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 األسطورة والجسد
 (1)أحمد ماجدالدكتور 

 

الدكتور أمحد ماجد، األسطورة، اجلسد، األسطورة اليونانية، األسطورة اهلندية، األسطورة الكلمات المفتاحية: 
 الدينية.

 األسطورة والجسد في اللغة والتعريف .1
 معنى األسطورة. 1. 1

ما تطال الكالم لشجر املغروس وحنوه، وهي عندل ، ويُقالط  خ   ر، وهي مبعىنط  س   ة مناألسطورة يف اللغة العربي  
خضعت  منظومة   ة  لغوي   ة  األسطورة ماد   إن   ، وهذا الكالم يأخذنا للقول(2)الذي ال خيضع لنظام تشري إىل التأليف

 خلط  الذي يعين ات كلمة سطر يف الكتابة ج  األشجار، ولعل  منها اسُتخر   صف  ت كلماهتا كما تُ ف  صُ فللتأليف، 
هذه الكلمة تستبطن معىن الضبط  ا يعين أن  م   الكلمات، من خالله هأو توج   ،عليه كتباملستقيم الذي ت

 .قطعي   واحد   اه  الذي يسري بات   ياقي  الس
، وهو "أضحوكة"و "،ألعوبة"و "،أحدوثة"ـك  "أفعولة" هذا، وقد صيغت األسطورة على وزن

فاألضحوكة هي  .ر عند ذكرهإىل املاثل الذي يتكر   ،ةة العربي  عندما يستخدم يف اللغ ،الوزن الذي يشري
ر وتتناقل بني تتكر   ة  ل إىل ماد  قيل وحتو   واألحدوثة هي حديث   ر،ة للتند  حتو ل صاحبه إىل ماد  و ظهر  فعل  

كن ر وهنا النظام ما يُ  ،ال خيضع لنظام   قيل ومحل يف طياته أمًرا قاطًعا هي كالم  الناس، وهكذا فاألسطورة 
، وهو ما يظهره قوله إليه النفس الناتج عن الوحي الذي تطمئن   وهو البعد القدسي   ،إليه يف الضبط

آ إ ال  أ س اط رُي األ و ل ني  }: تعاىل من  اأن   ا يشري، م  (4){ح َّت  إ ذ ا ج آُؤوك  ُُي اد ُلون ك  يـ ُقوُل ال ذ ين  ك ف ُروْا إ ْن ه ذ 
ا لو  م تكن  ة عنها بالذات، ألن  نفي القدسي  ، وما قلناه ال يعين (5)مي للوحيوال تنت ة  بشري   نتاجات  

 رار.ستقاا و ويعمل هبا برضً اها جدت يف نفوس من يتبن  كذلك ملا وُ 
من  ة  ، وهي مشتق  ة على األسطورةلللدال mythة، استخدمت كلمة ة والفرنسي  ويف اللغة اإلجنليزي  

اليت تنقل  ة  خيالي   وإجراءات   خارقة   كائنات    تضم   ة  أو أدبي   ة  شعبي   حكاية  "وتعين:  muthos صل اليونان  األ

                                                           
 يف معهد املعارف احلكمي ة. مدير قسم الدراسات  (1)
 ."سطر" ة، ماد  هـ(1410سة دار اهلجرة، مؤس  ) براهيم السامرائيإمهدي املخزومي و  ، حتقيقكتاب العين، الفراهيدي (2)

 .25، اآلية األنعامسورة   (4)

 .229، الصفحة 12)بريوت: دار األعلمي للمطبوعات(، اجلزء  الميزان في تفسير القرآنالطباطبائي،   (5)
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 ،"اإلخبار عن"أو  ،"القول عن" مبعىن Muthologiaل من استعمل تعبري وكان أفالطون أو  . (6)"ةاألحداث التارخيي  
وهي عند اإلغريق تعين ( Mytosامليتوس )" ف مرسيا إلياد األسطورة بقوله:وعر   ،هذا .(7)"القصص"أو مبعىن 

وحادثًا وقع يف زمن البدء سواء أكان ما أتى إىل الوجود هو الكون أو  سةً مقد   ةً ، واألسطورة تروي قص  حكايةً 
... ة  حقيقي   ة  ص  ، لذلك فهو قفعاًل  وموجود   كائن    ويفس ر ما هو  ما حدث فعاًل منه، وال يروي امليتوس إال   اجزءً 

 بات  ومتطل   ة  ماعي  اجت تظهر يف صبغة   يات  وحتد   وانضباطات   أخالقي   وتوق   قة  عمي ة  ديني   تنبعث من حاجة  
 . (8)"ةعملي  

 ة السابقة، نستطيع أن نالحظ النقاط التالية:سياق التعريفات اللغوي  ومن 
عن ا، ُوضع ليعرب ا أو طبيعي  ز بوحدته سواء أكان هذا النسق وحياني  ، يتمي  د  حمد   نسقي   األسطورة نظام   .1

 آراء جمموعة من الناس.

ة ة اليت تنتمي إليها، وهي بذلك كاشفة عن اهلوي  حياة اجملموعة البشري   جوانب منتعرب األسطورة وتنري  .2
تها من خالل كشفها عن الالوعي هت إليها، من هنا تنبع أمهي  ة للمجموعة اليت أبدعتها أو ُوج  الذاتي  
ُخب  

هذا  ع لدى الشعب، ولعل  ا يعين القضاء على املأمول واملتوق  أ يف حياة اجلماعة، وبالتايل فقدانوامل
اجملتمع الذي يفقد ة، و نري جوانب النفس اإلنساني  األسطورة ت" الذي دفع كارل غوستاف يونغ للقول:

 .(9)"تعادل فقدان اإلنسان لروحه ةً أخالقي   ًرا يعان كارثةً أساطريه بدائًيا كان أم متحض  

 للجماعة، وهو ما ينعكس على رؤيتها ملفهوم الزمن الذي يتحرك فيه زمن البدئي  حتتوي األسطورة على ال .3
 ل دعائم هويته الذاتية ورؤيته لدور اإلنسان يف العا م.اإلنسان وعالقته بالعا م احمليط، ما يشك  

ي على ة احلضارية اليت انبثقت منها، وهة بالصر وتربط األم ،حتتوي على الذاكرة اجلمعية، فتسمي األمكنة .4
 س ومكان حلوله.هذا املستوى تعيد ربط اإلنسان جبذوره، وحتدد نطاق املقد  

 ،الوجود، وهي خر، وسرضوعات التكوين واملوت والعا م اآلتتميز موضوعاهتا باجلدية والشمولية، مثل مو  .5
 ها تعود فتفرتق عنها، بنقطتني: الفلسفة يف هذه املوضوعات، ولكن إن اشرتكت معو 

                                                           
(6) . 614.p ),1980 Librairie Larousse,( Petit larousse en couleur 
 .11فحة صلا، (2008دار التنوير، )بريوت:  أفالطون واألسطورة ،حممد عباس  (7)

، (1995 ،دار احلصاد: دمشق) 1بعة ط، الإلى بدايات التفكير الفلسفي   من الوعي األسطوري  ، سيدا عبد الباسط  (8)
 .87فحة صال

، (2009دار كيوان، )دمشق:  األسطورة توثيق حضاريقسم الدراسات والبحوث،  (،البحرين)الثقايف مجعية التجدبد  (9)
 .24فحة صال
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بينما  تسعى إىل تعريف املفاهيم وضبطها،إىل الضوابط العقلية احلادة، ف الفلسفة تذهب .أ
 ا ُيعلها أكثر قدرةً وًحا للتأويل م  مفت األسطورة تلجأ إىل اخليال والعاطفة والرمز، وتبقي النص  

 على استيعاب الوافد إليها.

نتاج إيت تعيد عرب جمموعة من الطقوس النتاج نفسها إية، بينما األسطورة تعيد فة نصالفلس .ب
 .اومعاشً  ااحلدث، وتعله حمايثً 

متفاعلة، دون أن يعين ذلك  ،شاملة ،تتعاىل األسطورة على الزمن وال ترتبط به، فهي بتعاليمها عامة .6
نتاج كل جديد وضمه إليها باعتباره إ، تعود إىل بعد حتوهلا إىل نص ،فهي .رها وانغالقهاعدم تطو 

 عند املؤمن هبا من أي اصل مع األصل، من هنا هي أكثر صدقًا وحقيقةً تو بالتايل فهي ت ،هلا ااستمرارً 
 ة.مضامني تارخيية أو روائي

ا نإوتدخل يف صلب طقوسه، حبيث  ،ترتبط األساطري بنظام ديين معني، وتعمل على توضيح األصول .7
 آخر. وتتحول إىل شيء   ،مقوماهتا إذا انفصلت عن هذا النظام تفقد كل

ومفاهيم ما   يف سياق حياة اجلماعة، ومتد احلياة مبعان عجازير املدهش واإلأن تفستستطيع األسطورة  .8
 زًا كبريًا من عقول الناس وقلوهبم.حي كانت لتفسر لوال األسطورة، فهي حتتل

 ،ويف قالب شعري، يعتمد على احملسنات األدبية ،قصصي ذلك، صيغ بشكل   وكل
للنقل  ، قابلةً مستساغةً  من أجل أن تكون مادةً  ،واخليال ،والبديع ،واالستعارات التشبيهية والبيانية

 على خماطبة أذهان الناس والسيطرة على نفوسهم. واحلفظ والرتتيل، قادرةً 
 
 ةالديني   أصل األسطورة. 2. 1

طرف حاول أن يردها إىل السياقات اليت  لت أن تبحث عن أصل األسطورة، وكلتعددت النظريات اليت حاو 
 دة منها:نظره، من هنا نرى مدارس متعد تتالءم مع وجهة

الل تأثري الرموز الدينية ظهرت من خ أن   "لياد، وهي تعتربإلها مرسيا وميث ،وحدة احلقيقة الدينيةمدرسة  .1
ة برزت األساطري لتقوم بتنظيم تلك الرموز يف ثقاف على اجملتمع اإلنسان، ومن ث    ماألشكال الطبيعية للعا

 َّتح ف أصلها الديين فيها، كما ُحر  ريتلك األساطري ُأضيف هلا، وغُ  أن   إال دس األزيل،معينة للتعبري عن احل
 .(10)"خرجت عن احلقيقة الدينية إىل األسطورة

فيه بعض السياقات اليت  تأُدخل ورة بالنسبة إىل هذه املدرسة وحي حمر فكما نرى، األسط
بالبحث عن املتماثل واملشابه يف  إليادانشغل  ،وعلى هذا األساس ،تها عن روحية األمة وذاتيتعرب  

                                                           
 .15فحة صال، (دار كنعان )دمشق: 1بعة طال ،ترمجة ناد خياطة ،مظاهر األسطورة اد،مرسيا الي (10)
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وهذا املوقف من األسطورة ُيد يف الرتاث  واختالفها بالثقافة والتطور. ،أساطري العا م ليثبت احتادها باجلذر
هناك إله واحد، عظيم بني " أن   Xenophanes (11)احلضاري اإلغريقي أصوله، إذ اعترب الكولوفون اكسونفان

اآلهلة قد ولدت ذات  البشر يتخيلون أن   ومع ذلك فإن   ال يشبه البشر يف هيئته وتفكريه... اآلهلة والبشر،
لرمسوا آهلتهم يف صور تشبه  ،أياد يرمسون هبا ،أو لألسود ،كان للثريان  مالبس وأجساد بشرية. وهكذا، فلو

 .(12)"وصوروها ذات أجساد تشبه أجسادهم ،صورهتم
حني قام بإثبات  Euhsmeros (13)يوهيمروس اإلغريقيعلى يد النظرية ظهرت هذه ة التارخيية: املدرس .2

األمر  بادئًعا، فاآلهلة كانت يف األسطورة ليست إال تارخيًا مقنـ   ،فبالنسبة إليه .(14)أصول اآلهلة اليونانية
 ،وجالاًل  ، ومع مرور الزمن وبعد فرتات من التمادي يف اخليال اكتسب هؤالء الرجال عظمةً رجااًل 

 .(15)تغريت أشكاهلم حَّت حتولوا إىل آهلة مقدسةو 

، هو حدث وقع يف من خيال   يعترب األسطورة أكثرويعكس مالينوفسكي هذه النظرة، إذ 
التاريخ، وال يزال ميارس نفوذه على العا م ومصائرهم، فالشخصيات اليت تتحدث عنها األساطري عبارة 

ها وحضورها، ما دفع الناس إىل رفعها وتقديسها بعد عن أبطال عاشوا وكائنات إنسانية أثبتت امتياز 
 موهتا.

من خالل ما ذهب إليه  Theagenes (16)يس الرُيينتعود هذه النظرية جبذورها إىل ثياجية الرمزية: املدرس .3
اليت دارت من أجل املعارك  بضرورة معاجلة األسطورة كقصة جمازية ال كرواية أدبية. ورأى ثياجينيس أن  

للصراع الدائر بني العناصر املختلفة اليت يتكون منها  ق الكون ليست إال تصويرًا جمازيًااكتمال خل
ل ل اهلواء، وبوسيدون إله البحر ميث  الن النار، وهريا زوجة زيوس متث  الكون. فاإلله هيفايستوس وأبوللون ميث  

 nFrancis Baco (18)بيكون وهذه النظرية استمرت يف التطور فاعترب فرنسيس .(17)املاء، وأرمتيس القمر

                                                           
 ورفضه لألساطري. ،ةر ف بنزعته التوحيدي  ق.م، عُ  479 عام ق.م، وتويف   570ة، ولد عام أحد فالسفة املدرسة األيوني   (11)

 .41فحة صال، (1982ة للكتاب، ة العام  املصري   اهليئة )القاهرة: 1بعة طال ،ةأساطير إغريقي  عبد العظيم شعراوي،  (12)

 باألساطري وعالقتها بتاريخ اليونان. ظهر يف نابات القرن الرابع قبل امليالد، اهتم   غريقي  إ كاتب    (13)

ة، جامعة احلاج خلضر، قسم العلوم االجتماعي) االجتماعي  ة في بناء النظام دور األسطورة الديني  ، لكبريفضيلة  انظر، (14)
 .(2009-2008رسالة ماجستري، 

 .42فحة صال، ابقسصدر م، ةأساطير إغريقي   انظر، (15)

 ة.ة الرمزي  س النظري  يعترب مؤس  و ق على أعمال هومريوس، يف القرن السادس ق.م، عل   اد األدب اإلغريقي  أحد أبرز نق   (16)

 .42فحة صال، ابقسصدر م، ةأساطير إغريقي   (17)
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 ،إىل حب النفس شارةً إعن جمازات ألمور ذات طبيعة تريدية، من هنا رأى يف نرسيس  األسطورة عبارةً 
 .(19)وأبو اهلول العلم ،وديونيسوس هو املعاناة

 ،Friedrich Schellingوفردريك شيلنج  ،Thomas Taylor تايلورتطورت هذه النظرة مع توماس  ث  
ديين  ية، نشأت نتيجة وحمن أنواع التعاليم الديني ا، حيث اعترب األخري األسطورة نوعً Greuserوكروزر 

 ،أصيل، ث مت نقلها إىل األجيال التالية يف صورة رمزية بواسطة مجاعة من رجال الدين. على أي  حال
ة وأخالقية وفلسفية ديني ة عن حقائقمن الرموز املعرب   هذه املدرسة إىل األسطورة باعتبارها جمموعةً 

 .(20)بطريقة جمازية، ولكن الناس استوعبتها على أساس ظاهرها صيغت
ل اإلنسان املظاهر ة، حيث حو  وهي اليت اعتربت األسطورة متثالت لوقائع طبيعي ة الطبيعية:املدرس .4

من  ،ظاهرة طبيعية أوجد لكل ،وعلى هذا النحو .أو كائنات خارقة ،ت متعاليةاالطبيعية إىل شخصي
 .(21)، وبىن على هذه الشخصيات الطبيعية أساطريهاإهلً  ،الشمس إىل القمر والبحر والنهر

النظرة، حيث القطب األساسي يف هذه  Herbert Spencer ل هربرت سبنسرويشك   النظرية اإلناسية: .5
ملا  نشأت نتيجةً  ،الفمن عبادة األس اسطورة واإلنسان، فاعترب األساطري نوعً حاول أن يربط بني األ

 –القبيلة  فإن  أفرادمن القبائل،  هناك أسطورة تتناول قبيلةً  .على ذلك ، ويعطي أمثلةً "سوء فهم"يه نسم  
لطون بني الشخص احلقيقي والظاهرة الطبيعية، وبذلك تكتسب الظاهرة الطبيعية سوف خي –مبرور الزمن 

 .(22): كالقمر والشمسروًحا وتصبح شخًصا

 Sigmund Freud ة يف األساطري، فسيغموند فرويدالنفسية: وهي اليت تشري إىل عناصر نفسي ةسر املد .6
، من هنا عمل على تسمية بعض األعراض قويةً  غريزيةً  اعن نصوص حتتوي دوافعً  اعترب األسطورة عبارةً 

ه، فسماه عقدة بن ألمه وغريته من أبيفبدأ بأقوى دافع غريزي وهو حب اإلالنفسية بأمساء آهلة إغريقية، 
بنة عشق اإل انتقل إىل دافع مواز للدافع األول وهو ث  . "أوديب قتل والده وتزوج والدته إذ أن  "أوديب: 

  ،ساعدت أخاها يف اغتيال أمهما إلكرتا إذ أن  ": لكرتاإ ةعقد ااهها، فسم  ألبيها وغريهتا من أم  
 ."رتاانتقاًما لوالدها الذي سبق أن قتلته كلومتنس ،كلومتنسرتا

                                                                                                                                                                                     
ة عن طريق بقيادته للثورة العلمي   معروف   .إجنليزي   وكاتب   ،ورجل دولة   ،( فيلسوف  1626-1561) رنسيس  بيكونف (18)

الذي يعتمد على  اد الذين انتبهوا إىل غياب جدوى املنطق األرسطي  فلسفته اجلديدة القائمة على "املالحظة والتجريب". من الرو  
 القياس.

 .45فحة صال، ابقسصدر م ،م االجتماعي  ة في بناء النظادور األسطورة الديني   (19)

 .45فحة صال، صدر نفسهامل (20)

 .45فحة صال، ابقسصدر م ،ة في بناء النظام االجتماعي  دور األسطورة الديني   (21)

 .51فحة صال، ابقسصدر م، ةأساطير إغريقي   (22)
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شعور النماذج األصلية لال  "وطور كارل غوستاف يونغ النظرة الفرويدية، فاعترب األساطري 
 حاسيسه.أو  ، فهذه األساطري تعرب عن التصور الالشعوري العميق للجنس البشري"اجلمعي

ار من األفك جمموعةً  األسطورة تعامل مع األسطورة انطالقًا من نظرة ترى يفسي هذا البحث: هذا البحث .7
رؤيتهم لإلنسان على اجلمعية جملموعة من البشر، حتتوي يف طياهتا الالشعورية والرموز املعربة عن اهلوية 

خلت مع الوحي أم  م تتداخل، قد تكون تدا ةستعرب األسطورة عن رؤية إنساني ،آخر مبعىنً  .والعا م
 .مكوناهتا بكل ةفسيالنظرة الن ال يعين تبين اوهذ ة العقل الذي أنتجها،لها حركيها حتتوي يف داخولكن

خروج النسق الوحيان عن أصله سيفتح  سنفرتق عن نظرة احلقيقة الدينية الواحدة، على اعتبار أن  وهلذا 
 عن الوعيه وتارخيه يعرب   ده إىل عقلويقي ،ما يفقد الوحي حيويته ،اجملال لإلنسان املخصوص باحلركة

ل الدين بذاته إىل مرحلة تطورية ، ألنه حيو  والتارخيية تني الطبيعيةوذاتيته. وهذا األمر ينطبق على املدرس
ة الذي ينظر إىل األسطور  النفسي-ستكون املقاربة أقرب إىل التفسري الرمزييف تاريخ اإلنسانية. بالتايل، 

على  تدل ةها حتتوي على عناصر نفسية وإنساني، ولكن م تفصح عنه إىل معىنً  اًل باعتبارها رمزًا ودا
 .أو متداوهلا ،لقيهام

لى رؤية حضارية إسالمية، تفصح عن طريقة خاصة يف مقاربة األسطورة يف القرآن ع ئكوهذه النظرة تت
ح َّت  إ ذ ا ج آُؤوك  ُُي اد ُلون ك  } :اهلل تعاىل قال ن  إالكرمي، حيث تظهر هذه املفردة بصيغة اجلمع تسع مرات، حيث 

آ إ ال  يـ ُقوُل ال ذ ين  ك ف ُروْا إ ْن  و إ ذ ا تـُتـْل ى ع ل ْيه ْم آي اتـُن ا ق اُلوْا ق ْد مس  ْعن ا ل ْو : }وقال عز  وجل   (23){أ س اط رُي األ و ل ني  ه ذ 
ا إ ال  أ س اط رُي األو ل ني   ا إ ْن ه ذ  ْثل  ه ذ  اليت وردت فيها املفردة، تظهر األسطورة  يف املوارد، و (24){ن ش اء ل ُقْلن ا م 

وإذا تتلى عليهم آياتنا " ر العالمة الطباطبائي اآلية األخرية بقوله:من وضع البشر، ويفس   خرافيةً  بارها قصةً باعت
تكشف عن ما نريده منهم من الدين احلق جلوا واعتدوا هبا  ىا من عندنا وه داللتها على أناليت ال ريب يف

لني،  أنه من أساطري األو الا الذي تلي علينا ال حقيقة له إالوا قد مسعنا وعقلنا هذمرها وأزروا برسالتنا وقأنوا وهو 
  .(25)"حاديث اخلرافيةم بأمثال هذه األنا ال نعتين به وال نتأولو نشاء لقلنا مثله غري 

األسطورة كالم بشري صاغته جمموعة بشرية حمددة، وهي  وهذا ما ُيعلنا نقارب هذا املوضوع على أرضية أن  
 حمددة تؤشر إىل هوية هذه اجملموعة البشرية. طياهتا رموزيف حتمل 

 معنى الجسد. 3 .1

                                                           
 .25اآلية  ،األنعام سورة (23)

 .31اآلية  ،األنفالسورة  (24)

 .67فحة صال ،9زء اجل، ابقسصدر ، مفي تفسير القرآن الميزان (25)



7 

 

ه: من ذلك واشتداد الشيء عدال يدل على تماجليم والسني وال"اجلسد مشتق من جسد، يقول ابن فارس: 
د من الدم ما ي ب سان، و امل ْجس د: الذي يلي اجلسد من الثاإلنس جسد جسم " ، وهو:(26)"ياب؛ و اجل س د و اجل س 

غتذية، وال يقال لغري اإلنسان جسد من اإلنسان وال يقال لغريه من األجسام
ُ
 .البدن.. لق  األرض. واجلسدخ   امل

جلن ما يعقل، فهو جسد. من حنو املالئكة وا وكل خلق ال يأكل وال يشرب جسد... اجلنو  وقد يقال للمالئكة
 .(27)يعة اجلنوكذا طب ا يصيح ال يأكل وال يشربوكان عجل بين إسرائيل جسدً 
ميزًا، فيفرتق عن بقية الكائنات اليت  اعطى اإلنسان بعدً ريفات اللغوية يومن خالل هذا التع

 حتضر ماديًا يف الواقع.
 "body" بينما ذهبت التعريفات اللغوية اإلنكليزية والفرنسية إىل تسمية اجلسد على التوايل

 اإلضافة إذا أرادت التعريف باجلسد فتقول وهي تشري إىل مطلق اجلسم، لذلك تلجأ إىل "corps"و
"human body" و"corps humain"السياق املنتج للمفهوم يف العقل الغريب ال يرى متايزًا  يعين أن   ا، م

نتجت هذه أذا يرجع إىل بنية املنظومة اليت ه ى اجلسد عن باقي احليوانات، ولعللإلنسان على مستو 
 نتاج الطبيعة.إن ملفاهيم، واليت تعل اإلنسان ما

ما يؤسس إىل افرتاقات يف الرؤية، تبدأ على مستوى التأسيس اللغوي، لتمتد بعد ذلك إىل  وهذا
 ة للحياة.التأسيسات على مستوى األسطورة والرؤية العام  

 سيعاجل هذا املسألة، ينطلق من الرؤية اليت تعترب اجلسد هو ذلك األمر الذي لبحث عندماوا
، وهو ميتلك العقل والقدرة على التفكر باألشياء، شخصيةً  ل وحدةً ك الذي يشك  يشري إىل املتماس

دون حتديد سبب هذا التماسك ومورد األمر الشخصي، وهذا ما ، والعمل على تطبيق ما يفكر به
مالئكة أجساًدا، فهذا يعود إىل لل ض التعريفات مالت إىل اعتبار أن  وإن كانت بع. ينطبق على اإلنسان

 .يف الكون اشخصيً  احضورً و  وحدةً  وإىل امتالك املالئكة واجلن   ،هاتكرمي
 

 الجسد واألسطورة  .2
د  على هذه األرض، و م شغلت مسألة اجلسد وماهي   تتخلف حضارة من ته ودوره الفكر اإلنسان منذ ُوج 
اليت هلوية الذاتية وحتديد دوره من خالل رؤية متكاملة تنظم العا م تبًعا ملذهب ا ،احلضارات عن احلديث عنه

على أن نأخذ مثالني تطبيقيني مها،  ،لذلك سنعمل اآلن على حتليل مفهوم اجلسد يف األساطري .تنتمي إليها
 .األسطورة اليونانية واهلندية

                                                           
 ."جسد"ة ، ماد  (1999دار الكتب العلمية،  )بريوت: ، حتقيق إبراهيم مشس الدينمعجم مقاييس اللغة ،فارس ابن (26)

 ."جسد"ة ، ماد  ابقسصدر ، ملسان العرب (27)
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  لجسد واألسطورة اإلغريقيةا. 1. 2
 والدة األسطورة. 1. 1. 2

د الكاووس ن شيء، حيث و  يكن قد تكو من الالزمن، حيث  م ،تنطلق األسطورة اإلغريقية من العماء ، chaosج 
 Erebos أريبوسوأجنب  –الليل احلالك  - Nux ، أجنب بعدها الكاووس نوكسأو الالتكو ن ،اهليوىل لث  الذي مي
ال يستطيع العقل اإلنسان أن يتخيلها. مالت نوكس األنثى إىل أريبوس الذكر، وارمتت يف أحضانه،  ما بطريقة

والعقل اإلنسان ال يستطيع أن يدرك حقيقة حصول هذا األمر، كما ال يستطيع  ،ت بينهماتعددت اللقاءا
 َّتنثى، وتعاقبت الفصول واألجيال حوضعتها األ االهتداء إىل مكانه ووقته. فكانت نتيجة هذه اللقاءات بيضةً 

الص،  م يكن ذلك ب اخللونما لون الذه ،ذو جناحني لطيف ست البيضة فخرج منها خملوقآن األوان، ففق  
 .(28)إله احلب   Eros إيروس ىاملخلوق سو 

د الضوء ؛ما يف الوجود ، ُول د كلهذا احلب   ومن )األرض(  Gaia ت جاياوالظالم اجلمال والنظام، وُوج 
من املسوخ  ما، أجنبا مجاعةً ورانوس. تعددت لقاءاهتأالتقت األنثى جايا بالذكر  .)السماء( Ouranos وأورانوس

ففرق بني أبنائه وبناته، عامل بعض األبناء  . أورانوس  م يكن عاداًل Titanes والتياتن Kuklops لوييسكوالكو 
(29)، فألقى جبماعة منهم هم اهليكاتوخنرييسيئةً  وبعضهم اآلخر معاملةً  جيدةً  معاملةً 

Hekatoncheris  يف أعماق
 .الغذاء والضوء ومنع عنهم األرض املظلمة،

 ضاقت ذرًعا بتصرفات زوجها، فأخذت حترض أبناءها على الثورة، ووجدت استجابةً األم احلنون،  جايا
، فاضت قاتلةً  ، الذي أخذ يراقب والده، حَّت سنحت له فرصة فقام بطعنه طعنةً Kronos لدى ابنها كرونوس

ل الكون يف الزمان دماء أورانوس غزيرة كجدول، وغاب عن العا م مفسًحا اجملال لكرونوس بأن يا اوجل ،يُدخ 
 .(30)مجاعة املردة ؛تهاجناب اجليل الرابع من ذريإب

، فكرونوس على نياملتع يقوم بنقلة من املتعايل الالحمدود إىل الزمان العقل اإلغريقي كأن    وهنا نالحظ
 الرغم من عدم خروجه من عا م اآلهلة، إال أنه افتتح الزمان األرضي، وبالتايل أصبح العا م خيضع لعنصر يستطيع

                                                           
 ،انظر (28)

E. Genest, Myths of Ancient Greece and Rome (London: Burke Book, 1963), pp. 12-22; H.A. Guerber, The 

Myths of Greece And Rome, Their Stories Signification and Origin (London), p. 2; E. Hamilton, Mythology, 

Timeless Tales of Gods and Heroes (New York, 1959), p. 63. 

 ."يثولوجياامل" حتت عنوان هذا الكتاب ترجم إىل العربية

 ومخسون رأًسا. منهم مائة يد   ، لكل  ثالثة مسوخ   (29)

(30) 65.. p , op. cit,Timeless Tales of Gods and Heroes, Mythology 
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، وهذا األمر سينعكس على التصور اإلغريقي ككل، حيث سيتحول اآلهلة إىل أن يضبط حركة األشياء
 .ة اليت تعيش على األرضشبيهني للكائنات اإلنساني

ذلك،  م تتوقف األسطورة عند هذه النقطة، فتابعت وحتدثت عن زواج كرونوس من شقيقته ل
وكان أكثر منه ظلًما ا. ولكن كرونوس استعاد صورة والده، ال حصر هل ، فأجنبت هذه اإلهلة ذريةً Rea ريا

بنائه لعرشه، فأراد  أل يف اغتصاب أحد خرب هبا، وتتمثأ ةوءهذا الطغيان الذي ازداد نتيجة نب، وطغيانًا
ذت املواليد، فقرر أن يبتلع كل مولود تلده ريا، وهكذا أخ س أن يتفادى حتقيق هذه النبوءة،كرونو 

أدركها املخاض السادس األمومة استيقظت فيها، وعندما  ةعاطف ولكن .وستذوب يف جوف كرون
قررت بأن ال تسلمه لكرونوس، وفكرت حبيلة تنقذ من خالهلا املولود اجلديد،  ، مجياًل وولدت طفاًل 

ىل خطر بباهلا أن حتضر حجرًا صلًبا، ولفته برداء كانت قد أعدته لطفلها، وبعثت به على الفور إ وفجأةً 
يرون الضوء وال يستطيعون احلركة، وهذه  ال فأبناؤه يف جوفه ،طمئنانالذي التهمه وشعر باال ،سكرونو 

يف ذات   الذي ال يستطيع اإلنسان أن يدرك مهيته ألنه موجود مائيعالاحلركة متثل ذوبان اآلهلة يف الزمان 
 وال تستفتحه حَّت اآلن. ،هي ال تتعلق بالزمن األرضي ،بالتايل .كرونوس

اللوايت تعهدنه  ات اجلبلمته إىل حورينقلت األم ريا مولودها على الفور إىل كهف مهجور. سل  
 ا يافًعا، فعاد إىل والدته، واتفق معها على االنتقام من والده. رحبت األم كرب وأصبح شابً بالرعاية حَّت

وجعلته ساقًيا لديه،  ما حيتاج إليه من أجل حتقيق هدفه. ث سعت به إىل والده بالفكرة وقدمت له كل
بإعداد شراب من  ، فقام باالشرتاك مع األم  إليه وهذا األمر أفسح اجملال أمامه من أجل حتقيق ما يصبو

اخلردل وكمية من امللح. أضافهما إىل شراب كرونوس احمللى بالعسل. شرب كرونوس دون أن يكتشف 
دفع    يسرس يف أمعائه، تال ذلك فورانأمر ساقيه. أفرط يف الشراب حَّت أحس بدوار شديد. وشعر بأ م

 .(31)رأبناءه اخلمسة واحًدا بعد اآلخ ث   ،احلجر املغطى باألردية اًل أ أو ما يف معدته. فتقي   كل
نوا حربًا على  ناء فيما بينهم حتت قيادة زوس، وش م ينه  املعركة، إذ حتالف األب هذا األمرو 

وشقيقه  Prometheus باستثناء برومثيوس ،Atlas طلسكرونوس، الذي واجههم بالتياتن وعلى رأسهم أ
Epimetheus إبيميثيوس

وهذه املعركة اليت متيزت بالعنف والقسوة، انتهت بانتصار زيوس، الذي  ،(32)
أصبح حاكم السماء واألرض. وعاقب كل من دافع عن الظلم والطغيان، وحما ذكرهم باستثناء أطلس 

 .(33)ة السماء فوق كتفيهمكانته، إذ حكم عليه أن حيمل قب  الذي عاقبه عقابًا يليق جبربوته و 
 

                                                           
(31) 66.. p , op. cit,Timeless Tales of Gods and Heroes, thologyMy 
(32) 67.-66 pp.Ibid,  
(33) 67.-66 pp.Ibid,  
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 والدة اإلنسان. 2. 1. 2
بعد انتصار زوس مبساعدة برومثيوس وشقيقه إبيميثيوس، أعاد تنظيم الكون. فوضع حدوًدا للماء. وحدد معا م 

 إله وظيفةً  وأسند إىل كلحيم. وآخر للنعيم. اليابسة، ونظم بانثيون اآلهلة فوق جبل األوملب. وخصص مكانًا للج
تليق به ومبكانته وقدرته. وقرر أن خيلق البشر وما يتبعهم من خملوقات وكائنات على وجه األرض. فأوكل املهمة 

احليوانات والطيور. منحهم فخلق  ،فبدأ الثان بصنع املخلوقات غري العاقلة .إىل برومثيوس وشقيقه إبيميثيوس
،  (35)واألصداف ،واألجنحة ،والدهاء ،والشجاعة ،وسرعة احلركة ،ة اجلسمالصفات، فأعطاها قو أطيب وأفضل 

ل منه خملوقًا ال حبسب احتياجاهتا. ث جاء دور برومثيوس خللق اإلنسان، فقام خبلط الرتاب باملاء، وشك   كل
ه القدرة منح ،ملساء غري ذات فراء أو ريش منحه بشرةً  ،، جعله يسري قائًما على اثننيخيتلف عن اإلله بشيء

اإلنسان  وهكذا كان. (36)بل كان على وشك منحه اخللود، لو  م يتدخل زوس ملنع هذا األمر ،على الكالم
واإلنسان، والرجل يريد أن يتحرر  اإلغريقي ال يفرتق عن اإلله بشيء، لذلك نرى دائًما الصراع بني اإلله اإلغريقي  

 ه.وصنع قدره بنفس ،من سيطرة اإلله
 نه فيحلشيء حَّت بالطعام والشراب، لذلك نراهم يدعو  كرنا، تشارك اإلله واإلنسان بكلذ ا مانطالقًا 

هم وإخالصهم وا عن حبأرادوا أن يعرب   أفراد البشر ذات يوم ن  أوتروي إحدى األساطري  .بينهم ويشاركهم الوالئم
قوي البنية، شديد البأس،  يًناهم زوس، فأحضروا ثورًا مثفقرروا إقامة وليمة وتقدمي هدية حلاكم ،األرباب لرب

إهلهم، فلىب زوس دعوهتم ونزل من عليائه. وبعد  عال دعوا بصوت وأجهزوا عليه، ث   فوهتكاتفوا من حوله وكت
هلم، بينما رأى هو  مساويةً  اختلفوا على تقسيم الذبيحة، فهم أرادوا أن يعطوه حصةً  ،ة واملديح والثناءتبادل التحي

الذي حكم بتقسيم الذبيحة  إىل برومثيوسأُحيل األمر  ،له. وبعد جدال ا قرباننالذبيحة من حقه أل أن  
ووضعها على  ،وفصل العظام عن اللحم ،وسرعة بالتساوي، وبدأ القاضي يف تنفيذ احلكم. سلخ الذبيحة مبهارة  

زوس حول اللحم ها يف غفلة عن شكل كومة على ميينه. وجاء باألمعاء وبقية األجزاء الداخلية الرديئة ولف  
إحدامها أكرب من األخرى فاختارها وانطلق إىل عليائه، وهناك اكتشف  ،اخلالص. نظر زوس حوله فوجد كومتني

ه  م يستطع أن يعيدها، فهو قبل حبكم برومثيوس، فاستعاض عن هذا األمر بإطفاء النار اليت كانوا اخلديعة، ولكن
 .يشعلونا من أجل شي اللحم

 املخلوق الذي أوجده ألن   شعر باحلنقمن هذا األمر، فهو  ،رجاللذي كان حيب اال ،حزن برومثيوس
مال ، وانتهز فرصة انشغال زيوس بتصريف أعو م يرض  بذلك، فتسلل إىل السماء خلسةً  .يعان من الربد واجلوع

وعادت  ،الرجال جذوع األشجارل إىل عا م البشر، فأشع وهبط به يف خفة ،ملكته، ومحل قبًسا من اللهب

                                                           
(35) 172.-170 pp.op. cit, , Rome andcient Greece of An sMyth 
(36) 69.-68 pp. , op. cit,Timeless Tales of Gods and Heroes, thologyMy 
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عطف زوس، أقاموا احملاريب تكرميًا لرب األرباب. وقدموا األضاحي  السعادة إليهم. ومن أجل اسرتضاء
هم أيًضا ظلوا يأكلون اللحم الطري من الذبيحة سة. ولكنعلى املذابح املقدسة وأشعلوا النريان املقد

رر أن يوقع هبذا املخلوق ويقدمون العظام والشحم لإلله. األمر الذي أثار غضب زوس ونقمته، فق
 ال ميكن أن يستيقظ من بعدها، فنادى ابنه القميء األعرج الفظ هيفايستوس قاصمةً   مصيبةً 

Hephaestos، من  بن على الفور أوامر والده. خلط حفنةً نفذ اال .إله النار واحلرب، فطلب منه ذلك
 وضع الكلمات يف نفسه فتحركت، ث. نفخ فيها من لها يف صورة إنسان  من املاء. شك   الرتاب بقليل  

مجع زوس جملس فظهرت مالمح وجه مجيل ومشرق وجذاب. ث ه على وجهها بكف فمها فنطقت. مر
سارع اآلهلة إىل ف ،من صفاته أن مينح خملوقة هيفايستوس صفةً  طلب من كل إله  ، و اآلهلة يف األوملب

 .خملوقة اإلله القميء أحسن الثيابلبست أ ،تنياقذات العينني الرب  ،ة أثينة. تقدمت الرب  (37)حتقيق ذلك
 ،ة اجلمال والرغبةوالفضة. تقدمت الربة أفروديت رب يوط من الذهب اخلالصخب ألبستها ثيابًا مطرزةً 

 مجيل ومثني من اآلهلة، فكانت روعةً  . وهكذا أخذت كلخالبةً  ملستها فبعثت يف جسدها أنوثةً 
الذي  ،والصوت العذب الرقيق ،اع احللودواخل ،فة إىل الكذب اللذيذضاباإل ودالاًل  تفيض أنوثةً  ،باجلمال
 .Hermes ياها هرميسإمنحه 

صندوقًا فاخرًا مزخرفًا بالعاج والذهب اخلالص، وسلمه  أعدفو م يكتف زوس بتلك الصفات، 
البشر.  ة كل اآلهلة إىل كل، أي هدية اجلميع. فهي هدي Pandoraباندوراإىل تلك املخلوقة اليت أمساها 

بعد ذلك طلب من هرميس نقلها إىل األرض.  م يتقاعس األخري وبادر إىل تنفيذ املهمة. علم برمثيوس 
 ة.، فأسرع وطلب من إبثميثيوس رفض اهلديباألمر خديعةً  باألمر وعرف أن  

 م يستطع أن حنوها، و  ولكن عند وصول هرميس،  م يتمالك إبيميثيوس نفسه، فشعر باجنذاب  
ثاب إىل رشده  ر أخاه برومثيوس.ويف الوقت الذي بادر إىل التقرب منها، تذك   .ها وفتنتهايقاوم سحر 
لى صخرة نائية جرداء، قبض عليه وصلبه عر زوس االنتقام من برومثيوس، فقر   ذ  عندئ .ةفرفض اهلدي

آخر  ره كبد  يف صد  إذا ما أدركه صباح اليوم التايل ماينتزع كبده يف الصباح، حَّت   اوسلط عليه عقابً 
 حيتمل رؤيته وهو يتعذب من أجل ، و موهكذا، أشفق إبيميثيوس على شقيقهمن جديد. فينتزعه 
ية، ونصحهما مه صندوق اهلدسل ،ة. وقبل أن يعود هرميس إىل عا م اآلهلةر قبول اهلدي  ، فقر  (38)الرجال

 .فة حمتوياتهإن أردمتا أن تعيشا يف سعادة وسالم ال حتاوال فتح هذا الصندوق أو معر 
فيه، حيث ال أ م وال  ، ونشرت السعادة واحلب  هانئةً  عاشت بندورا يف جمتمع الرجال عيشةً 

ا مينعها دائًما إىل الصندوق تريد أن تعرف حمتواياته، وكان زوجه ولكن ها بقيت مشدودةً  ظلم وال موت،
                                                           

(37) 72.-p. 70p , op. cit,and HeroesTimeless Tales of Gods  Mythology, 
(38) .73-p. 72p , op. cit,and HeroesTimeless Tales of Gods  Mythology, 
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فأسرعت إىل الصندوق وفتحته، ولكن ام انتهزت فرصة غياب زوجها، من األي   ا يف يوم أنالعن هذا األمر، إ
إبيميثوس كان قد وصل فأسرع وأقفل الصندوق، ولكن الشرور واملصائب كانت قد خرجت منه، فتحول اجملتمع 

سبب هذه األمور يعود إىل الصندوق،  إىل جمتمع تسوده الفرقة والغضب واألمراض والعلل واليأس، فعلم عندئذ أن  
 ، فطارت روح األمل. فعاد إىل املنزل وفتح الصندوق

، ولكن عليه أيًضا أن وهكذا، بدأت مسرية اإلنسان على األرض، حيث عليه أن يعيش احلياة من جهة  
 باملوت، إالة وشكل اآلهلة، ال يفرتق عنها من ماديعان من األ م واملرض واخلوف واليأس، فهذا املخلوق املصنوع 

 ة األمل.أرضيوهو ال بد من خالل جسده أن يتعايش معها على 
 

 استنتاجات. 3. 1. 2
الذي أخضعت له  ذلك عملت على ضبطه من خالل الزمنتعيش األسطورة اإلغريقية هاجس العماء. ل .1

فاإلغريقي يهاب دائًما فكرة الالنظام والفوضى، لذلك حاول من خالل  اإلله واإلنسان والطبيعة.
الذي سبق إقامة املدن حيمل يف طياته عناصر التاريخ اليونان  ، ولعلأساطريه الدعوة إىل االنتظام

 مأسوية، دفعتهم إىل التفكري مبثل هذا األمر.

وآهلة املدينة، واعتربت  ،ظلم واالستبدادبشكل واضح بني عاملني من اآلهلة، آهلة ال األسطورة فصلت .2
، ظام املدينةعتمد نلذلك نبذته وعملت على تغيريه بنظام آخر ي ،األوىل تشري إىل الفوضى الالستقرار

 .الذي يعترب أرقى اجملاالت اليت وصلت إليها اإلنسانية

 يتطابق اإلنسان مع اإلهلي، وال يفرتق عنه إال مبيزة اخللود. .3

 .اجلسد وسيلة للعيش يف الواقع .4

، لذلك اعتىن ةن يهتم باجلسد، وتدريبه حَّت يستطيع أن يقوم بدوره يف احلياة اإلنسانيأعلى اإلنسان  .5
 وأظهروا مجالياته. ،جلسداإلغريق با

إىل العا م املادي الواقعي، وهي ال تستطيع أن ترى  العقلية اإلغريقية منشدة   ما أوردناه يشري إىل أن   وكل
 اإلهلي خيرج عن هذا اإلطار.

 

 الجسد في األساطير الهندية. 2. 2
 الرمايانا فها هي ملحمةيقية، سارت عليه األساطري اإلغر   تذهب األساطري اهلندوسية يف املسار نفسه الذي م

 Dharmaرجونا حائرًا، وهو على أرض املعركة فسأل عن الدارما أر اهلندوس للجسد، حني وقف تضعنا أمام تصو 
له   ه، فحله أو عدو ءأن يقاتل أقربا ،بوصفه حماربًا ،رهالواجب( الذي يأمو  ،الدين، القانون )وهي االستقامة،

ه من أن يقاتل دفاًعا عن اخلري، وأن ،بوصفه أحد مقاتلي الكشتارية ،جبه املقدسمن وا ن  إكرشنا املسألة بقوله 
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 ولو كان َّتينتمي إليها ووضعه يف احلياة، ح يف الواقع أن يؤدي واجبه اخلاص تاه الطبقة اليت لمرءفضل لاأل
 ،قارببالنسبة لقتل األ ،ى، بالًغا ما بلغت قيمته. ومن ناحية أخر من أن يؤدي الواجب حنو اآلخرين متديًنا، بداًل 

وتتخذ جسًدا جديًدا يف ميالد تلو  ،ا تطرح اجلسد باملوتال تقتل أبًدا. وإم   Atmanأشار كريشنا  إىل أن الروح 
ين على أرضية معرفية: معرفة إىل من يتوجه اإلنسان، وهل هو يف هذا قول كرشنا قد بُ  نالحظ أن   .(39)ميالد
ة، ومعرفة الذات مبعزل عن العا م احمليط به، ومعرفة النظام الذي وضعه املوىل وااللتزام يق اإلرادة اإلهله حيقالتوج  
 ليمه، باإلضافة إىل معرفة الذات.بتعا

اخلالص إذا  م حيقق إىل  ضية املعرفة، ولن يصل اإلنسانفاإلنسان يف اهلندوسية يقوم على أر 
نا يف لذلك عندما توجه كريشنا إىل أراجو  .وىلة يف نشيد املهدف وجوده املتمثل مبعرفة املعان املنبث

 اًل قد أُعطي ]نشيد املوىل[ أو  " :رض، فقالعلى األ سبب الوجود اإلنسانض غيطا، بدأ حديثه عن فهبغ
ولكن  "ايكشفاكو" الذي شرحه بدوره إىل "منو" شرحه مالك الشمس إىل إىل مالك الشمس ومن ث  

لكي  صبح لزاًما على املوىل أن يظهر ثانيةً أعل مه النشيد، وبالنتيجة مبرور الزمن ضاع نظام اليوغا الذي ي
 .(40)"مهيعل  

ص اإلنسان الذي يكرس نفسه ، ويسعى إىل غاية حمددة وهي خالهادف فالوجود اإلنسان
يعيد افتتاح مرحلة  ،من خالل هذا األمر ،وهو .اع نشيد املوىل الذي أعطي لهبللموىل من خالل ات

عملية اخلالص، حتتاج إىل تكريس كالتكريس الذي قام بني كريشنا  تة الكون، إذ أصبحجديدة يف حيا
 ما يقوله املوىل واعتباره حقيقة. راجونا، والذي يستلزم القبول بكلوأ

ألرجونا، أوضح له مخسة حقائق رئيسية: اإلله وماهيته، ومنزلة  عندما وجه نشيد املوىل ،فاملوىل
وأخريًا قانون العمل. وهذه األمور ال يستطيع  ،والطبيعة املادية، والزمان القدمي الكائنات احلية الطبيعية،
الكونية مليئة مبختلف األفعال وكل الكائنات " خالل التجربة والواقع، فالظاهرة اإلنسان أن حيصلها من

 .لن يصل إىل نتيجةعته يإذا تُر ك  هذا اإلنسان على سجيته وطب ،التايلب .(41)"احلية منشغلة بأفعال خمتلفة
 ها.ئة خالص الكائنات وارتقالذلك كان نشيد املوىل، ليوضح كيفي

هل هذا يعين أن ال  ،طرح على األسطورة اهلندية سؤال، إذا كان ارتقاء اإلنسان بالروحوهنا يُ 
 عن املطلق، ولكن كل ما هو يف هذا الوجود ال ينفك أن  كل ؟ ُييب نشيد املوىلقيمة ملا هو جسدي

إىل جانب هذه الطبيعة السفلية، "ى إىل حتقيق غاية خاصة كانت سبب وجوده، يقول نشيد املوىل: يسع
                                                           

، 173العدد  سلسلة عا م املعرفة،ترمجة إمام عبد الفت اح إمام )الكويت: ، ة لدى الشعوبالمعتقدات الديني   بارندر، جفري (39)
 .142فحة صال، (1993

 .15فحة صال، (1972 :بريوت) طي فيدانت يوامي برهبوباض، ترمجة رابح يونس، تعليق هبكبهغفض غيطا (40)

 .19 فحةصال، فسهنصدر امل (41)
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ها، واليت تصارع يف ة كلتوجد طاقيت األخرى العليا الروحانية اليت هي الكائنات احلي ،يا شاكي السالح، يا أرجونا
يعة العليا الكائنات احلية تنتمي إىل الطب أن   ،بوضوح ،. وهنا املوىل يذكر(42)"الطبيعة املادية وهبا يستمر الكون

 ،ا الطاقة السفلى فهي املادة املتصورة من عناصر خمتلفة كاألرضمسى، بالتايل هي تسعى لالحتاد به. أم  للموىل األ
وتعمل على استغالهلا ألجل خمتلف  ،فهي جعلت يف خدمة الطاقة العليا ،والعقل ،واألثري ،واهلواء ،واملاء

 غراضها.أ
فالعا م الذي يعيش فيه اإلنسان هو خلدمته، إذ ليس لدى الظاهرة الكونية أية قدرة ذاتية على العمل ما 

مبعىن  ،)الكائن احلي(. ومع ذلك يبقى كل ما هو موجود يف هذا الكون حتت سيطرة املوىل ها الطاقة العلياك م حتر 
 وال ميكن أن تعادله قوة. ،أنا ال متلك أي كيان مستقل

 نتاجاست
هبدف ما فيه باملطلق، وأصبح الوجود اإلنسان يرتبط  ة إىل إعادة ربط الكون بكلسعت األسطورة اهلندوسي

عرفة املطلق والسعي إىل االحتاد به، وهذا يقتضي حتويل التجربة اإلنسانية مبجملها إىل ل يف الرغبة مبمعريف، يتمث  
، لكن ال بد من فهم دور هذا اجلسد يف الوجود. فاملطلق ايً ذات اروحية. وإن كان الوجود اإلنسان وجودً تربة 

 عن كل تعلقاته املادية. اخالله املطلق فينشد إليه متخليً  ز به اإلنسان لكي يستطيع أن يدرك منجه  
فاحلياة هي يف بلوغ احلقيقة،  اا معيقً عنصرً  واعتبارهة باجلسد، من هنا، نالحظ عدم اهتمام اهلندوسي

من هذا العا م، فرصة للخروج من دائرة املوت  رتقدم لإلنسان كهبة، إنا فرصة للنفس للتحر عبارة عن فرصة 
 واحلياة.

 
 خالصة

حلياة اإلنسان وكيفية نظرته إىل العا م، وهذا البحث الذي عاجل عالقة اجلسد هبا،  متكاملةً  ل األسطورة رؤيةً تشك  
بني الرؤية  مة هبا، لذلك ال نرى متاثاًل ملعرفية املتحكنظمة اة به ختتلف باختالف األالرؤية اخلاص الحظ أن  

الثان مال إىل االبتعاد  اإلغريقية للجسد والرؤية اهلندوسية، فبينما انشد األول إىل الواقع واستغرق به، الحظنا أن  
من الثقافة  ءا هو جز ، فاجلسد غري مستقل بذاته إماا جديدً أخرى لرأينا اختالفً  معرفيةً  أخذنا أنظمةً  لوعنه. و 

 ويعطيه معناه.ه ف  عر  من أن ُيد من يُ  اثقافيً  فر  وال بد هلذا اجلزء الذي يـُع   ،اإلنسانية
 

                                                           
 .344 الصفحة ،فسهنصدر امل (42)


