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د .إدريس العشاب
وزارة الرتبية الوطنية -املغرب
ملخص:
أاثر "اجلسد " نقاشات مستفيضة حول طبيعته وأمهيته يف اخلطاب الفلسفي منذ البداايت األوىل للدرس الفلسفي
اإلغريقي ،واختلفت اآلراء حول :من األجدر ابالهتمام الروح أو اجلسد؟ وتوالت اآلراء إىل العصر احلديث لينتقل االشتغال إىل
جماالت علمية أخرى منها السوسيولوجيا والسيميائيات وغريها.
ويسعى هذا املقال إىل استقراء مدى متثل الفكر اإلسالمي مفهوم اجلسد ،والكيفية اليت تعامل هبا علماء املسلمني مع املوضوع
كل من موقعه :فالسفة وصوفية  ،دون أن يقعوا يف حبائل التجسيد ،وحتمية التجسيم.

سكت النص القرآين عن مسألة الروح وأرجأ أمر ماهيتها إىل هللا تعاىل .وهذا مل مينع علماء املسلمني من
تلمس القرائن إبضاءة مفهوم هذه املقولة ،واستنطاق الشواهد واألدلة القادرة على سد ثغرات البياض الداليل
الذي تقصده النص ،وذلك عن طريق التأويل أو املقارنة أو القياس.
وجه الفكر اإلسالمي اهتمامه صوب اجلسد الذي يعت ر املقالل الضدي للروح ،واملوضوع املالئم للقياس
أو املقارنة اليت ميكن من معرفتها معرفة عملية .لقد ألرز العلماء لفظ "النفس" معادال للروح ،ولديال هلا حينا،
أو ابعتباره درجة أدىن تتوسط عالقتها ابجلسد أحياان أخرى.
تبني قصة خلق هللا لل كائنات أن اجلسد كيان ذو طبيعة مادية صرفة .خلقه هللا من طني الزب مأخوذ من
ترلة األرض احلمراء والسوداء والبيضاء ،1يقول هللا تعاىل "إين خالق لشرا من طني".2ويشري املتخيل اإلسالمي إىل
أن اجلسد لقي على حاله مدة أرلعني سنة على ابب اجلنة ،حىت انتهى روح هللا إليه.3
دفعت هذه األفكار العلماء إىل احلديث عن كيمياء اجلسد املركب من أخالط أرلعة ،متولدة عن عناصر
تصدر عنها كافة املوجودات .فاخللط األول هو الصفراء ومسكنه املرارة ،مث الدم ومستقره الكبد ،فالبلغم والسوداء
اللذين يستوطنان الرئة والطحال .لينما تنبثق هذه العناصر على التوايل ،من النار واهلواء واملاء والرتاب .4وهبذا
املعىن ،يتلبس اجلسد ابلكون من جهة خصائصه املادية ،وخيضع لقدرة األشياء ويتأثر ابلتفاعل املوجود لني تلك
العناصر يف جتلي الطبائع وتباين األمزجة.
حفز الشغف الكبري ابملعرفة العلماء املسلمني إىل خوض مغامرة البحث يف مسألة النفس لدال عن الروح،
ألن القرآن هنى عن البحث يف مسألة الروح ألهنا من أمر هللا ،فالنفس ،مل يشملها التوقيف ،وقد استثمر العلماء
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الرتادف املوجود لينها ولني الروح ،يف لغة واصطالح أهل اإلسالم .فالنفس "جسم لطيف ذو طول وعرض وعمق
مثله مثل أجسام الشياطني واجلن واملالئكة اليت ال تقع حتت حاسة من حواسنا".6
كما وليس نوعا ،إذ يصبحان معا انبثاقا من أصل واحد،
وعليه ،يظهر أن النفس ختتلف عن اجلسد ّ
7
يشكالن مادته وصورته ،ابعتبارمها وحدة ال تقبل التجزئة وهذا ما جعل البعض يتصورها امتدادا له وقوة من قواه
وعنصرا مكوان اختلفوا يف تعيينه :هل هو الدم أم القلب أم األخالط األرلعة السالقة الذكر؟ يقول الن القيم اجلوزية
أبنه كان "األصم (املعتزيل) ال يثبت للحياة والروح شيئا غري اجلسد ويقول :النفس هي هذا البدن لعينه ليس غري،
وإمنا جرى عليها هذا الذكر على جهة البيان والتأكيد حبقيقة الشيء ال على أهنا معىن غري البدن" 8وهناك من
العلماء املسلمني من يفصل لني الروح والنفس ،ويفرق لني الروح واجلسد ومن مت جعل هذا األخري كياان سلبيا
تتحكم فيه طاقتان:
طاقة الهوتية ،نورانية تنزع إىل كل ما هو أرقى وأمسى .وطاقة انسوتية انرية ،تنجذب حنو العوامل السفلية املظلمة
حيث تكمن سعادهتا يف التمتع ابلشهوات واإلغراق فيها.
يفيد حممد لن عبد القادر العلوي البوكيلي ، 9أبن النفس خلقها هللا من ظلمة جسم اإلنسان ،فأسكنها
نصفه األسفل ،وجعلها ترتدد لني البطن والفرج ،ونظرها شاخص دائما انحية العامل األرضي يف حني خلق هللا
الروح من العقل األول فسكنت أعايل اجلسد ،وجعلها ترتاوح ابستمرار لني الصدر والرأس ،ونظرها شاخص جتاه
السماء.
لكن مجهور املسلمني مل يقتنعوا هبذا التقسيم الرتايب لني الروح والنفس ،احملكوم لصراع حتركه إرادة املاهيتني
يف غزو اجلسد ،والرغبة املستأثرة يف امتالكه ،ورفضوا اعتبار اجلسد جماال للصراع فحسب يتأثر ،مبا أنه يف نظرهم،
فاعل يف الروح قدر انفعاله هبا.
وهذا املوقف ،جيعل الباحث يفهم تركيز أهل الفراسة على التناسب املوجود لني أشكال األلدان وأحوال
النفوس ،من حيث اجلمال أو القبح والكمال أو اإلعاقة .ويرى إخوان الصفا يف أن تناسق أعضاء اجلسد يؤثر
إجياليا على األخالق احلسنة ،أما تنافرها وعدم انسجامها مع لعضها لعضا ،فقد يؤدي إىل انتفاض األخالق
يل لمْردا فَ ْليَ مك ْن َح َس َن الْ َو ْج ِهَ ،ح َسن
الوحشية والسلوكات الشنيعة ،لذلك قال رسول هللا(ص) "إِ َذا أَلْ َرْد مْمت إِ ََّ
ِ
اال ْس ِم" 10كما اتفق فقهاء األشعرية على أن املرأة اجلميلة هي أكثر النساء حرصا على دينها وفرجها ،مصداقا
ِ ِ
َح َسنم مه َّن مو مجوها11 "...
"خْي ٌر النّ َساء أ ْ
لقول الرسول صلى هللا عليه وسلمَ :
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فكمال العقل ،وجودة الرأي وحصافة النظر ،ترمي إليها لطافة الرتكيب ،ومجال الصورة ووسامة اهليئة/
الشكل ،وهي مسات ذات مكانة متميزة يف املفهوم اإلسالمي للجسد النموذجي ،ألن اإلعاقة البدنية والتشوهات
اخللقية ،شرطان يبطالن اإلمامة الدينية والسياسية على حد سواء.
إن القرآن الكرمي والسنة النبوية ،ابعتبارمها مصدرا للتشريع زاخران جبملة من األحكام اليت حتث املسلم على
العناية ابملظهر اخلارجي عند كل صالة واالحتفاء جبسده من حيث النظافة والزينة والطيب طيلة اليوم.
إضافة إىل حرصهما على تنظيم احلياة اجلنسية وفق أساس يضمن اإلشباع املقصود من إابحة اإلسالم ملسألة
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت أَْميَانم مك ْم
اب لَ مك ْم ِم َن النِّ َساء َمثْ َىن َوثمالَ َ
ع ،فَِإ ْن خ ْفتم ْم أَالَّ تَ ْعدلمواْ فَ َواح َدةٌ أ َْو َما َملَ َك ْ
ث َومرَاب َ
التعدد "فَانْك محوا َما طَ َ
ِ
ك أ َْد َىن أَالَّ تَ ْع ِدلمواْ" ،سورة النساء ،اآلية.3
ذَل َ
وقد حتدث اإلسالم عن اجلنس وعن األعضاء التناسلية للغة شفافة ،ال تفاضل لني أعلى اجلسد (القلب)
وأسفله (الفرج) ،لل تصل يف ترغيب املؤمن يف ممارسة اجلماع كما يف قوله(ص) "تَنا َكحوا تَناسلموا فَِإِين م ٍ
باه لِ مك مم
ّ م
م
َ
ْاأل َمم َم يَ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة" ويضيف اإلمام الغزايل يف تفسريه أن االمتناع عن النكاح هو إعراض عن احلراثة ،وإضاعة
للبذور ,وتعطيل ملا خلق هللا من اآلالت املعدة لذلك وجناية على مقصود الفطرة.12

وحنن اآلن أمام مجلة من اإلشكاالت اليت حتتاج منا إىل جواب شاف نوردها كاآليت :هل متثل الفكر
اإلسالمي مفهوم اجلسد لدى مجهور املسلمني وعامتهم؟ وهل متكنت اخلطاابت الفلسفية والكالسيكية والصوفية
أن تنجو من حبائل اجلسد وحتمية التجسيم ،علما أهنا تتطلع إىل العقالنية وتنشد املعرفة اجملردة؟.
أخذت قضية التوفيق لني احلكمة والشريعة والبحث يف قضاايمها املشرتكة ردحا من الزمن ،لل شكلت
هاجسا للباحثني حيث حاولوا (من خالل التوفيق) خلق عالقة ائتالف كفيلة مبنح الشرعية ملمارسة الفلسفة كفعل
ال يتناقض يف جوهره وأهدافه وتعاليم الدين احلنيف ،وإن اختلف معه يف الوسائل واملتطلبات لكن حماوالت
أتصيل العالقات يف تقليد التفكري العريب ،وإدخال األمة اإلسالمية يف مملكة العقل كما أسسها سقراط وتاله يف
ذلك أفالطون وأرسطو ،مل تنجح يف حمو املسافة النظرية وال ختطي البعد املنهجي لني حكماء اإلغريق ومريديهم
من العرب ،الفارايب والن سينا والن رشد ومن سار يف ركبهم.
لقد انصبت جهود لعض العلماء على استثمار املنطق اليوانين يف عقلنة القياس الفقهي ،واالجتهاد يف إجياد
علوم إسالمية قائمة على القطع واليقني لدل الظن والتضمني من أجل حتصني أصول الشريعة من الغنوصية ودعاة
املعرفة االشراقية من جهة ،والرد على الفالسفة لنفس أسلحتهم :احلجة والدليل العقليني من جهة اثنية".13
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غري أن إقدام أولئك العلماء على عزل املنطق األرسطي عن ترلة الفلسفة وسياقه املوضوعي ،مث توظيفه يف إطار
ذرائعي لدعوى أنه جمرد معيار للعلم وقانون لألدلة ال غري ،كان حيمل يف ثناايه رفضا للفلسفة من انحية موضوعها
(الطبيعة واإلهليات) وأدوات معاجلته (ال رهان) اليت متخضت عن رؤية مقيدة مببادئ العقل ،تساءل النقل (الوحي)
دون أن جتعل نصب أعينها طبيعته املتمنعة عن االستدالل وأحكامه اليت تستلزم اإلميان والتسليم .ليد أن هذا
الرفض ،سيأخذ منحى عدائيا مع أيب حامد الغزايل الذي كفر الفالسفة يف ثالث مسائل على األقل" :إحداها
مسأل ة قدم العامل والثانية :قوهلم :إن هللا تعاىل ال حييط علما ابجلزئيات احلادثة من األشخاص .والثالثة :إنكارهم
لعث األجساد وحشرها".14
لقد انسحب موقف الفالسفة اليواننيني من ثنائية الروح واجلسد على تفسري الفالسفة املسلمني للوجود
واملعرفة واألخالق ،وانتظم فهمهم ملسألة البعث اليت ال تستقيم حسب رأيهم إال إبقصاء اجلسد وانفراد الروح
ابحلشر واخللود .وهي قناعة ال تنسجم وظاهر النصوص القرآنية اليت تعد املسلم لعد موته لفردوس مستطاب
يستهوي اجلسد ع ر استقطاب غرائزه وتفتيق شهواته ،ومتتعه حبياة إيروسية جذالة ،ليس فيها كبت وال حترمي .يقول
ِ
اآلخ ِرين علَى سرٍر مو ٍ ِِ
هللا تعاىل( :ثملَّةٌ ِمن ْاأل ََّولِني وقَلِيل ِمن ِ
وف َعلَْي ِه ْم ِولْ َدا ٌن
ني يَطم م
َ َ مم َ ْ م
ني َعلَْي َها ممتَ َقالِل َ
ضونَة ممتَّكئ َ
َ َ ٌ َ
َ
يق وَكأْ ٍس ِم ْن َمعِ ٍ
ِ ٍ ِ
َّ
صدَّعمو َن َعْن َها َوالَ يمْن َزفمو َنَ ،وفَاكِ َه ٍة ِممَّا يَتَ َخيَّ مرو َنَ ،و َحلِْم طٍَْري ِممَّا
ني الَ يم َ
مُمَل مدو َن أبَ ْكواب َوأابر َ َ
ي ْشتَ هو َن ،وح ِ
ثال اللُّ ْؤلم ِؤ الْمكْنم ِ
ني َكأَم ِ
ونَ ،جزاء ِمبَا َكانموا يَ ْع َملمو َن الَ يَ ْس َمعمو َن فِ َيها لَ ْغوا َوالَ َأتْثِيما ،إِالَّ قِيال
ور ع ٌ ْ
َ م َم ٌ
َ

ود ،و ِظ ٍل ممَْ مد ٍ
ود ،وطَْل ٍح مْن ٍ
نيِ ،يف ِس ْد ٍر ُْم ٍ
اب الْيَ ِم ِ
اب الْيَ ِم ِ
ودَ ،وَم ٍاء
َ م
م
ني َما أ ْ
َسالَما َسالَماَ .وأ ْ
َص َح م
َص َح م
ض َ
ض َ ّ
وب ،وفَاكِه ٍة َكثِريٍة الَ م ْقطموع ٍة والَ ممَْنموع ٍة ،وفمر ٍش مرفم ٍ
مس مك ٍ
اه َّن أَلْ َكارا عم مراب أَتْ َرااب
َ َ م َْ َ
وعة ،إِ َّان أَنْ َشأْ َان مه َّن إِنْ َشاء ،فَ َج َع ْلنَ م
َ َ َ َ َ َ
َْ
ِ
َصح ِ
اب الْيَ ِم ِ
ني)الواقعة ،اآلايت من.17 11
أل ْ َ
إن اجلنة حس ب الن ص القرآين فضاء ي ؤثثه جسد املؤمن الراغب وأجس اد "حور العني "املرغوب فيها.
ويصبح اجلزاء الذي وعد هللا له عباده فحولة هائلة ال فتور يشوهبا وال ملل ،ومثل هذا املعىن جاء له الن كثري يف
تفسريه نقال عن متام لن عقبة الذي قال أنه مسع زايد لن أرقم قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :نَ َع ْم
والَّ ِذي نَ ْفس محم َّم ٍد لِي ِد ِه إِ َّن َّ ِ
اجلن َِّة) قم َّوَة ِمائَِة رج ٍل ِيف ْاألَ ْك ِل والشُّر ِ
َّه َوةِ".15
ب َوالش ْ
َم
الر مج َل مْن مه ْم لَيم ْعطَى ِ(يف َْ
م َ َ
َ ْ
َ
فكيف كرس الفيلسوف العريب األطروحة األفالطونية لثنائية الروح واجلسد؟

وهل استطاعت البنية الدينية املؤطرة للعقل العريب أن تستسيغ تصورا للحياة الدنيوية واألخروية يستبعد
اجلسد ويغيبه؟
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لقد سار ابن سينا على النهج الذي رمسته امليتافيزيقا اليواننية حينما اقتبس رؤيتها للعامل من خالل تبنيه
لقاعدة القسمة لني السماء واألرض ،ولني املاهوي والعرضي ولني احلسي واجملرد ولني املطلق والزائل ،يزاوج
اإلنسان يف تركيبته البديعة لني ثنائية :الروح من جهة واجلسد من جهة اثنية ،وهلذا اعت ر الن سينا اإلنسان جوهرا
روحانيا خالصا ،وال يستعمل البدن إال مطية لاللتحاق لواجد الوجود واالتصال له والتوق إىل حضرته وذلك
ابلنظر إىل الطبيعة اإلهلية للروح اليت ال جتد ضالتها إال لعد مغادرهتا للجسد لعد موته وخالصها من عالئقه
لشكل هنائي ،إذ إن تلبسها له يشكل عائقا الستمولوجيا إلدراك املعقوالت وتلقي احلقائق واكتساب املعرفة
النظرية اجملردة عن املادة .واملوت ليس سوى حالة طالق هنائي لني اجلسد والروح ،حيث يتحلل اجلسد ويصري
فاسدا حبكم طبيعته املادية .لينما خيلد الروح ألنه من طبيعة نورانية ال تفسد وال تفىن.
إن الن سينا يفصح ابسم الفلسفة عن موقف جيعل اجلسد مهمشا يف الدنيا وغائبا يف اآلخرة ،وإن اقتضى
األمر إخضاع اآلايت القرآ نية للتأويل وحتوير ما تشف عنه ألفاظها من داللة تقر جبسمانية اجلنة والنار واحلور
العني وُمتلف مظاهر النعيم واجلحيم القائمة على الفكرة القائلة لقضية رد الروح للجسد .يقول الن سينا" :معاد
األنفس البله ختيلي ألن أنفسهم لعد املفارقة تتعلق جبرم مساوي ليصح هلا اخليال ...فيتخيل ما وعد من اجلنان
واحلصون والقصور واحلور واللذات احلسية( ،واألنفس) الشريرة تتخيل النريان والعقارب ...واألنفس املقدسة لعيدة
عن هذا املقام جدا ،ألهنا تتعشق لذاهتا ويكون نظرها إىل فوق ،وتستقبل اللذات احلسية والتخيلية .هناك ما
العني رأت وأذن مسعت وال خطر على قلب لشر".16
وال لد من اإلشارة اهلامة اليت تفيد أبن هؤالء الدعاة من املؤولني سواء تعلق األمر ابملتكلمني أو الفالسفة
فطنوا إىل إعجاز القرآن الذي خياطب الناس أبسلوب ليداغوجي يراعي منسوب وعيهم ومستوايت فهمهم
وقدراهتم املتفاوتة على اإلدراك إما للتجسيد واالكتفاء ابملعىن الظاهر ،وإما للتجريد ابلتنقيب عن املعاين الباطنية
واستبدال حمدودية احملسوس لرحالة املعقول.
لقد دفع تبين فالسفة املسلمني لألفكار األفالطونية إىل احتقار اجلسد وامللذات ،وكان ذلك نتيجة منطقية
لوعي املسلم املتشبع لثقافة دينية حتث على احلياة السعيدة ،واالستمتاع خبرياهتا وأتمره إبيالء اجلسد حقه يف
الدنيا من أجل حتضريه ل "لذة اللذات" يف اآلخرة ،يشري اإلمام الغزايل" :ولعمري يف الشهوة حكمة أخرى سوى
اإلرهاق إىل اإليالد ،وهو ما يف قضائها من اللذة اليت ال توازيها لذة لو دامت ،فهي منبهة على اللذات املوعودة
يف اجلنان ( )...فإن هذه اللذة الناقصة لسرعة االنصرام ،حترك الرغبة يف امللذة الكاملة للذة الدوام ،فيستحث
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(العبد) على العبادة املوصلة إليها ،فيستفيد( )...لشدة الرغبة فيها ،تيسر املواظبة على ما يوصله إىل نعيم
اجلنان".17
حاولت الثقافة الدينية اإلسالمية صياغة عالقة مغايرة لني طريف ثنائية الروح واجلسد ،متنح شيئا من األمهية
للجسد وحتد من سلطان الروح انطالقا من اختيارات وجودية من قبيل:
أ تفنيد قول الفالسفة ابألسبقية الزمنية للروح على اجلسد .واإلتيان ابألدلة اليت تفيد أبن خلق اجلسد كان قبل
خلق الروح (إين خالق لشرا من طني ،فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين) سورة ص.72 71:
ب اإلقرار مبشاركة ال روح واجلسد يف املوت مبا أهنا نفس و(كل نفس ذائقة املوت) فمفارقتها للبدن تعين موهتما
معا ،كما أن اتصاهلما يوم القيامة سيبث فيهما احلياة من جديد ،وهذا ما تفيده اآلية الواحدة واخلمسون من سورة
غافر(رلنا أمتنا اثنتني وأحييتنا اثنتني) ،فاملوتة األوىل للبدن والثانية للروح 18يف هذا املعىن يقول الن عريب أن األرواح
اتلعة لألجساد ومرهتنة هبا يف حاليت البقاء والفناء.19
ج

إمجاع الصحالة والتالعني ورواة احلديث على أن إسراء الرسول صلى هللا عليه وسلم ومعراجه ،كاان جبسده

الشريف ،الذي ركب ال راق وصلى يف ليت املقدس ابألنبياء ،مث صعد إىل السماء لريى هللا واملالئكة والرسل وسائر
مشاهداته رؤية العني ،إذ مل يرتدد الرسول الكرمي يف تقدمي املالمح اجلسدية املميزة لكل نيب على حدة ،وأضرب
العذاب الواقعة على أجساد أكلة الراب وأموال اليتامى وغريهم من املذنبني.20
والنتيجة ،إن اجلسد سيغدو دليل نبوة النيب حممد صلى هللا عليه وسلم وحجة له على صدق رسالته وسر
معجزته يف اإلسراء واملعراج.
ال ينكر أحد الصراعات السياسية واالجتماعية اليت دارت رحاها لعد التحاق الرسول صلى هللا عليه
وسلم ابلرفيق األعلى .وقد كان علم الكالم طرفا يف هذا الصراع ،حيث استحال الصراع املذهيب سجاال عقائداي
صرفا ،ال يتعدى جمال اهتمامه يف الظاهر التسليم ابآلايت احملكمة ،ومسائله ملتشاله منها .وقد فطن أهل الرأي
هلذه الرالطة الوثيقة لني الشقاق السياسي والتناظر املعريف الكالمي ،وفهموا العالقة السببية املوجودة لني فرقة
املسلمني ولني فهمهم لآلايت املتشاهبة.
يف خضم جدل القدسي والدنيوي ،اخنرط املتكلمون يف نقاش ميتافيزيقي حول طبيعة الذات اإلهلية وطرق
إدراكها إبعمال العقل أو تعطيله ولتأويل النصوص أو توقيفه.
وقد ورد على لسان صاحب امللل والنحل ":اعلم أن مجاعة كثرية من السلف كانوا يثبتون  هل تعاىل صفات
أزلية من العلم ،والقدرة ،واحلياة ،واإلرادة ،والسمع ،والبصر والكالم ،واجلالل ،واإلكرام ،واجلود ،واإلنعام ،والعزة،
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والعظمة ،وال يفرقون لني صفات الذات وصفات الفعل ،لل يسوقون الكالم سوقا واحدا ،وكذلك يثبتون صفات
ج رية من اليدين والوجه وال يؤولون ذلك ،إال أهنم يقولون :هذه الصفات قد وردت يف الشرع ،فنسميها صفات
ج رية.21"..
ويف ردهم ودفاعهم عن العقيدة ،احتار العلماء واألئمة يف شأن املفارقة الصادرة عن اآلايت القرآنية ،فهي
من جهة تقول أبن هللا:
س َك ِمثْلِ ِه َش ْيءٌ) الشورى11:
(لَْي َ
ص َار)األنعام103102 :
ص مار َومه َو يم ْد ِرمك ْاألَلْ َ
َ(ال تم ْد ِرمكهم ْاألَلْ َ
َح ٌد) اإلخالص04 :
( َملْ يَ مك ْن لَهم مك مفؤا أ َ

وتتحدث عنه تعاىل أبوصاف وأفعال مستمدة من قاموس البشر من جهة ،وأحكام اإلنسان املرتتبة عن

تقدير احلواس من جهة أخرى:
استَ َوى) طه5:
(ا َّلر ْْحَ من َعلَى الْ َع ْر ِش ْ
(إِ َّن هللا َِمسيع ل ِ
صريٌ) اجملادلة1:
َ ٌَ
(يَ مد هللاِ فَ ْو َق أَيْ ِدي ِه ْم) الفتح.10:

(وَكا َن َع ْر مشهم َعلَى الْ َماءم) هود07:
َ
(و مجوهٌ يَ ْوَمئِ ٍذ َان ِضَرةٌ إِ َىل َرِّهبَا َان ِظَرةٌ) القيامة23 22:
م
أحدثت هذ ه املفارقة توترا يف لنية استقبال تلك النصوص وتعددا يف مستوى تلقي مضامينها ع ر
تعارض ألفاظها .وهذا ما جعل أهل احلديث يصرفون النظر عن اخلوض يف هذه املسائل مجلة وتفصيال ،وأنوا
أبنفسهم عن تفسري تلك اآلايت جلهلهم معىن اللفظ الوارد فيها ،إذ نزل التكليف لضرورة أو لوجوب االعتقاد أبن
اخلالق ليس كمثله شيء وكفى فقالوا:
"نؤمن مبا ورد يف الكتاب والسنة وال نتعرض للتأويل لعد أن نعلم قطعا أن هللا عز وجل ال يشبه شيئا من
املخلوقات ،وأن كلما متثل يف الوهم فإنه خالقه ومقدره وكانوا حيرتزون عن التشبيه إىل غاية أن قالوا من حرك يده
عند قراءته خلقت ليدي أو أشار أبصبعه عند روايته "قلب املؤمن لني أصبعني من أصالع الرْحن" وجب قطع
يده وقطع أصبعه".22
غري أن هذا املوقف الذي خيفي خوف املسلم من الوقوع يف "جتسيد" الذات اإلهلية و "أنسنة" الصفات
املميزة هلاو األفعال الصادرة عنها ،مل مينع فرقا كالمية مثل املعتزلة واملشبهة من التجرؤ على خوض مغامرة البحث
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متوسلني مبدأ "قياس الغائب على الشاهد" الذي خيضع هللا لقوانني العامل ويؤسس اجلسد (الشاهد) يف ألعاده
الفيزيقية والفيزيونومية والثقافية مرجعا للمقارنة املفضية ملعرفة الغائب(هللا).
ويف السياق نفسه يورد الشهرستاين كالما للحشوية ،وهي مجاعة شيعية أغرق رجاهلا يف التجسيم والتشبيه
اعت روا معبودهم صورة ذات أعضاء وألعاد ،إما روحانية وإما جسمانية .وجيوز عليه االنتقال والنزول والصعود
واالستقرار والتمكن ،23ويستطرد الشهرستاين أن داود اجلواريب قد أغرق يف التجسيم إىل حد لعيد ،وهو يفصل
كالم احلشوية إذ قال" :أعفوين عن الفرج واللحية واسألوين عما وراء ذلك ،فقال :إن معبود هم جسم وحلم ،ودم
له جوارح وأعضاء ،من يد ،ورجل ،ورأس ،ولسان ،وعينني ،وأذنني( )...وحكي عنه أنه قال :هو أجوف من
.24

أعاله إىل صدره ،مصمت ما سوى ذلك وأن له وفرة سوداء وله شعر قطط"

صحيح ،نفى املعتزلة أن يكون  هل "جسم وال شبح وال جثة ،وال صورة ،وال حلم ،وال دم ،وال
شخص ، 25"...وذلك لكوهنم رفضوا جعل اللفظ على ظاهره فاستدلوا ابلتأويل الذي يطالق مقتضى العقل ،يف
أنه تعاىل منزه عن ُملوقاته وال شيء منها يشبهه تعاىل لكن إقرارهم لتعطيل الصفات مل يضعهم خارج إطار املقارنة
كما مل يغنهم عن ضرورة اإلحالة على اجلسد البشري وإن اقتصرت على متثل سلوكه الثقايف وفعله الرمزي .ومن مثة
نعت الشهرستاين املعتزلة ل "مشبهة األفعال" مبا أهنم أنكروا صفات املعاين كالقدرة واإلرادة والعلم واحلياة والسمع
والبصر والكالم ،ويوافقون يف اآلن ذاته على "اتصافه تعاىل أبحكامها املعنوية ،وهي كونه تعاىل قادرا ومريدا وعاملا
وحيا ،ومسيعا ولصريا ومتكلما ،وقالوا جيب أن تكون هذه األحكام واجبة لذاته تعاىل وال تعلل لصفات املعاين كما
هو يف الشاهد".26
ميكن القول ،إن ا ملعتزلة شكلوا صورة إلله مفارق لإلنسان ،مطلق التنزيه عن مقتضيات الزمان واملكان،
وقد توصلوا إىل هذه النتيجة من خالل األخذ إبجراء" :لضدها تتمايز األشياء" وهي قاعدة قياسية مستنبطة من
املنطق الذي حيكم املوجودات ذاهتا ،ففعل القدرة مثال هو فعل متعلق اب هل وابإلنسان أيضا ،غري أنه كلي واتم
ابلنسبة  هل سبحانه وتعاىل ،لينما هو فعل جزئي وانقص ابلنسبة لإلنسان .وكأن املعتزلة تبطل املشاهبة القائمة على
اجلسد يف ذاته :الوجه واليدان والدم واللحم ،دون أن تنجح يف اإلفالت من حبائل اجلسد يف امتداداته الوظيفية
والرمزية والوجودية.
ارتبط مدلول التصوف ابلعزوف عن ملذات احلياة والنأي عن زخرف الدنيا وزينتها والزهد يف الذي يقبل
عليه ا لناس من اللذة واملال واجلاه واالنفراد عن اخللق يف اخللوة للعبادة رغبة يف التقرب من هللا تعاىل الذي أبمره
ترفع حجب احلس كي تنكشف احلقائق الرابنية.
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واملتتبع لتاريخ التصوف يكتشف أن املتصوف سرعان ما يتخلى عن زهده فما اجملاهدة اليت يتكلفها فرتة
من الزمن إال جمرد مسلك مؤقت يتخلى عنه العارف فور اعتقاده أنه للغ أقصى درجات الوالية ،وعندئذ تسقط
عنه "الشرائع كلها ،من الصالة والصيام والزكاة وغري ذلك( ،حتلل) له احملرمات كلها من الزان واخلمر وغري
ذلك .27"...وقد أورد املستشرق ميتز أدم حكاية قال فيها" :لقد جاء الويل الوهراين سيدي حممد لن عودة
الشهري لرتويض األسود إىل ليت الويل عبد الرْحن ( )...داخل البيت وجد سيدي حممد الويل سيدي عبد الرْحن
صحبة فتيات مجيالت ،فأظهر لعض الدهشة :إن احلضور اإلهلي ،قال سيدي عبد الرْحن ،يدرك لني األقراط
والظفائر ،أكثر منه على قمم اجلبال.28"...
استخلص الشهرستاين من خالل استقصائه املذاهب والعقائد والدايانت يف كتاله "امللل والنحل" ،أن
البشر ال يستطي عون تصور الغيبيات ابلعقل النظري وحده ،لل ال لد هلم لشكل أو آبخر من قياس يتوسل
ابألجسام :تشبيها أو تعطيال ،فإن حتمية "اجلسد" عند الصوفية مل تكن إرغاما ،لقدر ما كانت نزوعا لدهيا
يقدمون عليه انطالقا من إمياهنم أبن هللا كان وجودا منزها حىت عن اإلطالق .ال يوصف ،وال يسمى ابسم ،وال
يعرف حبد وال لرسم .ويطلقون عليه يف هذه املرتبة "العماء"...ال يعرف نفسه ،وال يراها ،وال يدري هو من هو...
مث اشت اق أن يعرف نفسه وأن يرى ذاته ،فتعني يف صورة احلقيقة احملمدية ،مث راحت الذات تنتقل من مرتبة إىل
مرتبة حىت صار مقيدا ،أو معينا وصارت الوحدة كثرة ليد إهنا ومهية ،فما من شيء إال وهو عني الذات هوية
وماهية وصفة ،أو ما من شيء إال وهو اسم إهلي تعني يف مادة احلق ...ال يرى جمردا عن املواد ألدا.29"...
وهكذا يغنب الصويف اجلسد ويزهد يف رغباته ،ويتجاهل ميله الطبيعي إىل الراحة والعيش الرغد ،ليعود إىل ذلك
()30

اجلسد ،جمددا لعد إدراكه سر احلقيقة وهي عودة يع ر عنها من خالل إقباله على جمالس السلوى والقصوف

واألنس ومصادقة النساء وصحبة األحداث ،وغريها من الطقوس الديونيزوسية املنافية لألعراف األخالقية والتعاليم
الدينية حبيث يضفي عليها مسحة قدسية تطهرها من دنس االعتيادي والدنيوي وتسمو هبا إىل مراتب األفعال
املتعالية عن قيميت اخلري والشر "إهنا لركة الوعي الشبيهة لقبس النيب".31
فال ركة هي عالمة حلول روح الالهوت يف جسد الناسوت 32وآية الصويف النافذة يف انتهاك احملظور والتحرر
من سلطة العقل والنقل ،والتشبث يف املقالل ،ابلذوق أو شهود العيان ،واالحتفاء ابحملسوس ،واملالحظ إن القول
لوحدة الوجود ،وحلول اخلالق يف املخلوق واحتادمها هو ترجيح لقضية العيين امللموس على اجملرد ،وانصهار للغائب
يف خصائص الشاهد ،وإفراغ لذات هللا يف جسد اإلنسان ،يقول الن عريب:
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لَ َّم ا أَر َاد اإللَهم ْ
احلَ ّق يَ ْس مكنمهم
ت إِ َىل َخ ْل ِقي لصورة آدم
ظَ َه ْر م

ِِ
ل مذل َ
ك َع َّد لَ هم َخ ْلقا َو َس َّواهم
اان.33
ت َه َذا ِيف َّ
الشرائِ ِع إِميَ َ
َوقَ َّرْر م

ولذلك ال يرتدد الكاشف ،عند وعيه هذه احلقيقة ،يف انطوائه إىل جسده الصغري (اجلسد الشخصي)
والكبري (العامل) ،واستجالئه  هل الذي يتوارى خلف املوجودات ويتلبس هبا يف نفس اآلن:
34
تَ مد ُّل َعلَْي ِه أَنَّهم َعْي نٌه
َوِيف مك ِّل َش ْي ٍء لَهم آيَةٌ
ومن هنا نفهم هتافت النساك على األجسام واستحساهنم للجمال وغرامهم ابملرأة وهم يقولون" :ال ندري
لعلها رلنا". 35يشري صاحب الفتوحات املكية إىل أن حب املرأة مرياث نبوي وعشق إهلي إذ إن " شهود احلق يف
النساء أعظم الشهود وأكمله وأعظم الوصلة النكاح36"...
ومن هنا يتضح أن املرأة تصبح موضوعا استعماليا يطلبه السالك من أجل العبور إىل موضوع القيمة
احلقيقي :هللا .ووصلهم هبا (النكاح) هو ذروة عشقه هلا الذي يعادل رمزاي حنينه األلدي للتوحد ابجلسد السرمدي

والفناء يف حضرة األلوهية ،37حينئذ لن جيد أللغ من كالم احلالج يف إنشاده:
َْحنن روح ِ
ان َحلَْلنَا لَ َد َان
أ ََان َم ْن أ َْه َوى َوَم ْن أ َْه َوى أ ََان
مم َ
"38
ص ْرتَنَا
ص ْرتَ هم
ص ْرتَهم أَلْ َ
َوإِذاَ أَلْ َ
ص ْرتَِين أَلْ َ
فَ ِإ َذا أَلْ َ

ينسلخ الصويف من جسده الغائي الذي أتعبته الرايضة وأضعفه اهلزال ليلتحق جبسد ُمتلف عن األجساد

األخرى ،له "حلم ال كاللحوم ،ودم ال كالدماء ،وكذلك سائر الصفات"( )39إنه جسد مينح لركة اخللود املشروطة
مبمارسة اللذة ،ابعتبارها طقسا ينقله من احلالة اإلنسانية إىل احلالة اإلهلية.
يستمد الشيعة اإلمساعيلية تصورهم للنبوة والوالية واإلمامة واملهدوية وسواها من مستوايت أتليه البشر يف مذهبهم
من حديث خياطب فيه الرسول صلى هللا عليه وسلم عليا الن أيب طالب قائال" :مل أزل أان وأنت اي علي على نور
واحد ننتقل من األصالب الطاهرة إىل األرحام الزكية ،كلما ضمنا صلب ورحم ظهر لنا قدرة وعلم ،حىت انتهينا
إىل اجلد األفضل واألب األكمل عبد املطلب ،فانقسم ذلك النور نصفني يف عبد هللا وأيب طالب ،فقال هللا تعاىل
كن اي هذا حممدا وكن اي هذا عليا".40
هكذا يصطفي هللا أعضاء الذكورة واألنوثة دون ابقي أعضاء اجلسد الستقبال ال ركة أو القبس النوراين ولثهما ع ر
طقوس اجلنس املقدس وهو اصطفاء انلع ،حسب رأي القرطيب من أن "أول ما خلق هللا يف اإلنسان فرجه وقال له
أع َه مد هبا إليك".41
هذه أمانيت ْ
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ويعت ر عضو الذكورة يف التوراة موضوع تقديس ،فهو هبة إهلية جيب احلفاظ عليها وصوهنا ،فالرجل العنني أو
املخصي أو ذو القضيب املبتور "ليس مقبوال يف جملس الرب".42
من مثة توضح أمهية تشبث أهل الرؤية ابلتعالق الكائن لني اإلهلي واجلسدي ،ولني احلقيقة واللذة ،ولني
اجلنس واخللود ،واعت ر شيوخ مبدأ احللول أنه "ال لد للفاضل منهم من أن ينكح املفضول ليوجل النور فيه"(،)43
تصبح العالقة األيروسية وسيلة مثلى لرتلية املريد على الطريقة وتلقينه العلم واملعرفة ،وهي الوسيلة نفسها اليت
حتدث عنها أدم ميتز يف األسطورة السومرية اليت هنجت فيها الكاهنة الرلة عشتار مع أنكيدو املتوحش الذي
اكتشف املدنية واحلضارة ع ر تضاريس جسدها" ،فصار فطنا واسع احلس والفهم".44
وكأن اجلسد مبهاراته الشبقية والرمزية ،يعد حصيلة لتاريخ اإلنسان الدنيوي والقدسي ،ومستودعا للمعارف
اليت اختمرت ع ر خ راته وممارساته .لناء على ما سبق ،نضع اليد على احلضور املركزي للجسد يف الفكر الصويف
وما يتخلل سريورته من أحوال ومقامات من قبيل الرقص والشطح والسماع والذكر  ...اليت يتخذها مدراج حتضري
للفناء املوعود ،مث االحتاد املنشود لناسوت اخلالق .إن ما يقوم له رجال التصوف من حلقات الذكر يف املساجد
والزوااي والداير ليال وهنارا جهرة قياما وقعودا للسان واحد يك رون هللا ويهللون ويضرلون على صدورهم ويتالعبون
لرؤوسهم ويرفعون سباابهتم كحالة تعبريية عن التشهد ،وإمياءات على إيقاع موسيقي شعري ،يعمل على تدفق الدم
يف كل أحناء اجلسم جراء تصاعد النفس ينتج عنه تعبئة للحواس واستقطاب للجوارح ،قصد مشاركة كلية للجسد
يف طقس اجلذلة اجلماعية اليت تتحول لتواطؤ أصحاهبا من عادة إىل عبادة حتقق االجنذاب الكامل واالندماج
الكلي يف احلضرة .إىل درجة جعل البعض يلجأ إىل الرقص واإلنشاد لدل الصالة.
يوفر فضاء اجلذلة هامشا للحرية ،حيث ينعتق املريد من القيود الشرعية واالجتماعية ،ويتحرر من
املواضعات األخالقية حينما يقبل على عتبة حلقة ذكر أو جملس شيعي أو ويل صاحل .فيطلق العنان جلسده كي
يع ر لواسطة هيجان احلوا س وارتعاش األطراف وزوغان العيون عن وجد فاض من شدة اضطراله .وإحساس مل
تسعفه لغة التواصل القسرية.
كما أن طقوس اجلذلة ال تكتمل إال من خالل أفعال وسلوكات تدمريية من ضرب الرأس وجرح اجللد
ومتزيق الثوب ،وغري ذلك من ممارسات تنذر اجلسد الفاين والزائل واملثقل ابألحكام التشريعية الناظمة لسلوكاته
اليومية ،قرابان لوالدة جديدة مترهتا جسد خارق مقرتن ابلعنف الدموي املقدس وقد أشار إىل هذا املعىن الن عريب
حني قال:
لِلنَّ ِ
اس َح ٌّج َوأ ََان ِيل َح ٌّج إِ َىل لَ َدِين

تمه َدى ْاألَض ِ
احي َوأ َْه ِدي مم ْه َج ِيت َوَد ِمي
َ
ْ
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فإذا كان القرابن يرمز إىل طقس افتداء اجلسد ،كما هو احلال يف قصة النيب إلراهيم (ع) مع النه
إمساعيل ،حينما افتدى هللا اجلسد ( جسد إمساعيل) لذلح عظيم ،فإن الصويف يلجأ إىل طقس مغاير ،فهو يقدم
جسده أضحية على مذلح اخللود ،حىت يظفر ابجلسد الذي ال حرم هللا على األرض أن أتكله مادامت الوالية
الصوفية حماكاة للنبوة إىل حد كبري ،مصداقا لقوله صلى هللا عليه وسلم" :إِ َّن هللاَ َحَّرَم َعلَى ْاأل َْر ِ
َج َس َاد
ض أَ ْك َل أ ْ
ْاألَنْبِيَ ِاء" ،45فالصويف مياهي لني الذات واملوضوع ،ويوحد ثنائية الناسوت والالهوت.
ويف اخلتام ،خنلص إىل أن آراء املذاهب الكالمية تباينت يف مسألة العالقة لني اجلسد والروح ،اعتمادا على

فهم كل تيار ملضمون النص القرآين ،وطرق أتويله ،مما أفسح اجملال رحبا للمنظور األديب ،خصوصا يف شقه
الشعري ،لإلفصاح عن تصور الشعراء للجسد األنثوي انطالقا من متثالهتم له ،ومدى انفتاح ُمياهلم على صورة
املرأة النموذج...
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