضر وحده لنا ال اللحظة املاضية وال تلك نرقبها الن األوىل الزلت والثانية ال ندري 
ماذا سكون فال مربر إذن الماته اجلسد مادامت السعادة لصيقة بقيم رضية تعمل على جتنيب 

ى حب احلياة يذهب الرواقيون الذين يعتربهم مؤرخو الفكر استمرارا اإلنسان األمل وحتفزه عل
للمذهب الكليب إىل أقصى حد يف احتفائهم باجلسد وذلك عندما فسروا األشياء مبا فيها 
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املوجودات املوغلة يف التجريد كالروح بل اآلهلة أيضا على حنو مادي صرف وقال وان الوجود 
  1.اجلسماين فحسب

طروحات تلك املذاهب حول الوجود واملعرفة والقيم مل تكن غريبة عن  من هنا يالحظ أن
معتقدات اتمع اإلغريقي وال نشازا يف طقوسه املعتربة اليت كان ميارسها الفرد وفق نظام أخالقي 
متعال عن آلية املسموح واملمنوح واألوامر والنواهي ويف ظل اسلب حياة غري ملزم قابل للتغري 

مر عند كل مرة يتم حتيينه فيها بواسطة السلوك الفردي الذي يفرز بدوره تقنيات والتعديل املست
   2.الستعمال اللذات وممارسة املتع بناء على اختيارات إرادية واعية

بعناية بالغة من قبل رجال الكنائس ورهبان األديرة وزهاد الصوامع  أفالطونلقد استأثر 
فق تعاليم الدين املسيحي ومقاصده اليت حواها وذلك ملا نصت عليه فلسفته من أحكام توا

  الكتاب املقدس بأسفاره وأناجيله 
فإذا كانت اليهودية هي أول ديانة فرقت بني اجلسد والروح فان الفصل سيبلغ ذروته مع 
املسيحية اليت ترمجته بالتحقري والتجاهل واإلماتة واالخصاء وكل مرادفات اإلبادة واإلعدام اليت 

  3.باسم الدين يف القرون الوسطى بدعوى إنقاذه وتطهريه من تلبيس إبليس طالت اجلسد 
والواقع أن احلرب اليت سبق أن أعلنتها امليتافيزيقا ضد اجلسد سوف جتد طريقها إىل 
السلوك الفعلي يف املمارسات الصارمة واملتطرفة للكنيسة فكل ما يتعلق باجلسد صنف يف خانة 

احلياء وانطالقا من هذه النظرة نفسها ام فن املسرح على غرار األشياء املستفزة واملخلة ب
االحتفاالت الشعبية وما يتخللها من ضروب الرقص والعربدة العفويني بأنه حتريض على اخلطيئة 
والرذيلة وموازاة مع ذلك حث القساوسة الناس على حياة الشظف والتنسك واإلكثار من الصوم 

                                                 
  .41هشام العلوي، اجلسد بني اشرق و الغرب، مرجع سبق ذكره ،ص 1
 .50املرجع نفسه ،ص 2

 .51املرجع نفسه ،ص 3
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اه أجسادهم اليت بإقصائها فقط يستطيع املتعبد أن يبلغ متام التملي وبالغوا يف حتسيسهم الذنب جت
  1. ويضمن لروحه اخلالص

ليس غريبا أن يقرتن احتقار املرأة يف العصر الوسيط ذا املوقف املعادي للجسد فإذا كان 
عيسى هو ابن اهللا فان حواء وبنات جنسها هن خالئل الشيطان ومزاراته املختارة وكانت ثنائية 

  .اجلسد /األنثى ال تعدوا أن تكون غري تنويع لثنائية الروح/الذكر 
والواضح أن البدع اليت اجتهد الرهبان والقساوسة يف التعقيد هلا مت استلهامها من نصوص 

  . الكتاب املقدس احلافل بسري األنبياء وما حييط ا من شروح وحواشي
التقليدي عرب جتلياته الفلسفية والعقائدية بثورة عارمة على عدمية الفكر الغريب  نيتشهقام  

واألخالقية وانتهى بعد تفكيكه ملكوناا وإحاطة بغاياا إىل القول أن انتسابه إىل العقالنية 
بصروحها الشاخمة ليس يف حقيقة األمر سوى ادعاء انبىن بالتدريج على أنقاض أكثر اآلثار 

 احلملة النقدية حسب نيتشه كرد فعل مضاد على وتأيت 2.الغرائز والشبق وإرادة احلياة: محيمية
املؤامرة اليت دف إىل اقتالع احلياة من جذورها األرضية وحتويل املعرفة عن وظيفتها العملية 
ووسائله احلسية وإغراق الفرد يف قلق وجودي مزمن ناتج عن إيهامه باالنشطار إىل جسد خسيس 

  :رحيف كتابه العلم امل نيتشه وروح نفسية يقول
حنن الفالسفة لسنا أحرارا يف أن نفصل بني الروح واجلسد ما يفصل بينهما الناس "

العاديون إننا لسنا ضفادع مفكرة ولسنا آالت مشيئة ومسجلة ذات أمعاء وأحشاء باردة فأفكارنا 
قلب جيب أن تولد دائما من األمل وعلينا مبا يشبه األمومة أن نشاركها بكل ما لدينا من الدم وال

فاحلكمة املبهجة احلقة لن 3"واحلماسة والبهجة واهلوى والوخز والتأنيب والضمري والقدر والشؤم 
تتأتى إال بإخضاع املعرفة للتجربة احلية وحقن املفاهيم العقلية مبشكالت الفيلسوف الذاتية ومبصريه 

طق الصوري اليت أسستها وحاجاته املؤرقة وهذا خيالف طبعا الرغبة املتأخرة يف الفكر اخلالص واملن

                                                 
 .112ص فؤاد اسحاق اخلوري،اديولوجيات اجلسد،مرجع سبق ذكره، 1

  .56ص رجع سبق ذكره،هشام العلوي، اجلسد بني الشرق و الغرب م 2
 66ص ،1973بريوت، يانكو الفرين،نيتشه،ت جورج جحا،املؤسسسة العربية للنشر، 3
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األديان الشرقية وكرستها امليتافيزيقا مبنتهى الدقة واإلقناع يطالب نيتشه الفيلسوف باالنطالق من 
ما دامت احلياة : القيم األرضية الكامنة خلف كل معرفة وكل سلوك والتفطن لنسبية اخلري والشر

الفاضح للقاعدة واملخلل ألي معتقد تيارا دافقا جبيش باحلركة والتجدد واالختالف واالستثناء 
املعتقدات سجون فهي ال ترتك جماال بعيدا للرؤية "ثابت ويستطرد نيتشه يف كتاب املسيح الدجال

وال تشرف من ارتفاع كاف لكي يكون لإلنسان رأي يف املسائل ذات القيمة واألخرى اليت ال 
تخدم ويستهلك املعتقدات وال قيمة هلا عليه أن يكون له مخسمائة معتقد الشغف الكبري يس

  1"يستسلم هلا انه يعرف انه قوة مستقلة
كان حيفز الفيلسوف أو املثقف عموما اإليديولوجي يف احلياة واإلنصات نيتشه واحلق أن 

التمييز بني ما هو رفيع وما هو وضيع يف أعضائه ليس "إىل نبض اجلسد يف كليته بغض النظر عن 
شيء فنحن جنعل ألحد األعضاء مكانة رفيعة طاملا أننا ال نرى من خصائص الروح العلمية يف 

هو الذي " ال القيمة"فالتقزز ) عن طريق األنف أو حاسة اللمس(فعله واثر هاو ال حنس ما 
  2"يتحكم يف التمييز بني الرفيع والوضيع وهذه إحدى نقط بداية ما تضعه املذاهب األخالقية

النظرة الديكارتية التجزئة للجسد هو امتداد ملبدأ وحدة ينبغي التذكري هنا بان رفض 
اإلنسان اليت دافع عنها نيتشه دون أن خيفي امتعاضه من التفكري االفالطوين ومتثالته املسيحية 

  :بكثري من السخرية والتهكم
  3"لعل احلكمة ال تظهر على األرض إال على هياة غراب يهيجه عفن جيفة مكتوم" 
املؤدي إىل الفضيلة وبالتايل إىل السعادة حسب املعادلة السقراطية  أصبح خيار العقل 

  :نيتشهضرورة حتكمها دوافع مرضية وذريعة لفشل يف تدبري الغرائز يوضح 
أيها املستهزؤون باجلسد إن ذاتكم نفسها تريد أن متوت وقد حتولت عن احلياة ألا " 

ا ولقد مضى زمن حتقيق هذه الرغبة عجزت عن القيام مبا كانت تطمح إليه وما أقصى رغبا

                                                 
 .55يانكو الفرين،نيتشه، مرجع سبق ذكره ،ص 1

 .60هشام العلوي، اجلسد بني الشرق و الغرب، مرجع سبق ذكره ،ص 2

 .3ص ،1995 لعلم الثقايف،افول االصنام،ت حسان بورقيبة و حممد ناجي،ضمن ا فريديريك نيتشه، 3
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لذلك تطمح ذاتكم إىل الزوال أن هذا العجز قد ولد فيكم النقم على احلياة واألرض وهاهي ذي 
   1"تتجلى يف شهوة حلظاتكم املنجرفة دون أن تعلموا

لقد قام نيتشه بتقزمي الروح وجعلها اكثر دونية من اجلسد ألا متفرعة عنه و تابعة له وذا 
  .ان من اكرب املنصفني للجسد ك

   

                                                 
 .59فريديريك نيتشه،هكذا تكلم زرادشت،ت فليكس فارس،دار القلم،بريوت،ص 1
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  :خاتمة

وصفوة القول أننا رمنا عرب ما أوردناه طي هذه اإلضاءة من رؤى ومطارحات حول اجلسد 
أن نؤشر إىل مركزية هذه التيمة يف تاريخ الثقافة اإلنسانية وأمناط التفكري والتمثيل من غري أن 

اقتصرنا فقط على بعض النظريات واخلطابات يكون يف نيتنا تقدمي إحاطة شاملة وجامعة يصددها 
الفلسفات اليت شيدت انساقها وبنت تصوراا لإلنسان والكون واحلياة وفق طبيعة موقفها من 
اجلسد ونوعية الوظيفة املسندة إليه من قبلها وحدود احلقل املعجمي الذي تعتمده عندما توجله 

ها للجسد وحظوته لديها أو سار يف اجتاه عامل املعىن والوجود الداليل سواء وشى ذلك متجيد
تكريسها لدنيوية وتبعيته وهشاشته أمام مقوالت أخرى هي الروح أو العقل ا السلطة أو اخلطاب 

  .أو الثقافة
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  :تمهيد

الطروحات اإلشكالية حول  فتباينت،لقد كان إهتمام احلضارة العربية اإلسالمية باجلسد واضحا      
لجسد من براثني لرر حم اإلشكالية من تنوعت املوضوع من مبدع اىل متأثر باحلضارة الغربية ،لقد

نفس اىل متأثر بالفكر الضعه الطبيعي الفاعل مثله مثل عنه ووضعه يف مو  القدسية اعز تناالتدنيس و 
، املقدس الذي على به عن النفساملتقلب بني املدنس الساخط عليه اىل  ،الطروحات الغريب املتنوع

   .ري بني احلضارتنيفحدث تأثر و تأث
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 :الثقافة العربية اإلسالمية:المبحث األول

هللا خدم اجلسد كثريا فقد وجه  ماهيتها أمر وإرجاععن الروح  القرآينلعل سكوت النص     
اهتماماته صوب اجلسد باعتباره املقابل الضدي للروح ولعل عقدة الثنائيات اليت  اإلسالميالفكر 

فكانت هي البديل عن الروح يف هذا  اإلسالميالزمت حىت الفكر  اإلنساينسيطرت على الفكر 
  .الصراع رغم ذكرها مرتبة عن الروح

وعملية  اإلنساينهذه الثقافة تكمن يف قصة اخللق والتكوين  ولعل متثالت اجلسد يف -  
احلمراء والسوداء  األرضمن تربة  مأخوذةمن طني  اإلنسانفقد خلق اهللا  اإلنسايناكتساب اجلسد 

وهكذا يتلبس اجلسد بالكون من جهة الطبيعة . 1"إني خالق بشرا من طين" :والبيضاء يقول تعاىل
بالتفاعل املوجود بني مكوناته الطبيعية ويف هذا الباب يورد جالل  ويتأثر األشياءلقدر املادية وخيضع 

من الماء    اإلنسانخلق اهللا تعالى  : "يقول فيه" ص"الدين السيوطي حديثا للرسول الكرمي 

 وأماكريما    أوفقيها    أوعالما    أوكثر الماء فيكون حافظا    إذا أماوالطين والنار والريح  

كثر النار    إذا وأما واآلخرةاكا خبيثا مفـلسا في الدنيا  كثر الطين فيكون سفـ  إذا

ال يصبح اجلسد جمرد  التأثرومن هذا  2"كثر الريح فيكون كذابا  إذا وأمافيكون ظالما  
   إرادةيصري متحركا وفاعال وذوا  وإمناجسم جامد وغافل 

الذي حدث  االنفتاح أن إالالشرع يف مسالة الروح  ألزمهرغم التوقيف عن البحث الذي  -  
االهتمام بالنفس اليت ما يشملها  إىلحفزه  األخرىعلى ثقافات الشعوب  اإلسالميللمجتمع 

والنفس عند اغلب املسلمني اصطالحا هي  األخرىالتوقيف وجعلها يف مرتبة الروح عن الثقافات 
حتت الشياطني واجلن واملالئكة اليت ال تقع  أجساممثل  أمثلةجسم لطيف ذو طول وعرض وعمق 

حاسة من حواسنا وذا يصبح اختالف النفس واجلسد ويشكال مادة وصورة الوحدة وال تقبل 
  .التجزيء
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ومن خالل هذا التوحد  اآللةتضطلع النفس يف هذه الوحدة بدور تنهيل اجلسد وحتريك  -  
سد ويقولون الروح غري اجل أوجزئني فريق ال يرى وجودا هلذه النفس  إىلول ذه املسالة نشغلانقسم امل

هذا اجلسد بعينه  إاللسنا نعقل غري اجلسد الطويل العريض العميق الذي نراه ونشاهده والنفس ليس 
يفصلون بني النفس واجلسد وحىت بني الروح والنفس وجعلوا اجلسد ذا كيانا   األخروالقسم  إالليس 

 إىلنارية تنجذب والثانية  وأمسى قيأر كل ما هو   إىلورانية تنزع نهويته ال األوىل: كسوال تتوزعه طاقتان
  .فيها واإلغراقحيث تكمن سعادا يف التدمري والتمتع بالشهوات  األسفل
يقتنعوا بالرتابطية املوجود  لصراع القدمي بني النفس والروح ومللقد رخص مجهور املسلمني ا   

فيها بل  يؤثرالروح وال  بانفعاالت يتأثراجلسد شيئا سلبيا وجمال هلذا الصراع فهو  وابينهما وجعل
   .بالروح تأثرهقدر  يؤثراجلسد  أنعلى  أكدوا

الكالم عن الصراعات السياسية واالجتماعية اليت دارت رحاها غداة موت  مل يشغل املتكلمون
استحال الصراع املذهيب سجاال عقائديا صرفا ال يتعدى جمال اهتمامه يف الظاهر  إذ" ص"الرسول 
النظر هذه الرابطة الوثيقة  أهلاحملكمة ومساءلة املتشاة منها وقد فطر  رآنيةالق باآلياتالتسليم 

العالقة السببية املوجودة بني فرقة  إىلالناسجة بني الشقاق السياسي والتناظر املعريف الكالمي وحدسوا 
مصدر اخلالف وبؤرة التباين ويف خضم جدال القدسي : املتشاة لآلياتاملسلمني وبني فهمهم 

: إدراكهاوسبل  اإلهليةاخنرط املتكلمون يف نقاش ميتافيزيقي حول طبيعة الذات , والدنيوي هذا
  .توقيفه أوالنصوص  وبتأويلالعقل وتعطيله  بإعمال

ذاتا : املفارقة والتعايل يف تصور اهللا عز وجل أومعيار للمطابقة والتشابه  إذنفكيف ينصب اجلسد 
  ؟ وأفعاالوصفات 

من حتمية السقوط يف املقارنة  اإلسالميشافية حتصن املفكر  أجوبةالنظري  التأملوهل قدم 
  1؟لإلهلياتوالتجسيم يف فهمه 

  :الشهرستانييقول 
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من العلم والقدرة واحلياة  أزليةمجاعة كثرية من السلف كانوا يثبتون هللا تعاىل صفات  أناعلم "
والعزة والعظمة وال يفرقون بني  واإلنعامد واجلو  واإلكراموالسمع والبصر والكالم واجلالل  واإلدارة

ت جربية مثل اصفات الذات وصفات الفعل بل يسوقون الكالم سوقا واحدا وكذلك يثبتون صف
لشرع فنسميها صفات اهذه الصفات قد وردت يف : يقولون أم إالاليدين والوجه وال يؤولون ذلك 

  1..."جربية
منكريه حتريوا يف الدفاع عن الدين والرد على حتديات وهم يرومون  واألئمةالعلماء  أنوالواقع 

ليس كمثله "من جهة تقول بان اهللا القرآنية نفسها فهين املفارقة الصادرة عن النصوص شأ
 وأفعال بأوصافتتحدث عنه  أخرىومن جهة  3"يدرك األبصار التدركه األبصار،وهو"،2"شيء

  عن تقدير احلواساملرتتبة  اإلنسان وأحكاممستمدة من قاموس البشر 
مما احدث توترا يف بنية استقبال تلك النصوص وتعددا يف مستوى تلقي مضامينها عرب 

  ألفاظهاتعارض 
سلك طريق السالمة بتجنب  مناهجهماحلديث ومن درج على  أصحابوهكذا فضلت مجاعة من 

 إذظ الوارد فيها جلهلهم معىن اللف اآلياتاخلوض يف املسالة مجلة وتفصيال واعرضوا عن تفسري تلك 
نؤمن مبا ورد يف الكتاب والسنة وال :نزل التكليف باالعتقاد بان اهللا ليس كمثله شيء وكفى فقالوا

اهللا عز وجل ال يشبهه شيئا من املخلوقات وان كل ما متثل يف  أننعلم قطعا  أنبعد  للتأويلنتعرض 
من حرك يده عند قراءته : قالوا أنة غاي إىلالوهم فانه خالقه ومقدره وكانوا حيرتزون عن التشبيه 

وجب قطع " الرمحن أصابعمن  إصبعنيقلب املؤمن بني "عند روايته  بإصبعيه أشار أو "خلقت بيدي"
  .إصبعهيده وقلع 

اإلهلية هذا املوقف الذي يضمر خوف املسلم احملافظ من الوقوع يف جسدنة الذات  أنغري 
من سلك طرق وعرة  أخرى ادرة عنها مل مينع فرقا كالميةالص واألفعالنسنة الصفات املميزة هلا وأ
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قياس الغائب على الشاهد الذي خيضع اهللا لقوانني العامل ويؤسس اجلسد  مبدأوشائكة ينتظمها 
  1).اهللا(للمقارنة املفضية ملعرفة الغائب  أصلياوالثقافية مرجعا  أبعاده الفيزيقية يف ) الشاهد(

جسم والشبح وال جثة وال صورة وال حلم وال دم وال "ن اهللا يكو  أن نفوااملعتزلة  أنصحيح 
الذي يطابق مقتضى  بالتأويلاللفظ على ظاهره فاحتجوا  إجراءرفضوا  ألموذلك ..." شخص

بتعطيل الصفات مل يضعهم  إقرارهمالعقل يف كونه تعاىل منزها عن خملوقاته ال يشبهه شيء منها لكن 
وان اقتصرت على متثل  اإلنساينعلى اجلسد  اإلحالةهم عن صورة املقارنة كما مل يغن إطارخارج 

ينكرون  أممبا  2"األفعالمبشبهة "املعتزلة  الشهرستاني سلوكه الثقايف وفعله الرمزي من مثة نعت
نفسه على  اآلنوالعلم واحلياة والسمع والبصر والكالم ويوافقون يف  واإلرادةصفات املعاين كالقدرة 

املعنوية وهي كونه تعاىل قادرا ومريدا وعاملا وحيا ومسيعا وبصريا ومتكلما وقالوا  بأحكامهااتصافه تعاىل 
  .لذاته تعاىل  ةبواج األحكامتكون هذه  أنجيب 
الفالسفة املسلمني بالتوفيق بني احلكمة والشريعة والبحث يف قضايا مها  انشغل حقيقةلقد     

  .النقل أصحابمها ومتنح شرعية التفلسف اليت حرّ  حاصلة بينهما األلفةاملشرتكة اليت جتعل 
 أمثالالفلسفة اليونانية  بأرباب اإلسالميةالواضح الذي نلمسه عند دراستنا للفلسفة  التأثربرغم      

ن يف بعض القضايا نظرا الختالف عقيدة كل لكننا نلمس الكثري من التباي وأرسطو وأفالطونسقراط 
بشكل واضح يف مسالة الروح واجلسد  الكبري و التأثرهذا نلمس  من وبالرغملكن  من الطرفني

منها واليت حقرت اجلسد وعلت من شان الروح وجعلت اجلسد سجنا  األفالطونية األطروحةوخاصة 
 ع الذي جعل اجلسد والروح متماثلتانمن الشر  اإلفالت اإلسالمكيف استطاع فالسفة ،فهلذه الروح 

وخاصة من طرف الغزايل الذي مل يتحرز من  اه الفالسفةجتدائية تكرب يف املرتبة وهذا ما جعل الع
  فقط  األرواحوحشرها وان اهللا حيشر  األجسادبعث  إنكار إحداهاتكفري الفالسفة يف ثالثة مسائل 
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منوذجا متمثال يف احد  نأخذلقد كانت نظرت الفالسفة املسلمون هلذه القضية موحدة تقريبا   
 ابن سينا الذي درج على النهج الذي اختطته امليتافيزيقا اليونانية سالميةاإلالفلسفة  أقطاب أهم

وبني املهاوي  واألرضحينما استنعت منظورها للعامل يف ضوء تبنيه لقاعدة القسمة بني السماء 
هو الكائن الوحيد الذي يستطيع من  اإلنسان أنوالعرضي وبني احلسي وارد وبني املطلق والزائل ومبا 

روحه من جهة وجسده من ويف تركيبة عجيبة بني طريف تلك القسمة من خالل تعطله مبزاوجة  خالل
  .جهة ثانية 
ــــن ســــينا تــــأثر  ،فنظريتــــه يف الوجــــود ال ختتلــــف مبــــدئياً عــــن نظريــــة أرســــطو يف أرســــطوبفلســــفة اب

وعنـــد حبثـــه يف اجلـــوهر . فقـــد قســـم ابـــن ســـينا اجلـــوهر إىل جـــوهرين جســـماين و غـــري جســـماين.الوجـــود
اجلـوهر الـذي  «:اجلسماين يشري إىل اتصـاف اجلسـم بأبعـاد الطـول والعـرض والعمـق ويعـرف اجلسـم بأنـه

كــذا صــورته،وهو ــا مــا هــو،مث ســائر األبعــاد املفروضــة فيــه تبــني اياتــه أيضــاً وأشــكاله وأوضــاعه أمــور 
ا مل يلـزم بعـض ليست مقومة له،بل هي تابعة جلوهره، رمبا لزم بعض األجسام شيء منها أو كلها، ورمبـ

  .1»األجسام شيء منها أو بعضها

إن جـــوهر اجلـــوهر اجلســـماين هـــو صـــورته الـــيت ـــا قوامه،وأعراضـــه ال جوهريـــة،وأبعاده متناهيـــة أي 
حمــدودة،وكلها تابعــة للجــوهر، وختتلــف األجســام حباجتهــا لألعــراض كــاخلط املســتقيم الــذي حيتــاج إىل 

،والنطفــة حســب ابــن ســينا ال ... الطــول والعــرض والعمــقاالمتــداد، واجلســم اإلنســاين الــذي حيتــاج إىل
  .حتتاج إىل أي عرض رمبا ألا غري مرئية

إما جسماً وإمـا مفارقـاً للجسم،والقسـم اجلسـمي :أما اجلوهر غري اجلسمي فهو ينقسم إىل قسمني
سـاً حتـرك إما أن يكون صورة اجلسم و إما أن يكـون مادتـه،أما اجلـزء املفـارق للجسـم فإمـا أن يكـون نف

إن اجلســم مــن «:ذلــك بقولــه ابــن ســينا،ويشــرح 2*اجلسـم وإمــا أن يكــون بريئــاً مــن املـادة ويكــون عقــالً 
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حيــث هــو جســم لــه صــورة اجلســمية، فهــو شــيء بالفعــل، ومــن حيــث هــو مســتعد أي اســتعداد شــئت 
القـوة فهو بالقوة،وال يكون الشيء من حيث هو بالقوة شـيئاً مـن حيـث هـو بالفعـل شـيئاً آخر،فتكـون 

للجســم ال مــن حيــث لــه الفعل،فصــورة اجلســم تقــارن شــيئاً آخــر غــرياً لــه يف أنــه صــورة، فيكــون اجلســم 
جـوهراً مركبـاً مــن شـيء عنـه لــه القـوة، ومـن شــيء عنـه لـه الفعل،فالــذي لـه بـه الفعــل هـو صــورته،والذي 

أي إذا تالقـت (لفعلفإذا انطبقت الصورة يف اجلسم فهو موجود با1».عنه بالقوة هو مادته،وهو اهليوىل
فلـــوال اســـتعداد املـــادة لقبـــول الصـــورة ملـــا حتقـــق املوجـــود بالفعـــل،أي إن كـــل حتقـــق ) املـــادة مـــع الصـــورة

فال ميكن للوح اخلشب مـثًال وهـو مـادة أن يقبـل صـورة .للموجود مسبوق باستعداد مادته لتلقي صورته
  .اخل...الطاولةاإلنسان، بل ميكن له أن يقبل صورة السرير أو الكرسي، أو صورة 

ومبعـــىن آخـــر إن صـــورة اجلســـم تلتقـــي مـــع مـــادة اجلســـم وال تلتقـــي بصـــورة أخـــرى، أي أن صـــورة 
فـــالقوة تعـــين اســـتعداد املـــادة لتلقـــي الصـــورة، . الكرســـي تلتقـــي مبـــادة اخلشـــب وال تلتقـــي بصـــورة الســـرير

  .فعلوالفعل يعين تلقي املادة لصورا واالنتقال من الوجود بالقوة إىل الوجود بال

بتغــري أبعــاده، ألن املــادة متحولــة، بــل يفقـــد -ابــن ســيناحســب -مــن هنــا ال يفقــد اجلســم مادتــه
  .ةصورته أي ماهيته،ومن صفات اجلسمية عند ابن سينا أا قابلة لالنقسام إىل ما الاي

( وكـل موجـود هـو ممكـن الوجـود بذاتـه واجـب الوجـود بغـريه . قائم بذاته ابن سيناإن اجلوهر عند 
،لـــذلك ينطبـــق مفهـــوم اجلســـم علـــى أي موجـــود، وهـــو يتحـــدث عنـــه )ملوجـــودات العاقلـــة وغـــري العاقلـــةا

بوصـــفه مفهومـــاً جمـــرداً ال بوصـــفه جمســـماً عينيـــاً، وهـــذا ال يتنـــاىف مـــع رؤيتـــه للوجـــود اإلنســـاين، فجســـم 
جـود الكيـان اإلنسان حباجة إىل نفس حتركه وتؤثر فيه ويؤثر فيها،ولوال احتـاد الـنفس باجلسـد مـا حتقـق و 

أن الــنفس عقــل قبــل اتصــاهلا باجلســد أو بعــد مفارقتهــا لــه، وهــي نفــس حاملــا  ابــن ســينااإلنســاين،ويرى 
أمـا إذا "،"عنـد وجودهـا فعالـة يف جسـم مـن األجسـام"فـالنفس تقـال«ترتبط ا أي صورة ملـادة اجلسـد،

                                                           

 .67،صمرجع سبق ذكره اإلهليات،/ابن سينا،الشفاء 1
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لســـفة ابــن ســينا مـــن ، ويف هــذا الســياق يظهـــر أثــر اإلســالم يف ف1»"فارقــت فاألشــبه أن تســمى العقـــل
  :من جهة أخرى، ويظهر علوية النفس وسفلية اجلسد،فيقول أفالطون جهة، وفلسفة

  هبطت إليك من احملل األرفع               ورقاء ذات تعزز ومتنع«

  2»حمجوبة عن كل مقلة عارف          وهي اليت سفرت و مل تتربقع

جلســـد لـــذلك نزلـــت مكرهـــة لرتتـــبط فـــالنفس مـــن مكـــان مقـــدس قـــد نزلـــت مرتبـــة عنـــدما حلـــت با
  :باجلسد ألا

  وصلت على كره إليك،ورمبا         كرهت فراقك،وهي ذات تفجع«

  تبكي إذا ذكرت عهوداً باحلمى                 مبدافع مي ومل تتقطع

  3»فكأا برق تألق باحلمى                        مث انطوى فكأنه مل يلمع

اجلسد، وتكره فراقه،فالعالقة بني النفس واجلسد عند ابن سينا هي عالقـة  غري أا قد تتكيف مع
  .فعل وانفعال دائمني

  ألفت وما سكنت،فلما واصلت           ألفت جماورة اخلراب البلقع«

  4»علقت ا ثاء الثقيل فأصبحت               بني املعامل والطول اخلضع

ا فإا تعيش معه بانسجام، يف حني أنه إذا عانـدها وإذا ما روضت النفس اجلسد وخضع ألوامره
ولــن ختلــص الــنفس عــن الــدرن،ما «ورفــض اإلذعــان ألوامرهــا فــإن الرغبــات والشــهوات ستســيطر عليــه،

                                                           

ـــــنفس وبقائهـــــا و رســـــا/الـــــنفسابـــــن ســـــينا،أحوال  1 ـــــه الـــــدكتورحققـــــه و  معادهـــــا للشـــــيخ الـــــرئيس ابـــــن ســـــينا،لة يف ال ، 1أمحـــــد فـــــؤاد األهـــــواين،ط:قـــــدم إلي
  .27،ص1952

  .148، ص1960سليمان دنيا،دار املعارف مبصر،القاهرة،:نصري الدين الطوسي،حتقيق:تنبيهات،شرحوال،اإلشارات ابن سينا   2
 .149-148ص،صاملرجع نفسه 3
  .148،صهاملرجع نفس،  4
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، وبالتايل ستتحمل النفس أعباًء 1»التفتت إىل قيل وقال، ومناقشة وجدال،وانفعلت حبال من األحوال
إن الــنفس حتــدث كلمــا حيــدث البـــدن «.متطلبــات اجلســدلــذا يكــون خالصــها بــاخلالص مــن .إضــافية

فــإذا وجــدت النفس،فإــا ال متــوت مبــوت .الصــاحل الســتعماهلا إيــاه،ويكون ذلــك البــدن مملكتهــا وآلتهــا
وتسـمى حمركـات األبـدان نفوسـاً،فإذا «ألا متعلقـة بالعلـة املفارقـة أي بالعقـل األول، 2»البدن،بل تبقى

فـالنفس عنـده إذاً حادثــة مـع البـدن باقيــة .3»لتمييــز بـني الـنفس والعقــلوهـذا هـو ا.فارقـت مسيـت عقــوالً 
  .بعده،غري أا تسمى عقالً قبل اتصاهلا به، أي قبل هبوطها إليه كما يف القصيدة املذكورة

ينظــر إىل اجلســد نظــرة اجلــزء املعانــد يف اإلنســان،فبفعل طبيعتــه اجلســدية يقــرتب مــن  ابــن ســيناإن 
بفعــل طبيعتــه الروحانيــة الــيت أصــبحت نفســاً حبلوهلــا يف اجلســد فإنــه يرتقــي ويصــبح احليــوان و يتــدىن،أما 

أكثــر علمــاً ومعرفــًة وختلقــاً، ولعــل تصــور ابــن ســينا للــنفس علــى شــكل محامــة لــدليل علــى تشــاه مــع 
الذي رفض احلس مل يستطع التخلص مـن فكـرة جتسـيد الـروح جمنحـة  أفالطونفتصور أفالطون هلا، 

واخلري والكمال، ويتكسـر  اإلهلي والسماوي، حيث احلكمةوان بالصعود واالقرتاب من ،فجناحاها ينم
جناحــا الــروح تــدرجيياً ويفقــدان باقرتامــا مــن عــامل احلــس               واملــادة، وعنــدها تكــون الــروح 

  .ناقصة 

ــــاح هــــو العنصــــر «" :فيــــدروس"يف حمــــاورة ســــقراطعلــــى لســــان أســــتاذه  أفالطــــون كتــــب إن اجلن
سماين الذي هو العنصر األكثر جمانسة لإلهلي، والذي مييل بالطبيعة إىل التحليـق ُصـُعداً و محـل مـا اجل

جيــذب إىل أســفل،إىل املنطقــة العليــا،اليت هــي مســكن اآلهلــة،إن اإلهلــي هــو اجلمال،احلكمــة،اخلري، ومــا 
ويكـون مضـاداً  شابه،وذه يتغـذى جنـاح الروح،وينمـو بسـرعة،لكن عنـدما يتغـذى علـى الشـر والغبـاء،

يف تنــاقض مــع نفســه، إذ ربــط الــروح بعنصــر مــادي هــو  أفالطــونفهــل وقــع . 4»للخري،يتبــدد و يفســد

                                                           

  .146ص، املرجع نفسه 1
  .35-34ص،ص1952، 1أمحد فؤاد األهواين،ط:ابن سينا،أحوال النفس،حققه و قدم إليه الدكتور 2
  .35ص، املرجع نفسه 3
 .54،ص1994شوقي داود متراز،األهلية للنشر والتوزيع،بريوت،:أفالطون، حماورات أفالطون،حماورة فيدروس ،نقلها إىل العربية 4
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اجلنــاح؟فهو يتغــذى وينمــو، إذا ارتفــع اجلناحــان حنــو عــامل اخلــري واجلمــال واحلــق أدركــت الــنفس كماهلــا، 
  ادة على املادة؟فهل تعلو امل. أما إذا تغذت بالشر نزلت النفس على عامل املادة الزائلة

قد يكـون البحـث يف اجلسـد صـوفياً هـو البحـث يف مفهـوم األنـا الصويف،فالصـويف هـو كـائن عـرف 
واقعـــه االجتمــــاعي وعانــــاه، وحـــاول جتــــاوزه، هــــذا التجـــاوز هــــو جتــــاوز جلميـــع معطيــــات ثقافــــة جمتمعــــه 

  .لبه   ووجدانهعقله حمدودة، وأن امللجأ يف عواطف ق تفأنا املتصوف  تشعر أن إمكانيا.احملدودة

مــن هنــا يلجــأ املتصــوف ملواجهــة ذاتــه ليخلصــها مــن قيمهــا ومثلهــا و وعيهــا االجتمــاعي، ويواجــه 
جســـــده املقيـــــد حبتميـــــات العطالـــــة البيولوجيـــــة واالجتماعيـــــة، وإبعـــــاده عـــــن الـــــنفس الشـــــريرة الـــــيت تـــــؤثر 

متزامناً مـــع كـــان خـــروج الصـــويف مـــن املكـــان االجتمـــاعي مســـاوقاً لتخطـــي عـــائق اجلســـد،و «فيه،لـــذلك
فاجلسـد هـو مـوطن الغرائـز            والرغبـات، وهـو حامـل قـيم .1»السعي لقهر ماديته والتحـرر منهـا

اتمع،وكالمهـــا يرفضـــهما الصـــويف ،لـــذا يســـعى  الصـــويف للتحـــرر وطلـــب الكرامـــة الـــيت تتحقـــق يف ومـــع 
للجســد إمكانيــات هائلــة الالمقيـد والالمتناهي،ليتحــد وجــوده الــذايت بلوغــوس الوجـود الكلــي، ويصــبح 

جتمــع بــني ذاتــني هــي ذات املتصــوف وذات اهللا،وتتمــاهى الــذاتان، وكأمــا ذات واحــدة، مــن هنــا قــال 
  :احلالج

  أنا من أهوى ومن أهوى أنا                     حنن روحان حللنا بدنا

وال يرقـــــــــى العقـــــــــل إىل امـــــــــتالك احلقيقـــــــــة لــــــــــذلك يطـــــــــيح الصـــــــــويف بعقلـــــــــه بالعشـــــــــق، واهلــــــــــوى 
يعــارض العقــل بالقلــب ويســتبدل باملعرفــة العقليــة االســتداللية املعرفــة القلبيــة القائمــة «لصويف،فالصــويفا

، وهو برفضـه للمعرفـة العقليـة إمنـا يـدلل علـى رفضـه ألعـراف وقـوانني 2»على االستبطان والذوق املباشر
  .السلطة اليت يسعى للتحرر منها بالذوق والوجدان

                                                           

  .154-153 صم،ص2007، 1،دار املركز الثقايف،دمشق،ط)الزمن،الفضاء،الرؤيا(الشعر الصويف/ ،الزمن األبديليطنيس وفيق 1
 .166-165ص ، املرجع نفسه،)الزمن،الفضاء،الرؤيا(الشعر الصويف/ ،الزمن األبديسليطني وفيق 2
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ياســي االجتمــاعي والفقهــي والــديين الــذي يقيــد جســده ليحــتج علــى إنــه يتمــرد علــى اخلطــاب الس
ــــــيت تســــــندها املؤسســــــات للوجــــــود اجلســــــدي، وهلــــــذا ــــــورة الصــــــويف، إن جــــــازت «القــــــوانني ال ــــــت ث كان

التسمية،إســقاطاً للرســوم والتكــاليف يف جتزيئاــا واهتمامهــا بــاحلرف والشــكل الظــاهري، فالصــويف مــه 
وختلصــه مــن خطــاب الســلطة إمنــا خــالص مــن مســموحها وحمظورهــا .1»الصــلة بــاهللا أواإلخــالص والنيــة

  .للوجود اجلسدي اإلنساين

ــةوكــذلك تعــاىل العشــق عنــد  إىل أعلــى درجاتــه ليصــل إىل درجــة التمــاهي مــع ذات  رابعــة العدوي
احلبيــــب وحيــــالن أيضــــاً جبســــد واحــــد، ومهــــا مؤتلفــــان ومتحــــاوران، لــــذلك تقــــول خماطبــــة حبيبهــــا بثقــــة 

  :تكلم،وكأا ختصه هلا وحدهامستخدمة ياء امل

  إين جعلتك يف الفؤاد حمدثي           وأحبث جسمي من أراد جلوسي«

  2»فاجلسم مين للجليس مؤانس            وحبيب قليب يف الفؤاد أنيسي

يف بدايـة البيـت دليــل علـى التوكيـد والقـول احلازم،وإحلاقهــا بيـاء املـتكلم إمنـا هــو " إن"إن اسـتخدام 
قدرة الذات الصوفية على االحتاد بالذات اإلهليـة،حيث أصـبح اجلسـد اإلنسـاين حمـالً ومكانـاً إشارة إىل 

فإــــــا جعلــــــت مـــــن الــــــذات اإلهليـــــة روحــــــاً تســــــكن يف " جعلتـــــك"للـــــذات اإلهليــــــة،ألا حاملـــــا قالــــــت 
 كيانـاً جديـداً بفعـل قـوة الكيـان الصـويف، لقـد صـار اهللا حمـاوراً لذاتـه) رمزياً (جسدها،وأكسبت جسدها
بـــاملعىن الصـــويف "(مقـــام"يلتقـــي اإلنســـان باأللوهيـــة وجهـــاً لوجـــه، ويف أعلـــى «يف قلبهـــا ووجـــداا،حيث 

فهنـــا معـــراج املتصـــوف يف ســـريورته للتحقـــق، وبلـــوغ ".قـــاب قوســـني أو أدىن"، أو يف مقـــام )للمصـــطلح
  " :املكية الفتوحات"وكذلك يقول ابن عريب يف . 3»هدفه األقصى،وهنا معراج التداين،وسدرة املنتهى

  فؤادي عند معلومي مقيم             يشاهده وعندكم لساين«

                                                           

  .78ص ،1991دار الطليعة، بريوت ، لعربية،تواصل غري اللفظي يف الذات اوال،الالوعي الثقايف و لغة اجلسد زيعور علي 1
  .87، ص1989، 3توزيع،القاهرة،طوال،مدخل للتصوف اإلسالمي،دار الثقافة للنشر التفتازاين وفاوالأب 2
   .232،ص مرجع سبق ذكره،،الالوعي الثقايف و لغة اجلسد والتواصل غري اللفظي يف الذات العربيةزيعور علي 3
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  1»فال تنظر بطرفك حنو جسمي           وعد عن التنعم باملغاين

ــــذا املعــــىن ال يــــرفض الصــــويف اجلســــد،بل جيعــــل منــــه كيانــــاً حيــــاور الكيــــان اإلهلــــي بفعــــل العشــــق 
اوز للنسـيب إىل املطلـق، أو اخـرتاق للشـكل فالغياب عن العقل هو حضور يف القلب، وهـو جتـ«واحلب،

  .2»يف حمدوديته من أجل الوقوف مع املعىن يف إطالقه

لــذا يتغــزل الصــويف بــاخلمرة ال باعتبارهــا مشــروباً يتلــذذ بطعمتــه وتــأثريه الفيزيولــوجي يف اجلســد،إمنا 
خيـــرج «هر، فالســـكرباعتبـــاره مشـــروباً إهليـــاً يســـبب الســـكر والغيـــاب، وجتـــاوز العرضـــي والركـــون إىل اجلـــو 

الذات من نطاقها ويضعها على دروب العودة إىل نظام الوجود األول السابق على التحدد يف القوالب 
  .3»املبعثرة،واملميزة بانغالق كل منها دون اآلخر،واستقالله التام

، قهــر لقــيم اجلســد حامــل )الزمنيــة واملكانيــة(إن حالــة الســكر هــي قهــر خلطــاب الســلطة الزمكانيــة 
  .اب السلطة، فالقيم رموز للسلطة اليت أراد اجلسد قهرهاخط

ــــة الســــكر واحلضــــور مــــع املعشــــوق اإلهلــــي تــــتخلص الــــذات مــــن أملهــــا وموــــا وتفــــىن مــــع  يف حال
  :فاحللول رغبة الصويف بادراك ذاته واهللا والوجود باعتبارهم واحداً،يقول ابن عريب.املعشوق

  لشمس يف األنواءفمىت ظهرت إليكم أخفيته      إخفاء عني ا«

  واحلس ملتذ برؤية ربه                 فان عن اإلحساس بالنعماء

  4»فاحلمد هللا الذي أنا جامع               حلقائق املنشي واإلنشاء
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 .43،ص1998
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  .170ص ،املرجع نفسه 3
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لقد عاش اهللا يف قلب الصويف ويف جسده، بذلك امتد هذا اجلسد ليشمل كل الوجـود،ويف سـبيل 
املتصـوف منصـرف إىل حـب «ىل فعـل التأمـل،وعلى الـرغم مـن أن ذلك يسعى إىل الرياضـة الروحيـة ،وإ

،فهــو يســتخدم املفــردات املتداولــة 1»اهللا،لكنــه فــاحش يف الكالم،إبــاحي يف الــنص أيروســي يف اخلطــاب
مبعــاٍن خمتلفــة، لــذلك ختتلــف نظرتــه للفعــل اجلنســي، فهــو لــيس وظيفــة بيولوجيــة تــؤيت متعــة آنيــة،بل إن 

ميـنح اللــذة واملتعــة اجلنسـية ألنــه إضــافة إىل ذلـك كــائن يرمــز «سـي هــو جســداجلن ءاجلسـد يف حالــة اللقــا
  .3»"وجود فعل"و هو  "فعل وجود"« إنه.  2»إىل السمو اإلهلي والكوين،احلياة،األصل،اجلذور

من هنا تعلل نظرة ابن عريب إىل جسد آدم بوصـفه اجلسـد األول الـذي انفصـل إىل جسـدين آدم  
ســوى حماولــة أصــيلة لعــودة هــذين اجلســدين إىل وحــدما األوىل، وكماهلمــا ومــا الفعــل اجلنســي . وحــواء

لــذا أكــد البعــد األنثــوي يف اإلهلــي ألن يف جســد آدم مــا هــو أنثــوي كوــا مــن «األنطولــوجي األصــلي،
جسده، ويف جسد مرمي العذراء ما هـو ذكـوري كوـا أجنبـت املسـيح، ومـن هنـا وصـف بعـض البـاحثني 

  .4»مرمي العذراء بآدم الثاينآدم باألنثى األوىل،و 

فاملتصـــوف بتخلصـــه مـــن جســـده إمنـــا حيـــافظ عليـــه،فهو يتحـــرر مـــن اجلســـد املثقـــل بـــاهلموم واآلالم 
إن إقصـاء اجلسـد  واملتاعب والقيود، ويطلب اجلسد العاشق الذي عرف الكرامة وعرف الذات اإلهليـة،

للجسـد، وإمنـا مـن موقـع رفـض خطـاب  لصـاحل الـروح لـيس مـن موقـع املكانـة املهمـة للـروح وغـري املهمـة
إطاحـة بـه مـن حيـث هـو مكـان للسـلطة، وإبقـاء عليـه مـن حيـث «أي هـو السلطة الذي يقيـد اجلسـد،

،فيموت اجلسد األول وحيىي الثـاين، ومـا أقصـي عـرب املمارسـة الفعليـة قـد ظهـر عـرب 5»هو مكان للحب

                                                           

  .47م،ص 1988، 51-50،خطاب اللذة و لذة اخلطاب،الفكر العريب املعاصر، مركز اإلمناء القومي،بريوت ،ع بحر  علي 1
 .102م،ص2004، السنة السابعة،نوفمرب 63املرأة العربية بني حضور اجلسد و غياب العقل،جملة فكر ونقد،الدار البيضاء،عالشيخي، أمحد 2

  مالحظات أولية،الفكر العريب املعاصر،مركز اإلمناء القومي،بريوت،/يف التجربة الصوفية ،االكتشاف اجلسدياالنتصار عبد ايد 3
  .93،ص1988، 51-50ع
 .108ص املرجع نفسه، 4
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إال أــــا حضــــرت يف خطابــــه  دالالت وإشـــارات اخلطــــاب، فلــــذة اجلســـد احلســــية غابــــت عنــــد الصـــويف
  .وحدسه وحلوله، وعندما يدرك املتصوف اهللا فإنه يدرك حقائق املوجودات ويعرف أن وراء اختالفها 

إن الصــويف يعـــيش أنـــاه عـــرب جســـده وجســـده عـــرب أنـــاه، وحقيقـــة الصـــويف أنـــه ال يفصـــل بـــني األنـــا  
مع جسده وينظمـه علـى حنـو ليس هناك من يتوحد «واجلسد، فاألنا هو أنا جسدي، أي أنا متجسد،
هـــو الصـــويف يف أوســـع معانيـــه إذ تتالشـــى حـــدود ...خـــالق ليتواصـــل مـــع روحـــه وتألقهـــا مثـــل الـــراقص

،ألن التجربة الصـوفية هـي جتربـة ذات عاشـت الواقـع 1»!املمكن واملمنوع القسري، وينكشف الالائي
ن مـذهب وسـلوك املتصـوف أصـالً رمبـا كـا«ومتردت عليه، وهو ما يراه الباحـث عبـد ايـد االنتصـار، و

الكتشــاف اجلســد، وأســاً لتحــرر اجلســد،الذي ظــل حماصــراً يف التــاريخ والثقافــة واتمع،داخــل التجربــة 
  .2»احلضارية العربية اإلسالمية

وإن كان الصويف طالبًا للتحرر من السلطة السياسية والدينية أمًال بالذات اإلهلية من دون 
ويف «. لتغيري النظرة للوجود اإلنساين اجلسدي عرب أناه اجلسدي الشخصي توسط؛ فإنه طالُب أيضاً 

انطالقة كهذه مع اجلسد وداخله وبه ومعه، يتلبس الصويف طاقة التحرر من املادي املبتذل ويتجلى يف 
طاقة شفافة نابذة للقوى األخرى املبتذلة،املنقسمة على نفسها يف بعدها االجتماعي القاصر،ويغامر 

وتبني من جتربة الصويف أا تفصح عن الوجود الفردي . 3»!واز النفس لتعميق إنسيتهاحنو أج
للجسدي،حيث مل خيرج عن دائرة مفردات اجلسد ليدل على جتربة الذات املتحدة باملبدأ األول كما 
عند ابن عريب على سبيل املثال،ففي التعبري الصويف دائمًا نفحات من اجلسد كالبصر واملشاهدة 

ويف الفعل الصويف جتاوز للسلطة الدينية، ومن مث جتاوز ملعايري التحرمي . اخل...لذة والسكر وال
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نؤمن بقوة اخلارج اليت «إنه فعل احلب، ففيه    !والتقديس، ألن احللول يعين أن احلدود تالشت
  .، وفيه لقاء الكوين من خالل الفرد الواحد1»تتجوف،تتلقفنا وجتتذب إليها الداخل

تدمريية من  وسلوكيات أفعالالطرق الصوفية مع  نيف تقاليد العديد م السريورةهذه  تساوقت
ذر اجلسد احملكوم بالزوال تنوجرح للجلد ومتزيق للثوب وما يصاحب ذلك من عادات  للرأسضرب 

بن ا إليهواملثقل باملوانع والشرائع والسنن قربانا لوالدة جديدة مثرا كما قلنا من قبل جسد خارق اشر 
   .ل اقرتانه بالعنف الدموي يف بوحهيغف أنعريب دون 
 إبراهيمطقس افتداء اجلسد وفق املغزى املستخلص من قصة النيب  إىلكان القربان يرمز   فإذا

مغاير طقس  تأسيسعليهما السالم حينما استبدل اجلسد بالكبش فان الصويف يروم  إمساعيلمع ابنه 
 أن األرض تأىببح اخللود حىت يظفر باجلسد احملج الذي على مذ أضحية من خالل تقدمي اجلسد

والكون املدنس واملقدس وبقاموس  اإلنسانهي بني الذات واملوضوع ويوحد ثنائية مبا انه ميا تأكله
  .الناسوت والالهوت: الصوفية
 ننتقــل مــن إشــكالية اجلســد القــدمي اىل اجلســد املعاصــر و مــع احــد املهتمــني ــذه اإلشــكالية إذ    

ببيـان أمهيـة الدراسـات املعاصـرة حـول اجلسـد مـن " فلسـفة اجلسـد"يبتدئ جالل الدين سـعيد يف كتابـه 
كل خطاب موضـوعه «خمتلف العلوم واالجتاهات،موضحاً مكانته بغية فهم الوجود اإلنساين، ذلك أن

عـن اجلسد هو خطاب أخالقي وميتافيزيقي قبل كل شيء،بوصفه يعرب عـن حقيقـة الوضـع اإلنسـاين، و 
فلســفات الــوعي والوجــود -برأيــه -، األمــر الــذي دفــع 2»الســلوك الــذي جيــب توخيــه إزاء هــذا الوضــع 

املعاصـرة إىل جتديــد مقوالــا ومفاهيمهـا حــول اإلنســان واجلسـد، فكــل عالقــة حيياهـا اإلنســان مــع ذاتــه 
  .ومع اآلخر هي عالقة تتم من خالل وجوده يف جسد ما 
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حــث يف اجلســد بعــد أن غــدا ذا قيمــة ثقافيــة وعلميــة واقتصــادية، أنــه مــن الضــروري الب ســعيد  يــرى
اجلسد الذي تدعونا احلياة العصرية على العناية بـه واىل إبـراز قدراتـه لـيس ملكـاً للفـرد وإمنـا «وذلك ألن

. للمجموعــة،بل هــو الرمــز الــذي تســتعمله اموعــة لتعــرب مــن خاللــه عــن رغائبهــا وطموحاــا وأوهامهــا
إنه يريد القـول بـأن اجلسـد .1»عطى ثقافياً، فهو إذن نص معرب ميكن قراءته وفك رموزهومادام اجلسد م

هو مسرح ظهور رموز اتمع، وإن عالمات اخلطاب قد نظمت اجلسد بقواعد وترتيبات، وهذا الرأي 
صحيح، لكن اجلسد ليس ملكاً للفرد وال للجماعـة، بـل هـو حالـة معيشـة،تدرك وتعـاش مـن الـداخل، 

  . مميزات احلياة العصرية إبراز اجلانب الفردي والشخصي يف وجود اجلسدوإن من 

يوضح الباحث الفرق بني اجلسد اخلاص أو الذايت أي الشخصي واجلسد املوضـوعي، فـاألول هـو 
موضــوع الدراســة الفلســفية واإلنســانية، إذ يصــبح البحــث يف اجلســد حبثــاً يف الــذات الــيت تعــيش واقعــاً 

من الداخل، أما الثاين؛ فهو موضوع الدراسات البيولوجية، إذ يصبح مادة تقع  حياً، وهو جسد يُدرك
  .حتت مقبض املشرح، وهو جسد يدرك من اخلارج

يرى سعيد أن يف تـاريخ الفلسـفة تنـوع آراء يف اجلسـد؛ بسـبب تنـوع اآلراء يف الـذات، مـن أحاديـة 
-ثنـني مـع الفصـل بينهمـا، أمـا مارسـيل ، فأفالطون وأرسطو قد ثنوا بـني اال)اجلسد -النفس(إىل ثنائية

قد وحد بني النفس واجلسد، مث يستعرض رأي الفلسفات الفينومينولوجية اليت رأت يف  -حسب سعيد
  .اإلنسان كياناً جسدياً 

أن الرغبــة هــي األســبق يف : ديكــارتالــذي خيــالف " كلــود برويــار"يــرى جــالل الــدين ســعيد مــع 
بــروز الفكــر متوقــف عــن حركــة التفكــري الــيت تولــدها وتــدفعها إن «:الوجــود، فهــي أســاس الفكــر، يقــول

، ذلــك أن للجســد رغبــات تســتحوذ علــى ســلوكه وتوجهــه 2»الرغبــة املتجــاوزة حلــدود حاجيــات اجلســد
حنـــو موضـــوع مـــا، ويســـتند الفكـــر إليهـــا يف حماولـــة لتلبيتهـــا وفهمهـــا، فالرغبـــة تكمـــن بـــني األنـــا واجلســـد 
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وتعبريية اجلسد تظهر رغباته واهتماماته . سد ذاتاً وموضوعاً معاً بوصف األنا أناً جسدي، وبوصف اجل
وتعكــس موقفــه مــن األنــا ومــن اآلخــر، فتشــري التعبرييــة اجلســدية إىل دال ومــدلول، وهــي مــا ختــرج األنــا 

  .والوعي عن دائرته املغلقة، وتوجهه حنو األنوات األخرى 

اجلديــد حـول أصــل التعبرييـة، فــريى أــا ال "  رويــار"وحتـت عنــوان التعبـري والتعبرييــة يسـتعرض رأي 
أي خطاب عقلي ومنطقي وال ميكن حصرها يف أيـة إىل  «تفسر حتت مبدأ السببية وال الغائية، والترد 

فهـي ليسـت نتيجـة لوجـود الـذات يف . 1»عالقة داللية وال إخضاعها ألي نظام مـن العالمـات والرمـوز
وإن الـدال . جـه الطفـل يبتسـم، ويتحقـق كوجـه فـرح ومعـربصيغة ما،إمنا هي مرافقة للوجـود البشـري، فو 

واملــدلول إشــارة إىل التعبرييــة، ففــي كــل موقــف تتضــح فيــه التعبرييــة يظهــر الــدال الــذي يشــري إىل مــدلول 
مــا، علــى ســبيل املثــال الطفــل الــذي يفــرح بلعبتــه اجلديــدة، إن حالــة الفــرح الــيت يشــعر ــا الطفــل هــي 

وإذا . الوجه وأساريره، واملدلول هو الوجه ذاته، ومن خالل وجـه الطفـل ذاتـه التعبريية، الدال هو تعابري
ما طُِلب من فنان ما أن يعرب عن حالة الفرح اليت يشعر ا هذا الطفل، فإنه هو اآلخر سيعرب بتعبرييـة 
خاصـــة بـــه مـــن خـــالل لوحتـــه عـــن تعبرييـــة وجـــه الطفـــل هذا،وهكـــذا فـــإن التعبرييـــة هـــي األســـبق للـــدال 

ول، وهــي حباجـة هلمــا لكـي تنجلــي،    ومــن املهـم اإلشــارة إىل أن التعبرييـة مــا كانـت لتظهــر لــوال واملـدل
ما ظهـرت  -وهي اآلخر–فلوال هذه اللعبة اجلديدة للطفل . ارتباط اجلسد بالعامل من خالل موجوداته

  .فالفرح هنا هو املعىن الذي عاشه الطفل وأدركه من الداخل. التعبريية

حيصــر التعبرييـــة يف جمــال الالمعقــول، أي يف جمـــال الفــن مبـــا هــو أســـرار «" رويـــار" ويــرى ســعيد أن
خلــق وإبــداع، ويف جمــال الــدين مبــا هــو مجلــة مــن األســرار واأللغــاز املتجــاوزة للعقــل البشــري، ويف جمــال 

ا من ،فالتعبريية هي أصل يف التعبري أل2»احلياة مبا هي أثر شبيه باألثر الفين ومبا هي لغز يصعب فكه
  .وهو رأي بونيت حول أسلوب التعبري عند الفنان. نسيج الوجود
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فاخلطـاب ال يظهـر عـرب رمـوز و عالمـات علـى اجلسـد ،فالتعبرييـة مـن  فوكـوعـن " سـعيد"وخيتلف 
تلقــاء اجلســـد، فهـــي صـــادرة مـــن أنطولوجيـــا الوجـــود اجلســدي بغـــض النظـــر عـــن أشـــكال اخلطـــاب الـــيت 

  .تنمطه وتظهره

ـــة املعاكســـ ة هلـــذه التلقائيـــة تكمـــن يف حالـــة ظهـــور اللغـــة، فاللغـــة تعطـــي األشـــياء معانيهـــا إن احلال
ودالالــا، وليســت األشــياء الــيت تكســب اللغــة هــذا املعــىن، إن التعبرييــة هــي األســاس يف نشــوء اللغــة، 
فاللغـــة معطـــى ثقـــايف، وتواضـــع بشـــري، اُتِفـــق عليـــه علـــى هـــذا النحـــو مـــن دون حنـــو آخـــر، وإن إطـــالق 

وجــود مــا أكســبته معــىن هــذه التســمية، فتصــبح هــذه التســمية مشــرية إىل هــذا الشــيء، تســمية علــى م
وتولــد يف الــذهن هــذا املعــىن أو تلــك الداللــة، ألن املفــردات هــي إشــارات وعالمــات للداللــة والتواصــل 
بـــني املوجـــودات يف العـــامل، فكـــل موجـــود تكمـــن قيمتـــه مـــن خـــالل معنـــاه الـــذي صـــبغته عليـــه الـــذات 

  .كان املوجود ليكتسب داللته لوال هذا املعىنالبشرية،وما  

ولفهــم التعبرييــة أكثــر يستوضــحها الباحــث بالبحــث يف أركيولوجيتهــا مــن املوقــع األول هلــا أي مــن 
اجلســـد، لـــذا حبـــث يف أركيولوجيـــا تعبرييـــة اجلســـد عنـــد العديـــد مـــن البـــاحثني يف العلـــوم احليـــة مثـــل علـــم 

عضــــوي الفيزيولــــوجي الســــابق علــــى العلــــم والثقافــــة واللغــــة الــــنفس وعلــــم احليــــوان، ليستوضــــح أصــــلها ال
فــال وجــود إذن «فاجلســد يتجلــى عــرب تعبرييتــه عــن حالــة مــا ولآلخــر مــن خــالل هــذه احلالــة، . واتمــع

لتعبــري يف ذاتــه، بــل التعبــري هــو دائمــاً تعبــري لكــائن آخــر،أي أنــه تعبــري موجــه إىل فــرد آخــر يلعــب دور 
، فتتضـح صـورة اجلسـد 1»ضـمن واقـع اجتمـاعي مشـرتك) املعـرب(ر مع البـاثاملتقبل، وهذا املتقبل ينصه

وتوصـل الباحـث إىل أن التعبرييـة . للذات ولآلخر عرب حاالت التعبري الدائمة لوجود اإلنسان يف العـامل
وأن التعبرييـة احليوانيــة، يف أشـكاهلا العليــا،هي أصـل اللغــة «هـي األسـاس يف نشــوء اللغـة عنــد اإلنسـان، 
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، فكل تعبري ارتبط مبعىن ما أدى إىل اقرتانه به الحقـاً وإىل تكـوين معـىن مـا وداللـة مـا للفـظ 1»هاوبدايت
  2.أو للكلمة، ولعل الرغبة ترتبط بالتعبريية، إذ تدل التعبريية على رغبة يف شيء مفقود

ة، إن تعبرييـــة اجلســـد تعـــين أن للجســـد لغتـــه الـــيت تنقـــل مـــا لديـــه لآلخـــر، ولغتـــه هـــي حركيـــة وإميائيـــ
وصــحيح أن هنــاك تعبرييــة أوليــة أساســاً يف نشــوء تعبرييــة اللغــة، إال أن كــًال مــن اجلســد واللغــة يشــرتكان 

فكمـا أن الكـالم ال يفـرز املعـىن إال بثنيـه وعطفـه «معاً من جهة احلركـة والعطـف والوقـوف أو السـكون،
وغـــــري  املتواصـــــل للكلمـــــات بعضـــــها علـــــى بعـــــض، فكـــــذلك تكـــــون حركـــــات اجلســـــد متقطعـــــة مـــــرتددة

، وهـــو الســـبب يف نشـــوء املســـرح التمثيلـــي والتعبـــريي والـــراقص فـــأداء اجلســـد يعـــود إىل لغتيـــه 3»متوقعـــة
  .احلركية والسمعية اللتني تتآزران يف التعبري عن مضمون واحد

فهوم الذات لدى اإلنسـان، غري أن جالل الدين سعيد مل يبحث يف عالقة اللغة واجلسد بنشوء م
فــإن «فعنــد الطفــل تعكــس اللغــة اضــطراباته النفســحركية والبدنيــة، . وخاصــًة عــرب مراحــل النمــو التطوريــة

وإن االضـــطرابات اجلســـدية عنـــد ...اجلســـدية للطفـــل تنظـــام اللغـــة هـــو يف الواقـــع مصـــب اإلحساســـا
والطفـل يسـقط علـى "...وحيـد والتعبـريللت"، أي مكاناً منفصـالً "الشكل واملعىن"الطفل جتد يف لغة األم

لــذلك فــإن أســلوب اســتعمال اإلنســان للغــة، 4»النظــام اللغــوي جتربتــه احلســية واجلســدية ويطــابق بينهمــا
واختيـــاره ملفـــردات معينـــة يعـــرب عـــن مســـتوى تكيفـــه االجتمـــاعي واحلضـــاري، إن اللغـــة رمـــوز، تشـــري إىل 

  .سيلة متلك الكيان للعامل والوجودمرموز أي موضوعات يف العامل، وإن النظام اللغوي و 

هو؛ ملاذا اخرتع اإلنسان اللغة واخلطـاب؟ ألـيس لكـي " بونيت"و" سعيد"لكن السؤال الذي أغفله 
إمــا جيعــالن اإلنسـان يف مواجهــة غــري مباشــرة مـع العــامل، وصــحيح أن للجســد تعبرييــة . خيتبـئ وراءمهــا

لخطـاب تعبرييـة الحقـة قـد يكتسـبها اجلسـد أيضـاً، أولية سابقة على أي معطى ثقـايف، غـري أن للغـة ول
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وإذا كانـت غريـزة احليـوان . فيمكن لـه اصـطناع حركاتـه وإمياءاتـه، إـا تعبرييـة الحقـة علـى وجـود الثقافـة
ساعدته على التكيف مع بيئته، أي علـى مواجهـة العـامل علـى حنـٍو مباشـر فـإن احليـوان مل يـتخلص مـن 

مــن طاقــات جســده بفعــل عــدم إنتاجــه للثقافــة واخلطــاب، وإن التعبرييــة  طبيعتــه األوىل، ومل خيســر شــيئاً 
عنــد احليــوان كانــت ومـــا زالــت كمــا هـــي، أمــا عنــد اإلنســـان الــذي خســر الكثـــري مــن طاقــات جســـده 
الغريزية، فقد اخرتع ما يساعده على احلفاظ على وجوده،إا اللغة، إا العلم وإـا اليـد وسـيلة العمـل 

ليـــة  ختلـــي اإلنســـان عـــن طاقاتـــه الذاتيـــة تتســـارع بفعـــل التســـارع التقـــين واالنفجـــار وإن آ. ولغـــة الفكـــر
  .فأشكال التعبريية الالحقة على وجود اللغة واخلطاب متغرية دوماً . العلمي

وبـــالنظر إىل مكانــــة اجلســـد يف الــــدين، يـــرى الباحــــث أن الـــدين قــــد حـــاول أن يقــــزم مـــن الوجــــود 
أمسى منه وهو النفس، غري أن اإلنسان ما فتئ يهتم جبسده  اجلسدي للذات بوصف أن هناك موجوداً 

ومل يبحـث الباحـث كثـرياً يف هـذه . رغم حماوالت املنظومة الدينية إحلاق العار بالنظر إىل مفهـوم اجلسـد
فضًال عن كونه قـد أقـام تعارضـاً يف . الفكرة، ومل مييز بني املنظومات الدينية ومكانة اجلسد يف كل منها

جلسد حني بني أن اجلسد مكان للنفس من جهة، وأن وعي اإلنسان للعامل يتم من خالل موقفه من ا
إن األديان مل تنجح إال قليًال يف جعل اإلنسان ينسى حياتـه اجلسـدية «:يقول. اجلسد من جهة أخرى

وحيتقرهــــا، علــــى حنــــٍو مل ينقطــــع اهتمامــــه جبســــده وبــــالقيم املختلفــــة املتعلقــــة ا،مثــــل الرجولــــة والقــــوة 
إال أن العنايـــة باجلســـد ليســـت أمـــراً هينـــاً، خاصـــًة أن اجلســـد هـــو مـــن جهـــة جســـد تســـكنه ...والبـــأس

النفس،كمــا أنــه خيــتص مــن جهــة ثانيــة ببعــدين اثنــني يصــعب دائمــاً علــى اإلنســان تصــورمها وضــبطهما 
ضــد عــربه ، وارتبــاط اجلســد ــذين البعــدين؛ يعــين أنــه وجــود تتن1»مهــا البعــد الزمــاين والبعــد املكــاين:معــاً 

  .وحدات الزمان فوق املكان من خالل حلمية وجوده املادي املتطور واملنتهي والفاسد

عنــدما يعــي كيانــه املتجســد ويعــي أن الزمــان «إن وعــي األنــا بكيانــه الــذايت وجبســده الشخصــي يــتم
قيـة ليس وعاًء حاوياً لوجـوده اجلسـدي بقـدر مـا هـو نسـيج هـذا الوجـود عينـه واحلبكـة الـيت تشـده إىل ب
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وللغــة أمهيتهــا يف إدراك أبعـــاد . ، فالتــاريخ هــو حلظـــات عاشــها وســجلها اجلســد البشـــري1»املوجــودات
الزمان، إذ ميكن للمرء التفكري يف ماضيه وكتابته، أي التعبـري عنـه، وتعقـل حاضـره، كمـا ميكـن لـه توقـع 

والشـعور بـه، ويقيسـه مـن وإن كان نظام اجلسد البيولوجي حيكم تواتر الزمان . مستقبله بالفكر واخليال
خـــالل إيقـــاع التـــنفس وضــــربات القلـــب والنـــوم؛ فــــإن الزمـــان يُـــدرك داخليـــاً مــــن قبـــل اجلســـد كدميومــــة 
مستمرة، فالزمان يكون خارجياً عندما يكون موضوعاً أمام الوعي، ويكون داخلياً حاملا يعيش الوجـود 

الــذراع الـــومهي "ومثـــال ذلــك . وريــةيف حلميــة اجلســد ووجدانــه وعواطفـــه وفكــره عــرب مراحـــل حياتــه التط
  . ميرلو بونتياليت حبث فيها " املبتور

ولعـــل املـــوت هـــو ســـبب شـــعور اإلنســـان مبحدوديتـــه يف الزمـــان الالحمـــدود، وهـــو الســـبب يف  دفـــع 
اإلنسان للقيام بإطالة أجله عرب الزمان ،وألجـل ذلـك يسـتفيد مـن طاقـات الوجـود العديـدة، ألنـه كلمـا 

اجلسـد ذو «نفذ طاقاته البيولوجية والنفسية واحليوية، ويرى سعيد مـع مريلـو بـونيت أنتقدم يف العمر است
بنيـــة زمانيـــة، وأن الزمـــان لـــيس موضـــوع معرفـــة بقـــدر مـــا هـــو البعـــد األساســـي لوجودنـــا والوجـــه املـــالزم 

  .إذ يتدفق الزمان من استمرار األنا بوصفه موجوداً حياً متجسداً .2»لذاتيتنا

كانيــة، ألن األنــا يدركــه جســده بوصــفه حاضــراً دومــاً يف املكــان، وال ميكــن وهــو كــذلك ذو بنيــة م
لألنا أن يفارق اجلسد؛ ففي كل مكان يكون فيه األنا يكون فيه اجلسد كذلك األمر، فـال حاجـة ألن 
ترى العني القـدم حـىت تـدرك وجودهـا يف هـذه البقعـة احملـددة مـن األرض، يف حـني حيتـاج إدراك اجلسـد 

  .ر إىل إثبات املكانيةمن قبل اآلخ

وانطالقـــاً مـــن ذلـــك يوافـــق الباحـــث بـــونيت يف رأيـــه حـــول ذاتيـــة وموضـــوعية اجلســـد الـــذايت بالنســـبة 
وقــد حبثــت هــذه الفكــرة يف الفصــل . للــذات الــيت تعيشــه مــن الــداخل، يف حــني يبقــى موضــوعاً لآلخــر
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حلضـــور اجلســـدي حضـــور فا". اجلســـد الالمـــس وامللمــوس يف الوقـــت نفســـه"األول عنــد بـــونيت يف مثـــال 
  . زماين ومكاين

ويف الفصــل األخــري يســتعرض الباحــث الــوعي احلضــاري للجســد عــرب مراحــل التفكــري الفلســفي   
أسـهمت  1968اليت حبثـت يف فصـل سـابق علـى حنـٍو مفصـل، ويـرى أن الثـورة الطالبيـة يف فرنسـا عـام

غيب إىل موقع احلاضر املدلل، وبات من
ُ
املعيب القول بوجود جسد مريض  يف نقل اجلسد من موقع امل

  .أو متهم أو مقيد، ألن احلضارة املعاصرة تقدم كل وسائلها لئال ميرض أو يـَُتهم أو ُيضَطهد

ولعــل هــذه الثــورة علــى املســتوى األخالقــي واالجتمــاعي غايــة يف األمهيــة؛ ألــا أزالــت عنــه الكثــري 
وًال إىل الــوعي األخالقــي اجلســدي، مــن األوهــام الــيت قيدتــه مبشــكالت مــن نــوع أخالقــي، وأضــفت حتــ

اآللـة، أي اجلسـد املنـتج، إذ أصـبحت  -ويرى الباحث أن اجلسد يف الوعي املعاصـر يشـري إىل اإلنسـان
الرغبات واحلاجات منتجات ذات قيمة استعمالية أدائية واجتماعية ونفسية، وكأا إشارات تدل على 

  .غري ذاا بل إىل موضوعات وذوات أخرى

لك فإن اجلسد جيد نفسه وسط خضم من العالمـات والرمـوز الـيت يفرزهـا اتمـع، والـيت وعلى ذ«
،فعارضــة األزيــاء جتعــل مــن جســدها قيمــة جتاريــة 1»حتولــه هــو اآلخــر إىل شــبكة مــن العالمــات والرمــوز

فلــيس اهلــدف مــن أدائهــا الــوظيفي هــو إبــراز مجاهلــا الشخصــي، أو جعلهــا . وســلعة تبادليــة ووســيلة ربــح
بًة ومرغوباً ـا مـن قبـل اآلخـرين ألجـل ذاـا، إمنـا اهلـدف هـو التسـويق للموضـة اجلديـدة الـيت يُعلـن حمبو 

وهــي . عنهــا مــن خــالل جســدها حــىت وإن كانــت املوضــة تعمــل علــى جعــل جســدها موضــوعاً للرغبــة
د الرياضــي الفكــرة ذاــا الــيت تقــوم عليهــا امليــديا يف احلضــارة املعاصــرة، وكــذلك األمــر بالنســبة إىل اجلســ

القـــوي املفتـــول العضـــالت، واألمـــر ذاتـــه يقـــال عـــن ملكـــات اجلمـــال، ذلـــك أن االحتفـــاء جبســـد ملكـــة 
اجلمال يربز اجلسد بوصفه قيمًة مجاليًة وثقافيًة ووطنيًة ويدل على هويـة اجتماعيـة أكثـر مـن كونـه يـدل 

  .على جسد امللكة ذاا
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واللعب علـى الرغبـة، مـن خـالل إبـراز الفتنـة  فاحلضارة االستهالكية تعمل على اإلشهار باجلسد  
بوصفها وسيلة جتاريـة تبادليـة، واإلشـهار شـكل غـري مباشـر للسـلعنة، وفيـه تنقـل الرسـالة مـن ُمرسـل إىل 
ُمرسل إليه عرب منافذ الوصول، اليت قد تكون ثقافة شفاهية أو مدونة وحالياً يشكل اإلعالم األسـلوب 

اجلسد عن ذاته يف ثقافٍة يشـكل العامـل األيروسـي عصـب التجـارة فيهـا،  األبرز واألكثر تأثرياً، فاغرتب
مل يعد املوضوع األصلي واحلقيقي للرغبة وإمنا حتول إىل أداة تشري إىل مواضـيع أخـرى هلـذه «إن اجلسد 

، فليســـت الرغبـــة يف اجلســـد العـــارض ولـــيس اجلمـــال يف اجلســـد الرياضـــي أو جســـد ملكـــة 1»ۛ◌ الرغبـــة
فقـد «:بة واجلمال يف البضاعة اليت يروج هلا ويف الربح املرجو منهـا، يقـول ميشـال برنـاراجلمال، إمنا الرغ

ــــة إىل عقلنــــة  ــــة متزايــــدة يف اتمعــــات الصــــناعية احلالي ــــث إىل احلصــــول علــــى إنتاجي أدى الســــعي احلثي
اجلســد،فحوله إىل طاقــة مــردود، أو علــى األصــح إىل آلــة قيــادة، أي جهــاز عمليــات ال إراديــة يوجهــه 
اســــتقبال الرســــائل وإرســـــاهلا، وعلــــى هـــــذا النحو،أزيــــل الشــــبق مـــــن اجلســــد و اســـــتلب لصــــاحل املـــــردود 

اآللــــة،لكن هــــذه اآللــــة ترغــــب، وعلــــى هــــذه الرغبــــة قــــام اخلطــــاب  -وهــــو منــــوذج اجلســــد.2»الصــــناعي
  .اإلشهاري للجسد

واملؤسسـة  وهذا اخلطاب مل يتوقف عند جمال الرياضة واملوضة واجلمال، بل تعداه إىل جمـال الطـب
الطبيـــة،إذ يـَُعـــد اجلســـد قيمـــًة صـــحيًة واجتماعيـــة،كأن يعـــرض إعـــالن مـــا أســـنان مجيلـــة بابتســـامة مغريـــة  

  .كإشارة إىل معجون لألسنان ترغيباً يف شرائه

إن احلضارة التقنية املعاصرة جبانبها االستهالكي وعـن طريـق اإلشـهار باجلسـد قـد نـادت بتحـرره،  
وصـــــفات واحللـــــول الدميقراطيـــــة ملشـــــكلة اجلســـــد األخالقيـــــة، غـــــري أـــــا وقامـــــت بعـــــرض العديـــــد مـــــن ال

استعاضت عنها مبشكلة  أخالقية بشكل جديد، فقد كان اجلسد مغرتباً عن ذاته، وأصـبح مغرتبـاً عـن 
،فإـــا )الرقيـــق(ذاتــه لكـــن بصــيغة جديـــدة، أي يف الوقــت الـــذي اختفــت فيـــه العبوديــة بصـــيغتها القدميــة
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ة، إــا عبوديــة املال،إــا لعبــة اتمــع االســتهالكي واالشــهاري، إــا لعبــة عــادت لتظهــر بصــيغة جديــد
  .اجلسد الراغب واملرغوب به

بعــض معــامل اجلســد الفلســفية فبــني أن اجلســد بطبيعتــه " فلســفة اجلســد"وعلــى هــذا يوضــح مؤلــف 
لعـــريب ومـــن األنطولوجيــة يعـــرب، ومل يعتمـــد الباحـــث علــى أي دراســـة عربيـــة، ومل يتنـــاول وضــعية اجلســـد ا

لكــن مل . الناحيـة األخالقيـة اســتعرض مشـكلة االغـرتاب بوصــفها واحـدة مـن مشــكالت اجلسـد الراهنـة
  .يطرح حلوالً هلا
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  الجسد في الغرب: المبحث الثاني

على عكس الثقافة العربية اإلسالمية اليت جمدت اجلسد يف معظم ذكرها وساوت يف معظم 
وح فان الفكر الغريب قدم مبرحلة طويلة جدا حىت يعرف فيه جسده ومير بان األحيان بينه وبني الر 

السعادة احلقيقية هي سعادة جسدية يف الدنيا وحررته من قيود امليتافيزيقا اليونانية والتهميش املسيحي 
واليهودي حىت جاءت مرحلة النهضة ونظريات العقد االجتماعي واتمع املدين الذي نقلت اإلنسان 

التفكري يف اخلالص من جسده السجن والتعرف إىل املوت اليت حترر الروح إىل السعادة األبدية يف  من
  امللكوت األعلى وحماولة الغرب جتاوز القطيعة املتنقلة مع اجلسد       

اليت حاولت استقصاء موقع اجلسد يف املنظومة الثقافية الغربية  األحباثخمتلف  أنواحلاصل 
من رؤيتني  متنحاناملسيحي تقف بالضرورة على صورتني متماستني –واليهودي  ريقياإلغ: برافديها

  .حد ما إىلاحتوائها  أو األخرى للعامل تروم كل واحدة منهما تقويضمتباينتني 
كائنا   اإلنساناجلسد والروح كطرفني متنائيني جعال  ثنائية أساستتبىن على  األوىلالصورة 

من متثل هذه الصورة اليت ال  أولشر واخلري اخلطيئة والفضيلة وكان والسماء ال األرضموزعا بني 
 1لتتبلور يف املرحلة اهللنستية أفالطونو سقراط اليونانيةتنسجم واملبادئ املادية الغالبة على الذهنية 

من رجال الكنائس الذين طعموها بتعاليم املسيحية واحيوا من جديد التشاؤم  وأتباعه أفالطون مع
  م من الديانات الشرقية اليائسةاملستله

 أناحلياة جيب  أنؤكد تتفرتض وجود وحدة بني اجلسد والروح و  لألوىلالصورة الثانية خمالفة 
احلياة  بإرادةمبعرفة عملية متشعبة  إالاملصدر الوحيد للسعادة اليت لن تصبح ممكنة  أامبا  أوالتعاش 

  2.يف امتالئها وتقدير العامل املادي يف سريورته
التشديد على اجلسد ميكن فهمه بالعدد الكبري من املفردات الدالة على معناه يف  أنواملالحظ 

الء وعيا مشوليا قاموس املرحلة اهليلينية وتعدد مظاهره ومتفصالته يف خمتلف ااالت اليت تعكس جب
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وقد استطاعت ويف مقدمتها الروح  والقيم واملوجودات عامة األشياءكل  )Corporalité(جسديةبـ
تغلغل التقاليد الوثيقة يف املتخيل القدسي الغريب  إىلاملد املسيحي نظرا  أمامتصمد  أنهذه الصورة 

الكنائس من خالل  إىلوعجز الكنسية عن القضاء عليها وسيسفر هذا التعايش عن عودة التجسيد 
  1.جدراا وقباا ني اليت متألاألنبياء والقديس إيقوناتمتاثيل عيسى املصلوب ومرمي العذراء فضال عن 

سكوالئي األسقف والفيلسوف ال" توما االكويين"تستحضر احملاولة اجلريئة لـالبد كذلك من ن
حامال مشعل التغيري  األرسطي اإلرثخللخلة الركائز الراسخة للتفكري الكنسي ووصل ما انقطع من 

ما يوجد يف  أنمبا : ووثوقية التجربة ناإلنساوالتنوير املبكرين ومراهنا على حقيقة اجلسد ووحدة 
  2.ونفذته على العامل اخلارجي إضاءتهمصدر : الذهن كان موجودا قبل ذلك يف احلواس

اجلسد يف ظل هذه  إشكاليةواالمتدادات  األصول(قاربت خطابات الفكر الغريب فكيف إذا
  . تفي باجلسداليت حت دة الطروحات املعاصرةوجّ  أصالةالصورة النمطية املزدوجة ؟ مث ما مدى 

 إقصاءيف تاريخ امليتافيزيقا الغربية بيانا نظريا يؤسس ملشروعية  األفالطونيةمتثل حماورة فيدون 
حمبة احلكمة كما  أوعن الشغل الذهين عموما مادامت الفلسفة  وإبعادهاجلسد من فعل التفلسف 

االنتعاق  إىلعلى املوت وتوقا دائما  وإقباالاحلياة  إرادةعلى لسان سقراط ختليا عن  أفالطونيقدمها 
  3.من سجن اجلسد من اجل االلتحاق بعامل روحاين خالص

احلقيقة والزيف املعرفة والنسيان الفضيلة  واألرضالسماء  واألشباحولعل منطق الثنائية املثل 
يت مشلها يف خمتلف املباحث ال ألفالطونالذي ينتظم النسق الفلسفي ... واألعراضوالرذيلة اجلواهر 

ككل واللحمة الداخلية   األفالطونيةوتصوراته هو ترداد لزوج الروح واجلسد كقطب رحى النظرية  تأمله
  اليت تصل بني الثنائيات املتفرعة عنها

عند املوت  اإلنسانتغادر  أنعامل املثل بعد  إىلالنفس وهي منبع احلياة اخلالد تعود  أوفالروح 
والوعي يستدل على وجودها بتذكر املثل وتعقل اردات وتدبري البدن  مصدر االنفعاالت والفكر إا

                                                           

 .42، ص مرجع سبق ذكره هشام العلوي،اجلسد بني الشرق و الغرب، 1

 46، صاملرجع نفسه  2

 .110،ص1973ار، الفلسفة اليونانية،دار الكتاب،بريوت،حممد بيس 3
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الكهف بالسالسل اليت تكبل  اسطروهاجلسد فهو عتمة تقابل نورها ويرمز له يف  أماوضبط تصرفاته 
حقيقة  إىليلفت حىت يكتشف زيف العامل احملسوس لذلك فان الروح لكي تصل  أنومتنعه  اإلنسان
  1.اجلسد أغاللعيان البد هلا من التخلص من البادية لل األشباح

الفضائل وفصوص احلكم اليت يطلبها الفيلسوف فان  أمهاتاجلسد عائق عن بلوغ  أنومبا 
  .االحتقار رب منه وتبحث عن االنعزال عنه أعظمحتتقر اجلسد  األخريروح هذا 

  ؟ وما هي غاية الفلسفة؟ فما هو هدف الفيلسوف إذا
سوى  أخره قبيل جترعه سم اخلالص بان االمام بالفلسفة ليس شيئا حماوري سقراطجييب 

البحث عن املوت واحلالة اليت تعقبها وسيكون من العبث على الفيلسوف الذي قضى حياته وهو 
يرتاجع عن اختياره هذا حلظة  أنيروم التجرد عن انفعاالت اجلسد وشهواته ويتدرب على اعتزاهلا 

اجلواهر يف ذاا  ألدراكتصرا سيمكن روحه من االنعزال النهائي عن اجلسد املوت باعتبارها مسلكا خم
  2.وصفائها بعيدا عن تشويش احلواس وخداعها

فاملوت حياة مؤجلة واحلياة موت ال تعدو كوا جمرد انفصال بني اجلسد والروح واحلياة موت 
باملأكل واملشرب د من عناية تام للملذات ولكل ما يتطلبه اجلس بإمهالبالقوة ميارسه الفيلسوف 

لبس واجلري وراء املتع بوحي من رغباته الالحمدودة يف جتميع القوى والثورات ويصب يف املقابل وال
كتناه ماهيات إىل ذاا إل اهتمامه على ابعد الروح من اقتصاد اجلسد هذا وحتضريها باالنكفاء 

هناك يف العامل العلوي حيث السعادة  املوجودات يف العامل السفلي حىت تكون قمينة مبعانقتها
  3.الكربى

 يأمرالعالقة بينهما فالروح سيد  ةيربر سقراط هذه الرتاتبية بني الروح واجلسد بتحديده لطبيع
  جوهر اهلي غري قابل للتحليل والفساد واجلسد عبد مطيع ومرصود للفناء  ألا

                                                           

 .139،ص 2،1935،ط مطبعة دار الكتب املصرية،القاهرة امحد أمني و زكي جنيب حممود،قصة الفلسفة اليونانية، 1

 .111،ص مرجع سبق ذكرهحممد بيسار،الفلسفة اليونانية، 2

 49،ص مرجع سبق ذكرههشام العلوي، اجلسد بني اشرق و الغرب، 3
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قنة رهينة باعدم اجلسد واعتبار احلكمة احل إدارة أن أفالطونومن بعده  سقراطهكذا يعلن 
سقراط وهو حيتضر بديك لـ  أوصىعن طريق املوت لذلك  هاحلياة مرضا يرتقب الفيلسوف عالجه من

  1.اجلسد: الطبيب شكرا له على شفائه من داء احلياة اإلله": اسكلبيوس"
السائد ذي  اإلغريقيهذه النظرية مل تكن على درجة كبرية من االنسجام مع التفكري  أنيبدوا 

الروح  أسبقيةمل يستسيغوا بسهولة فكرة ) سيمياس وسيبيس( سقراطحماوري  أناخللفية املادية حبيث 
من موضع على امتداد احملاورة بالربهان الدامغ  أكثرعلى اجلسد وخلودها بعده واستحجوا سقراط يف 

  يتهمورعا) الفالسفة(الذي سيجعل منها فكرة مقبولة ومقنعة لدى خاصة الناس 
اضل بني طرفيها بل اعتربمها الثنائية فيما بعد فانه مل يف مببدأنفسه قد اقر  أرسطو كان  إذا

مما وردا على  ،ما إالتكتمل  أنيتحقق وملاهيته  أنال ميكن لوجوده  لإلنسانني جوهريني مكون
هو  اإلنسان إنتفكر بل قل  آوالنفس تتعلم  أنحيسن جتنب القول : أرسطويقول  األفالطوينالزعم 

 أالوظائفه مبا  وأداةصورة اجلسد  إالالذي يقول ذلك بفضل ما به من نفس وهذه النفس ليست 
 أرسطووقد صنف . احلي والتخيل والتفكري اخل اإلدراك: جمموعة من القدرات واالستعدادات مثل

صل بني حديه وال اهليوىل والصورة ال ميكن اف: أساسزوج انطولوجيا  إطارثائية اجلسد والروح يف 
فاهليوىل مادة عضوية ووجود بالقوة والصورة مادة ال عضوية ووجود  األخرعن  ألحدمهااستقاللية 

 أنللجسد مبا  تأخرللروح وال  إذنبالفعل ومها معا وجهان لشيء واحد غري قابل للتجزيء فال سبق 
  3.متالزمان يف الكينونة وبالتايل يف القدم2اهليوىل والصورة 
الغامض وتصحيح املغلوط وتعديله يف مواطن  إيضاحمن االحتشام ودف ال يتعدى  بشيء

نفعي كالقورينائية  أخالقيذات منحى  أخرىحمدودة داخل ذلك النسق فان مذاهب فلسفية 
  .مجلة وتفصيال األفالطويناخل رفضت الطرح ...واالبيقورية والكلبية

                                                           

 .171،صمرجع سبق ذكرهامحد أمني و زكي جنيب حممود،قصة الفلسفة اليونانية، 1

جون لويس،مدخل اىل الفليفة، ت انور : و الصورة هي مقولة التخوم و احلدود،انظر.هي املادة اخلام اليت ال شكل هلا وال خصائص متيزها:اهليوىل  2
 .68،ص،1978عبد امللك،دار احلقبة، بريوت،

 .252،صد،قصة الفلسفة اليونانية، مرجع يبق ذكرهني و زكي جنيب حممو امحد أم 3
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وغاية  األخالقييعد معيارا للتقومي " للذةا"فحوى هذه املذاهب يف كون مبدا  إمجالميكن 
 اإلحساساتقمة املثل وخالق الكون مت حصره يف  أفالطونفاخلري الذي اعتربه  اإلنساينللسلوك 

غضضت النظر عن لذات الذوق  إذااخلري  أتصور أنال استطيع  إنين: "اللذيذة فقط يصرح ابيقور
ركة بالعيون وباجلملة عن كل اللذات اجلميلة احملولذات احلب ولذات السمع وتلك النامجة عن الصور 

سرور العقل هو وحده اخلري ذلك الن  أناحلواس وليس صحيحا  ةاليت حيصل عليها الناس بواسط
  .األملتتحرر من  أنالعقل يسر برجاء اللذات احلسية اليت بالتمتع ا ميكن للطبيعة 
ال سبيل  أفقاالذي تغدو فيه الفضيلة يف سياق هذا الفهم الربغمايت لقيميت اخلري والشر و 

احملسوسات هي غرض  أن إىل -رغم اختالفهم–بقبول اللذة يدعو رواد هذه املذاهب  إاللتحقيقها 
احلياة هي اجلذر الكامن وراء كل  أناحلسي هو وسيلتها الوحيدة كما يعتقدون  اإلدراكاملعرفة وان 

مطلقا وال هبة من السماء كما يتصورها التفكري معرفة ومقياس حقيقتها الن احلقيقة ليست جوهرا 
هي فعالية مرتبطة حباجيات احلياة امللحة ومبدى خدماا ملطالب  وإمنا) أفالطون(النظري ارد 

  املتجددة مما جيعلها نسبية اإلنسان
سفة حمتواها الواقعي وغايتها العملية وتعلن مصاحلتها مع اجلسد مبا لبناء على ذلك تسرتد الف

  :اآلتيةنه جمال لتحصيل اللذات ا
الزلت والثانية ال ندري ماذا  األوىلفاحلاضر وحده لنا ال اللحظة املاضية وال تلك نرقبها الن 

 اإلنسانالماته اجلسد مادامت السعادة لصيقة بقيم رضية تعمل على جتنيب  إذنسكون فال مربر 
هم مؤرخو الفكر استمرارا للمذهب الكليب وحتفزه على حب احلياة يذهب الرواقيون الذين يعترب  األمل
مبا فيها املوجودات املوغلة يف  األشياءحد يف احتفائهم باجلسد وذلك عندما فسروا  أقصى إىل

  1.على حنو مادي صرف وقال وان الوجود اجلسماين فحسب أيضا اآلهلةكالروح بل  التجريد
رفة والقيم مل تكن غريبة عن طروحات تلك املذاهب حول الوجود واملع أن يالحظمن هنا 

 أخالقيوال نشازا يف طقوسه املعتربة اليت كان ميارسها الفرد وفق نظام  اإلغريقيمعتقدات اتمع 
                                                           

 .41،ص مرجع سبق ذكره علوي، اجلسد بني اشرق و الغرب،هشام ال 1
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ملزم قابل للتغري  والنواهي ويف ظل اسلب حياة غري واألوامراملسموح واملمنوح  آليةمتعال عن 
السلوك الفردي الذي يفرز بدوره تقنيات  والتعديل املستمر عند كل مرة يتم حتيينه فيها بواسطة

   1.واعية تيارات إراديةالستعمال اللذات وممارسة املتع بناء على اخ
وزهاد الصوامع وذلك  األديرةبعناية بالغة من قبل رجال الكنائس ورهبان  أفالطون استأثرلقد 

حواها الكتاب املقدس  توافق تعاليم الدين املسيحي ومقاصده اليت أحكامملا نصت عليه فلسفته من 
   وأناجيله بأسفاره

ديانة فرقت بني اجلسد والروح فان الفصل سيبلغ ذروته مع  أولكانت اليهودية هي   فإذا
اليت طالت  واإلعدام اإلبادةواالخصاء وكل مرادفات  واإلماتةاملسيحية اليت ترمجته بالتحقري والتجاهل 

  2. إبليسوتطهريه من تلبيس  قاذهإناجلسد باسم الدين يف القرون الوسطى بدعوى 
السلوك  إىلامليتافيزيقا ضد اجلسد سوف جتد طريقها  أعلنتها أناحلرب اليت سبق  أنوالواقع 

 األشياءالفعلي يف املمارسات الصارمة واملتطرفة للكنيسة فكل ما يتعلق باجلسد صنف يف خانة 
ام فن املسرح على غرار االحتفاالت الشعبية املستفزة واملخلة باحلياء وانطالقا من هذه النظرة نفسها 

حتريض على اخلطيئة والرذيلة وموازاة مع ذلك  بأنهوما يتخللها من ضروب الرقص والعربدة العفويني 
الذنب  حتسيسهممن الصوم وبالغوا يف  واإلكثارحث القساوسة الناس على حياة الشظف والتنسك 

  3 .يبلغ متام التملي ويضمن لروحه اخلالص أناملتعبد فقط يستطيع  بإقصائهااليت  أجسادهمجتاه 
كان   فإذايف العصر الوسيط ذا املوقف املعادي للجسد  املرأةيقرتن احتقار  أنليس غريبا 

ثنائية الذكر  تته املختارة وكاناعيسى هو ابن اهللا فان حواء وبنات جنسها هن خالئل الشيطان ومزار 
  .اجلسد /نويع لثنائية الروحتكون غري ت أنال تعدوا  األنثى/

البدع اليت اجتهد الرهبان والقساوسة يف التعقيد هلا مت استلهامها من نصوص  أنوالواضح 
   .وما حييط ا من شروح وحواشي األنبياءالكتاب املقدس احلافل بسري 

                                                           

 .50،ص املرجع نفسه 1

 .51،صاملرجع نفسه  2

 .112،صمرجع سبق ذكرهفؤاد اسحاق اخلوري،اديولوجيات اجلسد، 3
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ائدية بثورة عارمة على عدمية الفكر الغريب التقليدي عرب جتلياته الفلسفية والعق نيتشهقام  
العقالنية بصروحها  إىلانتسابه  أنالقول  إىلبغاياا  وإحاطةملكوناا وانتهى بعد تفكيكه  واألخالقية

الغرائز : محيمية اآلثار أكثر أنقاضسوى ادعاء انبىن بالتدريج على  األمرالشاخمة ليس يف حقيقة 
 إىلمضاد على املؤامرة اليت دف احلملة النقدية حسب نيتشه كرد فعل  وتأيت 1.احلياة وإرادةوالشبق 

الفرد يف  وإغراقوحتويل املعرفة عن وظيفتها العملية ووسائله احلسية  األرضيةاقتالع احلياة من جذورها 
يف كتابه  نيتشه جسد خسيس وروح نفسية يقول إىلباالنشطار  إيهامهقلق وجودي مزمن ناتج عن 

  :العلم املرح
نفصل بني الروح واجلسد ما يفصل بينهما الناس العاديون  أنيف  أحراراحنن الفالسفة لسنا "

 أنجيب  فأفكارناباردة  وأحشاء أمعاءمشيئة ومسجلة ذات  آالتمفكرة ولسنا ع د لسنا ضفا إننا
نشاركها بكل ما لدينا من الدم والقلب واحلماسة  أن األمومةوعلينا مبا يشبه  األملتولد دائما من 

 إال تتأتىفاحلكمة املبهجة احلقة لن 2"م لتأنيب والضمري والقدر والشؤ واوالبهجة واهلوى والوخز 
املعرفة للتجربة احلية وحقن املفاهيم العقلية مبشكالت الفيلسوف الذاتية ومبصريه وحاجاته  بإخضاع

 األديان أسستهايف الفكر اخلالص واملنطق الصوري اليت  املتأخرةاملؤرقة وهذا خيالف طبعا الرغبة 
يطالب نيتشه الفيلسوف باالنطالق من القيم  واإلقناعوكرستها امليتافيزيقا مبنتهى الدقة  الشرقية
ما دامت احلياة تيارا دافقا : والتفطن لنسبية اخلري والشر الكامنة خلف كل معرفة وكل سلوك األرضية

طرد ويست معتقد ثابت ألياالختالف واالستثناء الفاضح للقاعدة واملخلل جبيش باحلركة والتجدد و 
املعتقدات سجون فهي ال ترتك جماال بعيدا للرؤية وال تشرف من "نيتشه يف كتاب املسيح الدجال

 أناليت ال قيمة هلا عليه  واألخرىيف املسائل ذات القيمة  رأي لإلنسانارتفاع كاف لكي يكون 

                                                           

 .56،ص مرجع سبق ذكره بهشام العلوي، اجلسد بني الشرق و الغر  1
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انه يعرف انه  يكون له مخسمائة معتقد الشغف الكبري يستخدم ويستهلك املعتقدات وال يستسلم هلا
  1"قوة مستقلة

 إىل واإلنصاتيف احلياة  اإليديولوجياملثقف عموما  أوكان حيفز الفيلسوف نيتشه  أنواحلق 
ليس من  أعضائهالتمييز بني ما هو رفيع وما هو وضيع يف "النظر عن  ضنبض اجلسد يف كليته بغ

ال نرى فعله واثر  أنناة طاملا مكانة رفيع األعضاء ألحدخصائص الروح العلمية يف شيء فنحن جنعل 
هو الذي يتحكم يف " ال القيمة"فالتقزز ) حاسة اللمس أو األنفعن طريق (هاو ال حنس ما 

  2"األخالقيةنقط بداية ما تضعه املذاهب  إحدىالتمييز بني الرفيع والوضيع وهذه 
 اإلنسانوحدة  ملبدأينبغي التذكري هنا بان رفض النظرة الديكارتية التجزئة للجسد هو امتداد 

طوين ومتثالته املسيحية بكثري من خيفي امتعاضه من التفكري االفال أناليت دافع عنها نيتشه دون 
  :السخرية والتهكم

  3"على هياة غراب يهيجه عفن جيفة مكتوم إال األرضلعل احلكمة ال تظهر على " 
سب املعادلة السقراطية ضرورة السعادة ح إىلالفضيلة وبالتايل  إىلاملؤدي  خيار العقل أصبح 

  :نيتشهيوضح  حتكمها دوافع مرضية وذريعة لفشل يف تدبري الغرائز
عجزت  ألامتوت وقد حتولت عن احلياة  أنذاتكم نفسها تريد  إناملستهزؤون باجلسد  أيها" 

ح رغباا ولقد مضى زمن حتقيق هذه الرغبة لذلك تطم أقصىوما  إليهعن القيام مبا كانت تطمح 
جلى يف شهوة واألرض وهاهي ذي تتهذا العجز قد ولد فيكم النقم على احلياة  أنالزوال  إىلذاتكم 

   4"تعلموا أنحلظاتكم املنجرفة دون 
لقد قام نيتشه بتقزمي الروح وجعلها اكثر دونية من اجلسد ألا متفرعة عنه و تابعة له وذا  

  .كان من اكرب املنصفني للجسد 

                                                           

 .55،ص مرجع سبق ذكره يانكو الفرين،نيتشه، 1

 .60،ص مرجع سبق ذكره هشام العلوي، اجلسد بني الشرق و الغرب، 2

 .3،ص1995لعلم الثقايف،ضمن افريديريك نيتشه،افول االصنام،ت حسان بورقيبة و حممد ناجي، 3

 .59فريديريك نيتشه،هكذا تكلم زرادشت،ت فليكس فارس،دار القلم،بريوت،ص 4
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  :خاتمة

القول أننا رمنا عرب ما أوردناه طي هذه اإلضاءة من رؤى ومطارحات حول اجلسد أن وصفوة 
نؤشر إىل مركزية هذه التيمة يف تاريخ الثقافة اإلنسانية وأمناط التفكري والتمثيل من غري أن يكون يف 
 نيتنا تقدمي إحاطة شاملة وجامعة يصددها اقتصرنا فقط على بعض النظريات واخلطابات الفلسفات

اليت شيدت انساقها وبنت تصوراا لإلنسان والكون واحلياة وفق طبيعة موقفها من اجلسد ونوعية 
الوظيفة املسندة إليه من قبلها وحدود احلقل املعجمي الذي تعتمده عندما توجله عامل املعىن والوجود 

دنيوية وتبعيته الداليل سواء وشى ذلك متجيدها للجسد وحظوته لديها أو سار يف اجتاه تكريسها ل
  .وهشاشته أمام مقوالت أخرى هي الروح أو العقل ا السلطة أو اخلطاب أو الثقافة

      
  

  
  



  .فريد الزاهي وإشكالية الجسد: لثالفصل الثا
 
 
  

  

 
  "إن اجلسد حاضر يف الثقافة العربية بقدر ما هو غائب"  

  .     علي حرب،خطاب اللذة ولذة الخطاب
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 : تمهيد

وإن كان من املهم قراءة الوعي األخالقي والفلسفي للجسد عند الغـرب فـألن وعـي اجلسـد   
مبجمــل التحــوالت احلضــارية الــيت شــهدها الغــرب، فكــان اجلســد العــريب عنــد العــرب قــد تــأثر كثــرياً 

واإلســالمي املعاصــر مــرتدداً بــني كثــري مــن املفــاهيم والقــيم الــيت وقفــت موقــف التنــاقض يف كثــري مــن 
إذ .األوقات، فضًال عن مفاهيم أخرى ولدت مع النمو الثقايف واحلضاري للجسد العـريب اإلسـالمي

الفكر العريب األثر الكبري لإلنتاج الغريب سـواء ممـن كـان مـن املؤيـدين لألخـذ  ُيالحظ يف أثناء دراسة 
مــنحالً أخالقيــاً (بــالفكر الغــريب، أم ممــن وقــف املوقــف الســلفي الــرافض األخــذ مــن الغــرب بوصــفه 

يف –، أو ممـن وقـف موقـف اجلـامع بينهمـا، غـري أنـه يف مجيـع احلـاالت ال مفـر )وسبباً يف االسـتعمار
  .من تبيان أمهية االعتماد على تأثري دراسات الغرب وثقافته-حبث اجلسد

وهي واحدة من أهـم األسـباب الـيت جتعـل البحـث يف احلقبـة التارخييـة الراهنـة مهمـة صـعبة،     
خاصــًة أن وعــي اجلســد يف اخلطــاب العــريب املعاصــر غــري حمــدد املالمــح بســبب قلــة الدراســات مــن 

يضـاف إىل ذلـك عـدم وجـود منظومـة معرفيـة واحـدة  جهة، وعـدم وضـوح هويتهـا مـن جهـة أخـرى،
   .جتمعها كما يف املنظومة الغربية
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اجلســــد والصــــورة واملقــــدس يف "انطلــــق الباحــــث املغــــريب فريــــد الزاهــــي مــــن اجلســــد يف كتابيــــه   
، يف حماولة للكشف عن عالئقه يف الثقافة العربية مـع الـذات " النص واجلسد والتأويل" و" اإلسالم

مــع اآلخــر، وهــو يبحــث يف طبيعــة اجلســد بوصــفه معطــى أوليــاً للوجــود البشــري ســابق علــى الــوعي و 
كيــان دال حبيــث ميكــن عــده عالمــة «الثقــايف والحقــاً عليــه بفعــل التــاريخ والتجربــة االجتماعيــة، فهــو

مـــن نـــوع خـــاص حتـــيط بـــه جمموعـــة مـــن األنظمـــة الســـيميائية وخترتقهـــا حمولـــة إيـــاه إىل كيـــان تعبـــريي 
 .1»تواصليو 

فاجلسـد كيــان، ال فقـط جســم يقـوم بــدور حيـوي وظيفــي لالسـتمرار يف احليــاة فقـط، بــل هــو   
 دال، وداللته تأيت من كونه جسداً يكتسي بثوب، وهذا األخري بدوره معطى سوسيوثقايف، لذا يعد

الدالـــة  اجلســـد خطابـــاً والثـــوب داًال، أمـــا األنظمـــة الســـيميائية فهـــي جمموعـــة العالمـــات واإلشـــارات
باإلضـافة إىل بعـض األصـوات )الكالميـة(املوحية املظهرة للخطـاب اجلسـدي، وهـي املنظومـة القوليـة 

، واملنظومـــة اإلميائيـــة املعتمـــدة علـــى نظـــرات العـــني ...)كالتأوه،والتأفف،والضـــحك،والبكاء(املوحيـــة
تجعــل مــن اجلســد  وتعــابري الوجــه، واألخــرى احلركيــة،مجيع املنظومــات املــذكورة لغــات وهــي تتضــافر ل

إن عالمــــات اجلســــد ودالالتــــه هــــي دائمــــاً يف وســــط ديــــين :لــــذا ميكــــن القــــول. كيانــــاً موحيــــاً معــــرباً 
  .وسوسيوثقايف وأخالقي، فهي تربط اجلسد مبحيطه، وجتعل منه ذاتاً مشخصة ضمن ذوات أخرى

المية وهلــذا حبــث الزاهــي يف عالمــات اجلســد ودالالتــه مــن خــالل رمــوز الثقافــة العربيــة اإلســ  
النوم، (بالعودة لرتاثها الديين واألديب والشعري والصويف، فضالً عن تفكيكه لسلوكات اجلسد اليومية

، تبيـــني مالمـــح ...)الطعـــام والشـــراب، اللبـــاس، النظافـــة والطهـــارة، الصـــالة، التعبـــد، العمـــل، الراحـــة
جلســـــد العـــــريب الثقافـــــة الشـــــعبية ويســـــتنطق املصـــــموت عنـــــه، فيظهـــــر حمتـــــوى الذهنيـــــة الـــــيت كونـــــت ا

  .واإلسالمي على هذا النحو
فــالزاهي يؤســس منهجــاً لدراســة اجلســد عــرب كــل املعطيــات الســابقة، ويقــوم علــى فكــرة أنــه    

حيق للرمزي واملتخيل والعادي واليومي واجلسـدي، أي مـا نفـاه علـم االجتمـاع التقليـدي والوضـعية «

                                                 
 .34فريد الزاهي،اجلسد والصورة واملقدس يف اإلسالم، مرجع سبق ذكره،ص 1
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واملقاربة يف اتمع، وليس فقط يف األدب من مملكتها العاجية، أن يكون موضوعاً للفكر والتحليل 
والشــعر والتصــوف كمــا مينحهــا مــن األنثروبولوجيــا الثقافيــة والفلســفية، أي مــن كــل ظــل يعتــرب غــري 

اجلســـد "، فيحـــاول اســـتجالء كـــل مـــا أغفـــل عـــن اجلســـد ليؤســـس لدراســـات عربيـــة حـــول1»علمـــي
وهـي خطـوة . ات اإلنسـانية اجلـادةعلى حد تعبريه، ألنـه بقـي مهمشـاً وغائبـاً عـن الدراسـ"اإلسالمي

  .مهمة شبيهة خبطوة زيعور لبحث العلوم اإلنسانية يف املسكوت عنه
اســــتند الزاهــــي يف حبثــــه ملفهــــوم اجلســــد إىل دراســــات بعــــض البــــاحثني األوروبــــني عــــن معــــىن    

فـــرأى أن صـــفة . اجلســـد، وميـــز الزاهـــي بـــني مفـــاهيم اجلســـم واجلســـد والبـــدن واجلســـدية واجلســـدانية
  .سمية مشرتكة عند كل املوجودات، وهي مقرتنة باملعىن اللغوي للجسماجل

، أي اجلســد حاملــا خيضــع لقــوانني وأعــراف تــنمط ســلوكه 2»املؤسســة اجلســدية«أمــا البــدن فهــو
يشــكل الوحــدة األنطولوجيــة الــيت «وحتــدد أهدافــه وهــي متعلقــة خبطــاب اتمعــات، أمــا اجلســد فهــو 

ن مثــة فهـو يشــكل هدفيـة الوجــود الـذايت لإلنســان، هـذا الطــابع ال ومـ. تسـم وجــود الكـائن يف العــامل
خيلــــو مــــن عالقــــات ذات ميــــثم ثقــــايف ورمــــزي وتعبــــريي يعيــــد ــــا اجلســــد صــــياغة العــــامل، ومنحــــه 

هنـا تنـاول . ، ومعهـا ينـتج منظومـة قـيم ومعـايري الوجـود واألخـالق واجلمـال3».خصوصيات جديـدة
  .ولياً للوجود اإلنساينالزاهي اجلسد بوصفه معطى أنطولوجياً أ

مــن هنــا فــإن البــدن يشــري عنــد الزاهــي إىل معــىن اجلســد عنــد ميشــال فوكــو، غــري أن الزاهــي قــد 
أخطأ يف متييزه بني اجلسـد والبـدن، فاجلسـد ال ينفصـل عـن ثقافـة حميطـه االجتمـاعي والسياسـي،أي 

مع بونيت يف أن كالً مـن  عن سلطة اخلطاب، ومل يقم الزاهي حداً فاصالً بني اجلسد والوعي، واتفق
الوعي واجلسد متشاركان يف القول والفعل، ألن كل وعي هو وعي حنو موجود ما عرب اجلسد، وكل 
ذات هــي ذات جســـمية يف حلظــة مـــا، وجســدية يف حلظـــة أخــرى، وكـــذلك بدنيــة يف حلظـــة أخـــرى، 

                                                 
  م،2005، 1الس األعلى للثقافة،القاهرة،طفريد الزاهي،:الصورة واألسلوب يف احلياة االجتماعية،ترمجة/،تأمل العاملميشيل مافيزيويل  1
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 .32ص فريد الزاهي، اجلسد والصورة واملقدس يف اإلسالم، مرجع سبق ذكره، 2
 .املرجع نفسه 3
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وجــود، وكأــا وذلــك بــاختالف املرجعيــة املنطــور إليهــا منهــا، أي بــاختالف وضــعيات اجلســد يف ال
  .حاالت للجسد

لــذا يــرفض الزاهــي النظــر للوجــود اجلســدي لإلنســان بوصــفه متقطعــاً منفصــًال، فكــان ال يفصــل 
بني الوعي وجسده، كذلك يـرفض فكـرة آليـة اجلسـد ووجـوده اخلـارجي مقابـل حيويـة وفاعليـة الـروح 

ـــــــنفس(ووجودهـــــــا اجلـــــــواين، ويـــــــرى أن جتـــــــاوز العقـــــــل البشـــــــري لثنائيـــــــات ـــــــروح(و ،)اجلســـــــد-ال  -ال
هـــو حتريــر للجســـد مـــن موقعـــه علــى هـــامش الوجـــود والفكـــر الفلســـفي، ) اجلســـد -الـــوعي(و)اجلســد

ــــه ضــــمن دائــــرة اهتمــــام العلــــوم اإلنســــانية  ونقلــــه إىل قلــــب مشــــكالت الفلســــفة وقضــــاياها، وإدخال
واللسانية، فصار من املمكن القول أن هناك فكراً للجسـد، أو دراسـات يف اجلسـد، وهـو مـا مت عـرب 

  .إجنازات العلوم احليوية وفلسفات الوعي والذات يف القرن العشرين
 بني اجلسد الشخصي أواجلسد البـدين« إن دراسات ريكور يف اجلسد الفردي قد أقامت متييزاً 

leibالعضــــوي  واجلســــدkorper  فــــاألول بوصــــفه منــــدجماً يف العــــامل، والثــــاين بوصــــفه موضــــوع العلــــم
، وهــو التحليــل ذاتــه الــذي وصــل إليــه بــونيت ومــارك ريشــر،ومنها 1»التشــرحيي ومــادة وجــوده اإلنســان

توصل الزاهي إىل أن اإلسالم قد رسخ اجلسد عرب ممارساته اليومية، وضمن إطار النظم االجتماعية 
أوالبـــدن ،يف حـــني أنـــه أغفـــل البحـــث يف اجلســـدانية، وهـــي النظريـــة يف " املؤسســـة االجتماعيـــة"أي 

ع وجــود الــذات املســتقل عــن أي مرجعيــة أخــرى كاملقــدس الــديين اجلســد الشخصــي الــذايت مــن موقــ
أواالجتماعي،وبـــالنظر إىل اإلنســـان ال علـــى أنـــه جتـــٍل مـــن جتليـــات اخللـــق اإلهلـــي، بـــل علـــى أن ذاتـــه 
الشخصــية هــي مــن حتــدد منــط وجــوده اجلســدي، فهويــة الــذات يف اإلســالم حباجــة إىل ســند تســتمد 

ليس فلسـفة فينومينولوجيـة للذات،إضـافة إىل «بأن اإلسالم  منه ماهيتها، إال أن الزاهي يسوغ ذلك
أن الفكــر الــديين يف صــورته التوحيديــة مل يعــرف مفهــوم الــذات الــذي يتــأطر تارخييــاً ومعرفيــاً بــوالدة 

فاجلسد الشخصي غائـب عـن الـوعي اإلسـالمي بفعـل .2»الفرد واملنظومة املرجعية اليت تأسس عليها
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هنـا مـرة أخـرى يريـد . ذي يوحـد الـذوات يف رؤيـة واحـدة ومصـري واحـدإحالة الوجود إىل القدسي الـ
  .   املؤسسة البدنية حسب توصيفه:القول إن اجلسد مستقل عن عمل املؤسسات، أي عن البدن

هكـــذا يـــرى الزاهـــي أن اإلنســـان ال ميتلـــك جســـداً هـــو مـــوطن هويتـــه، يف حـــني أن األصـــح هـــو 
ته، فاجلسد ليس موضوعاً ُميَلك، بـل هـو األسـلوب القول إن اإلنسان يعيش جسداً وهو موطن هوي

يوحـــد بـــني شـــكلني أو منطـــني مـــن أمنـــاط «واجلســـد حســـب مـــني دوبـــريان. الـــذايت للوجـــود يف العـــامل
  .وهو أصالة وجودنا يف العامل. 1»وجوده،أي بني وجوده ومظهره يف اجلسد الشخصي

ي فينومينولــوجي مثــل مــا وعلــى هــذا النحــو يكــون دوبــريان هــو مــن الفالســفة الــذي أسســوا لــوع
  . فعل هوسرل وبونيت وهو ما حناه الزاهي يف الوعي العريب

كمفهوم جامع للعناصر النصية والواقعيـة «فيشري إليه الزاهي " اجلسد اإلسالمي"أما مفهوم    
ي ، أ2»املتخيلة والتارخيية اليت حددا الثقافة اإلسالمية يف ذاكرا املكبوتة والشفوية بصـدد اجلسـد

لكــل مــا أُلــف وُشــرعن وُمــورس وقيــل ومت تداولــه يف احلكايــا الشــعبية والنكتــة، وهلــذا يفصــل الزاهــي 
اجلســد اإلســالمي عــن اجلســد الغــريب الــذي أشــبع بالبحــث الفلســفي واألنثروبولــوجي واالجتمــاعي 

 يسـتقي أدواتـه املنهجيـة ومصـطلحاته مـن الفكـر-وهـو الـدارس يف فرنسـا -والنفسي، غـري أن الزاهـي
والنقد األديب الفرنسيني، وينقلها إىل احلقل العريب ليستوضح املفهوم وتارخييته وعالقاتـه مـع املفـاهيم 

  .األخرى كالذات واآلخر، ويبني مكانة اجلسد يف دائرة القدسي والالقدسي
ويبــدو أن أبــواب القدســـي قــد أحكمـــت أقفاهلــا عليـــه تاركــة لـــه مســاحة مـــن احلركــة ضـــمن     

الشـــرعي، فمـــا كـــان مـــن األدب والشـــعر ســـوى أن رســـم صـــور اجلســـد مطلقـــاً العنـــان اـــال الفقهـــي 
جلنوح اخليـال فحفـل الـرتاث العـريب باألوصـاف الشـعرية والنثريـة جلماليـات اجلسـد وخصوصـاً اجلسـد 
األنثوي، وهو وصف مليء بالرغبـات وكـل أشـكال احملظـورات الدينيـة واالجتماعيـة، ويعـد شـعر أيب 

ئ القــيس وطرفــة بــن العبــد والــذبياين وكــذلك حكايــا ألــف ليلــة وليلــة، وأيضــاً  نــواس واألعشــى وامــر 
كتاب الروض العاطر للنفزاوي، وما هو متناقل عرب الرتاث الشعيب الشفوي وغريهم خري دليل علـى 
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االحتفاء بنمـوذج اجلسـد الـذكوري واألنثـوي، وهـم بـذلك قـد أسـقطوا خيـاهلم وهوامـام علـى صـور 
إىل ) الوجـــه(دأ مـــن األعلـــى حنـــو األســـفل، أي مـــن املكشـــوف ومـــوطن اهلويـــةفالوصـــف يبـــ«اجلســـد، 

مؤكداً هذا الطابع الرمـزي الـذي يسـم املقارنـة . اجلسد اهول، مقابًال بني اجلسد والعناصر الطبيعية
التشــبيهية ومستحضــراً اجلســد الغائــب عــن النظــر عــرب نظــائره الطبيعيــة املاثلــة يف ذهــن املتلقــي والــيت 

،إن قوة غياب احلسي ومجالية حضوره قـد نقلـت اجلسـد مـن حيـز الوجـود 1»رجعية يف وعيهحتظى مب
الواقعي إىل حيز الوجود الذهين والطبيعي مما قارب بـني موجـودات الكـون اجلميلـة وأوصـاف اجلسـد 

اخل، ..فشـــبهت عيـــون املـــرأة اجلميلـــة بعيـــون املهـــا ورشـــاقتها بـــالغزال والفـــرس، وكنيـــت بالبـــدر والـــورد 
دما أصـــبح اجلســـد غـــري ُممتلـــك بـــالواقع اُمتلـــك باخليـــال والشـــعور ممـــا جعـــل منـــه مفهومـــاً حـــامالً وعنـــ

  .   لدالالت الوصف 
وعـــرب اللغـــة الواصـــفة ميـــر خطـــاب الرغبـــة مـــن الواصـــف إىل املوصـــوف، علمـــاً أن للقدســـي     

ء مـن التفـرغ حضور يف لذات اجلسد احلسية اليت شرعها اإلسالم مبا يضمن حيـاة مسـتقرة متكـن املـر 
للعبــــادة واإلميــــان، وبــــذلك يــــؤثر القدســــي يف الــــدنيوي، ويصــــبح اجلســــد مرغوبــــاً حمبوبــــاً مباركــــاً مــــن 

  .  القدسي، مثل جسد املرأة الولود والوجه اجلميل على سبيل املثال
ويــــرى أن القدســــي يســــتمر ويتجــــذر مــــن خــــالل ممارســــات اجلســــد اليــــومي واالجتمــــاعي     

، وهــو يف )أثنــاء اجلمــاع والتبــول،واحليض والنفــاس وأســاليب التطهــر  أوضــاعه(والشخصــي احلمــيم 
ذلك حياكي جسد النيب وما أمر بـه زوجاتـه، وهـذه الطقـوس ترسـم تقنيـات اجلسـد اإلسـالمي األمـر 

جســداً ثقافيــاً يســتجيب للمحــددات الثقافيــة اجلديــدة، وخيتلــف عــن اجلســد يف « الــذي جعــل منــه
ه هــذه التقنيــات جســداً صــاحلاً لكــل األزمنــة يف اتمعــات الــيت ، إذ جتعــل منــ2»الثقافــات األخــرى

تسري على خطاب الفقهي الشرعي،فيجتمع اجلزئي مع الكلي ويرمسان صورة القدسي الذي يسـتمر 
ولــيس الشــكل الطقوســي والسياســي الــذي تأخــذه الظــاهرة «ويتجــذر مــن خــالل ممارســات اجلســد، 
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إن جدليـة العالقـة بـني «، و1»النخبة لدميومـة املقـدس اإلسالمية، سوى تعبري عن تدبري سياسي من
، فاملقــــدس هــــو مــــن مــــنح اجلســــد اجلميــــل 2»املتعــــة واإلميــــان هــــي جدليــــة متعلقــــة بــــاجلنس البشــــري

مشروعيته وأظهره للعلن، وهو كـذلك مـن أخفـاه يف حالـة الوقـوف والصـمت عـن وصـف اجلسـد أو 
  .بعض أجزائه

بوصـفه مفهومـاً قـاده إىل البحـث يف عالقاتـه بالـذات إن حبث الزاهي يف اجلسـد اإلسـالمي     
واآلخـــر وعـــرب الـــنص املنـــتج لـــه، وقـــد يكـــون الـــنص أدبـــاً أو دينـــاً، وهـــو يعـــرب عـــن النمـــوذج اجلمـــايل 

أي منــــوذج اجلســــد اجلميـــــل (واألخالقــــي للجســــد، فبالغــــة الـــــنص األديب شــــكلت صــــورة للجســـــد 
النمـــوذج اجلســـدي ببالغتـــه تلـــك، إىل «حتـــول  ، وهـــو مـــا ورثتـــه الـــذاكرة اإلنســـانية، إذ)واملَُ◌َشـــتهى

جســـد متخيل،متتلكـــه الـــذاكرة اإلنســـانية واللغـــو والرغبـــة، وتستحضـــره املخيلـــة لتعـــيش فيـــه باســـتمرار 
مع العلم أن املوصـوف قـد سـاهم يف إنتـاج جسـد الواصـف، ألن  3»استيهاماا الشهوانية واجلمالية

اللغــة مــن التواصــل الشــفوي إىل «ص فانتقلــتالعالقــة بــني الواصــف واملوصــوف قــد ظهــرت عــرب الــن
  .4»صورا املكتوبة

اجلســـد يعكـــس اللغـــة كمـــا يعكـــس الـــواقعي اللســـاين، «تعكـــس اللغـــة مكبـــوت اجلســـد، وكـــذلك
واجلســـد يهـــب الـــنص كـــل معطياتـــه اإلدراكيـــة بصـــفته منـــوذج الفعـــل التخيلـــي، فهـــو املنبـــع واملتلقـــي 

ق الوجود، فيتوارى اخليال يف شعور والشعور فن واملتوسط يف إنتاج العمل النصي حيث يصبح لصي
، إنه العالقة بني اللغة واجلسد كما أشـار إليهـا زيعـور، بـل 5»الكتابة احلكائية أو الشعرية أو الفقهية

إن متع اجلسـد تظهـر يف أسـلوب الكتابـة، وهـو فـن، ففـن الكتابـة لغـة تـرتجم رغبـات اجلسـد الدفينـة 
تقوم بعملية إظهاره عرب حماولـة إخفائـه بآليـات التحويـل واإلبـدال املسكوت عنها والالمفكر فيها، و 

والتحـــوير، ومتعـــة الكتابـــة هـــي مـــن البهجـــة والســـرور مـــا يعـــادل متعـــة أي فعـــل جســـدي يتـــوق إىل 
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وهــو مــا يــراه الناقــد األديب حممــد نــور الــدين أفايــة يف دراســته لنصــوص عبــد الكبــري اخلطيــيب . التحــرر
اجــة إىل دراســـات إنســـانية تتســاءل عـــن مــدى حضـــوره وأســـباب الــنص قـــد أصــبح كاجلســـد حب« أن

، وهــو ذاتــه مــا دعــا إليــه زيعــور حــني نــادى بتأســيس دراســات إنســانية عربيــة حــول اجلســد 1»غيابــه
  .العريب واإلسالمي

ــــــة، ففــــــي  ــــــة مجيل ــــــواس صــــــوراً أدبي ــــــرى نزيهــــــة زاغــــــر يف شــــــعر أيب ن وحــــــول هــــــذه الفكــــــرة ت
نـواس مـن خالهلـا الالمرئـي يف اجلسـد عـرب مرئيتـه، حـىت يقـارب أيب  "نضت عنهـا القمـيص"قصيدته

يصــعب الفصــل بــني احلســي واــرد يف صــورة اجلســد األنثــوي، فتظهــر أيروتيكــا اجلســد عــرب الصــورة 
  :اجلسدية اليت عرب عنها خميال اجلسد،يقول

  نضت عنها القميص لصب ماٍء                    فورد وجهها فرط احلياء«      
  واءــرت                      مبعتدل أرق من اهلـبلت النسيم وقد تعوقا       
  اءـــا                         إىل ماء معد يف إنـومدت راحة كاملاء منه       
  على عجل إىل أخذ الرداء فلما أن قضت وطراً ومهت                              
  اءـوظل املاء يقطر فوق م                     فغاب الصبح منها حتت ليٍل              
  2»ا                       كأحسن ما يكون من النساءـفسبحان اإلله وقد براه       

األول حقيقــي وهــو جسـد املــرأة الــيت تسـتحم والثــاين شــعري بفعــل :يقابـل الشــاعر بــني جسـدين
ركـي الـذي أقامـه أبـو النـواس حييلنـا فلم يعد الوصـف احل«املخيال الواصف، ماء ينسكب فوق ماء، 

، ومــن 3»وإمنــا هــو جســد ملــيء باإلشــارات والرمــوز والــدالالت علــى اجلســد الفيزيولــوجي البحــت،
جتـــاوزت «خـــالل الوصـــف اجلســـدي حتـــدث الشـــاعر عـــن الرغبـــة واألحـــالم واملـــوت والطبيعـــة لـــذلك

                                                 
  .80الكتابة واهلامش،إفريقيا للنشر،بريوت،ص  يف املرأة،/اهلوية واالختالف حممد نور الدين أفاية،  1
 2006 آذار،/شباط59ع لتوزيع املطبوعات والصحف، ناشرون، بريوت، كتابات معاصرة، مقال منشور مبجلة": نزيهة زاغر، إيروتيكا اجلسد  2

 .112، ص
 .115ص  مرجع سبق ذكره، فريد الزاهي،اجلسد والصورة واملقدس يف اإلسالم، 3
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،فاجلسد خـرج مـن حـدود البيولوجيـا وامتـد 1»منظومة اجلسد الصرف إىل منظومة كونية أمشل وأمسى
  .يف العامل، وُعِربَ عنه على لسان الشاعر الواصف، وأصبح غنياً مليئاً بالرموز

إذن الصــورة اجلســدية الــيت شــكلها خيــال الواصــف ورغباتــه تنقــل اجلســد مــن جســد واقعــي إىل     
فأصــــبح جســــد  جســــد شخصــــي يعــــيش يف املخيــــال، إذ أعيــــدت صــــياغته وفقــــاً للــــذات الواصــــفة،

املوصوف جسداً ألجل اآلخر ومل يعد على حالتـه األوىل بـل امتلكتـه اللغـة واخليـال، فمـا كـان مرئيـاً 
أصبح المرئياً بعد أن مر باحلواس وعن طريق اإلدراك احلسي، وهذه الفكرة قدمية قـدم فنـون األدب 

أة يف الوصـف فكـان الواصـف ، فقد امتازت الصورة اجلسدية يف الشعر اجلاهلي بالتنوع واجلر 2العريب
« يبــدع وهــو ينحــت اجلســد حنتــاً ملونــاً بــألوان اجلمــال واملتعــة، وإن كــان وصــف اجلســد حســياً فإنــه 

مبحض ما متتلكه اللغـة والصـورة يكـف عـن أن يكـون جسـداً واقعيـاً ليغـدو جسـداً ثقافيـاً يف الدرجـة 
مــن خمزونــه الفكــري وذاكــرة اللغــة ومــىت مــا مــس الوصــف اجلســد، فإنــه يتعامــل معــه انطالقــاً . األوىل

، فينعـزل اجلســد 3»وقيمهـا وأخالقهـا، وأيضــاً مـن خـالل املمكنــات البالغيـة الـيت تســجنه يف الصـورة
عـــن واقعـــه وحميطـــه ويتجـــرد عنـــه فريتـــبط بالصـــورة الذهنيـــة عـــن طريـــق اخليـــال ،ويتشـــكل مـــن جديـــد 

اإلنســـان فيـــه وبإعطائـــه كـــل  باســـتعمال اللغـــة، فهـــو حضـــور دال، والعـــامل يتحـــول إىل معـــىن بتوســـط
إىل ) اجلسد املوضـوعي(وذا ينتقل من وجوده املوضوعي الواقعي. املعاين عرب لغات اجلسد العديدة

فاجلسد موجـود يف العـامل ).اجلسد الشخصي(أو )اجلسد الذايت(وجود ذايت لغوي خاص بالشخص 
  :وهو عندما يبدع فإنه يبدع بعناصر أساسية ال بد من توافرها،وهي 

  .املبدع بوصفه ذاتا ترى وتشعر وتتلقى صور الوجود تعيش جسداً خاصاً 
بدع أو اإلنتاج عرب اللغة 

ُ
  الفن امل

 .اآلخر املتلقي بوصفه مرآة املبدع والطرف اآلخر يف العمل اإلبداعي

                                                 
 .115ص  املرجع نفسه، 1
وللغزل واأليروتيك نصيباً كبرياً يف الرتاث العريب، انظر أشعار امرؤ القيس وأيب نواس،وكتاب  حيفل تاريخ العرب بكتابات تصف جسد اإلنسان،  2
  ... لألصفهاين، وغريهم" األغاين" و البن حزم،" طوق احلمامة"شيخ النفزاوي، ولل" الروض العاطر" 
 .87ص  اجلسد والصورة واملقدس يف اإلسالم، مرجع سبق ذكره، فريد الزاهي،   3
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جسـداً ذاتيـاً بعـد أن دلـل علـى عالمـة -أي جسـد املوصـوف-لقد أصبح اجلسد املوضوعي    
هراً للذات، فهو دال على وجوده، وهو داٌل لآلخـر بتعبرييتـه وبطبيعـة وجـوده مـع وجوده بوصفه مظ

فحــــني يتعلـــق األمــــر بـــاآلخرين ،ميكــــن للمــــرء أن يعـــيش الصــــورة اخلارجيـــة بوصــــفها صــــورة «اآلخـــر،
مكتملة وائية، وكأن ما يـنقص صـورة الـذات يوجـد يف اآلخـر واكتمـال صـورته املدركـة، فـاآلخر ال 

فكــأن اجلســد خياطــب اآلخــرين يف عالقاتــه ــم ،فهــو . 1»خــر، ومثــة تكمــن واقعيتــهيعــيش إال يف اآل
يرسل ويستقبل إشارات ،هلذا يصبح الوجود الفردي لإلنسـان غـري مكتمـل مـن دون آخـر، فالصـورة 
اجلســدية هـــي ذلــك الفهـــم لألنــا عـــرب الوجـــود اجلســدي نتيجـــة لعالقــة األنـــا بــاآلخر بوصـــفه معطـــى 

 . خطاب اآلخر بوصفه معطى ذهنياً ولغوياً  حياتياً واقعياً، وعرب

جــدير بالــذكر أن الفكــر اإلغريقــي قــد رتــب أســاطري املــديح للجســد اجلميــل والبطــل، لكــن 
الفكر العريب القدمي واملعاصر قد امتاز بغناه وجرأته يف تصوير اجلسد، وإضفاء اخليـال علـى أشـكاله 

يا عنـد اآلخـر، وبـإدراك األنـا لصـورته الالمرئيـة وبالذات الواصفة أصبح اجلسد الذايت المرئ. وحاالته
عنــد اآلخــر فإنــه ينتقــل مــن جمالــه املرئــي إىل جمالــه الالمرئــي، ويتكــون لكــل مــن األنــا واآلخــر تصــوراً 
جديــداً عــن ذاتــه وجســده ،وعلــى هــذا النحــو تتعــدد الصــور اجلســدية حيــال اجلســد الواحــد،وختتلف 

توى املعــريف والثقــايف لإلنســان واتمــع عــامالً يرســم كمــا يشــكل املســ.وتتنــوع حيــال األجســاد كافــة
  .مناذج الصور اجلسدية

ال بـــد مـــن االنتقـــال مـــن اجلســـد يف ذاتـــه إىل اجلســـد مـــن أجـــل «مـــن هنـــا رأي الزاهـــي أنـــه    
فــإن كــل ســارتر والزاهــي قــد أكــدا االنتقــال مــن الوجــود يف ذاتــه إىل الوجــود ألجــل اآلخــر  2»اآلخــر

  .ون االنتقالفإما خيتلفان يف مضم
فــالوجود يف ذاتــه عنــد ســارتر قــوي وصــلب وجامــد ومكتمــل، واألنــا حيــاول دائمــاً البقــاء يف    

  .هذا املستوى من الوجود، والعودة له يف حال االنتقال ملستوى آخر

                                                 
  .30ص  ،مرجع سبق ذكره النص واجلسد والتأويل،فريد الزاهي،  1 

    27املرجع نفسه، ص  2   
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يف حني يرى الزاهي أن الوجود ال يكتمل إذا ما بقي حبيس الذات، بل عليه تكوين تصور    
نقل وجوده لآلخر، من هنا يلتقي الزاهي ومارسيل وبونيت حتديداً بفكرة وجـود أكمل عنه، أي أن ي

نسيج أنطولوجي جيمع اآلخـر باألنـا، ويف حالـة انفتـاح عليـه وتقبـل مـا يصـدر عنـه، فيحضـر اجلسـد 
بصفته عيش الذات يف العامل، بفعل داخلية املشاركة بني الوعي واجلسد ،فكـل وعـي هـو توجـه حنـو 

، بلــى 1»فاجلســد لــيس املوضــوع الســليب لــوعي نشــيط يفعــل فيــه مــن خارجــه«د،موضــوع عــرب اجلســ
علــــى العكــــس إن عالقــــة اجلســــد بــــالوعي هــــي عالقــــة جوانيــــة وــــا تكتمــــل مالمــــح صــــورة اجلســــد 
الشخصــي الــذايت أمــام اجلســد الشخصــي الغــريي، وهــذا القصــدية للــوعي حتــرك األجســاد عــرب الــزمن 

اجلسد واحلاضر واملقصدية اليت حترك تواشـجه بالعـامل هـو مـا  هذا الرتابط بني«ومن خالل . واملكان
جيعــل اجلســد يســتنبط صــورته مــن خــالل مــا يســمى خطاطــة اجلســد، بوصــفه  الــوعي األويل الــذي 

، ألنـــه وكمـــا يـــرى مريلـــو بـــونيت أن اجلســـد غـــري منعـــزل 2»ينســـق بـــني مكونـــات اجلســـد ويوجـــه فعلهـــا
وصــفها وظيفــة عامــة، ومــع ذلــك توجــد وتتعــرض فجســدي هــو هــذه األداة الدالــة الــيت تتصــرف ب«

  .3»ففيه نتعلم معرفة عقدة الوجود هذه، وهذه املاهية اليت جندها عموماً يف اإلدراك. للمرض
وحتديـًد إدراك -لكن يف اجلهة املقابلة يتفق الزاهي وبـونيت يف أن اإلدراك لـن يكـون مكـتمال    

وهلــذا حيتــاج «بــاالنطالق مــن اإل حساســات،ألنــه يــتم مــن خــالل اجلســد ذاتــه و  -اإلنســان جلســده
اإلنســان إىل جســد موضــوعي  مســتقل يف جســده حــىت يســتطيع إدراك جســده الــذايت وهــي املفارقــة 

،وهــو بــذلك يشــري إىل أن اجلســد هــو املعطــى األوىل 4»الــيت تكمــن يف عــدم تطــابق الفكــر واإلدراك
ديهية، فاحلدود تُلغى بني اجلسد والعـامل الذي منه نطل إىل العامل، وال ميكن اإلفالت من طبيعته الب

بوصفهما مـن نسـيج واحـد هـو األصـل يف كـل وجـود، وهـو السـبب الـذي يفسـر تبـادل األدوار بـني 
  .األنا واآلخر

                                                 
 22ص  ، مرجع سبق ذكرهاإلسالم،  اجلسد والصورة واملقدس يف  1
  املأخوذ من كتاب ،27نقال عن النص واجلسد والتأويل، ص  2

 p.Schilder.l،image du corp.Gallimard-Tel،Paris.1968،p.35 
  املأخوذ من كتاب ،22ص نقالً عن كتاب اجلسد والصورة واملقدس يف اإلسالم، 3

ponty،La phenomenology de la perception،op.cit،p 161-172 -M. Merleau  
  .27، ص  مرجع سبق ذكره فريد الزاهي، النص واجلسد والتأويل، 4
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ومبا أن األنا ال يدرك اآلخر إال مـن خـالل احلـس، فـإن ممانعـة اآلخـر إلدراكـه مـن قبـل األنـا    
ن صــورة عـن ذاتــه لألنــا كمـا يريــدها اآلخــر ال علـى حنــو مــا هـي حماولــة إلخفــاء ذاته،ورغبتـه يف تكــوي

يريـــد األنا،وهـــذا األمـــر أيضـــاً قـــد يعيـــق تطـــابق الفكـــر واإلدراك، ألن الفكـــر والـــوعي يســـعى إلدراك 
  .الوجود اخلاص والعام على حنو ما هو موجود

ع املقـدس عـرب قد يكون لالهتمام الذي أبداه العرب جبمـال اجلسـد أثـراً يف تواصـل الـدنيوي مـ      
الديين، األمر الذي بدا يف العناية جبمال اجلسد وزينته وعطـره ونظافتـه، سـواء كـان للرجـل أو للمـرأة 

  .وهو ما جعل من اجلسد جسداً غريياً ألجل اآلخر 
فإذا كان هذا اآلخـر هـو اهللا، كمـا يف الصـالة وطقـوس احلـج فإنـه جيـب علـى اجلسـد أن يكـون 

، وحالـة التطهـر جتعـل )اخل...ر،األظافر، البـول، احليض،الرائحـة الكريهـةالشـع(طاهراً من كل دناسـة 
  .اجلسد مجيالً والئقاً وترمز إىل عالقة مجالية بني اهللا واملؤمن يسودها إجالل هللا

أمــا إذا كــان اآلخــر هــو زوج فعلــى املــرأة أن ــتم بزينتهــا وتتفــنن بأســاليب جتملهــا، وعليهــا أن 
  . لذي يبعث الشعور بالراحة واهلدوء للزوجحتافظ على حضورها اجلميل ا

وخيتلـــف األمـــر فيمـــا لـــو كـــان اآلخـــر هـــو رجـــًال غريبـــاً فعلـــى املـــرأة أن حتجـــب زينتهـــا و مجـــال  
  .جسدها عنه خوفاً من الفتنة

العالقـة بـني اجلمـال والفتنـة حتـول اجلسـد إىل رأمسـال رمـزي « ويف هذا السـياق يـرى الباحـث أن
القات اإلنسانية مما جعل النصوص الدينية اإلسـالمية حتـذر مـن فتنـة النسـاء، له تأثريه و فعله يف الع

، وبـاملوازاة مـع احلضـور األخالقـي 1»ويف اآلن نفسه تعمل على إدماج اجلمـال يف املؤسسـة الزوجيـة 
فيتأسس اجلميل باالستناد إىل اخللقي ومها يسـتمدان مشـروعية الوجـود والفعـل مـن . للعالقة الزوجية

  . ؤسسة الدينية اليت تكفل استمرار حضور القدسيخالل امل
غــري أن اإلســالم مل يهمــل حضــور اجلميــل يف العالقــات االجتماعيــة، وقــد كثــرت األحاديــث   

النبوية عن احلضور الالئق للشخص أمام اآلخرين ليس فقـط يف بيتـه، بـل وأيضـاً يف األمـاكن العامـة 
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ئحة منفرة،بل على اإلنسان أن حيضر بوجه حسن وال يعذر الفقري فيما لو حضر يف ثوب وسخ ورا
  .وثوب نظيف ورائحة طيبة

ويعد الوجه اجلميل والبشوش عالمة اجلمال اإلنساين فهو مرآة الروح، وهو دعـوة لتقبـل اآلخـر 
ومبــا أن الوجــه تعبــريي فــإن الرغبــات تنطبــع عليــه وتظهــر يف حركاتــه «والتواصــل معه،وتأكيــد ذاتيتــه، 

، فالغوايـة 1»يكون إىل جانب اخلطاب اللغوي خطاباً من نوع سـيميائي مـواز لـه وسكناته على حنوٍ 
هــي خطــاب ســيميائي، ويف اتمعــات اإلســالمية الــيت ينهــى ــا القدســي عــن إظهــار اجلســد تظهــر 
قــوة احلضــور الســيميائي للوجــه والعينــني حتديــداً،فالعني تتلقــى صــور العــامل اخلــارجي وتبثهــا للــداخل 

ل إىل اآلخــر، لــذا هلــا مهمــة اللغــة املنطوقــة، بــل هــي األقــوى يف اخلطــاب الســيميائي ،وتنقــل الــداخ
فالوجـه قـد يتخـذ طابعـاً يتجـاوز بكثـري هـذا الطـابع «التعبريي،ألا تقـول مـا ال ميكـن قولـه، ولـذلك 

، ميــارس خطابــه علــى رغــم حالــة احلظــر واملنــع املقيــدة لــه، علمــاً أنــه لــوال 2»التواصــلي ليغــدو فلســفياً 
  . وجود احملظورات ملا شكل الوجه خطابه، فهو ميارس لعبة الظهور واإلخفاء عرضاً أو مباشرةً 

الوجـه والعينـني إىل جسـد كامـل،ويتم اختـزال هـذا « وبلعبة اإلغواء وخاصًة عنـد املـرأة يتحـول  
اءات بتلقيــه وإرســاله لإلميــ3.»األخــري يف الوجــه ليــتم بــذلك حتويلــه إىل مشــهد دائــم للتواصــل الغــوائي

اخلطـاب الغــوائي للجسـد عـرب العامــل "واإلشـارات مـن أجزائـه املوحيــة بكّليتـه، وهـو مــا أمسـاه الزاهـي 
  ".الشبقي

والزاهي يبحث يف غواية اجلسد على رغم أن سـياق نصـه يـدور يف فلـك األنثـوي، هلـذا اقرتنـت 
داعيـــة العربيـــة الـــيت وإن هـــذه الغوايـــة ملهمـــة عـــدد كبـــري مـــن النصـــوص اإلب. الغوايـــة بـــاملرأة الصـــامتة

مما أكسـب اجلسـد مفهومـاً فلسـفياً باالسـتناد إىل املعطـى الثقـايف ". ختيلية اجلسد" أسهمت أيضاً يف
  . واالجتماعي والديين
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شــذرية اإلدراك «إن التحليــل الفينومينولــوجي للمظهــر اجلمــايل اجلســدي يف اإلســالم يظهــر أن 
النتقــــال مــــن مقولــــة الــــذات أو األنــــا إىل مقولــــة الــــذايت للجســــد تتحــــول إىل صــــورة مكتملــــة إذا مت ا

وهـــذا مـــا رآه بـــونيت فـــالعني ال تتوقـــف عـــن اســـتقبال صـــور العـــامل، ونقـــل الوجـــود الـــذايت . 1»اآلخـــر
  .الفردي من األنا إىل اآلخر، فاألنا ال يعيش منعزالً عن اآلخر وال ميكنه أن يتحرر من عني اآلخر

ســتوى احلســي للجســد بــل تعــداه إىل املســتوى اــرد، إن اجلمــال يف اإلســالم مل يتوقــف عنــد امل
فُحــرم التصــوير املباشــر للقدســي واُســُتعيض عنــه بالتصــوير احملــض وبــالتعبري الرمــزي، كمــا يف الصــورة 

  .اردة، وكما يف مجاليات اخلط العريب وفنون الزخرفة واملوسيقا
ة ظهــرت ظهـوراً جديــداً عــرب لقـد حرمــت الصــورة الرتباطهـا بالغوايــة والتجســيد، غـري أن الصــور  

الصــورة البالغيــة والشــعرية والذهنيــة حمملــة مبعــاين الصــورة املباشــرة للجســد العــاري أو صــور القدســي 
فاللغـة العربيـة يف مجالياـا التصـويرية «فأصبح للصورة املكتوبة عرب فنون اخلط جسـدها اخلـاص ـا، 

ن أيضـاً شـكًال مـن أشـكال توسـع الفنـون قد صاحبت هذا التطـور العـام لفـن اخلـط العـريب الـذي كـا
ولـو (الزخرفية، وكأن اخلط قد غامر وأغرق يف التصوير ليثبت إمكانية الرسم اخلطي علـى االسـتقالل

وهـذا ال ينـايف  2»عن سـلطة الصـوت واملعـىن وليضـاهي بفتنتـه تلـك فتنـة الصـورة التجسـيمية) النسيب
  .عبريي عن احلسي املباشر والقدسي املنزهقدسية الكوين، بل على العكس يدخل ضمن النسق الت

فــإن كانــت الصــورة املباشــرة ترمــز للمحــرم أو للمقــدس؛ فإنــه ال يلبــث أن يتحــول االهتمــام عــن  
املعــىن الــديين إىل الشــيء املصــور ،فُيهمــل األصــل وحيــافظ علــى النســخة املصــورة ،الــيت هــي حماكــاة 

  .للقدسي
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  من خالل ما تقدم ماذا نستنتج؟

-، إىل اجلســـد )املقـــدس(اإللـــه -لقـــد مـــر وعـــي اإلنســـان جلســـده مبراحـــل عـــدة،فمن اجلســـد

الشــــخص، وتبــــني أن اجلســــد لــــيس إهلــــاً -اآللة،وصــــوًال إىل اجلســــد-، إىل اجلســــد)املــــدنس(اخلــــاطئ 

نســاً، وهــو لــيس آلــة وبالتــايل لــيس خــرياً أو مقدســاً بذاتــه، ولــيس شــيطاناً وبالتــايل لــيس شــراً أو مد

إنـه اإلنسـان وقـد جتسـد، فـال ميكـن .إنـه اإلنسـان موجـوداً . ميكن التحكم ا وتسيريها بقوة خارجية

  . تصور إنسان إال جبسد

ولقــد تعــزز اســتقالل الشــخص عــن الكــل يف احلضــارة املعاصــرة، فانفصــل اجلســد عــن غــريه مــن 

اص به، وعليت أصواته املنادية حبق التمتع األجساد األخرى وصار له جماله املكاين واالجتماعي اخل

بصحة ممتازة، ومجال وعمر أكثر دواماً، بعد أن عاش زمناً من الصمت واملعاناة املغلفة بأمساء احملرم 

وإن التطور الذي شهده العلم قد مكـن اإلنسـان مـن الـتحكم بانفعـاالت اجلسـد وجعلهـا . واملمنوع

دخل الــدوائي الكيميــائي ملعاجلــة بعــض األمــراض النفســية مبســتوى التفاعــل الكيمــاوي عــن طريــق التــ

والفيزيولوجيــة، وبالســريورة امليكانيكيــة جعــل العلــم اجلســد مبســتوى اآللــة، فهــو آلــة مــن جهــة ميكــن 

إصــــالحها وإطالــــة عمرهــــا،غري أنــــه آلــــة ميكــــن خســــارا وال ميكــــن اســــتبداهلا جبهــــاز آخــــر بــــاملعىن 

ا يواجــه مصــري الــوالدة واحليــاة، وهــو يتمــرد علــى ثقافــة الوجــودي، فاجلســد يواجــه مصــري املــوت كمــ

جتعل منه آلة ميكن بوسـاطة جهـاز حتكـم السـلطة اللعـب بإنتاجهـا ومردودهـا، فهـو أكثـر مـن آلـة و 

  . إنه اإلنسان وقد وعى حلظة وجوده وشرطه التارخيي واحلضاري أكثر من تفاعل كيماوي،

ه اإلضاءة من رؤى ومطارحات حول اجلسد وصفوة القول أننا رمنا عرب ما أوردناه طي هذ

أن نؤشر إىل مركزية هذه التيمة يف تاريخ الثقافة اإلنسانية وأمناط التفكري والتمثيل من غري أن 

 يكون يف نيتنا تقدمي إحاطة شاملة وجامعة يصددها اقتصرنا فقط على بعض النظريات واخلطابات

نسان والكون واحلياة وفق طبيعة موقفها من اليت شيدت انساقها وبنت تصوراا لإل الفلسفية

اجلسد ونوعية الوظيفة املسندة إليه من قبلها وحدود احلقل املعجمي الذي تعتمده عندما توجله 

عامل املعىن والوجود الداليل سواء وشى ذلك متجيدها للجسد وحظوته لديها أو سار يف اجتاه 
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خرى هي الروح أو العقل السلطة أو اخلطاب أو تكريسها لدنيوية وتبعيته وهشاشته أمام مقوالت أ

  .الثقافة

وقد عرجنا ذه االشكالية يف الزمن من خالل ابراز املفهوم الذي أعطته خمتلف الفلسفات 

واخلطابات ومل نغفل ما ورد يف الشرق والغرب و ركزنا على بعض الكتابات املعاصرة حول 

  .االشكالية واكتشفنا شح البحث يف هذا املوضوع

  :هكذا خلص عرضنا إىل مجلة من النتائج نصوغ أمهها يف ما يلي 

على الرغم من أن اجلسد ميتلك هوية فيزيقية قد توهم باستقالليته عن خمتلف أشكال 

ال يدرك حقا إال من خالل العناصر التوسطية اليت تنظم عالقة اإلنسان مبحيطه  التمثيل فانه

  .لوك واللغة والفن اخلالدين واألخالق ودأب الس: اخلارجي حنو

 تتجاذب اجلسد جمموعة من العلوم واحلقول واملعارف اليت تقرتح تقطيعات متعددة ومتمايزة

  .ألعضائه ووظائفها وإمياءاا 

ومن مثة ميكننا مالحظة أن التمفصل املورفولوجي للجسد تقبله متفصالت أخرى حتيل 

 .على اسنن تأويلية خمتلفة ذات مقصديات تواصلية أو انرتوبولوجية او مجالية أو رمزية اخل بدورها

لقد تبوأ اجلسد حيزا جوهريا يف بنية الثقافة العربية اإلسالمية يوحي به حرصها على نسج 

قيم اجتماعية وسياسية وأخالقية على أساس إرادة احلياة واستيعاب جدوة الغرائز وقبول اإلنسان 

  .الروحاين واجلسماين يف الدنيا واآلخرة: شقيهب

دم وحنت آإىل أن اهللا عز وجل قد شكل من الطني جسد  المتخيل اإلسالميإشارة 

مالمح صورته بيديه الكرميتني تشريفا له أمام املالئكة ويف مقدمتهم إبليس وحتينا له من كل تعليل 

د وال شك أن تشريفا من هذا املستوى حيط من قدره استنادا إىل األصل الطيين واألرضي للجس

يدحض ضمنيا التضخم أو التعايل املطلق الذي بلغته الروح يف حضن امليتافيزيقا اليونانية والديانة 

  .املسيحية



95 

 

الذهنية العربية اإلسالمية للتصورات الفلسفية املستقاة من األطروحة األفالطونية اليت  رفض     

ال مكان فيه للجسد سوى كقيد أو معيق أو معطل للسعادة ختتط لإلنسان مصريا ما ورائيا 

ومن هنا نفهم أن تبين ابن سينا لفكرة قدم الروح وخلودها من دون ، الكربى اليت تتوق إليها الروح

اجلسد يوم البعث واحلشر ودعوته إىل االنسالخ عن اللذات اجلسمانية واالرتياب مما تقدمه احلواس 

ه الشخصي للملذات واألهواء وإسرافه يف الشرب ومطاوعته الس من معارف مل مينعاه من حب

  .املسامرة اللهو و 

 يستطع كل علماء الكالم والصوفية أن يتصوروا وجودا للقدسي خارج دائرة اجلسد سواء مل

  .يف صفاته أو يف أفعاله وبالتايل ظلت فكرة اإللوهية لديهم تتأرجح بني انسنة اإلله وتأليه البشر

اقانيم امليتافيزيقا الغربية وتعاليم الدين املسيحي على إعدام اجلسد وإقصائه من تضافرت 

الفكر واحلياة معا وأمام قوة هذا التيار اجلارف اعتملت سريورة الثقافة الغربية بتيارات مضادة تدعو 

كما هو   إىل رد اجلسد إىل نصابه األرضي واالختفاء بالقيم احلسية واملصاحلة بني املعقول واحملسوس

الشأن مع الكلبيني والقورينائيني واالبيقوريني قدميا مث مع نيتشه وهوسرل ومريلوبونيت وغريهم من 

  .فالسفة االختالف حديثا

ان عودة اجلسد إىل بؤرة الشغل الذهين واخرتاقه جمددا ملعظم أمناط التفكري وجماالت املعرفة ال يعين 

  .ث الداليل الذي رسخته امليتافيزيقا واملسيحيةإطالقا أن العقل الغريب قد ختلص من اإلر 

  . التأثري الكبري للفكر الغريب على الفكر العريب املعاصر و حىت القدمي نوعا 

التمكن اجلزئي من اإلنفالت من سلطة الطابو و املنع يف اخلوض يف اإلشكالية وحصر اجلسد يف 

  ,فية والفكرية األخرىر عاملرأة و اجلنس اىل التحرر باجلسد يف مجيع جتلياته امل

وهكذا فان اجلسد ال ينفلت من سلطة اللوغوس ويعرب عن قيمه واشيائه بدون نفي وال إقصاء إال 

 .ويتوسل بأساليب املعرفة عندما يلج جتربة الكتابة اإلبداعية 


