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 املفهوم االجتماعي للجسد لدى الرهبان 

 "دراسة انثروبولوجية"

 م. م. جليلة مارزينا افرام 

12/5/2019 تأريخ القبول:   11/4/2019 تأريخ التقديم:  
   

 المقدمة:
الجسد هو الكيان االقرب الينا، واالسهل للمالحظة المادية وهوو يون ن ول الوقو  

نمووا هووو االكثوور عداوودام وامووووام و لونووام يوون ي هِمنووا، كلوو  الن الجسوود لوويل دووي ام ماديووام ي وو  وا 
مدا وووج اج مووووافن وث ووواين عمانووووج خن االنسووووان ومووون اووووالل ث ايوووا  المج ماووووا  الما ل ووووة 
والم نوفة أسل مجموفوة مون الم هوموا  والورال وال توورا  حوول الجسود وال دو  ان هوك  

ج مافيوووام ويوووا محددا وووو ال توووورا  اناكسووو  اسووولوعام يووون ال اامووول ماوووو و توووني و يلسووو يام وا
ال عياية مون لوون عدورو او  موايو عيولووجن وككور وانثوجر يو    ر يعوو اج مافيوام خف موادام فلوج 
كل  و    سايرِ  او   ديسِو. وقد كان لألديان نظرَ ها الااتة للجسد يمنها مون فاملوود علوا  

حو  ال اورع فلوج واف عر  مدنح ام ومنها من ّتور أله و فلوج اورار . وسونحاول يون هوكا الع
 عاض هك  التور مع ال ركيو فلج نظرو المسيحية  والراهب الج الجسد.

 المبحث االول
 منهجية البحث

 تحديد مشكلة البحث: -
الجسد موووع عالغ االهمية  يوللج جانوب كونوو العاود الموادر لل ورد يون المج موع 

سووووياا ث وووواين  والووووج جانووووب موووووووفا و العيولوجيووووة واالحيا يووووة الم اووووددو، يلنووووو ي وووور  يوووون
واج موافن يون جميوع الث ايوا  وفلوج مور الاتوور   ريعوام، وقود اا ل و  النظورو اليوو  الجسود  
وموون ثوو  ال ااموول ماووو عسووعب هووك  ال نوفووا  الث اييووة... وام وواو  الث ايووة المسوويحية ع نوفووا  
 ارياية ومكهعية ين الموقع  جا  الجسد وكول منهوا كانو    اوك  وسويلة ل ح يوا اايوة كا  
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ميوووة كعيووورو هووون الاوووالع المسووويحن، يانووودما  هملوووود و نكووور د و اكعوووود يألنوووو يايوووا اوووالع اه
الوووورو  وعاح ياجا ووووو يارقوووول مسوووويرو الوووورو  ويجووووكعها الووووج االرض حيوووو  ا ثووووا  والدوووورور... 

 وفندما  ا نن عو يألنو وسيلة الك ساب االجر والثواب وهو  ريا آار للاالع.
نن يموون الم وقووع ان يكووون لهووا م هومهووا ولمووا كانوو  الرهعانيووة كا  مح ووول روحووا

 الااع فن الجسد او رعما م اهي  م اددو وهو ما سنحاول عيانو ين هكا العح .
 -اهمية البحث والحاجة اليه: -

 -لهكا العح  اهمي ان اساسي ان:
يالعح  ين مجال اير م وروا اال نوادرام يون مجوال الدراسوا  يون المج موع  االولى علمية:
قووون ياووود مسووواهمة يووون يووو س ايووواا فلميوووة واسووو نارو فلميوووة اووووايية يمكنهوووا االكووواديمن الارا

 االواية الج المك عة
يووووالاي  يووون مج مووووع م نووووع  دينيووووام واثنيوووام ي  لووووب ان  كووووون  الثانيةةةة اجتماعيةةةةة وثقا يةةةةة:

ال  ول والممارسا  والم اهي  فلج قودر مون الوووو  كون ال يسواك الحكو  فليهوا... ونحون 
 وودي  نموووكن لالن  ووا  فلووج االاوور وادووافة ث ايووة  تووالحية قا مووة يوون هووكا العحوو  نسوواج ل 

 فلج ال ه  الم عادل.
 اهداف البحث: -

 ال ارع فلج م هو  الجسد ين الث اية المسيحية عاامة. -1
 العح  ين تيرورو الجسد لدل مج مع الرهعنة. -2
 الكدع فن العاد الث اين للجسد ين   ول الرهعنة. -3

 مجاالت البحث: -
 اديرو الرهعان والراهعا  ين سهل نينول -لمجال المكانن:ا -1
 ين سهل نينول. (1)الرهعان والراهعا  الدومنيكيا  -المجال العدرر:-2
 .2018-12-31الج  2018-9-1المدو من -المجال الومنن:-3

                                                 

   لم اومووة العوودع والهر  ووا  ووود  اووالي   1215الرهعنووة الدومنيكانيووة: هوون رهعنووة أسسووها ال ووديل دومينيوو  فووا  و*ر 
لكنيسة ،عدأ  ندا ها، ين مدينة  ولوو ع رنسا، وكان  أوَل رهعنة كاثوليكية أاك  فلج فا  ها ال عدير عالا يدو ا

  ويون Domingoالمسيحية. وسمي  عالرهعانية ب الدومنيكيوة  نسوعة الوج ماسسوها  دومنيو   وهوو اسو  اسوعانن 
 ن ايوا عاإلاوو الوافظين.اللغة الارعية يدفج ب فعد االحد  ار ااد  اهلل ويدفون الرهعا
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 منهجية البحث: -
يا مووود العحووو  فلوووج المووونهث السوسووويو أنثروعولووووجن  موووع اف موووادا  ااتوووة فلوووج 

 ولوجية الث ايية.االنثروع
 -ادوات البحث: -

 المالحظة عالماايدة عوتع العاحثة فووام ين مج مع العح . -1
 الم اعال  ال ردية والجمافية -2

  رضيات البحث: -
 -ين لا العح  من يروية اساسية   ول:

وعحك  االا الع الث اين لحياو اديرو الرهعان يولن م هوموام ااتوام للجسود أتوعس فنتورام 
 .اساسيام ييهار

 ومن هك  ال روية نس ن ث يرويا  يرفية:
 ألن  اريخ المسيحية كان  ويالم وم نوفام لكا يلن م هوما  الجسد كان  م نوفة. -1
عسوووعب اتوتوووية ال ريوووا الوووكر ي عاوووو الرهعوووان الووودومنيكيان يووولن م هوموووام ااتوووام  -2

 للجسد ندأ ومن ث اي ه .
 تحديد المفاهيم والمصطلحات: -
 الجسد: -1

the body د ي وون ال رنسوويةوامووا الجسووle corps ر منحوودر موون الل ووظ الال ينوون
corpus ار الجوووك المووادر للكا نووا  الحيووة، والجسوو  العدوورر م اعوول للا وول والوورو وespirt ر

 .ر1و وياد ككل  ايوام مركوام للاوا ع واالحسال

الجسد ات الحام يحودد الجسود جسو  االنسوان وال ي وال لغيور  مون االجسوا  الم غكيوة وال ي وال 
لغيوور االنسووان جسوود موون الووا االرض. يالجسوود هووو جمافووة العوودن وقيوول هووو الاظوو  واللحوو ، 
اموا الجسوود  الجثووة  دواع االنسووان قافوودام او قا موام، وقيوول جثووة االنسوان داتووو م ك ووام، او 
مووو جاام، ويوون م ووال ااوور ي ووال ان الجثووة هوون الجسوود الووكر ال يا وول وال يميووو ار الجسوود 
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قووود ي وووال للمال كوووة والجووون جسووود ايووور ، وجموووع الجسووود اجسووواد الميووو    وووول منوووو   مجسووود  و 
 .(1)ويدجسد ار ثوب الجسد وتو  المجسد ار ماظ  مراو  فلج نغما 

كمووووا ياريووووو الجرجووووانن عانووووو: ل ووووظ ال ي لووووا اال فلووووج الحيوووووان الااقوووول، وهووووو االنسووووان 
ك وقيووووول ايووووووام ان الجسووووود هوووووو جسووووو  كو  ركيوووووب الن اتووووولو جموووووع الدووووون .ر2ووالمال كوووووة والجووووون

 .ر3وواس داد 

عانووو دوونك مووادر موجووود يوون الومووان   -وياوورع الجسوود موون منظووور انثروعولوووجن:
والمكان وااوع لل وانين ال يويا ية، وهو ما ج موووفن وييويولوجن يمكون ال  افول ماوو 
كمادو يمكن ال حك  ييها و   ياها وي حها، ولوو وظوا ع  اوين هوي وو مون جونل وسون، كموا 

ا  الوظي ية العيولوجية كالحليب والد  واللااب والاورا والمنون مورورام لو مجموفة من المن ج
 .ر4وعما ي رحو من يوال  ودار واظاير وجلد مي 

 الراهب: -2
 راِهب: واس ر.

.  الجمع : ردْهَعاٌن ، َراِهعاٌ  ، َرَواِهبد
: الم اعوود يوون َتوووماة موون النتووارل ي الووج فوون أدووغال الوودنيا ومالّكهووا، واهوودما ييهووا  الّراِهووبد

   ما وال أهلها.
 ووالجمعر: ردْهَعان.

 وقد يكون الرُّهعاند واحدما.
 .ر5وووالجمعر: َرَهاعين، وَرَهاِعَنة

 .ر1والراهب: فوو جماية ير ع  افوااها عنكر الا ة وال  ر وال افة 

                                                 

 .121المتدر ن سو، ع (1)
فلن عن محمد عن فلن الجرجانن ، ال اري وا ، ح  وو وقود  لوو ووووع يهارسوو: اعوراهي  االنعوارر، دار  (2)

 .72ع: 2002الك اب الارعن، عيرو ، لعنان،
 .190،ع  1862، 2ال هاونن، كداع ات الحا  ال نون، مجلد  محمد فلن عن فلن (3)
 .28، ع2011، 1لعنان،  -الود السعافن ،الجسد االنثور وهوية الجندر، ،دار جداول (4)
محموود الوع اهلل أحموود، الماجو  الوسووي ،  النادور: مجمووع  -ف يووة التووالحن  -فعود الحلووي  من تور  (5)

 .151،ع2004، 4،  1مك عة الدروا الدولية، مجلد  -ية اللغة الارع
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 الثقا ة:- 3
 الثََّقاَ ُة ُلَغًة:

ثووون وث وووعر عوووو   ال ووواع أتووول الثف ايوووة يووون اللُّغوووة الارعيفوووة موووأاوك مووون ال اووول الثال
وكسرها. و د لا ين اللُّغة فلج مااٍن فودفو، يهون  انون: الحوكا، وال  نوة، والوكفكاك، وسورفة 
قامة افوجاجو، وال فأديوب، وال فهوكيب، والالو ، والماوارع، وال فالوي ،  ال فال ، و سوية الدفنك، وا 

 وال نون.
كلمة واحدو خليها يرجع ال روع، وهوو خقاموة درك قال اعن يارل: وث عر الثفاك، وال اع، وال اك 

 الدفنك.
وا موا  ويد ال: ث    ال ناو خكا أقم  فوجها. ورجل ث وع ل وع، وكلو  أنف يتويب فلمم

 .ر2ويسماو فلج اس واك

 الثََّقاَ ُة اْصِطََلًحا:
قون يون ال وانون، والس ياسوة قون يون األيكوار النفظريفوة، وكلو  يدومل الرُّ ، ِقيل: هن  الرُّ

ولو ، وأمثوال كلو  مون  قون كوكل  يون األاوالا، أو السُّ واإلحا ة ع وايا ال فاريخ المهمفة، والرُّ
 .ر4وجملة الالو ، والماارع، وال نون الف ن ي لب الحكا عها»وقيل: ( 3)اال  جاها  النفظريفة

 انوون الث ايووة : كوول مووا هووو موجووود يوون المج مووع االنسووانن ، ويوو    وارثووو اج مافيووام 
وليل عيولوجيام، عينما يميل االسو ادا  الدوا ع للث ايوة الوج االدوارو الوج ال نوون وا داب ي و . 

 مت لس فا  يدل فلج الجوانب الرموية والمك سعة ين المج مع االنسانن. -اكن-يالث اية

وياوورع ادور  ووايلور الث ايووة: كلوو  الكيووان المركووب والووكر ين  وول اج مافيووام وي كووون 
 .ر1وما  دا ، وال نون، واالاالا، وال انون، والاادا من المارية، وال

                                                                                                                         

، دار 2توووووووووووووووووووووووعحن حموووووووووووووووووووووووور اليسووووووووووووووووووووووووفلواالبر، ماجووووووووووووووووووووووو  االيموووووووووووووووووووووووان المسووووووووووووووووووووووويحن،  (1)
 .229،ع1998المدرا،عيرو ،

أحمد عن يارل عن وكريا أعو الحسين ،ماج  م واييل اللُّغوة، المح وا: فعود السوال  محمود هوارون، دار  (2)
 .382، ع1،1979ال كر، سوريا، ن

 .9، ع 2009، 1نادية دريع الامرر ،أوواك فلج الثف اية اإلسالميفة، ماسفسة الر سالة ،عيرو ،  (3) 
 .36، ع 2004هو، 1424، الرياض 3م ر  عن سليمان ال وسن ،م دما  ين الثف اية اإلسالميفة،   (4)
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  هوون كول مووا يور  المج مووع مون اجيالووو السواع ة عاسوو ثناك التوو ا  cultureالث ايوة 
الحيا يووة ال عيايووة ،موون نظوو  ،وقووي ، وما  وودا ، اج مافيووة ويكريووة ودينيووة ،وانمووا  سوولوكية 

هووا، ويسوو  يع عوسووا  ها ادووعاع ،ومهووارا  ينيووة،  يدسووي ر عهووا فلووج عي  ووو ، ويدكيووع ن سووو ل
 .ر2واح ياجا و الحيا ية واالج مافية، وايرها من جيل الج الجيل الكر يليو

الث ايوووة يووون ا وووار االنثروعولوجيوووا  انووون ال ووورا  االدعووون والمسووورحن وال نووون و انووون 
ايوووام جميووع ال اوواعير ال وون ن لووا فليهووا فووادوم توو ة االج مافيووة وال وون  ميووو جمافووة عدوورية 

ال  اليد والاادا  واالح  اال  فلج انوافها، ومسال  ال اعير و  اليود ال وعخ وفوادا  ماينة ك
 .ر3واللعل، الخ...اواية الج االيكار وال تورا  واالسا ير والما  دا 

 المبحث الثاني
 الجسد  ي المجتمع

لاووول أول مووون دفوووا الوووج  حريووور الجسووود مووون م ووووال  الووورو  والووون ل هوووو ال يلسووووع 
و  دافيوووام الوووج ال توووالس ماوووو هوووكا الجسووود المح  ووور يووون ال لسووو ة المثاليوووة عووول االلموووانن  ني دووو

واالف ووراع عووو اساسووام فنوودما ي ووول  خننوون ارل جسوودام ال ايوور، ومووا الوورو  خال كلمووة ا ل وو  
 ل ايين جوك من هكا الجسد .

وعكل  يكون  ني دو  قد أسل لعدايا  يلس ة الجسد ليتوعس اليوو  فلموام قا موام عكا وو 
 لو   االج مافية واالنسانية...ين الا

 
وهكووكا  ندووأ  النظوورو الووج الجسوود عوتوو و وفوواكام كعيوورام للعنووج الث اييووة  وموون االلووو 

 .(4)يدمكننا حّل عاض االلغاو وال الس  المس اتية
                                                                                                                         

وايود ومحمود الجووهرر جون سكو  ،جوردون ماردال واارون، موسوفة فل  االج ماع ،  رجمة احمود (1) 
ال ووواهرو، م عاوووة الهي وووة الااموووة لدووواون الم ووواعع  -وااووورون، ،المجلووود االول ، المركوووو ال وووومن لل رجموووة

 .537- 536، 2011، 2،  1876االميرية ، الادد 
 .230، ع1981، 1داكر مت  ج سلي ، قامول االنثروعولوجيا، جاماة الكوي ،كوي ،  (2)
لالوووو  االج مافيووة، ،مراجاووة د. محموود دعووول، اكاديميووا للندوور وال عافوووة،  د. يردريوو  ما وووا، ماجوو  ا (3)

 .118لعنان ، ع –عيرو 
 ، متدر االن رن   21/4/2018أجسادنا، -سوسيولوجن -كدرل -اولة ال رديدن  ،الجسد(4) 
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واكا  ان  لنووا الووج مجووال فلوو  االج موواع واالنثروعولوجيووا نجوود أن االه مووا  عموووووع 
لادوورين ااتووة مووع فووال  االنثروعولوجيووا الث اييووة مرسوويل الجسوود ظهوور منووك عوودايا  ال وورن ا

موووول الوووكر يمكووون ان ناوووور اليوووو اللعنوووا  االولوووج لسوسووويولوجيا الجسووود مووون اوووالل دراسووو و 
، والثانية ال ن الوال العواحثون يدرسوون 1921المهمةوال اعير االجعارر فن الاوا عر سنة 

 .1936در سنة فلج اووا ها الجسد كما ج سوسيولوجن وهنو  نيا  الجس
 أمل مرسيل مول  ري ة اس ادا  الجسد كما وج ث واين يون المج ماوا  وياّريهوا 

موا يمّيوو   نيووا  الجسود هوو أّنهووا ال  ا مود دوي ا آاور ايوور الجسود لكوّن الحركووا  ” كوا  ن  
ال ون ي ووو  عهوا الجسوود،  ا عور أياوواال   ليديوة أر موون تومي  ال جرعووة المك سوعة اج مافيووا. خّن 

هاع وسووا  الجسوودية  ل وون و الوو  وهوون يوون   ووّور مسوو مر. ويمكوون دراسووة   نيووا  مجموووع ال
،  يموون اووالل هووك  ال  نيووا  ال وون دمووث ييهووا مرسووال مووول “الجسوود حسووب السووّن والجوونل 

األعاوواد العيولوجيووة والسوويكولوجية والسيسوويولوجيا يمكوون ماريووة ال عوواع االج مافيووة وجووكورها 
أليوراد  كموا يمكون مون اوالل هوك  ال  نيوا  عنواك  يكّل مج موع قود اسو  اع عنواك جسود اواع

 م هو  كلّن لإلنسان. 
وعاوود السوو ينا  موون ال وورن الماووون ق ووع موووووع الجسوود دووو ا كعيوورا يوون مجووال 
الماريوووووة السيسووووويولوجيا، ويووووون أّول أدووووووا  ظهوووووور  ّيوووووار  الجسووووودانية   علوووووور متووووو لس   

والووكر ان لووا موون أ روحووة ر 1953سيسوويولوجيا م   اووة   حسووب  اعيوور داييوود لوعرو ووون و
أّن اإلنسووان يتوونع وينوو ث اتووا ع جسوود  موون اووالل اندماجووو مووع ا اوورين وانارا ووو يوون 
المجوووال الرموووور، ويوووكهب لوعرو وووون خلوووج م ولوووة أّن الووووواية االج مافيوووة مووواهن خال ن وووان 

 للجسد المعادر، خك يمكننا قراكو اتال اإلنسان ان القا من   ا يع و  اسي  وجهو. 
عرو ووون يوون دراسووة الجسوود كما ووج ث وواين عام يوواو وموون أهووّ  ك عووو يوون  اتووع لو 

خّن الدور  ” هكا الموووع  سوسويولوجيا الجسود  والوكر قّدموو  يون م دم وو الارعيوة كموا يلون 
اإلنسانن جسدر، حي  الجسد مادو الهوية فلج المس ول ال وردر والجموافن وال وواك الوكر 

ين، يع وووولو نحووون مانيوووون عان مووواك اج مووووافن، يمووونس ن سوووو للنظووور وال وووراكو و  ووودير ا اوووور 
 عجنل، عسّن، علون الجلد، وعاتلة يريدو ين اإلاراك.

                                                                                                                         

https://meemmagazine.net. 
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موون هنووا حوودث  ن لووة نوفيووة يوون  حليوول لغووة الجسوود وحركا ووو كم ارعووة سوسوويولوجية 
يموون اووالل هووكا الجسوود يمكننووا  حليوول عنيووة الماسسووا  والاالقووا  االج مافيووة،  كمووا يمكننووا 

اووويال  االج مافيوووة فووون  ريوووا واجهوووة الجسووود الوووكر  حووورر كلّيوووا مووون قوووراكو ال موووثال  والم
الم وووال  السوواع ة ال وون اح  ر ووو وقللوو  موون قيم ووو ل وود  حوورر الجسوود موون أوثانووو السوواع ة، خّنووو 

فلوج حوّد فعوارو ” ين فالقة فناا مع الاوال ، حيو  ينحو  الجسود ال ريوا ويسو  علو عح واوو“
 داييد لوعرو ون.

ر أّن السوووول ة قوووود  جوووواوو  وظي ووووة ال  وووول 1984 -1926واف عوووور ميدووووال يوكووووو و
و ت ية اتومها خلج ا ووو أكثور يافليوة وهون اسو ثمار الجسود كمجوال حيوور  نو ا  ييوو 
السووول ة مووون اوووالل  واريسوووو وحركا وووو ومووون االلوووو يمكنوووو المسووواهمة يووون نموووّو الرأسووومالية 

خّن “التوودد و غلغلهووا، فوون  ريووا دمجووو يوون التوويرورو االق تووادية، ي ووول يوكووو يوون هووكا 
االنوووعا  يتوونع األيووراد وهووو عكا ووو   نيووة ال ووّوو ال وون  اووّد األيووراد هوودع وأداو وجووود  يوون آن 
واحوود. لوويل االنوووعا  ع ووّوو االعووة، عوول هووو قووّوو م واووواة م امووة عالدووّ ،  اموول عوتووو ها 

 “.   دعيرا مدروسا ودا ما ين آن واحد 
مافيوة يون السوجون و واريخ من االل مواوويع الجنوون واإلجورا  والممارسوا  االج 

من ل وا  مون ال واريان نحوو ” ال دريس السياسون للجسود“الجنسانية  اد غل يوكو فلج م هو  
العيولوجن، من أجل  حليل أ روح و ال ا لة عاووع  الجسد خلج آليوا  الهيمنوة واإلاوواع 

ليوة فلووج وعال والن   ح وا اايووة السول ة موون االلوو أر قيوادو ال اوول االج موافن والسووي رو الك
سووولو  األيوووراد ويظهووور هوووكا ملّيوووا يووون آليوووا  الا ووواب السووول وية مووون  اوووكيب وكهرعوووة الجسووود 
ل وورويض و  ويووع الجسوود. وعال ووالن يمكننووا الحوودي  موون اووالل أ روحووا  يوكووو فوون ان  وواك 
مواجهووة ال وورد للسوول ة يوونحن هنووا ن حوود  فلووج أّن ال وورد موون آثووار السوول ة وكلوو  موون اووالل 

 فن. مثال  الجسد االج ما
ر فلووج دراسووة العنوواك االج مووافن للجسوود 2002 – 1930و حووّد  عيووار عورديووو  و

” النسوا الث واين الوكر  دو غل وومنو“من االل حركا  و  نيا   الجسود وال ون   وو  عودفوو 
حسب  اعير ، أر أّننا نس  يع من االل   نيا  الجسد أن ن رأ  آليا  الو حك  الث واين. مون 

يوول عمن  ووة ال عا وول األماويغيووة عووالجوا ر  وتوول عورديووو خلووج أّن اووالل دراسوو و لمج مووع ال عا
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الجسوود ال عووايلن هووو عنوواك  وواريان اج مووافن وث وواين ياكوول موون اووالل الاالقووا  والم وواعال  
 االج مافية عنية الهيمنة الككورية.

ان لا عورديوو مون يكورو أّن  جسود المورأو لويل ما وج عيولووجن أو  عياون عول هوو 
ن ياكول ال وول ال افلوة والمهيمنوة فلوج جسود المورأو أر الهيمنوة الككوريوة عناك  اريان وث واي

هووون ال ووون رسوووم  حووودود جسووود المووورأو يووون ال وووواك الاووواّ  وقننووو  حركا وووو.  وعال وووالن يووولّن 
االسووو ثمار يووون العنووواك االج موووافن لألجسووواد لووويل خال ميثولوجيوووا سياسوووية يووون حالوووة حووووور 

 .(1)دا مة
اه ماموووا  و اندوووغاال  فتووور الحداثوووة ويووودال مووووووع الجسووود وووومن منظوموووة 

الم أارو وما عاد الحداثةر أو الاالية كما يت ها فوال  االج مواع االنجليوور أن وونن جيودنو ، 
ااتووة أن هووكا الاتوور يدووهد  حوووال  فلووج المسوو ول الجسوودانن كان دووار السوويدا و  نووامن 

الوورح  أو ال ل وويس  الدووكوك و   ووور ال كنولوجيووا الحيويووة ااتووة ييمووا ي الووا عمسووا ل خسوو  جار
االتووو نافن أو ورع االفوووواك ، الحميوووا  و فمليوووا  ال جميووول ...الوووخ ، كووول كلووو  يمثووول 
ظووواهر جسوودانية كا  دالال  سوسوويولوجية يمووثال اكا مووا ووورعنا مووثال عالجسوود قعوول و عاوود 
فمليووة ال جميوول يسوونجد أن الجسوود عاوود ال جميوول قوود  وودال عدووكل معادوور يوون نسووث فالقووا  

كالتوووداقا  ، الوووووان .. عاووودما كوووان قعووول ال جميووول سوووععا يووون محدوديوووة  خج مافيوووة واسووواة
فالقا  تاحعو أو ح وج فول وو فون النوال، موا أود قولوو هوو أن ييويولوجيوا الوجوو والجسود 
فموما لها وقاها اإلج مافن دون ريب، ويون سوسويولوجيا الجسود نحون ن حود  فون الجسود 

فووووادو خن ووووان المنظومووووة العيولوووووجن وال يويولوووووجن ك افوووول اج مووووافن ياموووول  فلووووج خن ووووان وا 
المج ماية . ولال أن الحدي  فن قوايا موا عاود الحداثوة الم ال وة عاه ماموا  فلو  اج مواع 
الجسوود يووو رنا خلووج أن نلووث موووووع الجوونل الثالوو  موون عوواب الجندريووة، يهووو موووووع عوودأ 

نو سوونجد يكسوور ال اعوهووا  السوسوويولوجية لي وور  ن سووو مووادو جديوودو للعحوو  وال  سووير، ووووم
ووا ل هوو  الظوواهرو، عمانووج أن جمافووة الدووواك  أن الجسوود ي موقووع موقووع التوودارو لوويا  لنووا يجه
جنسوويا ي اووكون موون الجسوود من ل ووا لهوو  لل اعيوور فوون كوا هوو  و هويووا ه  كث ووب األكن ولووعل 

                                                 

، 1مودر، روايود للندور وال وويوع،  داييد لوعر ون ، سيسولوجيا الجسد،  رجمة فياد اعالل وادريل المح (1)
 .16و15، ع  2014
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ال ر  واالف ناك عاألظاير والرمو  وايرها من المظاهر الجسدانية األارل ، هوكا مون جهوة 
نيووة هوو  يحووددون فالقووا ه  االج مافيووة عنوواكا فلووج الجسوود ي جوود هوواالك يكونووون وموون جهووة ثا

جمافوا  و يندو ون فالقووا  موع موون هو  عون ل مواتوو ا  أجسواده  ، خكن الجسوود هنوا هووو 
ال افووول والمحووودد للاالقوووا  االج مافيوووة ،  ماموووا كموووا فنووود جمافوووة فعووودو الدوووي ان اللوووكين 

ه  يينح وون الرسوو  فليهوا فون  ريوا ال وا و ي اكون مون أجسواده  لوحوة  اعيريوة فون هويوا 
والودوو ر ييوتوومون يوون المج مووع عوتوومة  جالهوو  ايوور مراوووب يوويه  اج مافيووا  مامووا كمووا 
الدووواك ، أو الهيعيووو اللووكين ظهووروا يوون أمريكووا سوو ينيا  ال وورن الماووون، وهووو األموور الووكر 

هوو المحودد الح ي ون ينأل عه  الج  كوين نسيث من الاالقا  االج مافية يكون ييها الجسود 
لل اوول االج مووافن ن وهنووا ي وووس جليووا قوووو سوسوويولوجيا الجسوود يوون ال حليوول الجسوودانن. خن 
كل هك  األمثلة ال ن قدم ها هن  أكيد سوسويولوجن فلوج أهميوة مووووع الجسود يون  حديود 
الاالقووووا  االج مافيووووة وهويووووة الجمافووووة، يالووووكا  ال افلووووة يوووون المج مووووع هوووون رو  وجسوووود 

ك ال يمكووون   سوووير الظوووواهر االج مافيوووة دون االل  وووا  الوووج موووا يمكووون أن يلاعوووو م كووواملين خ
الجسد من دور حاس  ين تيااة أنما  ال ال االج مافن، كموا أن الجسود فلوج حود  اعيور 
فوووال  االج مووواع ال رنسووون عييووور عورديوووو هوووو  دوووينك لوووكوا ال ع وووة دون أدنوووج دووو  ن وهوووو 

ج مافية مون االلوو ناعور فون ث ايوة و ما  ودا  الهاعي ول الجسدانن، يللجسد اس اماال  ا
الدريحة أو ال ع ة ال ن نن من خليها، والجسد أيوا هو ين سوسيولوجيا األدوكال فنود فوال  
االج موواع األلمووانن جوووورن ويموول فعووارو فووون مظهوور موون مظووواهر الح ي ووة االج مافيووة ي ووون 

وسويولوجن .. ويع وج دراس و فن المووة جال ويمل الجسد والدكل يون واجهوة ال حليول الس
العح  السوسيولوجن ين موووع الجسد قا ما لحد اليوو  ولو  يك مول عاود ، ي موثال  الجسود 
العووودا ن والحوووداثن والموووا عاووود حوووداثن، واناكاسوووا ها فلوووج تووونع الواقاوووة ال اريايوووة والح ي وووة 

نون االج مافية ال  وال مجاال اتعا للدراسة وال ن يب ين مجوال فلو  اج مواع الجسود، عول خن
أكواد أجوو  أن موووووع الجسود سووي رض ن سوو فلوج الدارسووين يون دوو ج المجواال  االنسووانية 

 ليل ي   للورورو الالمية عل أعاد من كل  ، للورورو السياسية ككل  ن
هووكا الجسوود المووادر، المحوودد كك لووة ،والماووروع عيولوجيووا وفوووويام هووو من ووون اج مووافن ، 

ياووع  الدوواع  كو الجسوود  لوحوود ... يووال رد  عمانووج أنووو لوويل مجوورد كيووان عيولوووجن  وال
ياعوور فوون ن سووو عواسوو ة الجسوود وككوورام ا  انثووج فلووج سووعيل المثالرولكنووو يوون ن وول الوقوو  
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ياعوور فوون ن سووو ويووا ادوو را ا  اج مافيووة  حوودد حركووة و  افوول ال رد/الجسوود اف مووادام فلووج 
.الخر  ال كووووووووووين وال لووووووووووين الجسووووووووودر  ككر/انثج/ ويل/قتير/اسود/أعيض/دووووووووواب/فجوو..

 يالجسوود لوو  يسووعا لووو ان وجوود مجووردام موون النظووا  الث وواين يوون اللحظووة ال وون افلوون ييووو فوون 
وألنووو كووان دا مووام  ن سووو انووو ما لووع فوون الحيوانووا  ، ي وود  كووان دا مووا مر ع ووا عال يووة ث اييووة

مر ع وووام عث ايوووة ،كوووان الموقوووع وال اامووول موووع الجسووود م نوفوووام جووودام كموووا ال نووووع الث ووواين وموووّر 
 (1)ر من المواقع الم غيرو فعر ال اريخ والما ل ة عحسب المكانعالكثي

وفلووووج موووودل هووووكا ال نوووووع  ااملوووو  المج ماووووا  مووووع الجسوووود عأدووووكال م مووووايوو يوووو     مجيوووود  
،وفعاد ووو وا اوواك  نموكجووام افلووج للجمووال، أو تووورو فوون االلووو، كمووا  موو  اهان ووو واسوو غاللو 

سوولاة وال والوو  هووك  اكثوور التووور ان دووارام و اكيعووو ويوون الغالووب اسوو اد  كووأداو  ان ووان أو ك
 وقعوالم مع دنك قليل من ال ويين وال غليع االق تادر.

 
 
 
 

 المبحث الثالث
 نظرة الكنيسة الى الجسد

 وجوود قنافووة من دوورو عووأن الكنيسووة لوو    وودر ك ايووة قيمووة الجسوود، ال عوول كهعوو  وموون 
دوكل كعيور عداودام مهموام موون اوالل  ارياهوار اعاود مون كلوو  الوج اح  وار الجسود وكانو    مووع ع

كيووان االنسووان وهووو الجوونل والكنيسووة م همووة عانهووا  ا عوور الجسوود المكووان الم ووول للا ي ووة 
و  ه  عانها اكثر  من افداد الممنوفا  كما انها  و ه  ايووام عانهوا اهملو  ال يموة االيجاعيوة 

 للكو ودورها المه  ين عناك االنسان.
حة ياووالل فدوورين قرنووا لوو  يكوون الجوونل كوول هووك  اال هامووا  ييهووا دوونك موون التوو

 عالنسعة للمسيحيين سول ثمرو ممنوفة ال يمكن اس هالكها اال من اجل االنجاب.
                                                 

 ، متدر االن رن 10/1/2015ر الحوارالم مدن1فعد الاويو احرعيل ،سوسيولوجيا الجسد و (1)
http://www.m.ahewar.org 
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قد ال نرل هكا ين االنجيل الم دل ،ولكن الكنيسوة كماسسوة رعموا كانو  المسواولة 
فنوودما اا رقوو   االيمهووا وااالقيا هووا فناتوور موون الووديانا  ال ديمووة او موون اووالل االاووالا 

 . (1)1985العرجواوية كما ي ول مال و ك اب  الثمرو المنوفة الكر ظهر ين يرنسا سنة 
 والساال المه  ين هكا العح  هو كيع نظر  الكنيسة  الج الجسد...

لووووكا يوووولن الواهوووودين . (2)الجسوووود مووووا هووووو اال سوووواحة ماركووووة الهو يووووة عووووين ال ووووويلة والركيلووووة
نمووو  الجسووود الا ا ووودر عن ووواك قووودر االمكوووان، الح ي يوووين اكلووووا اجسووواده  عغيوووة الاوووي  فلوووج 

 .ر3ويالجسد سجن دنيور للرو  ملنك عالا ي ة وهو جسد ال قيمة لو وينعغن ال الن فنو

   اال كار الكتابية عن الجسد  ي المسيحية: -
الجسووود يووون الاهووود ال ووودي : خنسوووان الاهووود ال ووودي  ال ياووورع الماارووووة عوووين الجسووود 

أحووب مسوواكن  يووا رب ال وووا   دوو اا و ووكوب ن سوون خلووج  مووا»ي ووول:  84والوورو . والمومووور 
يالراعوووة يووون رايوووة اهلل يووون الجسووود  ج ووواو مجمووول الك ووواب الم ووودل. عاوووض «. ديوووار الووورب

 األمثلة:
يوادرف حونو وسوي و  األايور »أيوب ي حد  فن ال يامة فلج أنها قياموة اإلنسوان عمجملوو:  -

 ر.26، 19وأر « هلل ين جسدرفلج ال راب. وعاد أن يكون جلدر قد  موفا أفاين ا
 33س رارون « أرنن وجه »موسج ي لب خلج اهلل:  -
وييليووووب ي ووووول ليسوووووع: أرنا ا ب ويسوووووع يجيعووووو عالكلمووووا  فينهووووا: موووون رآنوووون ي وووود رأل  -

 10: 14ا ب انجيل يوحنا 
هووكا يانوون أنووو عالنسووعة ل يليووب ولنووا أيوووام لوويل هنووا  وسوويلة أاوورل لرايووة ا ب سووول رايووة 

سو. ولكن عالنسعة لنا يسوع اا  ج، حجوب فون فيوننوا، فيوون الجسود. موا مون أحود يسوع ن 
يس  يع أن يل  ن عو يومام فلوج خحودل م وارا ال ورا. فلينوا خكن أن نجودد نظر نوا لكون نورا  

                                                 

 ،متدر االن رن ،2019رامن اليال اليسوفنواالبرالجسد عين ال مجيد وفد  ال  دير، (1) 
 http://markaz.marantoniosalkabir.com 

جوووون روب، اولي ووورن.  .هووواريل ، ووواريخ الجسووود  اورعوووا مووون الاتووور الحجووورر ال ووودي  الوووج المسووو  عل ، (2) 
 .344،ع2018عيرو  - رجمة جمال درع، لعنان

 .467المتدر ن سو، ع(3) 
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حي  يعدو أنو اير موجود، عينما ي ول لنا عأنو حاور ييها: ين كول خنسوان وعدوكل اواع 
ي وورامأ أر يوون الجسوود الم ووأل . حوووور اهلل يوون اإلنسووان  يوون اإلنسووان الوووايع، يوون األكثوور

ر الوكر، عسوعب Blaise Pascalالمريض يجالنا ن كر ين مو  الم كور ال رنسون عاسوكال و
آرا وووو الالهو يوووة ريوووو  المناولوووة لوووو لووودل اق راعوووو مووون الموووو . ي لوووب أن يوووووع عجانعوووو 

عسعب فود  اسو  اف و : »مريض ي ير ويكون لو ن ل الاالن الكر ياوع عو عاسكال قا الم 
يوون «. المدوواركة واال حووادر عجسوود المسوويس، يلنووو فلووج األقوول ي حوود مووع أحوود أفوووا و الم ووأل 

الح ي ة نلمول هنوا المانوج المسويحن المرهوع لمانوج الجسود الم وأل ، وموا هوو جسود المسويس 
 السرر. 

يوووون  تووووورا نا فوووون اإلنسووووان نوووووع عسووووهولة كعيوووورو ردود ال اوووول والتووووالو فلووووج 
وموو « عوأن اهلل يواحع ال لووب والكلوج»الا لن، عينموا خنسوان الك واب الم ودل ي وول التايد 

 ر.10، 7
دا مووام يوون الك وواب الم وودل، يدسوو امل الجسوود العدوورر ع وورا ما ل ووة لل حوود  فوون 
اهلل. ي حوود  لنووا فوون كراع اهلل الووكر يح ووا المووهثر، وفوون تووو و الووكر ينووادر وياووور، وفوون 

   اف و فلج المغ رو.قلعو لكن ي ول حعو، وحنانو واس
دون دووو  ال حووود  فووون اهلل عهوووك  ال ري وووة، يدوووكل ا ووور الوقووووع يووون  دوووعيو اهلل 
عاإلنسووان، أن نتوونع موون اهلل فلووج تووور نا.... ولكوون هوول يمكوون لإلنسووان ال حوود  فوون اهلل 

 ع ري ة أارل اير الكلما  اإلنسانية، وان القام من اعر و كلنسان؟
يأاووك هووك  التووور عحريي هووا وال فلووج أنهووا  ولكوون يوون الح ي ووة كا ووب اإلنجيوول لوو 

 الواقع. حدثين يووحان لنا هك  الناحية:
للحمايووة موون الوقوووع عهووكا النوووع موون ال دووعيو، يمنووع الاهوود ال وودي  كوول تووور فوون اهلل، كوول  -

ال » تور حسن فن اهلل يحاول أن يا ون هلل هي وة جسود خنسوانن. والوتوايا   وول لنوا: 
دوونك ممووا يوون السووماك موون يوووا، وال ممووا يوون األرض موون  توونع لوو  منحو ووام وال تووورو 

ر. يالهوودع يوون النهايووة هووو 4، 20واوور « أسوو ل، وال ممووا يوون الميووا  موون  حوو  األرض
 حماية  االن اهلل، ايري و الم ل ة عالنسعة لإلنسانأ خنو ا ار يحد كا و.

 للاوووال . الحووود  الثوووانن، ال ري وووة ال ووون ياعووور فنهوووا الك ووواب الم ووودل فووون كي يوووة الوووا اهلل -
االيام لألسا ير ال ديمة حي  ا لهة  الوا عوالوالدو ومون موادو مسوع ة الوجوود، عينموا خلوو 
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الك وواب الم وودل لوويل عمنجووبأ خنووو الاووالا، اارجووام فوون كوول جوونل. لوو  يولوود اإلنسووان: 
 داعو هو داب مد عنج.

فمليووة الالووا كمووا ي وودمها لنووا سوو ر ال كوووين   ووول لنووا أموورام آاوور: جسوود اإلنسووان 
هكا الجسود الما و  ككول موا  –الكونن  -وهكا يعين لنا أتلنا ال راعن -الكر ارن من ال ين

هو حن ي ميو عما يلن: المالووا الوحيود الوكر قيول ييوو أنوو مالووا فلوج توورو اهلل كمثالوو 
ممووا يدووير خلووج وجووود دفوووو، ورسووالة: لوو  يالووا اهلل خنسووانام مح  ووام، عوول خنسووان يجووب  ح ي ووو، 

لداتووية كمووا ي ووول لنووا سوو ر الحكمووة. خنسووان اووالها، مثوول اهلل ن سووو، ولكوون مسوول  لحكم ووو ا
قعوول كوول دوونك اووالها لكا ووو. خنسووان يعلووغ كروو خنسوواني و يوون يسوووع. يلوويل آد  هووو اإلنسووان 
الكامل. ياإلنسوان الكامول. آد ، ي وول عوولل الرسوول، لويل سوول ظول موا سويأ ن. ياإلنسوان 

يسووميو عووولل آد  الجديوود: يسوووع المسوويس. وآعوواك الكنيسووة الكاموول، اإلنسووان المدح هووا، هووو مووا 
اليونووان ي ولوووون عاتوووع الم ارنوووة عووين آد  ويسووووع: فنوودما الوووا اهلل اإلنسووان كوووان ي كووور 

 عالمسيس، فلج أنو اإل ما  الناجس للعدك الكر يدكلو آد .
يوون  الجسوود يوون الاهوود الجديوود: الاهوود الجديوود يسووافدنا فلووج  جديوود موقووع الجسوود اإلنسووانن -

الك اب الم دل وكرام و. أقول عداية أن اح  ار أو اودراك الجسد الكر كان موجوودام لودل 
المسوويحيين أموور اريووب جوودام، عمووا أنووو ال وجووود لوودين آاوور يا وون للجسوود األهميووة ال وون 
يا يها اإليمان المسيحن، عما أنو ال يك  ن عال ول عأن جسدنا مالوا مون قعول اهلل، عول 

يوون أاووك جسوودنا كمووا هووو، عوووا و، وعمحدودي ووو، وعهدادوو و، وعمو ووو. أن اهلل لوو  ي ووردد 
 أاك  ال لي ركو لن سو 

 .ر1)ولن ل اإلنسانر عل لكن يرياو
و جلوج هوكا -سار ال كر الكنسن ال اح  ار للجسد، ي د وق   الكنيسوة منوك العودك 

ي ود  وق و  هوكا الموقوع. -عنوع ااع فند ال ديل خيرينواول اسو ع ليوون يون ال ورن الثوانن
 تودل خيرينوواول يون ك اعووو وود الهر  ووا  لعدفوة الغنوتووية او الِاريوان وكانوو    وول عووأن 
الجسوود سوونك ومووو ن الظووال . كمووا  توود  الكنيسووة ييمووا عاوود للمانويووة ال وون فلموو  ثنا يووة 

                                                 

 .11/2/2019فماد اميد، مانج الجسد اإلنسانن، متدر االن رن ،(1) 
 http://alkalimeh.com/index.php/tarbawi/848-11225987 
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الجسد والرو  من حي  ان االول سنك والثانن تالس. ل    ارع الكنيسة الوج هوكا ال توا  
وقوووود  bogomilsع يوووو  الكنيسووووة دوووديدو ال ك يوووور لعدفوووة العواوميوووول عوووين الجسوووود والووون ل. و 

يوووون يرنسووووا وكانوووو  ها ووووان  catharesظهوووور  يوووون دوووورقن اورعووووا وااووووك  فنهووووا عدفووووة الووووو 
 العدف ان  ح  ران الجسد. وانعا  هكا ال يار الاايض قيمة الجسد ح ج اح  ار  ين روسيا.

كول عدفوة كانو   عويس  وندأ ين كل هك  العدع نوف ان ي ناقض ظاهرهما وهوو ان
النسو  الكامول او ال سوا الكامول. الح ي وة ان الغلوو يون ال دوديد وكوكل  االسو ه ار يجماهموا 
فنتوووور واحوووود وهووووو ان الجسوووود لوووويل عدوووونك. يلكونهووووا كووووكل   هملووووو ع ا يووووو الكاموووول او 

 عاس امالو عال حدود.
و لكونووو ايوور ان الكنيسووة قعلوو  الرهعانيووة ال وون يالووو ييهووا االنسووان جسوود  وال يلغيوو

يريووود ان يسووو عا الملكوووو  ا  ووون  حيووو  ال يووجوووون وال ي ووجوووون . والراهوووب ال يووورل ن سوووو 
اقوودل موون الم ووووجين. يلهووكا هعووة ولووكا  هعووة. وفلووج كوول منهمووا الا ووة. هنووا  ف ووة رهعانيووة 
عمحاولوووووة ال ا ووووون السووووو امال الجووووونل ويووووون الوووووووان ف وووووة ووجيوووووة عمراي وووووة امووووورأو واحووووودو 

كلوو  مووع محاولووة فوود  االسوو غراا يوون الدووهوو ورايووة الموورأو فلووج واالسوو ا اع فموون فووداها و 
انهوووا كيوووان كامووول قوووادر فلوووج كووول المواهوووب الروحيوووة وفلوووج كموووال ال  وووديل وووومن الحيووواو 

 الووجية الم دسة.
والكنيسووة  ريووع موون دووأن الجسوود لكونووو دووركة يوون الاعووادو. انووو ين تووب او يسووجد 

دا  عكوول حواسووو: يا ووج مسووحة المروووج وينحنوون امووا  االي ونووة وي علهووا. يدوو ر  يوون الاعووا
عالويوو . يأكوول الانووب المعوووار  يوون فيوود ال جلوون يووون الكنيسووة االرثوككسووية. ي نوواول العووويض 
المعووووار  يوووون الكنيسووووة يوووون ال تووووس. يدوووو  العاووووور. يسوووو مع الووووج األلحووووان ولوووويل ي وووو  الووووج 
و الكلموا . ويوون عاووض الكنوا ل يمووارل الوورقع الودينن يوون حووورو اهلل. يرسو  المووامن خدووار 

التووليب فلووج جسوود  ويعووار  الكوواهن عاإلدووارو ن سووها المووامنين. كوول كلوو  للداللووة فلووج ان 
 .ر1والجسد يتعس لغة ين الكنيسة كما سيتعس لغة عين الرجل والمرأو ين الحياو الاا لية

                                                 

 الجسد، متدر االن رن . -جورن اوروالم رانر،الراية المسيحية (1)
.https://ar-ar.facebook.com-19\11\2015 
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الجسد     ولي يو داا ريام ين ن ا  ما ل ة وعواألاع مون اوالل  وتو ا  حوول 
 .(1) ول للجسدال هارو وال  هير، ار  نظي   

ان العي ووة ال وون ولوود  ييهووا المسوويحية ويوور  مكونووا  اريويووة ل هوو  الجسوود. منهووا، 
ي ود  و  يهو  الجسود مون حيو   -ان النظرو السا دو فن الجسد ين اليهودية كان  نظرو ماديوة

وكان عدكل فوا  مارووام للمورض والموو  كليوام. -اللح  والد  وال جرعة الاادية والم اة واالل 
كان يمثل جسد  او جسدها. ويون ن ول  -المرك-ية اارل ، كلن الجسد يمثل الهويةمن ناح

الوق ، عاض ال وا ع اليهودية مثول ال ريسويين اف  ودوا عوأن االجسواد المامنوة سووع  دعاو  
-ين نهاية الكون ل حيا ثانيةم. ي د    يه  هكا العا  فموموام فلوج انوو انعاوا  الموادر ن سوو

 .ر2ومن ال حلل والنسيانمما ين ك هوية المو ج 
ان جسووووود المسووووويحيين كوووووان محكوموووووام عأجسووووواد ااووووورل ن يووووووة، التوووووالحة منهوووووا 
وال الحة. قامو  المسويحية فلوج ال نواقض الجسودر إللوو موحود، حيو  جماو  الم ناقووا  
ماووام يوون ا حوواد رعووانن. كمووا فدريوو  المسوويحية وحوودد  موون اووالل اجسوواد م دسووة وافجاويووة 

جساد الاادر. النمووكن،  عاوام، كوان جسود السويد المسويس، الجسود  حد  ال عياة الامي ة لأل
المثووالن، وهووو ي موواهج يوون الجغراييووا الكونيووة، مووع االرض يوون مركووو الالي ووة. كمووا َجَسوور  
االجساد الم دسة الهوو عين فاموة النوال والسويد المسويس، مموا مكنهوا مون لاوب دور الوسوي  

 .ر3و مع نوع من السل ة اول ها لل يا  عالماجوا
جاول مون -اال ار الدكلن للا ي ة ين المسيحية الا سجنام روحيام دديد ال ا يد

 .(4)الجسد ساحة ماركة لل نايل الدا   عين الم دل واالث 
 و   وثيوا الماواوع حوول الا ي وة  الن الا ي وة هون  دوويو للجسود  عدوكل جيود 

 .ر1وان ي ومون عو  ين كراسا  ال وعة، وهن فعارو فن ك يعا   وجو الرهعان لما يجب

                                                 

جووون روب، اولي وورن.  . هوواريل ، وواريخ الجسوود  اورعووا موون الاتوور الحجوورر ال وودي  الووج المسوو  عل  ،  (1)
 .277 رجمة جمال درع ،متدر ساعا، ع 

 .328ر ن سو، ع المتد(2) 
جووون روب، اولي وورن.  . هوواريل ، وواريخ الجسوود  اورعووا موون الاتوور الحجوورر ال وودي  الووج المسوو  عل  ،  (3)

 .337ع  رجمة جمال درع ،متدر ساعا، ،
 .342المتدر ن سو، ع(4) 
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ل المووا كووان االن  وواع موون الجسوود هووو ام ووداد للا يوودو المسوويحية ولكوون ندظوور الووج 
الجسد ، عدكل م وايد عاف عوار  جهواوام منح وام وال قيموة لوو، حيو  الهودع الوحيود منوو هوو ان 
يكوووون راياوووة ماق وووو للووورو ، عوووالنظر لهوووكا، يووولن االجسووواد عحاجوووة للووووع  مووون الووورو ، كيموووا 

راكا  الركيلووة او فلووج االقوول يوو    نظيمهووا اووالل دورو الحيوواو. امووا عالنسووعة لرجوول  نحسوور ااوو
الوودين العرو سوو ان ن ولووي  دووارلو  الووكر ك ووب يوون نهايووة ال وورن السوواعع فدوور لوو  يكوون الجسوود 

 .ر2ومجرد وفاك الرو  عل هو فدوها الكر ل الما كان فلج تراع دا   ماها
يوي يا وود الجسود ، سووع  جود  ري هوا الوج الواقع ان الحرب ال ن افلن ها المي اي

السولو  ال الوون يوون الممارسوا  التووارمة والم  ريووة للكنيسوة يكوول مووا ي الوا عالجسوود توونع 
يوون اانووة االدووياك المسوو  وو والمالووة عالحيوواك. ومووواواو مووع كلوو  حوو  ال ساوسووة  النووال فلووج 

 جووا  اجسوواده   حيوواو الدوو ع وال نسوو  واالكثووار موون التووو  وعووالغوا يوون  حسيسووه  عالووكنب
ال ن عأقتا ها ي   يسو  يع الم اعود ان يعلوغ  موا  ال جلون ويوومن لروحوو الاوالع. يدوير  
جا  ال فون ين هكا اال ار الج ان:  ريوا ال ودرن الروحون يمور ع هور و اوكيب الجسود... 
امووا المثووال االفلووج ار ال ووديل، يوولن قداسوو و  ثعوو  فنوودما يوووحن عجسوود . ان رجووال الوودين 

وسوو ج  عنوووا نهجووام للحيوواو المسوويحية ، حيوو  ي ووول ال ووديل عووولل  الووكين هوو  يوون ال وورون ال
الجسد ال يس  ياون ان يرووا اهلل  من ثموة عورو  توورو الجسود الووايع المولود للا ايوا 
والم وا ئ ماها وفدو االنسان االفظ  ألنو ي ناوع مع ما يجالوو دوريكام ل عياوة اهلل وهويكالم 

 .(3)للرو  ال دل
دا مووام هووكا ال ووأرجس عووين الجسوود/الا ي ة والرو /ال هوور عووين المسوويحيين  اكن نجوود

وقد اا ل   الك اعوا  و أرجحو  كوكل  عوين ال  عوين يوال كر الرهعوانن يا عور الوووان وعال والن 

                                                                                                                         

 .354المتدر ن سو، ع(1) 
 .419المتدر ن سو، ع  (2)
و تورا   ، ،مندورا  الومن، م عاة النجا  الجديدو هدا  الالور ،الجسد عين الدرا والغرب نماكن  (3)

  .53، ع2004دار العيواك، 
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الجوونل الموور ع  عووو هووو ال وودنن لمسوو ول الجسوود المووادر ويا عوور الع وليووة  سووامن الووج مسوو ول 
 .(1)المال كة

الجسوود م دسووام يوون المسوويحية موون اووالل يكوورو ال جسوود واال حوواد، وعالم اعوول يا عوور 
يالجسوود هووو الهيكوول الووكر ا اووك  الوورب لكوون يحوول عووين ال ووو وموون ي سوود  هووو ي سوود  هار ووو 
وقداسووو و، يعحسوووب  اعيووور ال وووديل ايرينووواول والجسووود فالموووة االنسوووان وظهوووور ر عمانوووج ان 

يووووة ، ال وووون ن اهووووا اهلل يوووون الجسوووود هووووو هيكوووول المووووادر   الووووكر يحووووور  نسوووومة الحيوووواو االله
 .ر2و 7االنسان س رال كوين

امووا فنوود الرهعووان والم نسووكين يهنووا  درجووة موون ال ووواون عووين الجانعيين...كلوو  خنف 
يانوون الموونهث النُّسووكن يوون الحيوواو والووكر ي ووومن “ ascetical lifeالحيوواو النُّسووكية ” اعيوور 

ال افوووة، ال لموووكو، خلوووخ. ويوووون  ووووع  الووونفْ ل يووون األكووول، السوووهر، التوووم ، فووود  الرفاحوووة،
 - ودريب ”الوكر يانون “ النُّْسو ”المتادر الرفهعانية األولج،   ماثل الحياو الرفهعانية كثيرما مع 

ويدسووو اد  هوووكا المدتووو لس يووون النتووووع ا عا يوووة للداللوووة فلوووج “  مووورين، خلوووخ.. -مدمارسوووة 
أر هواالك الوكين  ركووا الاوال  “ ندسفوا ”ان الحياو الرفهعانية والنُّْسكية ومدمارس ها ، ويددفج الرُّهع

وفادووووا يووون ف وووة وع وليوووة وحيووواو ي ووور واهووودو ، وقووود كانووو  هوووك  الكلموووة  دسووو اد  يووون األدب 
والراهوب عحسوب “ اإلنسان الكر ي دّرب أو يدمواِرل خحودل ال نوون”اليونانن فادوم لإلدارو خلج 

 دراعوون يدجاهوود ليعلدووغ رد عووة وحالووة كا  الووكر يوون جسوود  ال” اريووع ال ووديل يوحنفووا الوودفرجن هووو 
وا ويدالحوظ حواسوو فلوج  الكيانا  اير الِجسدانية، الراهب هو كا  الكر يوع   عيا وو  مامم

“. الدوا ... الراهب هوو ن ول حوينوة مدوغولة يون نومهوا وي ظ هوا عغيور ان  واع عوِكْكر الموو 
فعفور فنهوا أنعوا وكريوا حينموا وهكا ال اريع يدرد د عوووو  تودل أيكوار النَُّسوا  األواِ ول، كموا 

قووال أنف الراهووب هووو الووكر يغِتووب ن سووو يوون كووّل دوونك، وهكووكا يدمكننووا أن نوورل كيووع كووان 
للنُّْسووو  دورما أساسووويما وجوهريموووا يووون الحيووواو الرفهعانيوووة. وكانووو  أ اووواب الجسووود و جهادا وووو هووون 

افوِ  “: ”األقووال”الثمن الكر يدياو الراهب ألجل نوال ف ايوا الورو  ال ودل، ولوكل   دوووس 
                                                 

حنووووووين فعوووووود المسوووووويس، موووووون ظووووووال  االرثدوكسووووووية الووووووج نووووووور المسوووووويس، سلسوووووولة اعحووووووا  فوووووون العوووووودع (1) 
 .30و29،ع2009،ال اهرو،متر،3عدفة الرهعنة،  -1االرثدوكسية،

، 2009ال نوووير لل عافووة والندوور، عيوورو  ،لعنووان،حعيووب دووارونن، يكوورو الجسوو  يوون ال لسوو ة الوجوديووة،  (2)
 180ع
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ا ك روحم يهك  األ ااب هن وسا ل نوال ال ويلة، أو عاألحرل هون وسويلة للعلوول خلوج “ دمما واد
هوودع الرهعنووة، ألنهووا  دن وون ال لووب والووكهن و جووِكب الِنامووة اإللهيووة.  لكوون الحيوواو النُّسووكية لوو  

الونفْ ل وسوايها  كدن ق  هديما ين كا ها، يالنُّْس  ععسوا ة هوو مدسواهمة مون الجسود يون جهواد 
ك كووان  لعلووول ااي هووا وهووديها، كمووا دوورحو ال ووديل خيسوويكرول ال رموون ،يوون خحوودل رسووا لو، وا 
ووووا  عاووووض الرُّهعووووان ي اووووكون موووون النُّْسوووو  هووووديما يوووون كا ووووو، كووووان األدب النُّْسووووكن يدحووووك ره  دومم

ا أنف قيمة النُّْس  نسعية ي   ، وفلج سعيل المثال، فندما وجد األنعا ثيوا  دورول أحود مدوِوحم
وا يون قالي و ، ”األاوو ي  اار ين المجمع عأتوامو الدوديدو قوال لوو:  ايور لو  أن  أكدول لحمم

ل ووود كوووان النُّْسووو   رعيوووة جسووودية سووولعية،  هوووِدع خلوووج “. مووون أن    ووواار هكوووكا وسووو  األاووووو
فووداد  لل يامووة، وكووان الرُّهعووان يدامنووون أنووو  ع وودر ”خوووااع الجسوود ال اسوود عالا يووة و ن ي ووو وا 

ومن الناحية األاورل، أكفود ال وديل عاسويليول أنف “. يوادع الجسد، ع در ما  وهر النفْ ل ما
الف لوون  سوو  يع الوونفْ ل أن  داوواِين  الرفاهووب يجووب أن يحوو  ظ عجسوود  يوون حالووة تووحية جيوودو وا 

 .(1)اإللهن

 المبحث الرابع
 نظرة الراهب الى الجسد

ه ما  عالجسود فلوج مودل ف وود  ويلوة فلج الرا  من المحاوال  الكثيرو إلفادو اال
من ال اريخ المسيحن خال ان ال كرو الر يسة ال ا لة عأن الجسود يوانن والورو  عاقيوة خنموا  جاول 

 من الميوان ين أية ممارسة داا رية  مثل ود الجسد.
وألن الرهعان والراهعا  هو  عدور ي محوون الوج علوول افلوج درجوا  التو اك والن واك 

ان يا  وا مون ووغ  حاجوا  الجسود الوج اقتوج حود ممكون. رعموا الن  الممكنة كان فليه 
كل  يا ن الرو  ال رتة لكن   دعو عما سو كون فليوو يون فوال  الملكوو  االفلوج حيو  ال 

 ي رض الجسد اية وتاية.

                                                 

أثناسوووووووووويول يهموووووووووون جووووووووووورنوال معر، الحيوووووووووواو النسووووووووووكية كوسوووووووووويلة لل رعيووووووووووة الرهعانيووووووووووة، متوووووووووودر (1) 
 .21/1/2019االن رن ،

 https://st-takla.org. 
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وألنوو ال يمكون للراهوب او الراهعوة ال الون فوون جسود  ياليوام يانوو يرّوووو او ي الووج 
مجاهرو عالنكور الدا مة  نعس  الراهعة فلج االرض سواكعة حيا هوا فنو رمويام. ي ن مراسي  ال

فلج مثال مري  المجدلية ال ن سكع  ال يوب فلوج قودمن المسويس. هوكا االنعسوا  هوو داللوة  
 االمحاك واالس سال  ال ا  هلل والمو  فن الاال .

انثروعولوجيوووووام يمكووووون ان يكوووووون هوووووكا االنعسوووووا  هوووووو رموووووو للموووووو  كا وووووو يالراهعوووووة 
 و  ر  حيا هوا السوواع ة كلهوار انهوا عووالمو    الوج فون جسوودها السواعا، الجسود الاووادر  موو 

ملووونك عالراعوووا  واك  ووونهض يلنهوووا  ولووود مووون جديووودوي و  جسووودها الجديووود مووون الموووو ر جسووود 
منكور للمسيس والكنيسة، جسود جديود فليوو واجعوا  جديودو  ا وض اح ياجا وو الوج ادنوج حود 

للاعووادو والادمووة، انووو خينوواك رمووور للجسوود االج مووافن  و سوو اد  امكانيا ووو الووج اقتووج حوود
لتالس الجسد الدينن.  عدو ال افدو الر يسوية يون هوكا المجوال هون ال الون فون الجسود وفون 

 -اح ياجا و وراعا و الدنيوية. ويظهر هكا االمر واوحام ين النكور الرهعانية وهن:
ر ملكيووة لهووكا يهووو يووووع كوول مووا ال  وور: اك ينووكر الراهووب ال  وور ال ياووود ي عوول ان ي  نوون ا -1

يمل  قعل داولو الدير او يهعو للدير. هوكا الامول ي جواوو الجانوب الموادر لالق نواك الوج 
جانب االكثر اهمية ال الع من راعا  الجسد ين الحتول فلوج م  نيوا  مريحوة او 
كع  لدهوو ال مل  ألنها  جكب الراهب او الراهعة من اوالل الجسود الوج االرض الودنيا 
و ث وول الوورو  ي مناهووا موون االن ووالا  نحووو ايوواا سووماوية، يالراهووب كوورل جسوود  الجديوود 
وروحو الجديدو للتالو وادمة ايراد المج مع عمجانية، يال ي الا عوار دونك ااور لكون 

 ال يكون لديو هّ  اير التالو والا اك المجانن.
فن وال عياوون وييووو ي  ووع النسوول راعووة موون الراهووب ان ي نوواول فوون ح ووو الدوور  -الا ووة:  -2

عالحيووواو. واكا كانووو  الا وووة هوووو الموقوووع الموووواد مووون الراعوووة الجنسوووية الجسووودية ومووون 
الراعة ال وية عاالس مرار  عالوجود من االل االعناك يان الراهب او الراهعة فنودما ينوكر 
الا ة يانو ي الج فن اقول دوايع الجسود ييكع هوا وح موام يتوارع راعا وو يياووع جسود  

درجووة مووا يمي ووو حاليووام او يمكوون ال ووول انووو يا وووو وينولووو موون مسوو ول ويوو مكن منووو وع
الحاك  الج مس ول المحكو . اما ال ناول فن النسل ، يانو يميو  مسو  عل جسود  عوقوع 
سلسلة اسو مرار  فون  ريوا االعنواك، ويعودو لون انوو ينهون المسويرو  االرووية للجسود يون 

السوووماوية للووورو  يي وقوووع الجسووود  الوقووو  الوووكر يكوووون قووود كووورل كووول امكانيا وووو للمسووويرو
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و سووو مر الووورو ، الن الراهوووب يا عووور الجووونل وعال وووالن الوووووان المووور ع  عوووو هوووو ال ووودنن 
 لمس ول الجسد المادر ويا عر الع ولية  سامن الج مس ول الرو .

ال افة ليس  قعوالم لألوامر ي  ، انها ايوام   ليول مون قيموة الجسود. ويعودو  -ال افة:  -3
ما ن حووود  فووون  افوووة اهلل، يالجسووود اروووون ث يووول يووور ع  عاح ياجوووا  هوووكا واووووحام فنووود

 دنيوية، ين حين ان  افة اهلل سماوية،  ح ان الج رو  ا ي ة ال  ر ع  عاح ياجا .
التو  واحد من االمثلة، هنا ال يه   الراهوب عاح ياجوا  الجسود اال ع ودر موا يسومس لوو 

اك الجسوووود مسوووو مرام  ليكووووون اداو عوووولداك الواجعووووا . ال اووووا  ال ياووووود سووووول محاولووووة إلع وووو
ادمة.. اداو  افة ل االي  اهلل وللكنيسوة والرهعوان االفلوج مر عوة.. العول ح وج لإلاووو.. 
ان من الم لوب ان يجال الراهب كا وو كالمكنسوة المووووفة لل نظيوع، مودريوام الوكا  

 افووة  مح سووعام ن سووو جوواهالم يوون ايكووار  واقوالووو ي حوول ييووو حكمووة الوورب  و سووهل فليووو ال
هكا ال يانن ان الجسد ال ياود لو وجود، وان ي حوول الوج اداو  امول ، تولن،  ك وب.. 

 ولكنو يتعس مأمورام من ال وو االفلج.. يتعس الجسد فعدام ال سيدام.

 الخاتمة:
ياد الجسد من اه  الموووفا  ال ن نال  اه موا  وفنايوة العواحثين والم كورين يون 

مج مووع الوكر فود د العواحثون الرمووو الناقول لث ايوة المج موع الووكر ا ونوة االايورو ، يهوو مورأو ال
ندأ ييو، ومن االل الوجود الجسدر و ور  التوور ال ون  كلو  فم وو المسوكو  فنوو وال وي  
ال وووون يحملهووووا و مييووووو  الم غيوووورا  ال وووون يموووور عهووووا ومكونا هووووا، و اوووواعير ، ورموووووو  كوووول هووووك  

اتوعس الجسود داللوة رمويوة وث اييوة ولوو المجواال  هون ال ون  ا يوو مانوج وقيموة، ومون هنوا 
مانوووووج عكووووول اوووووووافو االج مافيوووووة والث اييوووووة الما ل وووووة مووووون اوووووالل ممارسوووووا و و  وسوووووو، 
ومرجايا ووو، وث اي ووو ال وون  ندووأ ييووو، يهووو العنوواك الرمووور ومندووأ الاديوود موون ال تووورا  ال وون 

 .(1) ساج إلف ا و مانج ماتوتام ، يهو ن يجة عناك اج مافن وث اين

                                                 

ة  .د. مايوود يوواه  محسوون ،اثوور اللغووة يوون جسوو  االنسووان عحوو  يوون انثروعولوجيووة الجسوود، ، مجلووة كليوو (1) 
 2016يووون كوووانون االول ، 30جاماوووة عاعووول ، الاووودد -ال رعيوووة االساسوووية للالوووو  ال رعويوووة واالنسوووانية

 .513،ع
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وفاك لماواٍن اج مافيوة وث اييوة وحايظوة كعيورو لكينونوة االنسوان، ي ون م هوو  الجسد 
الرهعووووان يا عوووور الجسوووود مسوووو  ر للتووووراع ووووود النوفووووا  الجسوووودية لألكوووول والجوووونل والكسوووول 
وال عوواهن الن الوورو  رعانيووة والجسوود دنيووور ويوواٍن، يهووو سوواحة ماركووة عووين ال ووويلة والركيلووة. 

الوج ان الجسود ال عياون الغيور الموروض هوو كدونك  يهو يدوير حسوب الاوال  اميول دوركواي 
وعال الن يتعس جسد الراهب ماعورام للوظوا ع الدينيوة والدنيويوة عحيو  يظول اادموام  .ر1ومدنل

 .ر2ووسندام لو
وهككا نحن ال نرل ي   جسد ين مج مع وانما مج موع يون جسود، ار نورل مج موع 

ااتوام للجسود ندوأ وومن ث واي ه   رهعانن م كامل ين جسد  ،وعوكل  ي كوون للرهعوان م هوموام 
وحيووا ه  الروحيووة، ار يتووعس جسووده  منوو ث ث وواين  دووكّل فلووج ويووا قوووانين رهعانيووة  ال  وور، 

 الا ة، ال افة .
The social concept of the body of the monks 
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Abstract 

The body is not a reality, or a reality among the other realities 

of the universe, but our personal reality and our objective truth, 

which we are called to live every day, every hour, every moment. 

We may dispense with any other reality, apart from this fact that we 

are, because it is one of the most important symbols on which all 

civilizations are based, many of which have been associated with 

the strong presence of the dual spirit and body. If the spirit has been 

approached by virtue of morality, the spiritual world and the 

gospels, the body can hardly escape its place in the material world. 
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