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Dictionnaire des symboles

(األساطير ،األحالم ،األعراف ،اإليماءات ،األشكال ،الصور ،األلوان ،األعداد)

(باريس )1990
تأليف :جون شوفالييه & أالن قيربرانت
ترجمة :فيصل سعد

 1نشرت هذه المادة في مجلة "ألباب" ،العدد  ،6صيف  ،2015مؤسسة مؤمنون بال حدود للدراسات واألبحاث.
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للرموز اليوم مكانة جديدة ،إذ لم تعد ال ُم َخي ُ
َّلة محتقرة بوصفها «مجنونة البيت» .فقد رُ َّد إليها االعتبار
ً
أختا توأمًا للعقل باعتبارها ملهمة الكتشافات ولتط ّورات .وتعزى هذه المكانة في قدر كبير منها إلى استباقات
الخيال التي ّ
يؤكدها العلم يومًا فيومًا ،وإلى اآلثار الناجمة عن هيمنة الصورة في الوقت الراهن ،تلك التي
يسعى علماء االجتماع إلى معادلتها بالتأويالت الحديثة لألساطير القديمة ،وبنشأة أساطير جديدة ،ث ّم بالكشوف
التحليليّ .
إن الرموز اليو َم في صلب اهتمامات الباحثين .وهي قلب هذه الحياة المتخيّلة .إنّها
الجليّة لعلم النفس
ّ

محفزات العمل األكثر ّ
تكشف أسرار الالوعي وتقود إلى ّ
والالنهائي.
تخفيًا ،وتفتح العقل على المجهول
ّ

ويستعمل ّ
كل منّا الرموز في كالمه وحركاته وأحالمه آناء الليل وأطراف النهار سواء وعى بها أو لم
ً
سلوكا ما ،وتصمّم النجاح أو الفشل .ويه ّم تك ّون الرموز
يع .فهي تعيّن مالمح الرغبات وتشجّ ع عليها ،وتكيّف
وتنظيمها وتأويلها كثيرً ا من االختصاصات شأن تاريخ الحضارات واألديان واللسانيّات واألنثربولوجيا
الثقافيّة ونقد ّ
ّ
والطب .ويمكن أن نضيف إلى هذه القائمة دون غلقها مع ذلك تقنيّات البيع
الفن وعلم النفس
والدعاية والسياسة .وتضيء أعمال حديثة العهد ،ال تني تتزايد بُ َنى المتخيّل والوظيفة الرامزة للمخيّلة .وال
ّ
ّ
وكل التقنيّات
وكل علوم اإلنسان من قبيل الفنون،
يمكننا اليوم إنكار حقائق شديدة األثر في هذا المجال.
رموزا في طريقها .ويتعيّن أن تتضافر جهودها ّ
ً
لحل األلغاز التي تضعها الرموز.
الصادرة عنها تصادف
وتتآزر هذه العلوم لتحريك الطاقة التي تحتفظ بها الرموز مكثّفة .فال يكفي أن نقول :إنّنا نعيش في عالم من
الرموز ،بل ّ
إن عالمًا من الرموز يعيش فينا.
إن العبارة الرمزيّة تعبّر عن جهد اإلنسان ّ
ّ
ّ
والتحكم فيه مصيرً ا ينفلت منه عبر
لحل لغز يتعلّق بمصير،
ظلمات الغياهب المحيطة به .وقد يكون هذا الكتاب بمثابة خيط أريان ( )Fil d’Arianeالذي قد يهدي
القارئ في خفايا المتاهة المظلمة .ويمكنه كذلك أن يحثّه على التفكير والحلم بالرموز مثلما كان «غاستون
باشالر» ( )Gaston Bachelardيدعوه إلى الحلم باألحالم ،وإلى أن يكتشف في هذه الكوكبة ال ُم َتخيَّلَ َة
الخفي.
الرغبة والخشية والطموح التي تهب حياته معناها
ّ
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 .1لوحة توجيه ال مد ّونة تعريفات
ال يمكن لهذا المعجم  -اعتبارً ا حتّى لموضوعه  -أن يكون مجمع تعريفات شأن المفردات والمصطلحات
ألن الرمز يفلت من ّ
العاديّة ّ
كل تعريف .ومن طبيعته كسر األطر القائمة وتجميع األطراف في رؤية واحدة.
ومثله في ذلك مثل السهم الذي يطير وال يطير ،ثابتا ،شاردا ،جليّا ودقيقا .وستكون األلفاظ ضروريّة لإليحاء
ّ
لنتذكر دائمًا ّ
أن هذه األلفاظ غير قادرة على التعبير في الرمز عن قيمته كلّها .فال
بمعنى رمز أو بمعانيه .لكن
الموج َز َة كما لو كانت أوعية تنطوي في حدودها الضيّقة على ّ
كل أبعاد الرمز .فهذا
ص َي َغ َنا
َ
يُعا ِملَ َّن القارئ ًإذا ِ
ّ
ّ
يتخفى حسب عبارة «جورج غيرفيتش ()Georges Gurvitch
يتوضح
الرمز يستسلم ويهرب .بقدر ما
وتتحجَّ ُب في سفورها» .وفي المنزل الشهير أللغاز بومبايّي ()Pompéï
القائل« :الرموز تُس ِفرُ في َت َحجُّ ِبها
َ
بنفسجي رائع بخلفيّة حمراء َك َ
شف
والذي غمره رماد البركان (فايزيف  )Vésuveطيلة قرون يتناول رسم
ّ
الرموز ّ
ُ
ُ
وانح َس َر الحجاب،
الحركات الطقسيّة،
وصمِّمت
ديني تعميديّ  :فقد رُ ِس َمت
األسرار في حفل
بدقةُ ،
َ
ّ
ومثق ً
ً
َ
ال بااللتباسات لمن لم يقع تعميده.
كامال
لكن يبقى اللغز
يسعى هذا المعجم فقط إلى وصف عالقات صور وأفكار وعقائد ومشاعر يتناولها أكثر من 1200
ً
مالءمة ّ
ركزنا أحيا ًنا على المرموز إليه (نفس ،سماء
لفظ قابل لتأويالت رمزيّة .ومن أجل فحص أكثر
جرا .)...ووردت التأويالت دون نظام
وغيرهما ،)...وأحيا ًنا أخرى على الرامز (ظبية ،زنبقة ماء وهل ّم ًّ

متص ّور ً
جدلي ليست جدواه غير جدوى تعليميّة أو جماليّة .وقلّما تُن َت َق ُد هذه
سلفا .وجُ مِّعت أحيا ًنا حسب نظام
ّ
التأويالت ّ
ُ
عرض له في الجزء السادس من هذه المق ّدمة .لكن تصحب
إال عندما تبتعد عن منطق ما للرموز س َن
نفسها ّ
تحف ٌ
ظات ،ألنّه يمكن بخصوص حقيقة الرمز أن نستعيد عنوان القطعة المشهورة
هذه
االنتقادات َ
ِ
لـ»بيرندلّو» (« )Pirandelloهكذا يكون إن شئت» .ويحدث أن َنق ّد َم تأويالت شخصيّة ،لكن تبقى ّ
كل فقرة
مفتوحة على مصراعيها.
وعلى الرغم من اإلغناء الذي طال عديد اإلحاالت فال واحدة منها تزعُ م أنّها شاملة .وقد د ّونت في

ّ
كل رمز من الرموز الكبرى كتب بأكملها تنوء عن الواحد منها العديد من رفوف المكتبات .وقد اقتصر
وعمقا وإيحا ًء ،أي على تلك التي ربّما ّ
ً
تمكن القارئ من
اختيارنا على ما كان من التأويالت أكثرها ضما ًنا
الشخصي وإمكان
ييسر عمل االبتكار
العثور بنفسه على معان جديدة أو من استشرافها .ومن جهة أخرى َس ّ
ّ
اإلدراكات الطريفة اعتماد توافقات عديدة بين اإلحاالت التي تشير إليها عالمة (*) ،وإحاالت على الكتب
المصادر التي يُشار إليها بالحرف األ ّول من الكلمة في متن الكتاب ،ويحال عليها في الببليوغرافيا .ومن ث ّم
ال شيء أيسر  -لمن يرغب في ذلك  -من تعميق فهم رمز من الرموز واإلفاضة فيه.
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وسيجد القارئ الم َُخيِّل في هذه الصفحات – حقيقة – من الحوافز أكثر ممّا يجد من المعارف .وسيتّبع-
حسب ذوقه أو ميوله  -أيّ مسار للتأويل ،أو سيتخيّل مسارً ا آخر .ذلك ّ
شخصي بحت ،ال
أن إدراك الرمز
ّ
أن هذا يتغيّر مع ّ
ّ
بمعنى ّ
ولكن الشخص هو في
يتوسل بالشخص في كلّيّته.
كل ذات فحسب ،وإنّما بمعنى أنّه
ّ

والنفسي إلنسانيّة ضاربة في القدم،
والفيزيولوجي
البيولوجي
اآلن نفسه ِق ْن َي ٌة و َت َقب ٌُّل .إنّه ينتمي إلى اإلرث
ّ
ّ
ّ
خاصة بالوسط المباشر لتط ّوره .ويضيف إليها هو ثمار تجربة فريدة
ويتأثّر بمتغايرات ثقافيّة واجتماعيّة
ّ

وتوتّرات وضعه الحالي .وللرمز تحدي ًدا هذه األولويّة االستثنائيّة لصياغة ّ
كل مؤثّرات الالوعي والوعي في
حسيّة ،وكذلك القوى الغريزيّة والروحيّة المتصارعة أو التي هي في طريقها إلى االنسجام في دخيلة
عبارة ّ
ّ
كل إنسان.
لم نكن نريد عرض المعلومات المجتمعة حول ّ
كل كلمة حسب نظام ليس له من العلم ّ
إال المظهر .وليست
الدراسة العامّة للرموز متط ّورة بما يكفي على الرغم من األعمال المتميّزة التي تضاعفت في السنوات
األخيرة لتسمح بوجود نظريّة تعرض ّ
ّ
المؤكد ّ
أن عد ًدا من القوانين يظهر للعيان
كل الوقائع المتراكمة .ومن
الثنائيّ .
أن هذه القوانين ال تكفي لتكوين نظريّة شاملةْ .
إال ّ
فأن نصنّف التأويالت
شأن قانون االستقطاب
ّ
حسب عالقتها بنواة َ
األساسيّة
مركزيّ ٍة هو أن نخاطر دومًا بتكلّف المعنى فيها أو بتضييقه أو بتقدير القيمة
ِ
الشخصي .لقد ّ
فضلنا  -في ما عدا بعض االستثناءات -أن نترك
لرمزما ،وبتخصيص النصيب األوفر للقرار
ّ
ٍ
السيميائي بواسطة
الخاص أو تع ّدد معانيها واضطرابها .وبات متعيّ ًنا أن نستبعد النظام
للمعطيات الخام ثقلها
ّ
ّ

الموضوعي للوقائع .وق ّدرنا أنّه
تقريب الدالالت حتّى نفسح المجال لتأويالت أخرى ذاتيّة ،والحترام التع ّدد
ّ
من األجدى أن نتجنّب التقريبات النسقيّة ّ
توقيًا من التناقضات والمشكالت.
توصلنا
ولم نقدر كذلك على أخذ قرار في اتباع ترتيب
تاريخي داخل اإلحاالت .أمّا مشكل التواريخ فقد ّ
ّ
الثقافي ،في حين بقي المشكل مع وقائع أخرى قائمًا
فيه إلى ما يكفي من الحلول لعدد من الوقائع ذات المنزع
ّ
كما هو .فما هو ً
مثال أصل أسطورة «زويس (»)Zeus؟ وحتّى عندما تكون أسبقيّة قائمة بشكل تا ّم كأسبقيّة
مملكة الفراعنة على جمهوريّة روما وعلى إمبراطوريّة «اإلنكا ( ،»)Incasفلربّما يتعيّن أن نحترس من أن
يكون القصد ّ
أصلي بين مختلف المعاني :أفال ينبغي
أن تأويل الرموز مرتبط بتلك األسبقيّة ،وأنّه يوجد رابط
ّ

ّ
ً
األقل ّ
مسبقا ّ
بأن القرابة بين الدالالت المتماثلة تقع في مستوى العالقات التاريخيّة .فهل يكون
أال نحكم
على
ّ
للهوغار
من اإلنصاف أن نضع إفريقيا السوداء في أسفل الترتيب بسبب كون الوثائق  -عدا الرسوم الجداريّة
(ً )Hoggar
مثال -ال يمكن أن تسمح لنا بالعودة إلى أكثر من أربعة قرون أو خمسة .وتضيع التقاليد العربيّة
في عصور التاريخ السحيقة ،ولربّما القريبة أو البعيدة ،لكنّنا غير قادرين دومًا على تحديدها .ومن ث ّم ،قد
التاريخي للثقافات ًّ
يقيني فقط ،وإنّما غير مالئم لطبيعة
هشا وغير
ال يكون الركون إلى نظام يعتمد التسلسل
ّ
ّ
الرموز في ح ّد ذاتها .ومر ّد ذلك إلى أنّه ال يمكننا إقامة عالقات تاريخيّة بين الرموز ومثل هذه التأويالت.
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ألن علينا أن ند ّون تاريخ التأويالت الرمزيّة ،ولم ّ
لكن ّ
تتوفربع ُد معطياته اليقينيّة بما يكفي عدا ما يوجد،
ً
مثال ،في الرمزيّة المسيحيّة وفي تبعيّتها الجزئيّة للعصور القديمة اإلغريقيّة الرومانيّة في الشرقيْن األدنى
واألوسط القديميْن.
ولم يكن ترتيب المعلومات تحت ّ
التاريخي ،وإنّما كان
النسقي أو
كل كلم ٍة مفتاح ليُختار وفق الترتيب
ّ
ّ
اختياره حسب مبدإ قد يحفظ على الوجه األفضل استقالل ّ
كل معلومة بذاتها ومجموع قيمها االفتراضيّة.
ّ
ومتخصص الحرّ يّة في إدراك العالقة الدالليّة أو التاريخيّة بين معطيات من هذا القبيل .وسترتهن
ولكل قارئ
ّ
ُ
وخاصة بمجموع العلوم اإلنسانيّة .وفي انتظار
المعرفة ِ العلمي ُّة للرموز  -إن وجدت -بالتط ّور العام للعلوم
ّ
محضا يقحم ّ
ً
أقل ما يمكن من األفكار المسبقة
تط ّور هذه العلوم (اإلنسانيّة) سنتبنّى ًإذا ترتيبًا عمليًّا وتجريبيًّا
ويتغيّر مع ّ
كل رمز.

ّ
المؤكد ّ
أن التأويالت المختلفة التي الحظنا لعدد غير قليل من الرموز ليست من دون عالقة في ما
و من
السلّم الموسيقي)ّ ،
األساسي
لكن المعنى
بينها شأنها في ذلك شأن توافقيّات حول الغالبة (الدرجة الخامسة من ُ
ّ
ليس هو نفسه مع ّ
ثقافي .لذلك اقتصرنا في الغالب على تنضيد عديد التأويالت دون أن نحاول
كل فضاء
ّ
الذاتي.
اختصارها اختصارً ا يوشك أن يكون اعتباطيًّا .وسيع ّول القارئ على حدسه
ّ
وال يتعلّق األمر بالسقوط في مغاالة أخرى هي التفضيل الفوضويّ لالنخرام على النظام .ذلك ّ
أن
األساس هو أن نحفظ ّ
ً
متناقضا وغائرً ا في الرمز .ويبدو لنا التفكير
كل ذاك الثراء مهما كان مشكليًّا،
همّنا
َ

العلمي غير قائم البتّة على اختزال المتع ّدد في الواحد ،وإنّما على ّ
ً
الرمزيّ
تشظي الواحد إلى
خالفا للتفكير
ّ
ً
إدراكا في مرحلة ثانية لوحدة ذلك المتع ّدد .وما لم نعمّق ذلك ُق ُدمًا فإنّه يب ُدو لنا من
المتع ّدد حتّى نكون أفضل
الضروريّ أن نلحّ على هذا االفتراض المتفجّ ر ،وأن نحافظ عليه قبل ّ
كل شيء.
ويمكن للموضوعات ال ُم َت َخيَّلة التي قد أسمّيها رسم الرمز أو صورته (كاألسد والثور والقمر والطبل
وأضرابها )...أن تكون كليّة غير مح ّددة بزمن ومنغرسة في بنى المخيّلة البشريّةّ ،
لكن معناها يمكن أن يكون
ً
مختلفا شديد االختالف بحسب الناس والمجتمعات وبحسب وضعهم في زمن مح ّدد .لذلك ينبغي أن يُس َتوحى
تأويل الرمز  -مثلما تح ّدثنا عنه في هذا الكتاب بخصوص الحلم -ال فقط من الصورة ،وإنّما من حركتها ومن
بابلي
يترصده رامي السهام في مشهد صيد
الخاص اآلن وهنا .فليس لألسد الذي
الثقافي ومن دورها
محيطها
ّ
ّ
ّ
ّ
المعنى نفسه الذي لألسد في «رؤى حزقيال .« Ezéchielوسنجتهد في البحث عن الفارق واالصطالح
الخاص بالرمز توازيًا مع البحث عن القاسم المشترك .لكن علينا أن نحترس من المبالغة في التخصيص
ّ
بالقدر الذي علينا أن نحترس فيه من اإلسراع إلى التعميم :إنّهما عيبان في عقلنة قد تكون قاتلة للرمز.
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مقاربة مصطلح ّية
يكشف استعمال لفظ الرمز عن متغيّرات في المعنى ذات شأن .ومن المه ّم -لتحديد هذه المصطلحيّة-
أن َن ِمي َز جيّ ًدا الصورة الرمزيّة من ّ
التباسا في غالب األحيان .وينتج عن هذه
كل الصور التي تلتبس بها
ً
ِ
االلتباسات مسخ للرمز ينحدر به إلى الخطابة أو إلى االتباعيّة أو اإلسفاف .وإذا لم تكن الحدود بديهيّة دائمًا
بين ِق َي ِم هذه الصور في مستوى التطبيق فذلك سبب زائد للتشديد عليها بق ّوة.
الشعار
هو صورة مرئيّة نتبنّاها اصطالحيًّا لتمثيل فكرة ،أو كائن ما ّديّ أو معنويّ  .فالراية شعار الوطن،
واإلكليل شعار النصر.
الصفة
هي حقيقة أو صورة تصلح أن تكون عالمة مميّزة لشخصيّة ولمجموعة ولكائن معنويّ  :فاألجنحة صفة
لشركة طيران ،والعجلة صفة شركة السكك الحديديّة ،والهراوة صفة الجبّار ،والميزان صفة العدل .وعلى
خاص للتعبير عن ّ
الكل.
هذا النحو ت ّم اختيار ملحق
ّ
الصوري
المجاز
ّ
نباتي إلنجاز ما ،لوضعيّة ولميزة ،أو
حيواني أو
هو تصوير في شكل بشريّ في الغالب ،لكنّه أحيا ًنا
ّ
ّ
أن امرأة ذات أجنحة هي المجاز الصوريّ للنصرّ ،
لكائن مجرّ د ،مثلما ّ
وأن قرن الخصب هو مجاز صوريّ
ّ
ويدقق «هنري كوربان» ( )Henry Corbinهذا االختالف األساس بالقول« :المجاز الصوريّ
لالزدهار.
عمليّة عقليّة ال تستدعي عبورً ا ال إلى مستوى جديد للكينونة ،وال إلى عمق جديد للوعي ،بل هو التصوير في
المستوى ذاته من الوعي لما يمكن أن يكون بطريقة أخرى قد عُ رف معرفة جيّدة .ويعلن الرمز عن مستوى
آخر للوعي غير البداهة العقليّة .إنّه مفتاح لغز ،وهو الطريقة الوحيدة لقول ما ال يمكن أن يدرك بشكل آخر،
ُ
رموزها نهائيًّا
يفسر بصفة نهائيّة البتّة ،بل يتعيّن دومًا تفكيكه من جديد شأنه شأن َتألِ َف ٍة موسيقيّة ال تُ َف ُّك
إنّه لم ّ
ولكنّها تستدعي دائمًا جدي ًدا».
االستعارة
تع ِق ُد مقارنة بين كائنين أو وضعين من قبيل ّ
لفظي.
أن خطابة متكلّم هي إسهاب
ّ

قسم الفلسفة والعلوم اإلنسانية

7

www.mominoun.com

ǃȂǷǂǳơǶƴǠǷƨǷ ËƾǬǷ

جون شوفالييه & أالن قيربرانت ترجمة :فيصل سعد

المقايسة
ً
مثال
أساسا ،لكنّها متشابهة في ميسم ما .فليس لغضب هللا
هي عالقة بين كائنات أو مضامين مختلفة
ً
سوى عالقة مقايسة مع غضب اإلنسانّ .
إن االستدالل بالمقايسة هو مصدر عديد الغلطات.
األمارة
هي تغيير في المظاهر أو في مجرى الكالم االعتياديّ يمكن أن يوحي ببعض االضطراب والخالف،
بينما تزامن األعراض هو مجموع األمارات التي تميّز وضعًا تط ّوريًّا ،وتنبئ بمستقبل على قدر من
التعيّن.
المثل
هو حكاية ذات معنى في ح ّد ذاتها لكنّها جُ علت لتوحي في ما وراء هذا المعنى المباشر بعبرة أخالقيّة
كمثل الحبّة الجيّدة المزروعة في تربات مختلفة.
الخرافة الحكميّة
أخالقي ،تُ
ُ
ضرب من خالل وضعيّة متخيَّلَ ٍة لتمرير درس ما.
هو حكاية َم َثلِي ٌَّة تعليميّة وخيال
ّ
إن ما يجمع ّ
ّ
كل هذه األشكال المص ّورة من التعبير هو كونها عالمات ،وكونها ال تتجاوز مستوى
الداللة .إنّها وسائل تواصل في مستوى المعرفة الم َُخيِّلة أو الذهنيّة التي لها دور المرآة ،لكنّها ال تخرج عن
ّ
ويدققه «جيلبار
إطار التمثيل .إنّها في ما يقول «هيجل» ()Hegelعن المجاز الصوريّ « :هو رمز ُمبَرَّ ٌد».
َّس في علم العالمات» (.)15DURS
ديران» ( )Gilbert Durandبالقول« :هو علم داللة ُم َيب ٌ
ّ
الدال والمدلول غريبين أحدهما عن
اعتباطي يترك
ويتمايز الرمز جوهريًّا من العالمة بما هي اصطالح
ّ
(ذاتا أو موضوعً ا) ،بينما يفترض الرمز تجانسهما في معنى حركيّة ِّ
اآلخر ً
ويؤسس
منظمة (.)20DURS
ّ
«جيلبار ديران» اعتما ًدا على أعمال «يونغ» ( )Jungو»بياجاي» ( )Piagetو»باشالر» على بنية المخيّلة
ّ
المنظمة بما هي عامل انسجام في التمثيل .ذلك ّ
أن المخيّلة «أبعد من أن تكون ملكة
نفسها هذه الحركيّة
لتشكيل الصور ،إنّما هي ق ّوة حيّة تحرّ ف النسخ الواقعيّة التي ّ
يوفرها اإلدراك .وتصبح هذه الحيويّة المعيِّنة
لألحاسيس أساس الحياة النفسيّة كلّها .ويمكن أن نقولّ :
معطى اصطناعيًّا ،ولكنّه
إن للرمز أكثر من مع ًنى
ً

ّ
ويدقق «باشالر» في كتابه «شعريّة المكان»
يحتفظ بسلطة أساسيّة وعفويّة للصدى» (.)21-20DURS
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إن الرمز مج ِّد ٌد ًّ
هذه المسألة بالقول« :يدعونا الصدى إلى تعميق وجودنا ،إذ هو تحويل للكينونة»ّ .
حقا ،ال
يكتفي بترجيع الصدى ،وإنّما يدعونا إلى تحويل في العمق كما ستبيّنه الفقرة الرابعة من هذه المق ّدمة.
أن الرموز الجبريّة والرياضيّة والعلميّة ليست هي ً
نرى إذن ّ
أيضا سوى عالمات تعتني فيها معاهد
توحيد المقاييس بالجدوى االصطالحيّة عناية فائقة .وال وجود لعلم صحيح يعبّر عن ذاته بالرموز بالمعنى
الدقيق للكلمة .وتنزع المعرفة الموضوعيّة التي يتح ّدث عنها «جاك مونو» ( )Jacques Monodإلى
الرمزي في اللغة حتّى ال يقع االحتفاظ ّ
إال بالعيار المضبوط .ومن باب الشطط في الكالم،
استبعاد ما بقي من
ّ

الذي نتفهّمه على ّ
ً
رموزا هذه العالمات التي تستهدف اإلشارة إلى أعداد ُم َتخيَّلَ ًة وك ّميّات
كل حال ،أن نسمّي

سلبيّة واختالفات متناهية الصغر .لكن قد ال يكون من الصواب االعتقاد في ّ
العلمي
أن التجريد المتزايد للكالم
ّ
أن ّ
ُفر ُغ الرمز ويولّد العالمة ،في حين ّ
الفن
يفضي إلى الرمز .فالرمز مثقل بالحقائق العينيّة ،بينما التجريد ي ِ
ّ
ويغذي الرمز.
يفلت من العالمة
ً
وتسمّى عديد الصيغ العقديّة ً
رموزا لإليمان .فهي تصريحات رسميّة وطقسيّة بفضلها يتعرّ ف
أيضا
المنتمون إلى عقيدة أو إلى أحد الطقوس أو إلى مجموعة دينيّة بعضهم إلى بعض .وقد كان لمُتعبّدي «سيبال»
ً
انطالقا
( )Cybèleو»ميثرا» ( )Mithraفي العصور القديمة رموزهم .وكذا الشأن مع المسيحيّيين
اريّيينَ ومختلف المجامع اإليمانيّة كمجمع نيقيّة ( )Nicéeوخليدونية ()Chalcédoine
من رمز َ
الح َو ِ
ً
الخاصة بالرمز إذا
رموزا .وليس لها في الحقيقة تلك القيمة
وقسطنطينيّة ( )Constantinopleالمسمّاة
ّ
كانت فقط عالمات للتعارف بين المؤمنين وتعبيرً ا عن حقائق عقيدتهم .وهذه الحقائق من طبيعة علويّة بال
ّ
لكن إعالن العقيدة هذا ليس على وجه الرمز البتّةّ ،
تماثليّ .
إال
شك .وتُستعمل األلفاظ في الغالب في معنى
ّ

إذا أفرغت التعبيرات العقديّة من ّ
كل داللة أو اختُ ِزلت في أساطير .لكن إذا كنّا نعتبر هذه العقيدة  -إضافة
ً
رموزا لوحدة
إلى داللتها الموضوعيّة  -بمنزلة مراكز تح ّول ذاتيًّا االنتساب إلى عقيدة وتعلنها  -فإنّها تصبح
المؤمنين دالّة على وجهتهم الداخليّة.

ّ
يتخطى الداللة ويتعلّق بالتأويل الناشئ عن استعداد
فالرمز إذن يتجاوز كثيرً ا مجرّ د كونه عالمة .ذلك أنّه
ً
ّ
التخفي فحسب ،وإنّما هو كذلك
تمثيال ما يعتمد
انفعاالت وفاعلي ًّة .وهو ال يمثّل األشياء
مسبق .إنّه م َُحم َّل
ٍ

ً
ّ
ار ُن ب َر ِسيمات ()Schèmes
تحقيقا يعتمد النقض .إنّه
يحقق األشياء
ّ
يتوسل بالبنى الذهنيّة .ولهذا السبب َيق َ
عاطفيّة وظيفيّة محرِّ كة حتّى نُظهر جيّ ًدا أنّه يحرّ ك بوجه ما الحياة النفسيّة كلّها .وحتّى نرسم طابعه المزدوج

ً
اعتباطا -مح ّرك الصور .وتُس ِنده عبارة «صورة» ،من جهة صلته
الممثِّ َل والناجع يمكن أن نطلق عليه -
الذهني للفكرة (أيدوس) .وليس
بالتمثّل ،وفي مستوى الصورة والمتخيّل عوض أن تض َعه في المستوى
ّ

ذهني .على أنّها تبقى بمنزلة المحور الذي تدور حوله ّ
معنى هذا ّ
كل
أن الصورة الرمزيّة ال تثير أيّ نشاط
ّ
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الحياة النفسيّة بحيث تضعها في حيّز العمل .فعندما ّ
تدل عجلة مرسومة فوق قبّعة على وجود عامل بالسكك
الحديديّة فهي ليست سوى عالمة ،بينما يختلف األمر عندما تكون في صلة بالشمس وبالدورات الكونيّة
وبتسلسل األقدار وبمنازل فلك البروج وبأسطورة العود األبديّ  ،إذ تأخذ العجلة قيمة الرمز .لكن بابتعادها
الذاتي .ونبقى مع العالمة في طريق متواصل
عن الداللة االصطالحيّة تفتح الصورة الرمزيّة المجال للتأويل
ّ
ّ
وآمن :ذلك ّ
وتقطعًا ومرورً ا إلى نظام آخر .إنّه يندرج في نظام جديد
أن الرمز يفترض قطيعة في المجال
ذي ُش َعب متع ّددة .وما زالت الرموز ،وهي ّ
معقدة وغير مح ّددة لكنّها موجّ هة وجهة ما ،تسمّى مناَ ِس َق
ٍ
ص َورً ا بديهيّة.
( )Synthèmesأو ُ
ّ
إن األمثلة األكثر حضورً ا لهذه الرسيمات المح ّركة للصور هي تلك التي يسميّها كارل غوستاف يونغ
النماذج األصليّة ( .)Archétypesويمكن أن ُن ّ
ذكر هنا بتص ّور سيغموند فرويد ( ،)S. Freudهو بال شك
أكثر تقيي ًدا من تص ّور يونغ لالستيهامات األصليّة التي قد تكون بُنى استيهاميّة أنموذجيّة (حياة داخل الرحم،
التحليلي ِّ
منظمًا للحياة االستيهاميّة مهما
أصلي ،خصاء وإغراء) .وهو التصور الذي يجده علم النفس
مشهد
ّ
ّ

وتفسر كونيّة هذه االستيهامات حسب فرويد بأنّها قد تمثّل ً
ً
منقوال
إرثا
كانت التجارب الشخصيّة للمرضى.
ّ
عن طريق الساللة (.)LAPV 157
وقد تكون النماذج األصليّة عند يونغ بمنزلة نماذج أصليّة لمجموعات رمزيّة منغرسة بعمق في
الزوريخي .وتكون هذه
النفسي
الالوعي الذي قد تك ّونه بصفته بنية وانطباعات حسب عبارة هذا العالم
ّ
ّ
ّ
النماذج في الروح البشريّة بمنزلة أنماط م َُش ّكلة ً
ومنظمة (قصديّة) ،أي مجموعات
سلفا و ُم َن ّس َقة (تصنيفيّة)

ممثّلة وانفعاليّة ُمب َْنيَنة ذات حركيّة مك ّونة .وتتجلّى النماذج األصليّة في صورة بنى نفسيّة شبه كونيّة فطريّة

خاصة مشحونة بطاقة فائقة.
الجمعي .وتعبّر عن نفسها من خالل رموز
أو موروثة ،وفي ضرب من الوعي
ّ
ّ
وهي ذات دور محرّ ك وموحّ د وذي أه ّميّة في تط ّور الشخصيّة.
ً
شرطا
األصلي «إمكا ًنا شكليًّا إلعادة إنتاج أفكار متشابهة أو على األقل متماثلة أو
ويعتبر يونغ األنموذج
ّ
بنيويًّا مالزمًا للنفس التي لها هي األخرى  -بطريقة ما -جزء متّصل بالدماغ» ( .)JUNH 196لكن ما
تشترك فيه اإلنسانيّة هو تلك البُنى الثابتة وليس الصور الظاهرة التي يمكن أن تتغيّر حسب العصور واألعراق
واألفراد .ويمكن لمجموعة واحدة من العالقات أن تنكشف تحت تن ّوع الصور والحكايات واإليماءات ،كما
ختز َل في نماذج أصليّة فينبغي مع ذلك ّ
يمكن لبنية واحدة أن تشتغل .لكن إذا كانت صورً ا متع ّدد ًة قابلة ألن تُ َ
أال
ّ
المثالي.
المعقدة لهذا اإلنسان كما ُو ِج َد قصد الوصول إلى الطراز
ننسى توضيبها الفرديّ  ،وألاّ نهمل الحقيقة
ّ
ً
منزعا ُم َكو ِن ًنا
األساسي عن طريق التحليل ،والذي ينزع
اختصار الصور الذي يصل إلى
ص َح َب
وينبغي أن َي ْ
َ
ّ
الكوني بالفرديّ .
األصلي ربط
األنموذجي
تأليفي وذو نزعة ُم َفر ِدنة .ويعيد الرمز
إدماجٌ ذو طابع
ّ
ّ
ّ
ّ
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وتُق َّد ُم األساطير بصفتها ً
والر ِسيمات والرموز ،أوللتشكيالت العامّة
نقال مسرحيًّا لهذه النماذج األصليّة َ
ْ
ّات ( )Cosmogoniesوأصول اآللهة وحروب العمالقة ض ّد
والمالحم والروايات والتخلّقات
والنش َكوْ ني ٍ
سلفا سيرورة ّ
األرباب ،والتي تكشف ً
تعقل .ويرى مرسيا إلياد ( )Mircea Eliadeفي األسطورة «ذاك
الطراز األعلى ّ
َ
لكل عمليّات الخلق مهما كان المستوى الذي تجري فيه بيولوجيًّا كان أو نفسيًّا أو ذهنيًّا».
إن وظيفة األسطورة الرئيسة هي تثبيت األنماط المثاليّة ّ
ّ
لكل األفعال البشريّة الدالة (.)ELIT 345
وستتجلّى األسطورة كما لو أنّها مسرح رمزيّ للنزاعات الداخليّة والخارجيّة التي يقوم بها اإلنسان في مسار
تط ّوره ً
بحثا عن شخصيّته .وتُكثّف األسطورة في حكاية واحدة عد ًدا وافرً ا من الوضعيّات المماثلة ،وتسمح
ص َورهَ ا المحرّ كة والمل ّونة – كأنّما هي ً
ً
فعال صور متحرّ كة  -باكتشاف أنماط ثابتة من العالقات،
فضال عن ُ ِ
أي بُ ًنى.
على ّ
أن هذه البنى التي تحرّ كها الرموز ال تبقى ثابتة ،إذ يمكن لحركيّتها أن تتجه وجهتيْن متقابلتيْن.
وتؤ ّدي طريق التماهي مع اآللهة واألبطال ال ُم َت َخيَّلَين إلى ضرب من االستالب ،ومن ث ّم ُتوصف البنى
بكونها فصاميّة األشكال (ج .ديران) أو ُم َغ ِاي َرة (س.ليبسكو) ( .)S. Lupascoوبالفعل هي تسعى إلى جعل
الحقيقي.
الشخص مشابهًا لآلخر ولموضوع الصورة وإلى مماهاته بهذا العالم المتخيّل وعزله عن العالم
ّ
وعلى عكس ذلك يشجّ ع طريق إدماج القيم الرمزيّة التي تترجم عنها بنى المتخيّل على التفريد أو على النم ّو
المتناسق للشخص .وتُسمّى هذه البنى ًإذا متشاكالت و ُمجا ِنسة كأنّها ّ
تحث الفرد فيها على أن يصبح هو ذا َته
ً
بطال أسطوريًّا.
عوض أن يتح ّول
التأليفي لهذا اإلدماج الذي هو تمثّل داخل الذات للقيم عوض مماثلتها بقيم خارجيّة
تبصرنا بالطابع
وإذا ّ
ّ
الرمزي من ناحية
فسننعت هذه البنى بكونها موازنة أوبنى تقابل متوازن ( .)DURS4وسنعيّن تحت اسم
ّ
ً
مثال ،وسنعيّن من ناحية أخرى مجموع
مجموع العالقات والتأويالت ذات العالقة بالرمز ،رمزيّة النار
الروماني
الخاصة بتقليد ما شأن الرمزيّة القباليّة ( )Kabbaleأو المايا ( )Mayasورمزيّة الفن
الرموز
ّ
ّ
النفسي وعلم السالالت المقارن ّ
فن تأويل الرموز باعتماد ّ
إلخ ،وأخيرً ا ّ
وكل مسارات الفهم
كل من التحليل
ّ
وتقنيّاته (انظر ما ّدة «حُ ْلم») التي تك ّون هرمينوطيقا حقيقيّة للرمز .ونسمّي أحيا ًنا بالرمزيّ علم الرموز أو

أن الفيزياء هي علم الظواهر الطبيعيّة ّ
نظريّتها مثلما ّ
وأن المنطق هو علم العمليات العقليّة .وعلم الرموز هذا
مؤسس
علم
ّلي َّ
وضعي َّ
مؤسس على وجود الرموز وعلى تاريخها وقوانينها الفعليّة ،بينما الرمزيّة علم تأم ّ
ّ
على جوهر الرمز وعلى نتائجه المعياريّة.
ّ
الرمزي حسب جاك الكان ( )J. Lacanهو أحد ثالثة سجلاّ ت أساسيّة يميّزها في مجال علم النفس
إن
ّ
التحليلي من المتخيّل والواقع« :ذلك ّ
التحليلي
أن الرمزيّ يشير إلى نظام الظواهر التي يهت ّم بها علم النفس
ّ
ّ
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من حيث هي مبنيّة بوصفها لغة» ( .)LAPV 474أمّا الرمزيّة عند سيغموند فرويد فهي مجموع الرموز
ذات الداللة الثابتة والتي يُمكن أن ُتوجد في مختلف إنتاجات الالوعي ( .)LAPV 475ويلحّ فرويد إلحاحً ا
متزاي ًدا على العالقة بين الرامز والمرموز إليه ،في حين ينظر جاك الكان في ب َْني ََنة الرمز وترتيبه ،أي في
وجود نظام رمزي ُيب َْن ُ
ين الواقع بين البشر .وكان كـلود ليفي ستروس ( )C.Lévi-Straussقد استخرج
مماثال في الدراسة األنثروبولوجيّة لألفعال الثقافيّة ،فكتب يقول« :يمكن اعتبار ّ
ً
كل ثقافة بمنزلة
مفهومًا

ّ
والفن والعلم
مجموع أنظمة رمزيّة في المقام األ ّول منها اللغة وقواعد الحياة الزوجيّة والعالقات االقتصاديّة
والدين» (نفسه .)475
أخيرً ا تُ َعرَّ ُ
ف النظريّة الرمزيّة بكونها مدرسة ثيولوجيّة تفسيريّة فلسفيّة أو جماليّة ال يكون َ -حسبها-
للنصوص الدينيّة ولآلثار الفنيّة داللة حرفيّة أو موضوعيّة ،ولن تكون سوى تعبيرات رمزيّة وذاتيّة لإلحساس
ً
فمثال تتميّز
والتفكير .ويستعمل هذا المصطلح كذلك ليعني قدرة صورة أو واقع على أن يقوم مقام الرمز:
النظريّة الرمزيّة للقمر من الرمزيّة التي أشرنا إليها ً
سلفا في ما يتعلّق باحتوائها على مجموع العالقات
ً
خاصيّة عامة للقمر
فعال بينما ال تستهدف النظريّة الرمزيّة إال
والتأويالت الرمزيّة التي يوحي بها القمر
ّ
أساسا ممك ًنا للرموز .وعندما نتح ّدث كذلك عن النظريّة الرمزيّة الهندوسيّة والمسيحيّة واإلسالميّة
بصفته
ً
فإن األمر ّ
ّ
أقل تعيي ًنا لمجموع الرموز المستوحاة من هذه األديان منه إلى التص ّور العا ّم الذي تك ّونه هذه
األديان عن الرمز وعن استعماله.
ومن الممكن ً
النفسي
أيضا تنسيب هذه التدقيقات اللفظيّة .على أنّها تكفي إلشعارنا بطرافة الرمز وبثرائه
ّ
الذي ال يقارن.

 .3طبيعة الرمز الح ّية وغري القابلة للتعريف
رأينا كيف يتميَّز الرمز من مجرّ د العالمة ،وكيف ّ
يغذي مك ّونات المتخيّل الكبرى والنماذج األصليّة
واألساطير والبُ َنى .ولن ّ
نتقصى طبيعة
نتوقف أكثر عند هذه القضايا المصطلحيّة على أهميّتها .ويجدر بنا أن
ّ
الرمز ذاته.
ّ
إن الرمز في األصل شيء ُق ِس َم نصفيْنِ ،ق َطعًا من الخزف أو الخشب أو المعدن .ويحتفظ شخصان
ّ
ً
طويال .وعند التقريب بينهما
كل منهما بجزء ،ضيفيْن كانا أو دائ ًنا و َم ِدي ًنا أو حاجَّ يْن أو شخصيْن سيفترقان

ً
الحقا طبيعة العالقة التي كانت تربطهما سواء كانت عالقة ضيافة أو َديْن أو صداقة .وكانت الرموز
سيقرّ ان
ً
أيضا عند قدماء اليونان عالمات تعارف تسمح لألولياء بالتعرّ ف على أبنائهم المعروضين للبيع .ث ّم اتّسع

المصطلح عن طريق القياس ليشمل الشارات التي ّ
تمكن صاحبها من تسلّم الرواتب أو المنح أو المعاشات،
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ّ
وكل عالمة على االنتماء والتكهّن بالمصير واالتفاقاتّ .
إن الرمز يفرّ ق ويجمع ،وهو ينطوي على معن َي ْي
ّ
تتشكل من جديد .ويحمل كل رمز نصيبًا من
الفصل والوصل ،ويُشير إلى جماعة قد انقسمت ولكن يمكن أن
َ
لطرفيْه المنفصليْن.
عالمة منشطرة .وينكشف معناه في ما هو في اآلن ذاته انشطار ووصل
بأن ّ
ويشهد تاريخ الرمز ّ
كل شيء يمكن أن يكتسب قيمة رمزيّة سواء كان طبيعيًّا (أحجارً ا أو معادن أو
ً
جباال وأودية أو كواكب أو نارً ا أو
أشجارً ا أو أزهارً ا أو ثمارً ا أو حيوا ًنا أو ينابيع أو أنهارً ا أو محيطات أو
ً
(شكال هندسيًّا أو رقمًا أو إيقاعً ا أو فكرة ،وما سواها .)...ويمكن أن نفهم هنا
صاعقة ،وغيرها )...أو مجرّ ًدا
مع «بيار إيمانيوال» (ّ )Pierre Emmanuel
أن «الشيء» ال يقتصر على كائن أو شيء واقعيين فقط وإنّما
يعني نزعة أو صورة وسواسيّة أو حُ لمًا أو نظامًا من المسلّمات المتميّزة أو مفردات مألوفة وغيرهاّ .
وكل ما
يثبّت الطاقة النفسيّة أو يحرّ كها لفائدته يح ّدثني عن الكائن بأصوات متع ّددة وبمستويات مختلفة وبصيغ شتى
بواسطة األشياء المتن ّوعة التي سأتبيّنها ،إن انتبهت ،إلى أنّها تتالى في خاطري عن طريق التح ّول (ETUP

 .)79وهكذا ّ
ً
طرفا يمكن إدراكه ظاهريًّا ويمثّل طرفه اآلخر ما ال يمكن إدراكه.
يتأكد الرمز بصفته

فرويديًّا يعبّر الرمز بطريقة غير مباشرة أو مجازيّة يصعب ّ
فك رموزها عن الرغبة أو النزاعات.
فالرمز هو العالقة التي تجمع بين المحتوى الظاهر والمعنى
الخفي لسلوك أو لفكرة أو لقول .وبمجرّ د أن نقرّ
ّ
ّ
األقل لسلوك ما ّ
ّ
محل اآلخر بأن يحجُ َبه أو يعبّر عنه في اآلن نفسه يمكننا
يحل أحدهما
بوجود معنييْن على
أن ننعت هذه العالقة بالرمزيّة ( .)LAPV 477وتتميّز هذه العالقة بشيء من التالزم بين العناصر الظاهرة
والخفيّة للرمز .ويرى غير واحد من المحلّلين النفسانيّين ّ
أن المرموز إليه غالبًا ما يكون الشعوريًّا .وقد كتب
ً
رموزا ،لكن فقط تلك المقارنات التي يكون
“س .فرنكزي» ( )S. Ferencziيقول« :ليست كل المقارنات
الطرف األ ّول فيها كام ًنا في الالوعي (نفسه) .والحاصل أنّه لمّا كان الطفل ّ
أقل ً
كبتا لغرائزه من الراشد ّ
فإن
حُ ْلمه يكون ّ
أقل رمزي ًّة وأكثر وضوحً ا .وقد ال يكون الحلم دائمًا وبشكل كامل رمزيًّا .وتتن ّوع طرائق تفسيره
وفق الحاالت بحيث تلجأُ أحيا ًنا إلى مجرّ د الربط وأحيا ًنا أخرى إلى الرمز بالمعنى الدقيق للكلمة.

ّ
ً
المؤكد ّ
مجازا وال مجرّ د عالمة ،إنّما هو على األصحّ صورة خالصة
أن الرمز ليس
ويرى يونغ أنّه من
تح ّدد على أفضل وجه طبيعة الذهن التي يتلبّس علينا أمر تخمينهاْ .
ولنُ َذ ِّكر ّ
بأن الذهن في معجم المحلّل النفسي
ّ
والخالقة والجماليّة ،ويل ّون ّ
كافة أنشطة
يشمل الوعي والالوعي ،ويكثّف إنتاجات اإلنسان الدينيّة واألخالقيّة
الكائن الفكريّة وال ُم َخيِّلَة والعاطفيّة ،ويتعارض بصفته مبدأً مك ِّو ًنا مع الطبيعة البيولوجيّة ،ويُحافظ في حالة

يقظة دائمة على توتّر األضداد الذي هو أساس حياتنا النفسيّة ( .)J.Jacobiويواصل يونغ ّ
مدق ًقا ّ
أن الرمز
ّ
يتخطاه باتّجاه معنى مازال في الماوراء ،مع ًنى ّ
ال يتضمّن ً
يتعذر إدراكه
يفسر إنّما يحيل على ما
شيئا وال ّ
ضاف
ويصعب استشعاره إلى درجة أنّه ال يمكن أليّ كلمة في اللسان الذي نستعمل أن تُعبّر عنه بشكل
ٍ
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ً
خالفا للمعلّم الفيانّويّ (فرويد) ال يعتبر يونغ الرموز أقنعة ألشياء أخرى إنّما هي نتاج
( .)Junp92ولكن
ّ
ولكن ما ُتخفيه ليس بالضرورة موضوع رقابة قد يعاود
الطبيعة .وبالتأكيد ال تخلو هذه التجلّيات من معنى،
الظهور في شكل مستعار لصورة رمزيّة .وقد ال تكون هذه الصورة سوى أمارة على وضعيّة خالفيّة عوض
أن تعبّر عن نزعة النفس الطبيعيّة لتحقيق ّ
ّ
وتتأكد قيمة الرمز في تجاوز المعلوم إلى المجهول
كل احتماالتها.
والمعبّر عنه إلى ما ال يوصف .ويموت الرمز إذا عُ َ
الخفي يومًا ما« .ويُع ّد رمزيًّا التص ّور
رف فيه الح ّد
ّ
ً
وروحاني
مجهوال وغير قابل للفهم،
الذي بتجاوزه كل تأويل مُتص ّور يعتبر الصليب تجسي ًدا لحدث مازال
ّ

متعال ،ومن ث َّم هو حدث نفسي في المقام األ ّول حتّى إنّه يستحيل تمثّله بمنتهى ّ
الدقة ّ
إال بالصليب .وما دام
أو
ٍ
رمز ما حيًّا فه ُو أفضل وسيلة ممكنة للتعبير عن حدث ما .وهو ليس حيًّا ّ
إال بقدر ثراء داللته .ولتظهر هذه

ّ
المتوقع
الداللة للعيان أو بعبارة أخرى حتّى نجد التعبير األفضل لتأدية الشيء المنشود وغير المنتظر أو
فإن الرمز يموت ولم تعد له إال قيمة تاريخيّة ( .)JUNT 492ولكن حتى ّ
يظل الرمز حيًّا عليه ّ
ّ
أال يتجاوز
الحي هو الذي
الذهني والفائدة الجماليّة فحسب ،وإنّما عليه أن يُوجد نوعً ا من الحياة .فالرمز الوحيد
اإلدراك
ّ
ّ
ّ
يحث الالشعور على المشاركة.
يعتبره المشاهد التعبير األسمى لما يُستشعرُ لكن لم يُعترف به بعد .إنّه ًإذا

ويحفز على تط ّورهاْ .
ولنُ ّ
ّ
في هذه
ذلك أنّه ينطوي على الحياة
ذكر بما قاله “فاوست» (« :)Faustكم تؤثّر ّ
العالمة بشكل آخر ...إنّها ُتحرّ ك في ّ
كل منّا ال َو َت َر المشترك».)JUNT 494( .
وقد أجمل « ُرو دو بيكار» ( )R. de Beckerمظاهر الرمز المختلفة .ذلك أنّه يمكن مقاربته ببلّور
يعكس الضوء بطرائق مختلفة حسب الوجه الذي ّ
يتلقاه .ويمكن أن نقول ً
حي وجزء من وجودنا
أيضا إنّه كائن ّ

المتحرّ ك والمتغيّر ،حتّى إنّنا عندما نتأمّله ونتناوله موضوع ّ
تفكر نتدبّر ً
الخاص الذي نتهيأ
أيضا المسار
ّ
التّباعه ونمسك باتّجاه الحركة التي تعصف بالكائن (.)BECM 289
ّ
إن إعادة االعتبار لقيم الرمز ال تعني المناداة بذاتانيّة جماليّة أو عقديّة ،وال تعني البتّة أن نجرّ د األثر
الفني من عناصره الفكريّة ومن ميزاته في التعبير المباشر ،وال أن نجرّ د العقائد والوحي من أسسها التاريخيّة.
ّ
ً
وبروزا وعمودي ًّة.
ويستمرّ الرمز في التاريخ .فهو ال يلغي الواقع وال يستبعد العالمة ،بل يضيف إليهما بُع ًدا
ً
ً
انطالقا منها ً
وعالمة وعالقات ما فوق عقليّة ومخيَّلَة بين مستويات الوجود وبين عوالم
فعال وموضوعً ا
ويُ ِقي ُم
وفمنستال» (:)Hugo Von Hofmannstal
الكون اإلنسانيّة واإلالهيّة .وعلى ح ّد قول «هيغوُ فون ُه
ْ
القريب ويقرِّ ب البعيد بطريقة تجعل اإلحساس يدرك هذا وذاك».
«يُ ْب ِع ُد الرمز
َ
األرضي ولالمتناهي يتب ّدى بكليّته لإلنسان ولعقله كما
والرمز بصفته مقولة متعالية للعل ّو ولما فوق
ّ
ً
ّ
ويؤكد مرسيا إلياد ّ
معطى مباشر للوعي بتمامه ،أي لإلنسان الذي يكتشف
أن النظريّة الرمزيّة
لرُ وحه.
ً
اتصاال عضويًّا متي ًنا
نفسه إنسا ًنا ،ولإلنسان الذي يعي منزلته في الكون .وتتصل هذه المكتشفات األساسيّة
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َ
بمأساته حتّى ّ
نشاط شعوره الباطن وأنبل تعابير حياته الروحيّة على ح ّد
إن النظريّة الرمزي ُّة نفسها تح ّدد
سواء (.)ELIT 47
ويستبعد إدراك الرمز إذاً دور المشاهد البسيط ،ويتطلّب مشاركة الفاعل فيه .وال يوجد الرمز إال في
الحسيّة تجربة ملموسة ال عمليّة
مستوى الذات ،ولكن على أساس الموضوع .وتستدعي المواقف والمدارك
ّ
ّ
وكل يرى فيه ما ّ
تمكنه قدراته البصريّة من
َم ْفهَ َمة .وأه ّم مميّزات الرمز المحافظة الدائمة على اإليحاء.
إدراكه .فعلى قدر تعمّقنا في الشيء يكون إدراكنا له (.)WIRT 111
الالمرئي .ويقودنا ّ
أن الرمز مقولة للعل ّو فهو ً
ومثلما ّ
حل الرموز إلى أعماق الروح
أيضا إحدى مقوالت
ّ
الجوهريّة التي ّ
يتعذر سبر أغوارها على ح ّد قول «كلي» (ّ ،)Klee
ألن الرمز يضيف إلى الصورة المرئيّة
فصل «جان سرفياي» ( )Jean Servierالقول في هذه الوجهة
نصيب
الالمرئي الذي يعسر إدراكه .وقد ّ
ّ
والالمرئي (.)SERH
من النظر في كتابه اإلنسان
ّ
الحس ّي المباشر عن طريق الوعي.
وال يتعلّق فهم الرموز بالعلوم العقليّة بقدر تعلّقه بضرب من اإلدراك
ّ
ً
ّ
المؤكد ّ
بحوثا تاريخيّة ومقارنات بين الثقافات ودراسة تأويالتها المتأتّية من التقاليد الشفويّة والمكتوبة
أن
ومن
النفسي قد أسهمت في جعل فهم الرموز ّ
أقل خضوعً ا للصدفة .ولكنّها قد تنزع
وكذلك من ضوابط التحليل
ّ
بال موجب إلى تجميد داللتها إذا لم ّ
والنسبي والمتحرّ ك وال ُم َفر ِدن.
نركز على طابع المعرفة الرمزيّة الشامل
ّ

الر ِسيمات واآلليّات والمفاهيم والتمثّالت التي تسندها .فهي ليست مكتسبة بصفة نهائيّة
إنّها تفيض دائمًا عن َ
وال متماثلة للجميع ،ومع ذلك ال تلتبس البتّة بغير المح ّدد المحض والبسيط .إنّها تعتمد على ضرب من
الموضوعات ذات التغيّرات غير المحدودة .وليست ب ْن َيتُها ً
ثابتة ولكنّها فعليًّا موضوعاتيّة .ويمكن أن نقول في
ِ
شأنها ما قاله «جان الكروا» عن الوعي في معرض حديثه عن مفارقات الوعي وحدود الالإراديّة «لريمون
المفصلة بدل أن تجعلها في
رويار» (« .)Raymond Ruyèrإنّها تحّ ول العالمات حسب الموضوعات
ّ
ً
قائال:
مجموعة مترابطة أش ّد الترابط .ويمكن أن نطلق عليها خاتمة تأليفيّة» .ويضيف
ً
استباقا رمزيًّا للمستقبل» .ويمكن أن نكمّل الصورة فنقولّ :
«إن
«تكمن مفارقة قصديّة الوعي في كونها
غائيّة الرمز هي في وعي الكائن في كل أبعاد الزمان والمكان وفي انعكاسها في الماوراء .والحياة أثقل معنى
من مجموعة الفائسين» [الضبّاط الذين يتق ّدمون القضاة الرومان قديمًا حاملين قضبا ًنا على رؤوسها فؤوس
لفرض القانون].
و يتجاوز الرمز كذلك معايير العقل المحض دون أن يقع جرّ اء ذلك في العبث .فهو ال يبدو ثمرة ناضجة
لخالصة منطقيّة بعد برهنة ال نقيصة فيها .وال يقدر التحليل الذي ّ
يجزئ ويُلغي تمامًا على إدراك ثراء الرمز.
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ّ
وجذابًا ،أي أن
يتوصل الحدس دائمًا إلى ذلك .ويجب أن يكون هذا الرمز تأليفيًّا وعلى غاية من الكمال
وال
ّ
يتقاسم رؤية للعالم ويستشعرها .ذلك ّ
أن من مزاياه التركيز على حقيقة البداية قمرً ا كانت أو ثورً ا أو زنبقة
ماء أو سهمًا ،وكل القوى التي تستحضرها هذه الصورة وأمثالها في مستويات الكون كلّها وفي مستويات
اإلحساس جميعهاّ .
اإلجمالي بتراكم
وكل رمز هو بمنزلة كون صغير بل عالم بأكمله .وال يمكن إدراك معناه
ّ
التفاصيل التي ّ
يوفرها التحليل ،فذلك يتطلّب نظرة شاملة .ومن أه ّم خاصيّات الرمز تزامن المعاني التي يبوح
مائي لكل مستويات الواقع .ويتزامن اإليحاء بتع ّدد هذا الصالح)Elit 378(.
بها .ويصلح رمز قمريّ أو
ّ
وفي خرافة «بول» ( )Peuleبكيدرا ( )kaydaraيقول العجوز المتس ّول (المسارّ ي) لحمّادي (الحاجّ
أن ّ
الباحث عن الحقيقة)« :تعلّم يا أخي ّ
لكل رمز معنى أو اثنيْن أو أكثر ،وهذه المعاني منها النهاريّ ومنها
الليلي .أمّا النهاريّة فنافعة ،وأمّا الليليّة فضارّ ة»)Hamk, 56( .
ّ
ً
قائال:
وقد أوضح تزفيتان تودوروف ( )Tzvetan Todorovبجالء أنّه تحدث في الرمز ظاهرة كثافة،
ّ
«إن ًّ
داال واح ًدا يُفضي بنا إلى معرفة أكثر من مدلول ،أو ببساطة أكثر ّ
ّ
الدال» .ويستشهد
إن المدلول أَ ْو َفر من
بقول «كروزر» ( )Creuzerعالم الميثيولوجيا في الحقبة الرومنطيقيّة ،والذي إليه يعود الفضل في إحياء
الوعي بالرموز التي جمّدتها مطامح العقل إلى الهيمنة الفكريّة« :يكشف الرمز عن عدم تالؤم الكائن مع
الشكل وعن طغيان المحتوى على تعبيرته» (.)TODS 291
ويحتوي الرمز من جملة خصائصه ومن جهة تع ّدد أشكاله وتعبيراته على ثبات اإليحاء بوجود عالقة
بين الرامز والمرموز إليه .فالكأس المقلوبة الرامزة إلى السماء ال تعبّر عن المماثلة الظاهريّة للصورة
نفسها ،ولكن عن ّ
كل ما توحي به السماء لالوعي في اآلن ذاته من أمان وحماية ،ومن منزل للكائنات العُلويّة
ومن مصدر ازدهار وحكمة .وسوا ًء استعار هذا الثبات شكل قبّة في كنيسة أو في جامع ،أو شكل خيمة عند
الظاعنين الرُ حّ ل ،أو مخبإ بُ ِن َي من الخرسان في الخطوط الدفاعيّة ّ
فإن العالقة الرمزيّة تبقى مستقرّ ة بين
الطرفينُ ،
القبَّة والسماء ،مهما كانت درجة اإلدراك والمنافع المباشرة المستفادة منها.
وللرموز خاصيّة أخرى تتمثّل في تداخلها بحيث ال يُوجد بينها حاجز عازل .وثمّة على الدوام عالقة
ممكنة بين هذا وذاك .وال شيء أكثر غرابة على الفكر الرمزيّ من التشبّث بالمواقف الصارمة أو “بمبدإ
الثالث المرفوع” .وتمتلك المضامين الرمزيّة ما يُسمّيه يونغ التجانس الجوهريّ ( .)JUNR 147ونعتقد
ّ
أن هذا التجانس يكمن في عالقة  -من حيث األشكال واألسس المتع ّددة  -بالمتعالي ،أي في حركيّة تصاعديّة
ويتأسس رمز ما افتراضيًّا بمجرّ د ظهور صلة بين صورتيْن أو حقيقتيْن أو عالقة تراتبيّة ما
ذات قصديّة.
ّ
مؤسسة.
مؤسسة على تحليل
عقلي أو غير ّ
ّ
ّ
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وتكون الرموز دائمًا متع ّددة األبعاد إذ تعبّر بالفعل عن عالقات من قبيل أرض-سماء ،فضاء-زمان،
محايث-متعال مثل الكأس الموجّ هة نحو السماء أو األرض .وهذه ثنائيّة ُقطبيّة أولى .وثمّة أخرى تتمثّل في
أن للرمز وجهًا نهاريًّا وآخر ليليًّا .وعالوة على ذلك ّ
التأليف بين األضداد ،إذ ّ
فإن للعديد من هذه األزواج
أوجه تشابه تعبّر عن نفسها ً
أيضا بالرموز .وقد تكون من الدرجة الثانية مثل المشكاة أو القبّة المرتكزة على
قياسا إلى الكأس منفردة .وعوض أن ترتكز على مبدإ الثالث المرفوع على غرار المنطق التص ّوري
قاعدتها ً
ً
كوني
خالفا لذلك مبدأَ الثالث المتض ّمن ،أي وجود تكامل ممكن بين الكائنات وتضامن
تفترض الرمزيّة
ّ
يُ ْد َركان في الواقع المحسوس للعالقة بين كائنيْن أو مجموعتيْن من الكائنات أو أكثر .ويُفترض في الرمز
المتع ّدد األبعاد قابليّته لعدد ال ينتهي منها .ومن يدرك عالقة رمزيّة يجد نفسه في مركز الكون .وال يوجد
الرمز إال لفرد أو لمجموعة يتماثل أفرادها في وجه من الوجوه لتكوين مركز واحد .والكون كلّه يتمحور
قداسة عند مجموعة ما أن تكون أشياء مدنّ ً
ً
سة عند
حول هذا المركز .ولهذا السبب ال تعدو الرموز األكثر
اآلخرين .ويكشف هذا األمر بوضوح عمق اختالف مفاهيمهما .ويضعنا إدراك الرمز وتجلّيه بالفعل وسط
أال نفصل البتّة بين الرموز ومالزمتها الوجوديّة كما ينبغي ّ
روحاني ما .وينبغي ّ
أال ننزع عنها الهالة
عالم
ّ
المضيئة التي ّ
تكشفت لنا هذه الرموز وسطها ،ومثال ذلك سكون الليالي المق ّدس في وجه قبّة السماء الشاسعة
المهيبة والفتّانة ( .)CHAS 49ويرتبط الرمز بتجربة ُم َكلي َنة .وال يمكن أن ندرك قيمته ما لم ّ
نتنقل بالفكر إلى
ِ

المحيط العام الذي يعيش فيه حقيقة .وقد ّ
وضح كل من «جيرار دو شامبو» ()Gérard de Champeaux
الخاصة للرموز« .ذلك أنّها تكثّف في بؤر ِة صور ٍة واحد ٍة
و»دوم ستارك» ( )Dom Sterckxهذه الطبيعة
ّ

ّ
ً
وكل اإلمكانات المحتملة،
تجربة روحانيّة بأكملها .وهي تتجاوز األمكنة واألزمنة والوضعيّات الشخصيّة
وتوائم بين الحقائق األكثر تنافرً ا في الظاهر بإرجاعها جميعًا إلى حقيقة واحدة أكثر ً
عمقا تمثّل مبرّ ر وجودها
الروحي الذي يتماهى معه أو يشارك فيه كل من
األخير» (نفسه  .)202أال تمثّل هذه الحقيقة العميقة المركز
ّ
قياسا إلى هذا المركز الذي ال وجود لمحيطه في أيّ مكان.
يدرك قيمة الرمز؟ .ويكون للرمز وجود ً

الرمزي ووظائفه
 .4الحراك
ّ
ّ
الخالق ومحيطه وظيفة مالئمة كل المالءمة للحياة
الحي الذي يصدر من الوعي اإلنسان
يؤ ّدي الرمز
ّ
الشخصيّة واالجتماعيّة .ومع ّ
أن هذه الوظيفة تمارس بصفة إجماليّة فسنسعى إلى تحليلها لنستجلي منها ثراء
الحراك وتع ّدد وجوهه .ولكن ال ننسى أن نجمع بعد ذلك في نظرة تأليفيّة مختلف هذه المظاهر حتى ُنعيد إلى
الرموز طابعها المميّز الذي يتعارض مع التجزئة المفهوميّة .وإذا كان علينا أن نتّبع نظامًا ما في هذا العرض
النظريّ ّ
فإن هذا العرض ال يعني أيّ تراتبيّة حقيقيّة ،بل إنّه سيزول في وحدة الواقع.
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.1يمكن أن نقول ّ
إن وظيفة الرمز األولى استكشافيّة مثلها كمثل رأس باحثة أُ ْل ِق َي بها في المجهول،
وفعال هو ّ
ً
يمكننا من
تج ُّد في التعبير عن معنى المغامرة الروحيّة للناس الم ُْل َقى بهم عبر المكان والزمان.
فهي ِ
اإلدراك بطريقة ما لعالقة ال يستطيع العقل تحديدها ّ
ُوسعُ الرمز
ألن أحد طرفيْها معلوم واآلخر مجهول .وي ّ
حقل الوعي إلى مجال يستحيل تحديد مقاساته ّ
بدقة .ويمثّل ولوجه نوعً ا من المغامرة والتح ّدي .فما نُسمّيه
ً
رمزا حسب «يونغ» هو كلمة أو اسم أو صورة ،حتى إن كنّا متع ّودين عليها في الحياة اليوميّةّ ،
فإن لها مع
والبديهي .وينطوي الرمز على شيء غامض أو مجهول
االصطالحي
ذلك معاني ضمنيّة تضاف إلى مدلولها
ّ
ّ
ً
رمزا ّ
فإن ذلك يفضي به إلى أفكار تقع في مجال يتجاوز ما يدركه
خفي عنّا .وعندما يستكشف العقل
أو
ّ
عقلنا :فيمكن لصورة ال َع َجلَة مثال أن تُوحي إلينا بمفهوم الشمس اإلالهيّة ،لكن عند هذا الح ّد يعلن تفكيرنا عن

ّ
قصوره ّ
وألن العديد من األشياء تقع خارج حدود اإلدراك
إالهي.
ألن اإلنسان غير قادر على تعريف كائن
ّ
اإلنساني ،نستعمل دائمًا مفردات رمزيّة للتعبير عن مفاهيم ال يُمكننا تحديدها وال فهمها فهمًا جيّ ًدا .غير ّ
أن
ّ
استعمالنا الواعي للرموز ليس سوى مظهر من مظاهر حقيقة نفسيّة على غاية من األهميّة .ذلك ّ
أن اإلنسان
ً
يبتكر ً
الخفي والفائق
رموزا بصفة غير واعية وعفويّة ( )JUNG 2021محاولة منه التعبير عن
أيضا
ّ

الوصف .ومع ذلكّ ،
فإن اللفظ المجهول الذي يوجّ ه إليه الرمز التفكير ال يمكن أن يمثّل غرابة في المخيّلة.
ول َنحْ َذرْ من أن نصف بالغرابة ّ
كل ما يتجاوز ذهننا ،بل األجدر أن نبحث في العالقات الغريبة عن نصيب
ً
محضا ،لكن ال يخلو من معنى في نظر
الحقيقة التي يُمكن أن تعبّر عنها بكل جرأة .وإذ ما استثنيْنا استشباحً ا
«أن ً
رمزا ما يفترض دائمًا ّ
المحلّل دون أن يكون رمزيًّا بالضرورة ،يمكننا أن نرى مع «يونغ» ّ
أن التعبير
المختار يصوغ بما يمكن من اإلحكام عديد األحداث المجهولة نسبيًّا أو هو يشير إليهاّ ،
لكن وجوده م ُْث َِب ٌت أو
ويمكن الرمز حسب عبارة “مرسيا إلياد» «من حريّة االنتقال عبر ّ
ّ
كل
يبدو ضروريًّا» (.)JUNT 491
مستويات الواقع» .وال شيء ّ
يتعذر اختزاله في الفكر الرمزيّ  .فهذا الفكر يبتكر دومًا عالقة ،وهو بمعنى
من المعاني في طليعة الذكاء ،لكنّه قد يندثر إذا تشبّث بالصياغات النهائيّة .وتفرز المشاكل واأللغاز ذاتها
أجوبة لكن في شكل رموز .وتمثّل ألعاب الصور والعالقات المتخيّلة هرمنيوطيقا تجريبيّة للمجهول .وإذا ما
العلمي ،فإنّه بإمكان الرسيمات المتخيّلة أن تستمرّ لكن
تح ّددت هويّة هذا المجهول من ِق َبل المحلّل أو التفكير
ّ
من أجل أن تدعو اإلنسان إلى البحث عن المجهول في اتّجاه آخر وتقوده إلى اكتشافات جديدة.

 .2هذه الوظيفة األولى على صلة وثيقة بالثانية ،وبالفعل ليس المجهول من الرمز هو الفراغ المتأتّي من
ّ
وستغطي صورة سهميّة أو رسيمة مح ّركة للصورة هذا الالمح ّدد
الجهل ،بل هو الالمح ّدد من االستشعار.

بغشاء يكون في اآلن نفسه إشارة أولى أو إيحاء .وهكذا يضطلع الرمز بوظيفة البديل .وهو في نظر المحلّل
ّ
حل أو ارتياح ّ
وعالم االجتماع -وفي شكل تصويريّ  -بمنزلة إجابة أو ّ
محل سؤال أو فراغ أو رغبة
يحل
استبدالي يستهدف بطريقة مم ّوهة تمرير عدد من المضامين في
معلّقة في الالوعي .ويتعلّق األمر بتعبير
ّ
الوعي ال يمكنها بسبب الرقابة أن تنفذ إليه ( .)PORP 402ويعبّر الرمز عن العالم المدرك والمعيش
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المعني .وال يكون ذلك حسب عقله النقديّ  ،وفي مستوى وعيه بل حسب حياته النفسيّة
كما يعانيه الشخص
ّ
وأساسا في مستوى الالوعي .فهو ًإذا ليس مجرّ د خدعة مثيرة أو ممتعة وإنّما هو
العاطفيّة والتصويريّة،
ً

ّ
حقيقة حيّة ذات سلطة واقعيّة بمقتضى قانون المشاركة (نفسه) .إنّه ّ
محل عالقة األنا بمحيطه وبوضعه
يحل
أو مع ذاته عندما ال تُ َت َحم َُّل هذه العالقة بالدراية الكاملة .لكن ما ينزع إلى اإليحاء به ال يقتصر على موضوع

الكبت حسب منظور المدرسة الفرويديّة ،وإنّما هو يمثّل حسب “يونغ» اتّ ً
جاها في البحث وإجابة عن حدس

خارج عن السيطرةّ .
«إن وظيفة الرموز األصليّة هي بالتحديد ذلك الكشف الوجوديّ لإلنسان ذاته عبر
تجربة كونيّة» ( )CHAS 239يمكن أن نضمّنها كامل تجربته الشخصيّة واالجتماعيّة.
ُ
االستبدال على وظيفة ثالثة هي وظيفة الوسيط .ذلك ّ
أن الرمز يؤ ّدي فعليًّا وظيفة وسائطيّة.
 .3ينطوي
فهو يقيم الجسور ويجمع العناصر المتنافرة ويصل السماء باألرض والمادة بالروح والطبيعة بالثقافة والحقيقة
ّ
بالحلم والالوعي بالوعي .ويقابل الرمز ق ّوة نابذة لحياة نفسيّة غريزيّة ّ
التوزع بين تع ّدد الحواس
نزاعة إلى
ً
ه .إنّه
واالنفعاالت بق ّوة جاذبة مندفعة نحو الوسط ،ويقيم
مركزا للعالقات يعود إليه المتع ّدد وفيه يجد وح َد َت ُ
ينتج عن المواجهة بين نزعات متضا ّدة وقوى متناقضة يجمعها في عالقة ما .إنّه يع ّوض هياكل ّ
تفكك الليبيدو
حي
المضطرب ببنى تجميع الليبيدو الموجَّ ه .وفي هذا الصدد يعتبر الرمز عامل توازن .ويضمن نظا ُم رموز ٌّ
ً
نشاطا ذهنيًّا ً
كثيفا وسليمًا ومحرِّ رً ا في الوقت ذاته .ويق ّدم الرمز أه ّم مساعدة لتكوين الشخصيّة
في نفسيّة ما
«فهو يحتوي ً
الشكلي حسب مالحظة «يونغ» ،أي ّ
إن له فاعليّة
فعال على تعبيريّة رائعة على هامش تعبيره
ّ
عمليّة في مستوى القيم واألحاسيس» .وهو الذي يساعد على هذه االنتقاالت التناوبيّة والعكسيّة بين مستويات
والخفي واألنا واألنا األعلى من ناحية ثانية.
الوعي من ناحية وبين المعلوم والمجهول والظاهر
ّ
الوظيفي .ذلك
التوسط في نهاية المطاف إلى التجميع .وهذا هو المظهر اآلخر لدور الرموز
 .4ينزع
ّ
ّ
أن هذه الرموز قوى مُوَ حِّ ٌ
ّ
ّ
وتلخص الرموز األصليّة تجربة اإلنسان الشاملة الدينيّة
دة (.)ELIT 379
ّ
وتحقق ً
أيضا
والكونيّة واالجتماعيّة والنفسيّة في المستويات الثالثة (الالوعي والوعي وما فوق الوعي).
واألرضي والسماويّ ) ولمركز اتّجاهات
(السفلي
خالصة للعالم بإبراز الوحدة األساسيّة لمستوياته الثالثة
ّ
ّ
الفضاء الستّة ،وذلك بإبراز محاور التجميع الكبرى (قمر ،ماء ،نار ،وحش ذو أجنحة .)...وفي األخير تصل
الذاتي للمستوى األ ّول في تط ّور شامل دون عزلة أو
الرموز اإلنسان بالعالم .وتنخرط مسارات التكامل
ّ
غموض .وال يشعر اإلنسان بالغربة في الكون ،بفضل الرمز الذي يضعه وسط شبكة شاسعة من العالقات.
ّ
ً
تتمطط قيمتها حتى إنّه لَ َيصل في اإلنسان أعماقه المالزمة له بتعال ال ح ّد له.
رمزا حين
وتصبح الصورة
ويكمن الفكر الرمزيّ في أحد أشكال ما يسمّيه «بيار إيمانوال» «التأثير المتبادل والمتواصل بين الداخل
والخارج».
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ً
وفعال هو ّ
يوفر شعورً ا إن لم يكن
 .5يؤ ّدي الرمز إذا بصفته موحّ ًدا وظيفة بيداغوجيّة وحتّى عالجيّة.
دائمًا بتحقيق الذات فال ّ
أقل من أن يكون شعورً ا بالمساهمة في ق ّوة تتجاوز الذات .وهو عندما يصل بين

عناصر الكون المختلفة يجعل الطفل والرجل يشعران بأنّهما ليسا وحيديْن وضائعيْن في هذا ّ
الكل الشاسع
الذي يحيط بهما .ولكن يجب ّ
أال نخلط هنا بين الرمزيّ
الخيالي.
والوهمي ،وأال ندافع عن هذا األخير بتقديس
ّ
ّ

ويعبّر الرمز بطريقة علميّة غير ّ
مدققة ،بل ساذجة عن واقع يستجيب لع ّدة احتياجات في المعرفة واللطف
واألمان .ومع ذلكّ ،
فإن الواقع الذي يعبّر عنه ليس هو الواقع الذي تمثّله مياسم صورته الخارجيّة تي ًْسا كان

أو نجمًا أو حبّة قمح .إنّه شيء ّ
ص ُب
يتعذر وصفه ،ولكنّنا نشعر به بعمق مثل وجود طاقة ماديّة ونفسيّة تُ َخ ِّ
وتُربّي وتُ ّ
غذي .ويشعر الفرد عن طريق حدسه فقط بانتمائه إلى مجموعة تُرعبه وتُ َط ْم ِئنُ ُه في اآلن نفسه لكن

تُ ِع ُّد ُه للحياة .وأن نقاوم الرموز يعني أن نحرم أنفسنا من جزء من ذواتنا ،وأن نُ َف ِّق َر الطبيعة بأكملها ،وأن نر ّد
بداعي الواقعيّة دعوة حقيقيّة إلى حياة شاملةّ .
إن عالمًا بال رموز عالم خانق يؤ ّدي بسرعة إلى موت اإلنسان
الروحي.
ّ
خيالي بسيط في الواقع ،لكنّه ّ
ّ
معقد
لكن الصورة ال ترتقي إلى مستوى الرمز إال إذا َق ِب َل المشاهد بتحويل
ّ
الرمز داخل اإلنسان .ويسهم ّ
َ
كل منهما في طبيعة اآلخر
عند التحليل .وهو تحويل يضعه داخل الرمز ويضع
ُ
وتزيل هذه المماثلة أو هذه المشاركة الرمزيّة حدود المظاهر ،وتقود نحو كينونة
وفعاليته في ما يشبه التكافل.
وتحقق وحدة .وهذا ما عبّر عنه  -دون ّ
ّ
شك « -راينرماريا رايلك» ()Rainer Maria Rilke
مشتركة،
في قصيدة يقول فيها:
«إذا أردت أن تفلح في إحياء شجرة
الداخلي الكامن فيك
فانشر حولها هذا الفضاء
ّ
ولن تصير حقيقة شجرة إال متى ّ
تشكلت من زهدك»
وندرك الدور العظيم لهذه الحيا ِة المتخيّلة .ولكن ربّما يكون أهونَ علينا تضييعُ معنى الرمز ومعنى
ّ
التنكر للتمييزات الضروريّة بينهما .وينبغي ّ
أال ّ
نكف عن التحذير بما يكفي من
الوقائع في اآلن نفسه من
ّ
التأخر عنها دون التفكير في
أخطار المماثلة وتجاوزاتها .وإذا كان في طريقها مزايا فسيكون من الته ّور
االبتعاد عنها في الوقت ذاته.
ويمكن لهذه المماثلة ً
خاصة على اكتساب المواقف اإليجابيّة للبطل المختار .لكنّها
مثال أن تساعد الطفل
ّ
تُوشك -إن طالت -أن تُحْ ِد َث بعض التصرّ فات الصبيانيّة وأن ّ
تؤخر تكوين الشخصيّة المستقلّة .وكتب أحد
رجال الدين البارزين يقولّ :
«إن مماثلة الكائنات التوراتيّة هي أفضل السبل الكتشاف تصرّ ف اإلنسان في
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أن تعاسته في التشبّه بقابيل .لكن بعد ّ
الرب» .على ّ
ّ
كل شيء ،ومهما كان األمر مثيرً ا للشفقة فإنّه ال
حضرة
يعدو أن يكون خطأً شخصيًّا فادحً ا ،واألفدح منه أن يكون الخطأ منهجيًّا ،أي أن نتّخذ دون أن ننتبه من مماثلة
ّ
المؤكد ّ
أن الرموز تسهم بفعاليّة
أساس تربية ما .ومن
اآلخر مبدأً بيداغوجيًّا ونجعل من التركيبة ال ُم َغ ِاي َرة
َ
ً
ً
وسيلة لتنمية
واتصاال مناسبًا فحسب ،وإنّما بوصفها
في تكوين الطفل والراشد ،ال بوصفها تعبيرً ا تلقائيًّا
الالمرئي .على أنّه يتعيّن أن ّ
ذاتيّ ،
ّ
وأال تتح ّول إلى خطر
الخالق وإدراك
الخيال
تظل الرموز عامل إدماج ّ
ّ
في ازدواج الشخصيّة.
 .6وإذا كان ثمّة خطر في أن يضعف الرمز معنى الواقع بسبب من انقطاع في الوحدة ّ
فإن ذلك ال يحول
بينه وبين كونه واحداً من أه ّم عوامل االندماج في الواقع بفضل وظيفته المُجَ ْم ِع َن ِة .إنّه يعمّق التواصل مع

ّ
ّ
ولكل عصر رموزه .ويعني تأثّرنا بهذه الرموز إسهامنا في هذه
ولكل مجموعة رموزها،
االجتماعي.
الوسط
ّ
ْت ،ومجتمعًا بال رموز مجتمع َمي ٌ
أن عصرً ا بال رموز عصر مي ٌ
ْتّ .
المجموعة أو في هذا العصر .ذلك ّ
إن
حضارة لم يعد لها رموز آيلة إلى الزوال ،ولن يكون في القريب سوى تاريخ.
كوني ألنّه  -افتراضيًّا  -في متناول ّ
إن الرمز لغة كونيّة .وهو أكثر ّ
وأقل من كونه كونيًّا ،إنّه ً
قيل ّ
كل
فعال
ّ
كائن بشريّ دون االعتماد على لغات متداولة أو مكتوبة ،وألنّه يصدر عن النفس اإلنسانيّة .وإذا سلّمنا بوجود
أصل مشترك ّ
الجمعي قادر على تقبّل الوسائل وبثّها ،فيتعيّن علينا ّ
أال ننسى ّ
أن هذا األصل المشترك
لالوعي
ّ
يغتني ويتن ّوع من ّ
كل اإلسهامات العرقيّة والشخصيّة .وسيصطبغ الرمز الظاهر نفسه إذن ،أَي ً
ْال كان أو ُدبًّا
ً
مثال ،بصبغة مغايرة حسب الشعوب واألشخاص ،وكذلك حسب العصور التاريخيّة ومزاج الحاضر .ومن
المه ّم أن نكون مدركين لهذه االختالفات الممكنة إذا أردنا تجنّب سوء الفهم ،وأن ننخرط خاصة في فهم عميق
الكوني ومن المعرفة .ذلك أنّه ليس مجرّ د إيصال
لآلخر .وهنا نرى كيف يُؤ ّدي بنا الرمز إلى ما هو أبعد من
ّ
معارف وإنّما هو نقطة التقاء االنفعاالت :فعن طريق الرمز تدخل الغرائز الجنسيّة (اللّيبيدوات) بمفهومها
الطاقي في تواصل .ولهذا يُ َع ُّد الرمز أكثر الوسائل نجاعة في التفاهم بين األشخاص وبين المجموعات وبين
ّ
القوميّات حتى إنّه يقودها إلى أعلى درجات ق ّوتها وإلى أعمق أبعادها .ويُع ّد التوافق حول الرمز خطوة مهمّة
الكوني يمكنه الوصول إلى قلب الفرد والجماعة .ومن ينفذ إلى معنى رموز
في طريق الجمعنة .وبطابعه
ّ
متعلّقة بشخص أو بشعب يعرف أغوار هذا الشخص وهذا الشعب.
 .7يميّز علم االجتماع والتحليل النفسي الرموز الحيّة من الرموز ال َم ْي َتة .ولم يعد لهذه أيّ صدى في
الجمعي ،ولم تعد تنتمي إال إلى التاريخ أو إلى األدب أو الفلسفة .وتعتبر الصور
الوعي الفرديّ وال في الوعي
ّ
االجتماعي .وتع ّد
نفسها م ْي َتة أو حيّة وفق استعدادات المتقبّل المشاهد ووفق أغوار دخيلته وحسب التط ّور
ّ
الصور حيّة إذا كان لها في كيانه كلّه صدى ّ
خارجي يقتصر
موقع .وهي َميْتة إذا لم تكن غير مجرّ د شيء
ّ
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الهندوسي المتشبّع بمبادئ «الفيدا»
روحي لدى
خواص دالالته الموضوعيّة .فما تمثّله البقرة من اهتمام
على
ّ
ّ
ّ
مختلف عمّا تمثّله لدى المربّي النورمنديّ  .وتتعلّق حيويّة الرمز بموقف الوعي وبمعطيات الالوعي .وهي
المخفي .إنّها ّ
تنشطها وتق ّويها وتجعل
تفترض نوعً ا من اإلسهام في اللغز ونوعً ا من الطبيعة المشتركة مع
ّ
ً
فاعال .وإن لم َيحصل ذلك ّ
فإن الرموز حسب تعبير «أراغون» ( )Aragonتصبح «مجرّ د كلمات
المشاهد
خاصيّاتها ،واختفى مدلولها القديم مثلها كمثل كنيسة لم نعد نُصلّي فيها».
أفرغت من
ّ

النفسي فيمكن مقارنة هذه الظاهرة
الحي إذا وظيفة الترجيع .وإذا تناولناها في المستوى
يفترض الرمز
ّ
ّ
الطبيعي ظاهرة ارتجاجيّة .فالجسم أو الجسر المعلّق ً
مثال ّ
يهتز بمفعول تواتره الخاص
بما يسمّيه علم القوى
ّ
الذي يتغيّر بفعل المؤثّرات التي يخضع لها كالريح ً
مثال .وإذا تفاعل أحد هذه المؤثّرات بتواتره الخاص مع
هذا الجسم ،وإذا اتّحد تواترهما فسينجم عن ذلك تضخيم في االرتجاجات وتسارع في االهتزازات يمكن أن
يصل تدريجيّا إلى االضطراب وإلى التص ُّدع .وتكون وظيفة ترجيع الرمز أكثر فاعليّة بحيث تتالءم أكثر مع
الروحي لشخص أو لمجتمع أو لحقبة تاريخيّة أو لظرف .وهي وظيفة تفترض ّ
أن الرمز على صلة
المناخ
ّ
شخصي صرف .وهذه المالحظة تنطبق على المحتوى َ
بنفسيّة جماعيّةّ ،
المخيِّل
وأن وجوده ال يرتبط بنشاط
ّ
اجتماعي حتى إن انبثق من وعي فرديّ  .وتتغيّر ق ّوته
قدر انطباقها على تفسير الرمز .فهو يسبح في وسط
ّ
االجتماعي بالفرديّ .
اإليحائيّة والتحريريّة بمفعول الصدى الناتج عن عالقة
ّ
 .8ال يمكن أن تكون هذه العالقة متوازنة إال في ظل تأليف ينسجم مع المتطلّبات المتباينة غالبًا للفرد
والجماعة .وهذا أحد أدوار الرمز ممثّ ً
ال في الوصل حتى بين األضداد والتأليف بينها .ويطلق كارل غوستاف
ً
يونغ وظيفة التعالي (وظيفة األدوار األكثر ّ
إطالقا ،وإنّما متعالية بمعنى المرور من
تعق ًدا ،وظيفة ليست أوليّة
خاصيّة الرموز في ربط الصلة بين قوى متضا ّدة ،ومن ثم تجاوز
وضع إلى آخر بمفعول هذه الوظيفة) على
ّ
أدق آثاره كيف ّ
التعارضات وفتح الطريق أمام تق ّدم في الوعي .وتصف صفحات ُتع ّد من ّ
تتفكك بواسطة هذه
ّ
ً
إطالقا ،وليس بإمكانها أن
وتنحل وتنتشر قوى حيويّة متضادة ولكن غير متنافرة
الوظيفة المتعالية للرموز
تتّحد إال وفق سيرورة تط ّوريّة مندمجة ومتزامنة (.)JUNT 496-498
 .9نالحظ إذن انخراط الرمز ضمن حركة تط ّور اإلنسان بأكملها .وال يقتصر على إغناء معارفه وتحريك
الجمالي .إنّه يؤ ّدي في المنتهى وظيفة المحوّ ل للطاقة النفسيّة .فهو كمن يستقي من مولّد طاقة به بعض
حسه
ّ
ّ
اضطراب وفوضى ليضبط تيّارً ا كهربائيًّا ويجعله صالحً ا لالستعمال في سيرة الحياة الشخصيّة .وكتب أ ْدلِر
( )Adler) (ADLI 55يقولُ :
صابيّة إلى طاقة
“تح َّول الطاقة الالواعية غيرُ
َ
المستوعبة في شكل أمارات عُ َ
يمكن إدماجها في سلوك واع بفضل الرمز سواء كان هذا السلوك صادرً ا من حلم أو من كل مظاهر الالوعي
األخرى .ويتعيّن على األنا استيعاب الطاقة الالواعية التي يُطلقها ْ
حل ٌم أو ْ
وه ٌم” .وال يمكن لهذا االستيعاب أن
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ً
جاهزا لهذا المسار من اإلدماج .وال يكتفي الرمز بالتعبير عن أعماق األنا التي يمنحها شكلها
يت ّم إال إذا كان
وصورتها ،وإنّما ّ
يحفز بصوره المسارات النفسيّة بواسطة الشحنة العاطفيّة .إنّه يح ّول الطاقات شأن ُفرن
الكيمائيين يُم ِكنُه تحويل الرصاص إلى ذهب ،و[على وجه المجاز] الظلمات إلى نور.

 .5من التصنيفات إىل التشظية
نسقي للرموز .وقد جاءت إمّا تتويجً ا طبيعيًّا لدراسة علميّة أو
وقعت محاوالت عديدة بهدف تصنيف
ّ
فرضيّة عمل وقتيّة إلعداد دراسة علميّة .ويُحْ َس ُب لها جميعًا أنّها رسمت ُ
يسر العرض .لكن ال
األطر التي تُ ّ

واحدة منها كانت مرضيّة ً
فعال .وهذه بإيجاز شديد بعض األمثلة .يُميّز أ .هـ .كراب ( )A.H.Krappeفي كتابه
«تك ّون األساطير» بين الرموز السماويّة (السماء والشمس والقمر والكواكب) والرموز األرضيّة (البراكين
والمياه والكهوف) .وال يبتعد مرسيا إلياد كثيرً ا عن هذا التقسيم في كتابه «بحث في تاريخ األديان» عندما
يحلّل الرموز األورانوسيّة (كائنات سماويّة ،آلهة العواصف ،عبادة الشمس ،التص ّوف القمريّ والتجلّيات
اإلالهيّة المائيّة )...والرموز الجهنّميّة (حجارة ،أرض ،امرأة ،خصوبة) .وتضاف إليها في حركة تضامن
ّ
ويوزع غاستون باشالر الرموز على العناصر
كونيّة كبرى رموز المكان والزمان مع حركيّة العود األبديّ .
التقليديّة األربعة :الماء والنار والتراب والهواء التي يعتبرها بمنزلة هرمونات المخيّلة .ويُتناول كل عنصر
من هذه العناصر في كامل تع ّدديّة معانيه الشعريّة.
و َيج َمعُ «ج .ديمازيل» ( )G.Dumézilالرموز حول وظائف ثالث أساسيّة استخلصها من بنية
المجتمعات الهندو-أروبيّة ،وظائف أنتجت ثالثة أنظمة أو طبقات مغلقة من فئة الكهّان وفئة المحاربين وفئة
ال ُم ْن ِتجين .ويميّز «بقانيول» ( )Piganiolبين الرعاة أو البدو والمزارعين أو المستقرّ ين ،والذين ّ
لكل منهم
خاصة من الرموز .ويعتمد «بريزولسكي» ( )Pryzulskiفي تصنيفه على نوع من التط ّور
منظومات
ّ
الصاعد للوعي .وتتمحور الرموز في البدء حول عبادة اإللهة الكبرى والخصوبة ،ث ّم في مستوى اإلنسان
حول األب واإلله.
فإن مبدأ ّ
ّ
النفسي الفرويديّ ّ ،
تتركز
اللذة هو المحور الذي تتمفصل حوله الرموز .وهي
أمّا في التحليل
ّ
تباعً ا في المستويات الفمويّة والشرجيّة والجنسيّة تحت تأثير هيمنة الليبيدو المراقب والمكبوت .أمّا «أدلر»
ّ
محل هذا المبدإ مبدأ الق ّوة الذي يتولّد منه ازدهار الرموز عن طريق ظاهرة تعويض الشعور
( )Adlerفي ُِح ُّل
ً
فمثال يمكن لإلواليّات أو مسارات االنبساط واالنكفاء
بالنقص .وقد نجد عند يونغ أكثر من مبدإ للتصنيف:
أصنافا مختلفة من الرموز .ويمكن أن نضيف إليها الوظائف النفسيّة األساسيّة في ّ
ً
ظل أنظمة
الذاتي أن توافق
ّ
االنطوائي ،أو كذلك في مسارات التفريد بواسطة رموز تميّز كل مرحلة
االنبساطي أو
مختلفة من قبيل
ّ
ّ
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تط ّورية أو ّ
كل عارض أو حادث سير .وفي الحقيقة كثيرً ا ما تُوحي الرموز نفسها  -وإن كانت موسومة بعالمة
أو غارقة في سياقات -بهذه المراحل أو المواقف المختلفة .وفي ّ
الزوريخي
كل األحوال لم يغامر المحلّل
ّ
تصنيفا منهجيًّا .وقد تصطدم ّ
ً
ً
األدبي
انطالقا من إنتاجه
كل محاولة في هذا االتجاه
الكبير بتصنيف الرموز
ّ
الغزير بعقبة أساسيّة وحتّى بروح البحث اليونغي الذي يعارض بش ّدة كل نسقنة ((.Systématisation

ويمكن أن نعيب مع جيلبار ديران ( )DURS 24-33على غالبيّة محاوالت التصنيف نزعتها الوضعانيّة
ديني وأشياء
اجتماعي أو
وال ُم َعقلِ َنة التي تتناول الرموز كأنّها عالمات أو حبكات روائيّة ومقتطفات تفسير
ّ
ّ

ّ
يتعيّن معرفتُها .وهي ّ
ّ
ميتافيزيقي غير معلن.
ولتعقده المتغيّر ،وتشكو من ضيق
الذاتي
لتجذرها
تتنكر
ّ
ّ
ُ
عالوة على ذلك ي ُ
واإلفراط في تبسيط الدوافع.
التوسعي ُّة المركزيّة
النفسي
ُعاب على تصنيفات التحليل
ّ
ّ

فالرموز تصنّف عند فرويد بسهولة وفق خطاطة االزدواجيّة الجنسيّة اإلنسانيّة ،وعند «أدلر» وفق الخطاطة
العدوانيّة .وبعبارة أخرىّ ،
فإن المخيّلة  -حسب المحلّلين النفسانيّيين  -ناتجة عن صراع بين النزعة الجنسيّة
ً
خالفا لذلك  -في معظم الحاالت في
االجتماعي (محاولة مخجلة لتجنّب الرقابة) في حين أنّها تظهر -
والكبت
ّ
اندفاعها ،كأنّها نتيجة اتفاق بين الرغبات ومواضيع البيئة االجتماعيّة والطبيعيّة .والمخيّلة أبعد من أن تكون
ً
خالفا لذلك -مصدر تصريف الطاقة المكبوتة (.)DURS 30نتيجة كبت ،وإنّما هي
الخاص للرموز .وصرّ ح بأنّه اعتمد
وقد استعار جيلبار ديران من األنتروبولوجيا مبادئ تصنيفه
ّ
«طريقة تقارب براغماتيّة ونسبويّة بالتمام تسعى إلى معاينة جمهرات واسعة من الصور ،جمهرات مستقرّ ة
تقريبًا ،وتبدو كأنّها مهيكلة بنوع من تشاكل رموز استقطابيّة» ( .)DURS 33ويكتشف مثل هذه الحزمة من
نقاط االلتقاء بين االرتكاسيّة (علم االرتكاسات :الحركات المهيمنة) والتكنولوجيا (علم األدوات التي يتطلّبها
يمات
المحيط امتدا ًدا للحركات المهيمنة) وعلم االجتماع (علم الوظائف االجتماعيّة) .وهكذا تبدو الرموز َر ِس ٍ
محرّ كة تهدف إلى دمج الغرائز الجنسيّة وردود أفعال شخص ما ،والتوفيق بينها وبين متطلّبات المحيط

ّ
والجماع .وتتطلّب الحركات
ومحفزاته .والحركات المهيمنة الثالث (علم االرتكاس) هي الوضع والغذاء
ِ
المرافقة لردود األفعال المهيمنة هذه دعائم ماديّة وأدوات مساندة (تكنولوجيا) .وتأتي بعد ذلك الوظائف
للقس والمنتج والمحارب أو مباشرة السلط التشريعيّة والتنفيذيّة والقضائيّة .وهكذا يمكن أن نجمع
االجتماعيّة ّ
الرموز األكثر تنافرً ا ظاهريًّا في ثالث مجموعات كبرى غير منعزل بعضها عن بعضُ .
وتمي ُّز التفسيرات
البيوبسيكولوجيّة والتنكولوجيّة أو االجتماعيّة التي تتفاوت درجات هيمنتها حسب الرموز والمستويات
أن جيلبار ديران -وألسباب غير مقنعة البتّة تُ ِب ُ
المعبّرة .غير ّ
ين عن التأثيرات المستمرّ ة لالنشطارات العلويّة
والجهنّميّة التي يقول بها مرسيا إلياد أو المظلمة والمضيئة عند المحلّلين النفسانيين  -ال يُطب ُّق هذه المبادئ
ً
تطبيقا صارمًا .فهو يميّز بين نظاميْن في النظريّة الرمزيّة :نظام نهاريّ ويشمل الرموز التي تغلب عليها
المجوسي والمحارب
النزعة الوضعيّة المتّصلة بوضع الجسم وتكنولوجيا األسلحة وعلم اجتماع المرزبان
ّ
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الليلي الذي يشمل الخاصيّات الهضميّة الغالبة والموحّ دة أو الدوريّة.
وطقوس االرتقاء والتطهير ،والنظام
ّ
وتتناول األولى تقنيّات الحاوي والسكن والقيم الغذائيّة والهضميّة وعلم اجتماع األمومة والحضانة .وتض ّم
الثانية تقنيّات الدورة والروزنامة الفالحيّة مثل تقويم صناعة النسيج ورموز ال َع ْود الطبيعيّة والمصطنعة
واألساطير والمآسي الفلكيّة البيولوجيّة ( .)DURS 50ونعتقد ّ
خاصيّته الغالبة
أن لكل رمز مهما كانت
ّ
ً
ليلي بما أنّه يلتهم ويفترس .ويصبح نهاريًّا إذا ح ّول كائ ًنا
مظهريْن اثنيْن نهاريًّا وليليًّا :فالوحش
مثال رمز ّ
ليلي
جدي ًدا ولفظه .وبصفته حارس المعابد والحدائق المق ّدسة هو في اآلن نفسه عقبة وقيمة ،ظلمات ونور ّ
ً
وفضال عن ذلك نأسف ّ
ألن بحوثه العلميّة
ونهاريّ  .وقد أبرز جيلبار ديران ببراعة هذه الثنائيّة للرموز.
ً
دليال على ّ
أن الرمز في
الخاصة .ولكن يمكن أن يكون هذا
الجيّدة لم تفض به إلى تصنيف يتماشى ومعاييره
ّ
غاية التعقيد ،حتى إنّه يتجاوز كل نظام.
ويميّز مؤلّفون آخرون بين الرموز الكونيّة والرموز المجرّ دة واألخالقيّة والدينيّة والملحميّة والتكنولوجيّة
ّ
والسلبيّ .
لكن مختلف
اإليجابي
وكل رمز من هذه الرموز يقابل أنموذجً ا إنسانيًّا بجانبيه
والبسيكولوجيّة.
ّ
ّ

هذه المظاهر توجد مجتمعة في أغلب الرموز ذات الطبيعة ال ُم َورَّ َقة وفق تعبير «ليفي ستروس» ،إذ تتمثّل
أهم وظائفها تحدي ًدا في ربط عديد المستويات .ولذا ،ال يمكن اعتمادها مبدأ للتصنيف .إنّها تشير فقط إلى
مستويات تفسير ممكنة.
ويرفض «ليفي ستروس» في بحوثه عن األسطورة أن يجعل مشروعه رهينَ
تصنيف ما .ومهما
ٍ
كانت الطريقة التي َن َتناوله بها ّ
فإن مشروعه ينمو كركام مختلط دون أن يجمع بطريقة دائمة أو نسقيّة مجمل
تبصر وكلّه ثقة ّ
بأن الواقع سيكون دليلَه ويهديه إلى طريق أكثر أما ًنا
العناصر التي يستم ّد منها ما ّدته دون ّ

ّ
ّ
التحفظات التي أوحت
المنهجي هو من ضمن
التحفظ
من تلك التي كان يمكنه اختراعها ( .)LEVC 10هذا
ّ
نسقي .وقد جمع “جيرار دو شامبر» و»سيباستيان ستارك»
بوضع هذا القاموس الذي يرفض كل تصنيف
ّ
( )Gérard de Champeaux et Sébastien Sterckxفي كتابهما «عالم الرموز» الذي تناول الرمزيّة
ً
ً
رموزا أساسيّة للنفس البشريّة .وهذه األشكال هي
أشكاال بسيطة أو
الرومانيّة مجمل الرموز حول ما أَ ْس َم َيا ُه

المركز والدائرة والصليب والمربّع .وال يتعلّق األمر باستنتاج ّ
كل الرموز من هذه األشكال وال بر ّدها جميعها
إليها .وقد ّ
فإن رمز المعبد – على الرغم من ّ
تدل هذه المحاولة على بناء كامل للفكر الرمزيّ  .وهكذاّ ،
أن
ً
الصرح المق ّدس هو في الغالب مربّع أو مستطيل -يرتبط برمزيّة المركز ّ
فعال بوظيفة
ألن المعبد يضطلع
مركز مق ّدس .وكذلك تنتمي الشجرة إلى المجال الرمزيّ للصليب ،مع ّ
أن بعض كثافة األوراق توحي بصورة
ً
تأويال قد يبعد كثيرً ا عن الظواهر ،ويكون موجّ هًا إلى
القبّة والدائرة .ويفترض هذا التصنيف  -كما نالحظ -
الحقائق البعيدة.
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أمّا «بول ديال» ( - )Paul Dielوقد درس النظريّة الرمزيّة في األساطير اإلغريقيّة  -فقد ّ
وزع
نفسي فهو يعتبر
بيو-إيتيقي
األساطير ومواضيعها وفق تمفصالت جدليّة مستوحاة من تص ّور للنظريّة
ّ
ّ
ّ
العاطفي صلب هذه النفسيّة .ويكمن
ُوج ُد التخيّل
أن الحياة بصفتها ق ّوة تط ّور تُ َوجِّ هُها النفسيّة اإلنسانيّة .وي َ
ّ
ّ
ّ
ُ
وتؤكد الصراعات في األساطير
التحكم في الذات والعالم.
األساس في تصرّ فها السليم ،أي في
قانون الحياة
ُ
مغامرات ّ
الروحي وسقوطه في االنحراف.
إنساني بإمكاناته الدائمة وبمراحله المتعاقبة الندفاعه
كل كائن
ّ
ّ
ّ
ُ
ويتجزأ البطل األسطوريّ مثل انعكاس رمزيّ
نكون في مرحلة من وجودنا.
كلي لذواتنا مثلما
جزئي أو ّ
ّ
ً
ّ
إجماال ال يُقا َو ُم .وتُؤ ّدي
لكن الحياة حسب «بول ديل» تتط ّور في اتّجاه رَوْ حَ نة بموجب تأثير بطيء ،ولكنّه

عصبي ُم َوجَّ ه .والعقل وظيفة واعية تهيّئ اإلنسان طوال مساره
الروح وظيفة ما فوق الوعي مثل سائل
ّ
التط ّوريّ لمتطلّبات الحياة الملحّ ة وغاياتها .ويصطدم تجاوز الوعي في إدارة ما فوق الوعي بعراقيل كثيرة
أساسا من المخيّلة الجامحة .وتؤ ّدي هذه دورً ا زائ ًدا من شأنه أن يعرقل المجهود التط ّوري أو يؤ ّدي
متأتّية
ً
ّ
ّ
الممزقة بين
ويغذي هذا الخلل الوظيفي الحياة النفسيّة
إلى نكوص في اتّجاه ما قبل الوعي أو الالوعي.
جاذبيّة «ما فوق الوعي» ووزن الالوعي «ما تحت الوعي» عن طريق ما يصحبه من عادات غير معقولة
ومن صور ملحّ ة وأوضاع متناقضة .وليس ما تكشفه األسطورة عن طريق الصور والوضعيّات الرمزيّة
كذلك هو مخلّفات ماض منمّق ،وإنّما هو صورة لحاضر من النزاع يتعيّن تجاوزه ومشروع لمستقبل ينبغي
تخص الرموز األساسيّة الدرجات الثالث التي تُضاف في النفسيّة اإلنسانيّة إلى
تحقيقه .ووفق هذا المنظور
ّ
والكابتة (ما تحت الوعي) ،ومن الفكر (الوعي) ،ومن الروح (ما
الغريزة الحيوانيّة من المخيّلة المُجَ مِّحَ ة
ِ
فوق الوعي) ( .)DIES 36وهكذا يصنّف المؤلّف الرموز أربعة أصناف هي :رموز اإلثارة الم َُخيِّلة (إيكار
الوظيفي
( ،)Icareتانتال ( ،)Tantaleإكسيون ( ،)Ixionبارساي ( )Perséeوغيرها )...ورموز الخلل
ّ
(الفتن األ ّوليّة ،أنساب اآللهة ،حرب العمالقة وما سواها )...ورموز التبسيط مخرجً ا أ ّول لالختالل :من
االصطالحي (الميداس ( ،)Midasاإليروس ( ،)Erosالنفس ())Psyché
ذلك التبسيط بأوجهه الثالثة:
ّ
والشهواني (أورفاي  )Orphéeوالجبّار (أوديب  )Oedipeورموز ّ
تخطي النزاع أو الصراع ضد التبسيط
ّ
(تايزاي ( ،)Théséeهيركالس ( ،)Héraclésبورمثيوس ( )Prométhéeوأضرابهم .)...واعتما ًدا على
ً
مكانة مميّز ًة في هذا
التأويل العام تجد رموز كل من الرجل والنسر والقميص (الجلباب) والسهم والنهر
التصنيف .وإليه يعود فضل االنسجام والعمق .غير ّ
أن هذا التصنيف ي ُْس َت ْل َه ُم من نظام تحليل ذي قيمة مرموقة.
لكنّه يرتكز حصريًّا تقريبًا على اإليتيقا .وهو ال يضع في صدارة اهتمامه بقيّة أبعاد الرموز مثل األبعاد
الكونيّة والدينيّة .وال يمكن أن نؤاخذه على ذلك بما أنّه ال يسعى إلى أكثر من ترجمة الرمزيّة األسطوريّة
إلى لغة بسيكولوجيّة .ولنستنتج فقط أنّنا إن لم نجد بع ُد هنا األسس لتصنيف عام ،فيمكننا أن نكتشف طريقة
التقصي.
تحليل في مستوى معيّن من
ّ
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من عبقريّة «أندري فيرال» ( )André Virelفي كتابه «تاريخ صورتنا» اتّخاذه المراحل الثالث التي
اإلنساني،
البيولوجي ،وفي التاريخ
مفهومي الزمان والمكان نظامًا مرجعيًّا ،وفي التط ّور
تظهر في تط ّور
ّ
ّ
ْ
وحتى في تاريخ الفرد .وتق ّدم المرحلة األولى التي يُسمّيها كونيّة المنشإ ( )Cosmogéniqueخصائص
يمكن تركيزها في مجموعة ّ
االطراد ممثّلة في الموجة والدورة والتناوب .إنّها المرحلة السماويّة ذات الفيض
الحيويّ والفوضويّة الغامضة .أمّا في المرحلة الثانية الفصاميّة التولّد فيتخلّص فيها الفرديّ من الرواسب.
ً
تقابال مع المحيط .وتتميّز هذه المرحلة
وال يتعلّق األمر كذلك بالتفريق ،بل بالثنائيّة وباالنفصال بوصفه

ّ
ّ
بالتقطع ممثّ ً
الموقع والتعديل إلى غير ذلك ...إنّها
ال في ضبط الحدود والتثبيت والتراكم والتناظر والزمن
ّ
التوقف ُ
الز َحلِيّة لالستراحة واالستقرار .أمّا المرحلة الثالثة الواقعة تحت تأثير زويس ( ،)Zeusأو
مرحلة

التوسع ،ولكن في تواصل منتظم« .وفي حين كان الكائن أ ّول أمره غير ُم َت َميَّز
المشتري) فمرحلة إطالق
ّ
في بيئته أضحى بعد ذلك متمي ًّزا فيه .ويتعارض دوام التميّز مع استمرار عدم التميّز في المرحلة األصليّة.
وفي غضون المرحلة الثالثة التي نسمّيها مرحلة التولّد الذاتي يتناسل الكائن ذاتيًّا ويتواجد بذاته مثله مثل عالَم
ّ
الفصامي مكانها للعالقة الحيويّة بين الكائن والعالم».
مستقل بذاته .و َت ْترُ ك ثنائيّة التولّد
ّ
وتجد األساطير والرموز والبُ َنى من قبيل أوزيريس ( ،)Osirisساث ( ،)Sethإيزيس ( ،)Isisأورانوس
( ،)Uranusزحل ( ،)Saturneالمشتري ( ،)Jupiterالشجرة ،العقدة ،الفأس ،الكهف ،الثعبان ،السهم إلخ
النشوئي هذا عد ًدا من األحداث
ُفسر علم الرمز
 ...مكانها ومعناها في هذه النظريّة التط ّوريّة للمجموعة .وي ّ
ّ
مخصصة بإرساء نظام من بين العناصر المتنافرة والموروثة
الالمعقولة .ويق ّدم طريقة جديدة في التحليل
ّ
من عوالم قديمة غير متجانسة ،وتفتح الطريق لتحاليل عالجيّة .ومع أنّه بإمكاننا أن نجمع عد ًدا معيّ ًنا من
أساسا للتصنيف ّ
ألن كل رمز  -عدا بعض
الرموز في هذه المراحل الثالث ،ال يمكن لهذه المراحل أن تكون
ً
االستثناءات ،وكما بيّنه ّ
بكل وضوح أندراي ميرال  -يندرج في مجموعة تجتاز المراحل الثالث :فالموجة
ً
مثال تق ّدم على أنّها عاتية في المرحلة النشكونيّة ومحجوزة في المرحلة الفصاميّة التولّد ،ومنتظمة في
الذاتي .ويتعيّن أن نفهم هذه الكلمات وفي مق ّدمتها الموجة في معناها الرمزيّ  .وهذا ً
أيضا مبدأ
مرحلة التوّ لد
ّ
للتحليل وليس للتصنيف.
نسقي للرموز ال يكفي ّ
لقد استبان حتى اليوم ّ
إال لغايات عمليّة لعرض ما .ويجعل تع ّدد
أن كل تصنيف
ّ
معاني الرموز نفسه المهمّة عسيرة .ويبدو لنا في مستوى البحوث الحاليّة ّ
أن أنسب األساليب لتذليل العقبات
أو لتجاوزها هو أن نضبط قائمة للرموز ونماذج تحليلها تكون ممثّلة وسهلة المأخذ .وبإمكان هذا اإلطار أن
يقبل كل اإلضافات والمقترحات الجديدة .وهذا مجرّ د إطار وليس مد ّونة اصطالحات كاملة .وثمّة الكثير ممّا
يمكن إضافته .وقد تركنا نحن أنفسنا عديد المالحظات جانبًا .ولم نحتفظ ّ
إال بما كان أنموذجيًّا بما يكفي ،أي
ً
مأخوذا من فضاءات ثقافيّة مختلفة ومن أنظمة تحليل متع ّددة.
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 .6منطق املتخ ّيل ومنطق العقل
ليس مجال المتخيّل مجال فوضى واختالل ،حتى إن استعصى على ّ
كل مشروع يستهدف تصنيفه.
ذلك ّ
أن عمليّات الخلق األكثر عفويّة تخضع لنوع من القوانين الداخليّة .وحتى إن أدخلتنا هذه القوانين إلى
الالمعقول فمن الحكمة أن نحاول فهمها .فليس الرمز حجّ ة ،لكنّه يندرج في منطق ما .وثمّة بالفعل حسب
«إن ّ
وظيفي للفكر الرمزيّ  .وقد كتب «جيلبار ديران» يقولّ :
التدفق
«جان بياجي  »Jean Piagetتماسك
ّ
ً
غموضا محكوم بمنطق الرموز حتّى إن كان هذا المنطق محدو ًدا».
الغزير للصور حتى في أكثر الحاالت
أن منطق الرموز ال ّ
( .)DURS 21وقد ألحّ “مرسيا إلياد» على ّ
يتأكد من خالل النظريّة الرمزيّة السحريّة
الدينيّة فحسب ،وإنمّا من خالل النظريّة الرمزيّة التي يَجْ ل ُوها نشاط اإلنسان تحت الواعي والمتعالي (ELIT
.)337-378
ويتأتّى هذا المنطق من خاصيّتيْن أساسيّتيْن للرموز تميّزانها من ّ
كل األباطيل هما استقرارها ونسبيّتها.
وقد سبقت اإلشارة إلى ّ
أن الرموز تحافظ على نوع من االستقرار في تاريخ األديان والمجتمعات ونفسيّة
الفرد .فهي على صلة بالوضعيّات والغرائز الجنسيّة ومجموعات مماثلة لها .وتتط ّور وفق المسارات ذاتها.
ويبدو ّ
األدبي من النماذج
األيقوني أو
أن إبداعات الوعي والالوعي وما فوق الوعي مستوحاة في تن ّوعها
ّ
ّ
نفسها ،وتتط ّور وفق خطوط البنى نفسها .لكن ل َنحْ َذرْ من تجميدها في قوالب نهائيّة .ذلك ّ
أن تصلّبها موت
ّ
نسبي.
محقق وثباتها ثبات
ّ
وكنّا قد الحظنا ّ
أن الرمز عالقة أو مجموعة متحرّ كة من العالقات بين حدود عديدة .ويرتكز منطق
الرموز مبدئيًّا على أساس هذه العالقات بالذات .لكن يبرز هنا ّ
تعقد المشكل وصعوباته ألنّه ينبغي البحث عن
كل شخص ومع ّ
أساس هذه العالقات في اتجاهات عديدة .وهو يتغيّر مع ّ
كل مجموعة وفي كثير من الحاالت
مع ّ
كل مرحلة من وجوده .وبإمكاننا أن نتبيّن بالفعل مع «ج .دي الروش ّتري» ()J.de la Rocheterie
ً
رموزا أو ما ترمز إليه ،أي التركيز على المرموز إليه أكثر من
الما ّدة أو الصورة التي تصلح أن تكون
الرامز :من ذلك أنّنا ننظر في رمز من رموز العَموديّة إلى القمّة تنزل إلى القاعدة أو إلى القاعدة تصعد إلى
القمم العالية .ويمكن أن نتساءل كيف ينظر شخص مستيقظ إلى الرمز وكيف ينظر إليه الحالم النائم والمحلّل
النفساني ،وبمَ يرتبط عمومًا ،وبم شعرت اإلنسانيّة أمام هذا الرمز (من خالل تضخيمه) ،وفي أيّ مستوى
ّ
النفسي .ث ّم تساءل عن وظيفته
الروحي أم
يقع في الحال من المتقبّل ال ُم ْد ِرك له ،أفي المستوى الماديّ أم
ّ
ّ
في نفسيّته وفي وضعه الحالي وفي ماضيه ودوره شاه ًدا وعامل تط ّور وغيره ..ومهما تع ّددت األطراف
المتدخلة في العالقة الرمزيّة فهي تُ ْسه ُم ّ
كل بطريقته في إعطائها قيمتها وميزتها الخاصة .فهي  -وإن ّ
ّ
تعذر
ِ
ّ
تحتل مكانة فاعلة في الحياة .وتستجيب هذه المكانة لنظام األشياء
إدراكها -غالبا ما تمتلك بعض الحقيقة التي
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وتؤسس لمنطق أصيل ّ
يتعذر اختزاله في الجدليّة العقليّة« .إنّه العالم ينطق بالرّ مز ،حسب تعبير «يونغ».
ّ
وكلّما تقادم الرمز وتع ّدد أصبح جمعيًّا وكونيًّا .وكلّما كان مجرّ ًدا ممي ًَّزا ونوعيًّا َقرُ َب على العكس من طبيعة
رأسا .ويوشك أن يصبح في تمام الوعي
ّ
خصوصيات وأعمال فريدة ومحسوسة وتجرَّ َد من صفته الكونيّة ً
مجرّ د مجاز ال يتجاوز حدود التص ّور الواعي .وهنا ً
أيضا يكون عرضة لمختلف التفسيرات العقالنويّة»
( .)JUNA 67ومن األهميّة بمكان إدراك مميّزات هذا المنطق الخاص في مستوى «الرمزيّ » بالذات
وليس في المستوى األدنى «للمجازيّ الصوريّ » .وفي هذا يقول مرسيا إلياد« :يجري استعمال الرموز
وفق منطق رمزيّ » (.)ELIT 41
ال يصدر الوصل بين الرموز عن منطق تص ّوريّ  :ذلك أنّه ال يدخل في مدلول المفهوم وال في تضمّنه،
يتأسس منطق الرموز على إدراك
وال يظهر في منتهى استقراء أو استنتاج وال في أي منحى حجاج
عقلي ،بل ّ
ّ
علمي .وإذا استعملنا
عالقة بين طرفيْن أو مجموعتيْن .وال يخضع هذا الوصل كما تق ّدم القول أليّ تصنيف
ّ
صلب الرموز وفي ما بينها ،ولتك ّون سلسلة
عبارة «منطق الرموز» فلمجرد تأكيد وجود صالت أو ترابطات ُ
رموز (النور ،القمر ،الليل ،الخصب ،القربان ،الدم ،البذر ،الموت ،البعث ،الدورة ،وغيرها .)...والحال ّ
أن
هذه المجموعات تتعلّق بروابط ليست فوضويّة وال غير مبرّ رة وال غير طارئة البتّة .وتتواصل الرموز في
ما بينها وفق قوانين وجدليّة مازالت لم تُعرف بعد بما يكفي .وسيبدو من اليقين القولّ :
إن النظريّة الرمزيّة
ليست منطقيّة .إنّها غريزة جنسيّة حيويّة واعتراف غريزيّ  .وهي تجربة للذات الشاملة التي تولَ ُد من مأساتها
الذاتيّة عن طريق اللعبة العصيّة عن اإلدراك للعالقات العديدة التي تنسج في الوقت نفسه مستقبله ومستقبل
الكون الذي ينتمي إليه والذي منه يستم ّد ما ّدة ّ
كل معارفه الجديدة .وفي نهاية المطاف يتعلّق األمر دائما بـ
«يولد مع» مع إبراز هذه الـ «مع» .وهي كلمة صغيرة غامضة يكمن فيها سرّ الرمز كلّه (-CHAS 25
ّ .)26
لكن المنطق المستبعد هنا هو منطق تفكير تص ّوري ال منطق نظام داخلي متجاوز للعقل يمكن إدراكه
فقط ضمن تص ّور شامل .وهكذا أمكن للرومنسيّين األلمان الحديث عن منطق للرموز مظهرين في هذا
الصدد أنّهم أقرب إلى سرياليّي المستقبل منهم إلى منطقيّي عصرهم.
ً
ً
وفعالّ ،
لصيقا بسلسلة تض ّم (الصاعقة ،السحب ،المطر ،الثو،
إن اإلفراط في تحليل الرمز وجعله
الخصوبة )..واختصاره في وحدة منطقيّة قد يؤ ّدي به إلى االندثار .ذلك ّ
أن من أل ّد أعدائه عقلنته .وال يمكن
عقالني .وهذا ال يعني ّ
أن نفهم بما فيه الكفاية ّ
أن وجوده ال مبرّ ر له ،أو أنّه ال
أن منطقه ال يخضع لنظام
ّ
ّ
ولكن الرمز ال يتعلّق بالمعرفة فقط .يقول «بيار إيمانيال» (Pierre
يخضع لنظام ما يحاول العقل إدراكه.
« :)Emmanuelمثل من يحلّل الرمز فكريًّا كمثل من ّ
يقشر البصل ليعثر على البصل .ولن يضبط الرمز
يؤسسهّ .
إن المعرفة
ُدرك الذي ّ
بإرجاعه تدريجيًّا إلى ما ليس هو ،بينما هو ال يوجد إال بمقتضى ما ال ي َ
الرمزيّة واحدة غير قابلة للتجزئة ،وال تكون ّ
إال عن طريق حدس هذه العبارة األخرى التي تُفيدها وتُخفيها
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في اآلن نفسه» ( .)ETUP 79وهذا ما ّ
يؤكده «هنري كوربان» ( )CORI 13الذي ذكرناه ً
آنفا .وتهدف
هذه التحذيرات إلى تقديم طرافة الرموز غير القابلة لالختصار ،أكثر منه إلى إنكار المنطق المحايث لها،
والذي يبعث فيها الحياة .يقول ليفي ستروس« :ال مجال أليّ فوضى أو نزوة في اختيار العقل البشريّ
لصوره وطريقة جمعها أو تقابلها أو ترتيبها .حتّى هناك يبدو هذا العقل أكثر حريّة في االستسالم لتلقائيّتة
ّ
الخالقة» (.)LEVC
العقالني مع ّ
أن وسائل استجابته تختلف عنها.
و َي ِن ُّم التفكير الرمزيّ عن نزعة يشترك فيها مع التفكير
ّ
فهو يثبت  -كما الحظ ذلك مرسيا إلياد (« )ELIT 381الرغبة في توحيد اإلبداع والقضاء على التع ّددية،
الخاصة تقليد لنشاط العقل بما ّ
أن العقل ينزع كذلك إلى توحيد الواقع».
رغبة هي كذلك وبطريقتها
ّ
ْ
لكن أن نتخيّل ليس أن نبرهن .والجدليّات تنتمي إلى نظام مختلف .وستكون معايير النظريّة الرمزيّة
حدسا ،وفي عقد الصلة مع الالنهاية .أمّا معايير العقالنيّة فهي المقاس والبداهة
هي الثبات في نسبيّة اإلدراك ً
العلمي .والمساران متنافران داخل المبحث نفسه .ويسعى العقل إلى استبعاد الرمز من مجال رؤيته
والتماسك
ّ
العقالني بين قوسين لتفسح المجال لمماثلة
ليتّسع الشتراك المقاسات والحدود والتعريفات .وتضع الرمزيّة
ّ
الخاصة فهي مع ذلك تستجيب
المتخيّل وغموضه .وإذا تعيّن على هذه المساعي المحافظة على سماتها
ّ
جميعها ّ
وخاصة علوم اإلنسان وجودها معًا .وبإمكان
كل في مجالها لضرورات .ويقتضي تق ّدم العلوم نفسه
ّ
ً
علمي في يوم ما ،كما هو شأن األرض باعتبارها كوكبًا من
مسبقا ما سيكون عليه حدث
الرمز أن يتص ّور
ّ
علمي أن يصبح يومًا ما ً
رمزا شأن تفجيرات هيروشيما
بين الكواكب ،أو شأن التبرّ ع بالقلب .ويمكن لحدث
ّ

التي ظهرت في شكل ُفطر .وعندما يقرّ ر عالم أن يهب حياته للبحث فهو يخضع لقوى العقالنيّة ولنظرة
ّ
يحتل فيها الرمز بشحنته العاطفيّة مكانة مميّزة .ولكي ينفتح اإلنسان -على عكس ذلك -على
إلى العالم
أال يتخلّى مع ذلك عن متطلبّات عقله .ويدعو ّ
عالم الرموز يجب عليه ّ
تعقل الرموز وحدسها أحدهما اآلخر
حتى يتق ّدما في طريقهما الخاص وقد تباعدا منهجيًّا  -لضمان بقائهما -ويحافظ أحدهما على اآلخر ويغنيه
بتجاوزاته وإغراءاته واستكشافاته.
ً
مثال
النفسي اليوم
لكن أال يمكننا التساؤل عن موضوعيّة رمز ما إذا كان التفسير الذي يق ّدمه المحلّل
ّ
يختلف ظاهريًّا عمّا يق ّدمه بدويّ
شرقي عاش في عصر قبل عصرنا؟ أال يمكن أن نعتبر هذا السؤال مسألة
ّ
مغلوطة ،أليست هذه المصطلحات ذاتها مصطلحات نظريّة تصوريّة للمعرفة؟ .وليست الموضوعيّة في
ً
الرمزيّة تماهيًا في التص ّور وال مطابقة ّ
قليال أو كثيرً ا بين العقل العارف وشيء معلوم وصيغة
معقدة

ٌ
ومشاركة مخيَّلَ ٌة وشعوريّة للحركة ذاتها وللبنية ذاتها وللرسيمات ذاتها،
شفويّة ،وإنّما هي َت َشا ُب ُه مواقف
اختالفا كبيرً ا حسب األشخاص والمجموعات واألزمنة .فإذا نظرنا ً
ً
مثال إلى
قد تختلف تعابيرها وصورها
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نظن أن ّ
التفسير الرمزيّ لألساطير اليونانيّة كما ق ّدمها «بول ديل» ( ،)Paul Dielفإنّه من السخافة أن ّ
كل
المفسر المعاصرّ .
إن التفكير الرمزيّ
اإلغريق من عامّة الشعب والفنّانين يتقاسمون صراحة وجهات نظر
ّ
التاريخي .ذلك ّ
التاريخي واع وعيًا تامًا ومرتكز على وثائق
أن التفكير
أثرى بكثير في نواح من التفكير
ّ
ّ
وقابل للتواصل بعالمات مح ّددة ،بينما التفكير الرمزيّ غارق في ّ
الالوعي ،ويعلو إلى ما يتجاوز الوعي،
الخاصة والتقليد .وهو ال ينتشر ّ
إال بنسبة االنفتاح والقدرات الذاتيّة .والرمز ماثل هنا
ويستند إلى التجربة
ّ
قس على
مثول األسود المقابلة ألبواب «ميسان» ( )Mycènesومثول األسد المنتصب الذي ذبحه أمير أو ّ
أبواب بارسايبوليس ( )Persépolisأو كقصيدة المقبرة البحريّة لبول فاليري ( )Paul Valéryأو أيّ
العالمي» مع كل مدلوالتها المُمكنة .وعلى مرّ العصور وبفضل تط ّور
قصيدة أخرى وكسمفونيّة «اإليخاء
ّ
ّ
متوقعة ،ويكشف عن معان خفيّة ،لكنّه
الثقافات والعقول ،يعبّر الرمز في لغة جديدة ،ويبعث أصداء غير
األصلي وبالتماسك في تأويالته المتتالية .وتنتظم الرسيمات الناقلة
لي بوفائه للحدس
ّ
يحافظ على توجّ هه األ ّو ّ
حول محور واحدّ .
نفسي معاصر ال تعني خيانة
بعيني محلّل
إن قراءة ميثيولوجيا تعود إلى آالف السنين
ّ
ْ
الماضي وال توجيه االهتمام إليه أكثر ممّا عنده ،بل يمكن أن يكون في ذلك تغاض عن حقيقة ماّ .
لكن هذه
ُ
الخاصة وتجعلها في الوقت ذاته أكثر ق ّوة وأكثر راهنيّة.
شعلة الرمز تسهم بحياتها
القراءة الحيّة التي تذكيها
ّ
القصة أو الصورة هي ذاتها لكنّها تتفاعل مع مستويات مختلفة من الوعي واإلدراك في أوساط على
وتبقى ّ
قدر من القابليّة للتأثّر .وتتغيّر درجات الفوارق الرمزيّة مع حدود العالقة التي تك ّونها .ومع ذلك تبقى هذه
ّ
العالقات متماثلة،
وتظل قوى سهميّة في صلب البنية العميقة تحكم مختلف التأويالت التي تتط ّور على مرّ

العصور حول المحور الرمزيّ نفسه.
لنضرب صفحً ا عن ّ
نسقي .فهذا القاموس ال يستهدف ّ
ْ
إال تقديم مجموعة من الرموز اإليحائيّة
كل تفكير
ّ
واالستحضاريّة الهادفة إلى توسيع آفاق الذهن واإليحاء للمخيّلة وإثارة ر ّدة الفعل الشخصيّة ال إلى تحنيط
ّ
بتصفحه هذه الورقات ُدربة على التفكير الرمزيّ  ،ويرتقي إلى
المعطيات المكتسبة .ويكتسب القارئ
ّ
حل الكثير من األلغاز بنفسه .وإذا رام التعمّق في موضوع ما فما عليه ّ
إال االنكباب على المؤلّفات ذات
االختصاص .وقد استعنّا بالكثير منها ،ويجدها القارئ مثبتة في الببليوغرافيا .وأخيرً ا له منّا ّ
كل االمتنان إذا
وجّ ه إلينا مالحظاته النقديّة أو التكميليّةُ .
خاصة حوارً ا
وليكن هذا الكتاب حسب رغبة نيتشه ))Nietzsche
ّ
وإثار ًة ودعو ًة وإيحا ًء.
المؤسسين من الشعراء شأن «نوفاليس» ( )Novalisو»جون بول هلدرلن»
وفي الختام لننصف
ّ
( )Jean-Paul Hölderlinو»أدغ��ار بو» ( )Edgar Poeو»بودلير» ( )Baudelaireو»رمبو»
( )Rimbaudو»نرفال» ( )Nervalو»لوترايمون» ( )Lautréamondو»ماالرمي» ()Mallarmé
و»ج ّري» ( )Jarryومتص ّوفي الشرق والغرب وماحيي طالسم عصور العالم في إفريقيا وآسيا واألمريكتيْن.
ِ
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فالرموز تجمعهم .ألم يوجّ ه أندري بروتون (( André Bretonسهام نقده في قرن العلوم الصحيحة والطبيعيّة
إلى هوس ر ِّد المجهول إلى المعلوم وإلى القابل للتصنيف المحتضن للعقول؟ ول ُن ِّ
ذكرْ بإعالن مبادئ البيان:
ِ

«إنّني أومن ّ
مستقبلي لهاتيْن السلطتيْن المتاض ّدتيْن في الظاهر وهما الحلم والحقيقة في نوع من الحقيقة
بحل
ّ

المطلقة والسرياليّة إذا صحّ التعبير».
واآلن حتى نستعيد كلمات «مارت أرنولد» (« )Marthe Arnouldلِنجُ َّد في البحث عن مفاتيح السبل
الخفي والمق ّدس ّ
القويمة ْ
ول َنب ْ
لكل ما على
ْحث عن الحقيقة في ما وراء المظاهر وعن الفرح وعن المعنى
ّ
البسيطة الساحرة والرهيبة .إنّه طريق المستقبل».
جان شوفالييه

مرسد املصطلحات
نص الوصول.
نص االنطالق وقابلناها بما في ّ
رتّبنا مصطلحات هذا المسرد حسب ورودها في ّ
استالب

Aliénation

مجاز صوري

Allégorie

مقايسة

Analogie

خرافة حكميّة

Apologie

نماذج أصليّة

Archétypes

صفة

Attribut

ذاتي التولّد

Autogénique

مفهمة

Conceptualisation

الحاوي

)Contenant (Le

نشكونيّة

Cosmogonie

كوني المنشإ
ّ
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 دوغمائيّة-عقديّة

Dogmatique

شعار

Emblème

ّ
ّتجل رمزي

Epiphanie symbolique

استكشافي

Exploratoire
Fantasmagorie

استشباح

Fantasmatique

استيهامي
استيهام

Fantasme

ُغاير
ِ م

Hétérogénéisant
Homogène

متجانس

Homogénéîsant

م َُجا ِنس

Homogénéîté

تجانس

Identification

مماثلة

Imaginaire

متخيَّل

Imaginatif

مُخيِّل

Imagination

مخيّلة/خيال

Imagination créatrice

ّ خيال
خالق

Imagination exaltée

مخيّلة جامحة

Imaginaion exaltive

مخيّلة مجم َِّحة

Individualisante (tendance)

نزعة ُم َفرْ ِدنة
تفريد

Individuation

)مسارّ ي(معمِّد

Initiateur

الالمرئي
ّ

Invisible(L’)
Médiateur

وسيط

Métaphore

استعارة
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موضوع

Objet

َم َث ٌل

Parabole

إدراك

Perception

نزعة وضعانويّة

Positiviste (tendance)

استشعار

Pressentiment
Principe du Tiers exclu

مبدأ الثالث المرفوع

Principe du Tiers inclus

َ
المتضمّن
مبدأ الثالث

Psyché (Le)

النفس

Rationalisation

عقلنة
ّعقالنوي

Rationaliste

عمليّة عقليّة

Rationnelle (opération)
Retentissement

صدَى
َ

Résonnance

ترجيع
رسيمات

Schèmes

رسيمات محرّ كة للصور

Schèmes eidolo-moteurs
Schémes conducteurs

رسيمات ناقلة

Schizogénique

فصامي التولّد
ّ

Schizomorphe

فصامي الشكل
ّ
وظيفة جمعنة

Socialisante (fontion)

َر ْو َح َنة

Spiritualisation

َبن ْي َنة

Structuration
Structuré

ُم َب ِن َين

Subjectivisme

ذاتانيّة
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Substitut

بديل

Sujet

ذات

Symbolique (adj)

ّرمزي

Symbolique (La)

الرمزيّة
وظيفة رامزة

Symbolisante (fonction)
Symbolisme (le)

النظريّة الرمزيّة

Symbologie (la)

علم الرمز

Symptome

أمارة

Synthème

َم ْن َسق

Systématisation

نسقنة

Téléonomique

ّقصدي

Totalisante (expérience)

تجربة مُكلَ ِي َنة

Universalisante (tendance)

نزعة م َُكوننة
العموديّة

Verticalité (La)
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