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❁

د .علي وطفه

مقدمة �إ�شكالية:

الن�سان كائن رمزي بطبعه� ،أبدع الرموز وت�شكل على �صورتها ،وا�ستطاع
إ
ي�شيد مملكته الفكرية الوا�سعة عرب تقاطعات الزمان واملكان ،حيث
عربها �أن ّ

الن�سانية ،وال�سيما يف
�سجل الرمز ح�ضوره الكبري يف خمتلف الفنون والعلوم إ
جم� � ��ال الفن والدين ،كما يف جمال ا ألنرتوبولوجي� � ��ا وعلم النف�س وامليثولوجيا

وا أل�ساطري ،وا�ستطاع يف الوقت نف�سه �أن ي�شكل �أداة منهجية وظفت بفعالية يف
تف�سري ن�ش�أة التنظيمات االجتماعية ا ألوىل ،ودرا�سة العقائد الدينية ،وحتليل
❁ �أديب وناقد جزائري (عنابة اجلزائر)

ò

العمل الفني :الفنان مطيع علي.
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الن�ساين.
النظم احل�ضارية عرب التاريخ إ

فالت�ش� � ��اكل الوج� � ��ودي احل�ض� � ��اري بني

الن�س� � ��ان والرم� � ��ز ،يتميز تاريخي � � �اً بطابع
إ

ال�شمول والعمق ،وبالتايل ف�إن هذا الت�شاكل

ذاته مبا ينطوي عليه من توترات وديناميات
وتعقيدات ،ي�ضع مفهوم الرمز ذاته ،بوظائفه
و�أدواره التاريخية يف دائرة الت�سا�ؤل املنهجي،

كما يوف� � ��ر امل�رشوعية املطلوب� � ��ة لو�ضعه يف

حم� � ��راب اال�ستج� � ��واب العلم� � ��ي ،و�إخ�ضاعه
لدواع� � ��ي التق�صي ال�سو�سيولوجي ،عرب ن�سق
منظم ومتكامل من الت�سا�ؤالت املنهجية التي
تتعلق بطبيعت� � ��ه وماهيته و�أدائ� � ��ه الوظيفي

الن�سانية.
وجتلياته إ

بع� �ي��ن االعتبار� ،أن تعري� � ��ف الرمز ،وحتديد
الن�سانية� ،أم� � ��ر فيه عناء وم�شقة،
م�ساراته إ
وذل� � ��ك ألن الرموز ت�ش� � ��كل من�صة احل�ضور
الن�س� � ��اين املعنوي يف عامل ا أل�شياء ،ولذا ف�إن
إ

كل حماول� � ��ة لتعريف الرم� � ��ز ت�شكل نوعاً من
املجازفة الفكرية �أو م�رشوعاً فكرياً حمفوفاً

باملخاط� � ��ر ،فقد ين � � ��أى الرمز ع� � ��ن ح�صار

التعريف ،و�إذا كان كل تعريف غالباً ما يكون
حمفوف � � �اً بال�صعوبات املنهجي� � ��ة والفكرية،

فكيف هو احل� � ��ال مع مفه� � ��وم الرمز الذي
ي�شكل بذاته من�صة فكرية لكل �أ�شكال الغمو�ض
والتعقي� � ��د؛ وهذا يقت�ضي من� � ��ا �أن نعلن منذ
البداية ،ب�أن �أغلب املفكرين يف�ضلون جتنب

فالرم� � ��ز ي�شكل ظاهرة اجتماعية ثقافية

متاهات التعريف النظ� � ��ري عندما يقاربون
م�س�أل� � ��ة الرموز ،حيث يت� � ��م تناولها بو�صفها

فكرية وثقافية ملح� � ��ة ومهمة� ،إن مل يكن يف
الحلاح وا ألهمية( .)1ومن منطلق هذه
غاية إ

دائرة احلياة الواقعية.
فا أل�سئلة التي نطرحها عن ماهية الرمز

كوني� � ��ة متناهي� � ��ة التعقيد ،ب� � ��كل املقايي�س،
وبالت� � ��ايل ف � � ��إن درا�س� � ��ة ح� � ��دود الظاه� � ��رة
الرمزي� � ��ة ،وحتديد �أبعاده� � ��ا ،ي�شكل حاجة

احلاجة العلمي� � ��ة ،وت�أ�سي�ساً على هذا الدور

الن�سانية،
الكبري للظاهرة الرمزية يف احلياة إ
ف�إن درا�ستن� � ��ا احلالية ت�ضع نف�سها يف دائرة

التجاوب م� � ��ع مقت�ضيات الك�شف عن حدود
املفه� � ��وم مبعاني� � ��ه ودالالت� � ��ه وتوظيفاته يف

الن�سانية.
خمتلف جماالت احلياة إ

وهنا يج� � ��ب علينا منذ البداية� ،أن ن�أخذ

104

مفاهيم توم�ض بو�ضوح ذاتي يتجاوز حدود
البداهة ،في�صادرون عليه� � ��ا ب�أمثلة حية يف

وطبيعت� � ��ه تت�ضمن افرتا�ضاً ح� � ��ول الطبيعة
املعقدة الغام�ضة ملفهوم الرمز ،وافرتا�ضنا،
الكامن يف عمق الت�سا�ؤالت التي ن�ؤ�س�س عليه،
�أن العامل املادي قائم يف الوجود ،وبالتايل ف�إن

احلقيقة الرمزية مالزم� � ��ة لوجوده بالطبع،
حيث ت�ش� � ��كل الرموز بذاته� � ��ا كينونة �أثريية

داللية حتيط بالعامل املادي وحتت�ضنه.
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وا أل�سئلة التي نثريه� � ��ا يف هذه الدرا�سة

ملفه� � ��وم الرمز وداللت� � ��ه ،ويف دائرة التق�صي

العلمي� � ��ة ،وه� � ��ي -كم� � ��ا نراه� � ��ا ونريدها-

اال�شتقاقي مل نقع على تراث لغوي ا�شتقاقي
معمق ومكثف يف املعاج� � ��م العربية .ف�أغلب

حول مفهوم الرمز ال تتعدى حدود الب�ساطة

وا�ضحة ال لب�س فيها وال غمو�ض :ما الرمز؟
ما تعري� � ��ف الرمز؟ وما وظيفت� � ��ه؟ وما �أبرز
الن�سانية؟ �أ�سئلة
جتليات� � ��ه يف جمال العل� � ��وم إ

رباعية االمتداد ،ب�سيطة من حيث ال�صياغة
الجابة
م�رشوعة من حيث اجلوه� � ��ر ،ولكن إ

ه� � ��ذه املعاج� � ��م الكال�سيكية تق� � ��دم �إ�شارات
خاطفة ومقت�ضبة حول الرمز لفظاً ولغة.
جاء يف ل�س� � ��ان العرب الب� � ��ن منظور �أن
«الر ْم � � � ُز :ت�صويت خفي بالل�س� � ��ان كالهم�س
َّ
ويكون حتريك ال�شفتني ب� � ��كالم غري مفهوم

عنها قد تكون ثقيلة و�شائكة.

باللفظ من غري �إبانة ب�صوت �إمنا هو �إ�شارة

يعتق� � ��د ت�شوم�سك� � ��ي �أن اكت�س� � ��اب اللغة
ق�ضي� � ��ة ترجع �إىل �آالف ال�سن� �ي��ن من النمو،

والر ْم ُز يف
واحلاجب� �ي��ن وال�شفت� �ي��ن والف� � ��مَّ .
اللغ� � ��ة كل ما �أ�� �ش��رت �إليه مما يُب� � ��ا ُن بلفظ

ال�صغري بكل م� � ��ا حتتويه من دالالت ورموز،
وعندما يكرب ال ي�ستطيع �أن ينتزع هذا العامل

بال�شارة من غري كالم ،والرمز
الرمز �إبان� � ��ة إ

الرمز يف اللغة:

الر ْم ُز �إ�شارة و�إمياء بالعينني
بال�شفتني وقيل َّ

حي� � ��ث ت�شكل اللغ� � ��ة املوروثة تفك� �ي��ر الطفل

ور َم َز
ب � � ��أي �شيء �أ�� �ش��رت �إليه بيد �أو بع� �ي��ن َ
يَ ْر ُم � � � ُز ويرمِ � � � ُز َر ْم� � ��زاً» .ويت�ض� � ��ح �أن لفظة

من دماغه ،وال �أن ينتزع ما تثبته الدوال من
مدل� � ��والت ورثها �ضمن تركة ثقيلة من ا آلباء

كما يت�ضح هنا ه� � ��و �إ�شارات ج�سدية ح�سية

وا ألجداد ومن ما�ضيه البعيد جداً(.)2
وهنا وت�أ�سي�ساً على ا ألهمية التي يعطيها
ت�شوم�سك� � ��ي للغة بو�صفها كيان � � �اً رمزياً ف�إنه

ي� � ��راد بها معاين وداللة .وق� � ��د بينّ التق�صي
�أن القوامي�س العربي� � ��ة ا ألخرى :كال�صحاح،
وخمتار ال�صح� � ��اح ،والقامو�س املحيط ،وتاج
العرو�� � ��س ،ال ت�ضيف كث� �ي �راً �إىل املعنى الذي

حلري بنا –قبل اخلو�ض يف متاهات الرمز
ودالالت� � ��ه الفل�سفية والفكرية� -أن نقف على

ج� � ��اء يف قامو�� � ��س ال�صح� � ��اح للجوهري

الع� � ��ودة �إىل معاجم اللغ� � ��ة العربية ا�ستجالء

مت َز
وار َ
واحلاجب .وقد َر َم َز يَ ْرمِ � � � ُز ويَ ْر ُم ُزْ ،
من ال�رضبة� ،أي ا�ضطَ رب منها(.)4

�أبع� � ��اد مفهوم الرمز اللغوي� � ��ة اال�شتقاقية يف
اللغ� � ��ة العربية .ومن �أجل ه� � ��ذه الغاية متت
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ورد يف ل�سان العرب(.)3

والمي� � ��اءُ بال�ش َفت� �ي��ن
ال�ش� � ��ارةُ إ
«الر ْم � � � ُز :إ
�أن َ
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وج� � ��اء يف :خمتار ال�صح� � ��اح لزين الدين
والمياء بال�شفتني
ال�شارة إ
«الر ْم ُز إ
الرازي �أن َّ
واحلاجب وبابه �ضرَ َب ون�صرَ »(.)5

وورد يف القامو�س املحيط للفريوز �آبادي

ال�شارة� ،أو
«الر ْم � � � ُز ،وي�ض� � � ُّ�م ويُ َح� � � َّ�ركُ إ
�أنَّ :
المياءُ بال�شفتني �أو العينني �أو احلاجبني �أو
إ
الفم �أو اليد �أو الل�سان ،يَ ْر ُم ُز ويَ ْرمِ ُز»

()6

وج� � ��اء �أي�ض � � �اً يف ت� � ��اج العرو�� � ��س مل�ؤلفه

حممد بن حممد ب� � ��ن عبد الرزاق احل�سيني،
ال�شارة
�ض� � � ُّ�م ويُ َح َّرك :إ
«الر ْم ُز بالفتح ويُ َ
�أن َّ

�إىل �ش� � ��يءٍ مما يُبا ُن بلفظ ب � � ��أي �شيء �أو هو
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المياء ب�أي �ش� � ��يء �أ�رشت �إليه بال�شفتني� ،أي
إ

حتريكهما ب� � ��كالم غري مفه� � ��وم باللفظ من
غري �إبانة ب�صوت �أو العينني �أو احلاجبني �أو
الفم �أو اليد �أو الل�س� � ��ان وهو ت�صويت خفي
الر ْمز :ال�صوت
به كالهم�� � ��س .ويف الب�صائرَّ :
وال�شارة بال�شفة
اخلفي والغمز باحلاج� � ��ب إ

بالرم� � ��ز كما عرب عن
ويع� �ب��ر ع� � ��ن كل �إ�شارة َّ

بال�ض ِّم ويَ ْرمِ ُز بالك�رس
بالع ْمز يَ ْر ُم ُز
َّ
ال�سعاية ُ
وكلمه َر ْمزاً(.)7

وج� � ��اء يف القامو�� � ��س املحي� � ��ط(« :رمز)
�إليه رمزاً� :أوم � � �� أ و�أ�شار بال�شفتني �أو العينني

العــــــدد  547ني�ســـان 2009

يف ماهية الرمز ووظيفته
�أو احلاجبني �أو �أي �ش� � ��يء كان .فـ (الرمز):
وال�شارة .والعالمة .ويف علم البيان:
المياءة إ
إ

الكناية اخلفية»(.)8

وقد ت�ضمن يف املعج� � ��م الفل�سفي ملجمع
اللغة العربية �إ�شارة �إىل «�أن الرمز هو عالمة

يتفق عليها للداللة عل� � ��ى �شيء �أو فكرة ما،
ومن� � ��ه الرم� � ��وز العددية والرم� � ��وز اجلربية،
ويقابل احلقيقة والواقع»(.)9
ويف مك� � ��ان �آخر يع� � ��رف املعجم الرمزية
ب�أنه� � ��ا «ن�سق من الرم� � ��وز للداللة على معان
خا�ص� � ��ة �أو التعبري عن حقائ� � ��ق ومعتقدات،
ومن� � ��ه الرمزية ا ألدبي� � ��ة والرمزي� � ��ة الفنية،

وكث� �ي �راً ما اعتم� � ��د يف الطقو�� � ��س والتعاليم
الدينية»(.)10
ويت�ضح ع� �ب��ر هذا اال�ستعرا�ض اخلاطف
ملعاين الرمز ودالالت� � ��ه يف مدونة القوامي�س
العربي� � ��ة الكال�سيكية� ،أن الرم� � ��وز منظومة
ال�شارات اجل�سدي� � ��ة والفيزيائية الدالة
من إ
على معاين ودالالت حمددة .فحركات الوجه

وتعبريات ال�شفتني والعينني و�إمياءات اجل�سد
ت�ش� � ��كل منطلق الدالل� � ��ة الرمزي� � ��ة يف اللغة

العربية الكال�سيكية .وهذه الداللة تكاد تعرب

عن اجلوهر احلقيقي ملفهوم الرمز بو�صفه
�إ�ش� � ��ارة فيزيائية مادية تدل عل� � ��ى معنى �أو
داللة خفية غري معلنة �أو منظورة.
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متهد التعريفات اللغوية للمفهوم لعملية
بناء التعريف� � ��ات العلمية واملنهجية ب�أبعادها
ال�سو�سيولوجي� � ��ة والفكرية ،وه� � ��ذا يعني �أن

التعري� � ��ف املنهجي للمفه� � ��وم يتجاوز حدود
التعريفات اللغوية واال�شتقاقية التي قدمناه،
وبالتايل ف�إن ال�صورة املعجمية التي قدمناها
ملفهوم الرمز ت�ش� � ��كل متهيداً منهجياً ي�ؤ�س�س
الن�سانية.
لتعريف الرمز يف �أبعاده إ

مييز �أندريه الالند ،يف قامو�سه النقدي
للفل�سفة ،ثالثة �أبعاد يف مفهوم الرمز ،فقد

يع� �ب��ر الرمز عن خا�صة التماثل بني ا أل�شياء،
ك�أن ي� � ��دل الرمز على �ش� � ��يء �آخر مياثله يف
اجلوهر والدالل� � ��ة وال�شكل (ال�شيء املن�شطر
�إىل ن�صف� �ي��ن على �سبيل املث� � ��ال)؛ وقد ي�أخذ
�ص� � ��ورة مركبة تنط� � ��وي على نظ� � ��ام متعدد
ي�شتمل عل� � ��ى عدة عنا�رص وح� � ��دود ،بحيث
ميث� � ��ل كل عن�� �ص��ر وكل حد م� � ��ن حدود هذا
النظام الرمزي عن�� �ص �راً وجانباً من جوانب
نظ� � ��ام �آخر (مثل الرايات التي تتعدد �ألوانها
ورموزها)؛ و�أخرياً يتجل� � ��ى الرمز يف �صيغه

العلمية والريا�ضية واملنطقية التي تتواتر يف

جمال العلوم والفنون الريا�ضية املجردة حيث
يك� � ��ون الرمز �صيغة جم� � ��ردة ملعاين ودالالت
جمردة(.)11
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وميك� � ��ن املالحظ� � ��ة يف ه� � ��ذا ال�سياق �أن
الرمز ي�أخذ ثالث �صيغ متباينة ن�سبياً ،حيث

يرم� � ��ز يف احلال� � ��ة ا ألوىل �إىل مبد� أ التجان�س
بني ا أل�شياء املنق�سمة من �أ�صل واحد (جتان�س
ا ألطراف وان�شطارات ا أل�شياء) ،ويف احلالة
الثاني� � ��ة ي�أخذ �ص� � ��ورة جت�سيدي� � ��ة (جت�سيد

املعاين يف �صور ودالالت ومعاين مركبة) ،ويف
احلالة الثالثة ي�أخذ �صورة جتريدية (الرموز

الريا�ضي� � ��ة والعلمية يف الكيمياء والفيزياء).
وقد ت�أ�صلت هذه ال� � ��دالالت الثالثية ملفهوم
الرمز يف خمتلف مظاه� � ��ر احلياة الطبيعية

واجلمالية واالجتماعية والنف�سية.
وقد �أخذت هذه ال�صورة الثالثية ملفهوم
الرمز دالالتها الوظيفية الوا�ضحة وح�ضورها
العلمي يف خمتل� � ��ف العلوم والفنون يف بداية
القرن الع�رشين ،وذلك م� � ��ع انطالقة العلوم
الن�سانية يف جم� � ��ال علم النف�س عند فرويد
إ

ويون� � ��غ والكان (،)Freud, Jung, Lacan
ويف جمال اللغويات لدى �سا�سور وجاكوب�سون

( ،)Saussure, Jakobsonوم� � ��ن ث� � ��م
ل� � ��دى �أغلب علم� � ��اء اللغ� � ��ة واال�شتقاق ،ويف

 )Barthes,.H. Lefebvreوم� � ��ع �أهمية

ا�ستخ� � ��دام مفهوم الرم� � ��ز بت�شعباته الثالثية
وتوظيفه الوا�سع يف خمتلف املجاالت العلمية
الن�سانية املعا�رصة ت�شهد
ف�إن احلركة العلمية إ

اليوم والدة تيارات فكرية واجتاهات نقدية

ترف�� � ��ض ال�صيغ الكال�سيكي� � ��ة ملفهوم الرمز،
وهذا التيار النقدي ما زال يف طور الت�شكل
ومل ي�صل بعد �إىل متامه لي�أخذ �صورة علمية
قادرة على احل�ض� � ��ور يف احلقل املفهوماتي
()13

للرمز

.

وميكنن� � ��ا �أن نع� � ��رف الرمز م� � ��ن من�صة
ال�سيمي� � ��اء �أو عل� � ��م الداللة اللغوي� � ��ة ك�أحد

اخليارات الوا�سع� � ��ة املمكنة لتعريف الرمز،
حي� � ��ث ي�أخ� � ��ذ الرمز �ص� � ��ورة عالم� � ��ة لغوية

حمملة بالداللة واملعنى ،فالرمز يغطي داللة
الرتابط من �أمرين و�شيئني �أحدهما حم�سو�س
وا آلخر جم� � ��رد ،فاحلقيقة املرئي� � ��ة (القابلة

للمالحظة باحلوا�س اخلم�س) ت�ستح�رض يف
الوع� � ��ي حقيقة �أخرى غ� �ي��ر مرئية (جمردة)
مالزمة لها .حي� � ��ث تفر�ض احلقيقة املرئية
نف�سه� � ��ا يف احلوا�س لت�ستدعي حقيقة �أخرى
غائب� � ��ة �أو جمردة ولكنها وثيق� � ��ة ال�صلة مبا

التاريخ على ي� � ��د بيجبيدير ()Beigbeder
ويف عل� � ��م تاريخ ا ألديان عل� � ��ى يد ديوميزيل

ه� � ��و ماثل يف احلوا�� � ��س ،وبالتايل ف�إن طريف

�سرتو�� � ��س ( ،)12()Levi- Straussويف علم
االجتم� � ��اع يف �أعم� � ��ال ب� � ��ارث وليفبفر (R.

املجرد ،ي�شكالن كال واحدة ووحدة متكاملة
ال يفهم �أحدهما من غري ا آلخر .وعلى هذا

النا�سة عند ليفي
( ،)Dumezilويف عل� � ��م إ
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املعادلة الرمزية ،املرئي املح�سو�س ،واخلفي
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النحو ي�أخذ الرمز هيئة ت�صور ذهني حلقيقة
غائب� � ��ة �أو جمردة ،ووفقاً لذلك ف�إن ا ألنظمة

الرمزية ت�ؤدي دوره� � ��ا يف التعبري عن �أفكار
ومفاهيم وت�صورات ومعاين ودالالت.

ووفقاً له� � ��ذا الت�صور ف � � ��إن الرمز ي�أخذ

�صورته بو�صف� � ��ه عالقة بني دال ومدلول le
� signifiant et le signifieأو م� � ��ا ب� �ي��ن

العالم� � ��ة والرمز ،فالعالم� � ��ة متثل املو�ضوع
وه� � ��ي احل�ضور املج�س� � ��د ،والرمز يتمثل يف
ال�شارة ومعناها ،وهنا يجب علينا �أال
داللة إ
يتم اخللط بني العالم� � ��ة والرمز ،فالعالمة

لي�ست رمزاً بذاته بل يكمن الرمز يف املعنى
والداللة الكامنة يف العالمة ،وهذا يعني �أن

العالم� � ��ة جت�سد الكيان امل� � ��ادي للرمز بينما
ي�أخ� � ��ذ الرمز �ص� � ��ورة معنوي� � ��ة �أو فكرة ذات
الن�س� � ��ان :فالكلمة
مغ� � ��زى توجد يف عق� � ��ل إ

الكلم� � ��ات ومدلوالته� � ��ا :فكلم� � ��ة امل� � ��اء على

�سبي� � ��ل املثال ترمز �إىل امل� � ��اء ،ولكن ال توجد
عالقة منطقية بني الكلم� � ��ة ب�أحرفها واملاء
مبعناه ،ولذلك ف�إن دالة املاء � -أي كلمة املاء
املكتوب� � ��ة تختلف بني لغة و�أخرى بينما يبقى
املاء جوهراً معنوياً �أو مدلوالً ال يختلف بني
مكان و�آخر.
فالرمز غالباً ما يتجلى يف تعبري جمايل

�أو �ص� � ��ورة جمالية حممل� � ��ة بالداللة واملعنى،

وهذا التعيري اجلم� � ��ايل وهو يخاطب العقل
ع� �ب��ر احلوا�� � ��س و�أدوات� � ��ه ،فالتعيري اجلمايل

ي�أخ� � ��ذ هيئة ال�ص� � ��ور والر�س� � ��وم والعالمات
ويه� � ��دف �إىل حتقي� � ��ق معرف� � ��ة ا�ستب�صارية
للحقائق الوجدانية ،وه� � ��ذا يعني �أن الرمز

ميكنن� � ��ا م� � ��ن ا�ستك�ش� � ��اف حد�س� � ��ي للمعاين
العميقة يف طبيعة ا أل�شياء� ،إنه تعبري جمايل

بو�صفها عالمة لي�ست رمزاً بذاتها بل الفكرة
التي تت�ضمنها متثل الرم� � ��ز .وبعبارة �أخرى

عل� � ��ى �إظهار املعاين غ� �ي��ر املرئية عن طريق

ر�سم ،نق�ش� ،إعالن� ،إ�شارة مو�سيقية – طري،
حيوان) �أما الرمز فيتمثل يف املعنى املتج�سد

الدور احلد�سي اال�ستب�صاري للرموز ،وهذا

متث� � ��ل العالمة حلظة فيزيائية مادية (كلمة،

ح�س� � ��ي للدالالت واملع� � ��اين ،يتمثل يف قدرته
ما هو مرئي في�ضع املجرد يف �صيد احل�سي
امللمو�س ،ووفقاً له� � ��ذه ال�صورة تت�أكد �أهمية

يف العالمة ،مث� � ��ل :القوة ،وال�سالم ،واحلب،
ال�شارة �إىل �أن العالقة
واجلمال .وهنا جتب إ

للتجليات احل�سي� � ��ة اخلارجية التي تخاطب

بني العالم� � ��ات ودالالتها مث� � ��ل العالقة بني

ح�سي� � ��ة تعتمد يف خماطبة العق� � ��ل وا�ستلهام

بني العالمة والرمز قد تكون اعتباطية �إىل
ح� � ��د كبري حيث ال توج� � ��د عالقات منطقية
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ما ي� � ��راه هيغل عندما يرى يف الرموز �صورة

حدو�سنا ب�صورة مبا�رشة .وهكذا وعلى هذه
ال�صورة ت�أخذ الرموز �صورة جتليات جمالية
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الدالالت واملعاين من �أجل التوغل يف جوهر
احلي� � ��اة ب�أعمق دالالته� � ��ا و�أ�شم� � ��ل معانيها
املجردة.

الكلمات والرموز:

ي�ستخ� � ��دم الفال�سف� � ��ة الرم� � ��وز يف بناء
�رصوحهم الفكرية ،وذلك ألن الكلمات كثرياً

م� � ��ا تتعرث يف �أداء املع� � ��اين وتوليد الدالالت،
والرموز وحدها ت�سمح لهم ب�صوغ نظرياتهم
وبن� � ��اء �أفكاره� � ��م دون موارب� � ��ة للو�صول �إىل
�أقرب معاين احلقيق� � ��ة ودالالتها دون �إبهام
�أو غمو�ض.
فالرموز غالب � � �اً ما تت�سم بالو�ضوح ،ومن
ي�ستخدمه� � ��ا قد ال يحتاج كث� �ي �راً �إىل ال�رشح

والتف�سري ،بل وبكل ب�ساطة يعرب عن مراميه
و�أفكاره كم� � ��ا ي�شعر بها ،وك � � ��أن من يتلقاها
ي�شع� � ��ر ب�أن املعاين ت�ض� � ��يء وتوم�ض يف عقل

مر�سله� � ��ا بو�ضوح وبي� � ��ان .فالرم� � ��وز ت�سمح
بتحويل ا ألفكار وحتقي� � ��ق التوا�صل الذهني
ب�إخال�� � ��ص ال تعرف� � ��ه الكلمات وتن � � ��أى عنه
اجلمل والرتكيب� � ��ات اللغوية .وهذا يعني �أنه

ا أل�شياء يف جوهرها بعمق وو�ضوح وب�ساطة

بتو�سط الرموز وعونها.

فالكلمات قد تخدع دالة الفهم ،وحترف
الر�سالة عن داللتها ،ومن �أجل �أن نفهم �أمراً
م� � ��ا وندرك �أبعاده ،ف�إننا غالباً ما نحتاج �إىل
عدد كب� �ي��ر منها لنفهم داللة ابت�سامة واحدة
�أو نظرة �أو �إح�سا�س .ولكن التوا�صل قد يكون

مبا�رشاً و�رسيعاً وداالً عندما نوظف الرموز،
حيث تن�ساب ال�صور يف �أعماقنا فتعتمل فينا
لتول� � ��د في�ضاً هائ ً
ال من املع� � ��اين والدالالت

التي متتاز بال�صدق والعفوية واملبا�رشة بعيداً
عن دوار الكلم� � ��ات ومتطلباته� � ��ا املنطقية.
فالعالمات الت� � ��ي ت�ؤدي وظيفة الرمز لي�ست
مهمة بذاتها ولك� � ��ن �أهميتها تكمن يف ن�سق

املعاين والدالالت والتف�سريات الكامنة فيها،

وهن� � ��ا يكون فعل الرم� � ��وز التي تربز بقدرتها
على و�ضع العقل يف دائرة االمتالك ا ألعمق
للمعاين والدالالت(.)14

ال�ش� � ��ارة �إىل عامل االجتماع
وهن� � ��ا جتدر إ

ه� �ن��ري  Henri Lefebvreليفيبف� � ��ر يف
�أبحاثه ح� � ��ول العالقة بني اللغ� � ��ة واملجتمع

ميكن للرموز �أن تلعب دوراً ات�صالياً مبا�رشاً
دون ت�صن� � ��ع �أو توهم �أو موارب� � ��ة ،فال�صورة

منهج � � �اً جدي� � ��داً يف حتليل طبيع� � ��ة العالقة

توم�ض بن�سق متنوع م� � ��ن املعاين والدالالت
وال�شارات ،وهذا يعني �أننا ن�ستطيع �أن نفهم
إ

ل�سا�سور  Saussureومارتينيه Martinet

الرمزية الواحدة ميكنها يف ا آلن الواحد �أن
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( )Langage et societeحي� � ��ث يق� � ��دم

ب� �ي��ن اللغة واملجتمع والرم� � ��ز ،وهو يف �سياق
درا�ست� � ��ه ينطلق م� � ��ن ا ألعم� � ��ال الكال�سيكية
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يف ماهية الرمز ووظيفته
وبينفيني�س� � ��ت  Benvenisteوجاكب�س� � ��ون
 ،Jakobsonوهو يف دائ� � ��رة هذا التحليل
يتناول �ص� � ��ورة الرتكيبات اللغوية التي تربط
ب� �ي��ن خمتلف العنا�� �ص��ر املكون� � ��ة للو�ضعيات
الرمزي� � ��ة ،ف�إ�ش� � ��ارات الطري� � ��ق وعالم� � ��ات

املرور ميكن �أن حتل� � ��ل يف ن�سق من املفاهيم

النموذجية (�أحمر� ،أخ�رض ،م�سموح  ،ممنوع،
�صع� � ��ود ،نزول ،انعطاف ،ميني ،ي�سار ،نوقف

�أنرتوبولوجيا الرمز

تعود لفظة الرمز  Symboleيف اللغات
الغربي� � ��ة �إىل ا أل�صل الالتيني Sumbolon

امل�شت� � ��ق م� � ��ن الفع� � ��ل  ،Sumballyويعني
التوا�صل واالجتماع بع� � ��د ن�أي افرتاق ،وك�أن
اللفظة  Sumbolonتطل� � ��ق على ا أل�شياء
(وثائق �أواين �أ�شي� � ��اء) التي تنتمي �إىل �أرومة
واح� � ��دة ،كرمز للهوي� � ��ة وامل�صداقية وا أل�صل
الواح� � ��د ،حي� � ��ث كان ه� � ��ذا ا ألم� � ��ر يتم يف

انط� �ل��اق ،متهل ،ت�سارع ،جت� � ��اوز) ،فا ألحمر

املعامالت التجاري� � ��ة واملالية والعقارية ،ك�أن
يتم اقت�سام ورق� � ��ة �أو َ�سن ْد �أو وثيقة �أو ورقة

تكمن عالقة ارتباط .وهنا جند ب�أن ا ألبعاد

�شخ�ص� �ي��ن حي� � ��ث ميكن الحقاً عن� � ��د �إظهار
�شط� � ��ري هذه الوثيقة �أن يت� � ��م بال ّتحقق من

ي � � ��ؤدي �إىل التوق� � ��ف ،والتوقف هن� � ��ا عملية
م�رشطة ارتباطية ،ويف عملية الت�رشيط هذه
ّ
اللغوي� � ��ة ت�ش� � ��كل قوانني ال�سل� � ��وك يف ن�سقه
ال�شارات املرورية التي
ال�شمويل ،فمنظومة إ
نحن ب�صددها ت�شكل املجال احليوي اللغوي
لل�سلوك من توق� � ��ف ومتابعة وانطالق وغري
ذل� � ��ك ،ويف كلتا احلالتني ف�إننا جند ح�ضوراً
مميزاً وجوهرياً للبعد الرمزي يف اخلطاب
اللغ� � ��وي .وهذا الطابع الرم� � ��زي ي�سم منط

نقدية بني ع� � ��دة �أ�شخا�ص ،ويف ا ألغلب بني

م�صداقي� � ��ة العق� � ��د ،ومتكني التع� � ��ارف بني
الطرف� �ي��ن �أو ال�شخ�صني .وهذه الطريقة يف
التطابق كان� � ��ت ت�ضمن �رسي� � ��ة العالقة بني
طرفني �أو �شخ�صني ،ووفق � � �اً لهذه الطريقة

ف � � ��إن �شطري القطع� � ��ة النقدي� � ��ة �أو الوثيقة
�أو ال�ش� � ��يء املقت�سم تلع� � ��ب دوراً رمزياً فكل

ط� � ��رف م� � ��ن �أط� � ��راف ال�ش� � ��يء املقت�سم كان

احلياة يف امل� � ��دن مبا تنطوي عليه من �آوابد

يع� � ��د رم� � ��زاً للق� � ��اء املنتظر وع� � ��ودة الفروع
�إىل ا أل�صل(.)16

الح�صائ� � ��ي الدقيق ومن ح�صار
التو�صيف إ

جتريداً ومعنوية ،حي� � ��ث ي�شار �إىل ا�ستخدام

�أثرية ،وذاك� � ��رة تاريخية .وهنا ف�إن الظواهر

الرمزية تنفلت من عقال الت�صنيف و�رصامة
نظرية املعلومات(..)15

العــــــدد  547ني�ســـان 2009

وه� � ��ذا ا ألمر ين�سحب عل� � ��ى ق�ضايا �أكرث

كلمات ال�� �س��ر بو�صفها رم� � ��وزاً للتعارف بني
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اجلماع� � ��ات ال�رسية واحلزبي� � ��ة يف الع�صور

القدمي� � ��ة ،حي� � ��ث ت�سم� � ��ح كلمة �� �س��ر واحدة
حمددة ،متفق عليه� � ��ا ،ملجموعة من ا ألفراد
وال�شخ�صي� � ��ات واملجموع� � ��ات� ،أن جتتم� � ��ع
ومتار�س دورها املح� � ��دد واملر�سوم ،يف �رسية
تام� � ��ة ،ومث� � ��ال ذل� � ��ك تاريخيا كلم� � ��ة ال�رس

«الكري� � ��دو»  ،Le Credoوه� � ��ي كلمة ال�رس
التي اعتمدتها اجلماعات امل�سيحية ال�رسية
ا ألوىل وكانت تعني «�أ�ؤمن باهلل الواحد».

وقد عرف ا�ستخ� � ��دام الرمز تاريخياً يف
الغري� � ��ق القدمية ،حي� � ��ث �أطلق على
بالد إ

العق� � ��ود اخلزفي� � ��ة الت� � ��ي كان� � ��وا يعتمدونها

يف معامالته� � ��م املدني� � ��ة والتجارية ،فقدماء

العقد و�أحقية �صاحبه� � ��ا .والرمز هنا يعني
فكرة ا أل�صل الواحد والهوية الواحدة ل�شيء

م�شط� � ��ور ومنق�س� � ��م ولكن� � ��ه واح� � ��د ا ألرومة
والهوية .ومع مرور الزمن بد� أ مفهوم الرمز
ي�شهد تطوراً يف داللته ومعانيه و�إ�شاراته ،ويف
دائ� � ��رة هذا التطور �أخ� � ��ذ مفهوم الرمز يدل

على املعنى اخلف� � ��ي (غري املرئي) لل�شعارات
()17

الرمزية

.

الن�س� � ��ان تاريخ� � ��ه بالرموز،
لقد �شي� � ��د إ
بال�شارات ،و�أغناه املعاين .وقد ق ّدر
و�صقله إ

للن�سان ال�سابياين - ،Lhomo Sapiens
إ
(الن�سان ما قبل تاريخي)
الن�سان املتكلم -إ
�أي إ
�أن يب� � ��دع فن الر�س� � ��م واحلفر على ال�صخور

الغري� � ��ق -ولتنظيم العقود بني املتعاقدين-
إ
كانوا يلج � � ��ؤون �إىل قطعة خزفية يتم ك�رسها
�إىل ق�سم� �ي��ن ،ث� � ��م يعط� � ��ي كل ق�س� � ��م ألحد

الن�سان يف ه� � ��ذه املرحلة مو�ض� � ��وع ر�سومه
إ

تثبت حق حامله� � ��ا يف العقد املربم و�إن طال

منطاً من الرموز ال�سحرية التي تتعلق ب�صيد

املتعاقدي� � ��ن ،وكانت كل �شط� � ��ر ميثل وثيقة
الزم� � ��ن ،وكان كل متعاقد من بني املتعاقدين

يعتمد القطعة التي بحوزت� � ��ه إلثبات هويته
وحقوقه املتفق عليها �سابقاً يف العقد .وكان
ال�شطر الذي ميتلكه كل متعاقد هو الربهان

الوحيد على م�صداقي� � ��ة عقده .حيث كانت
تتم املطابقة بني �شط� � ��ري القطعة اخلزفية
ف�إذا وجد التطاب� � ��ق والتكامل بني ال�شطرين

ك� � ��ان ذلك برهان � � �اً قاطعاً عل� � ��ى م�صداقية
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وجدران الكهوف ،وذلك يف الع�رص احلجري
ا ألول ،وكان� � ��ت احليوانات الت� � ��ي ا�صطادها
الدقيقة ،وقد �شكلت هذه الر�سوم والنقو�ش

الن�س� � ��ان ما قب� � ��ل التاريخ� � ��ي وحياته .ويف
إ
الن�سان كهوفه ا ألر�ضية
مرحلة الحقة ترك إ

وب� � ��د� أ بت�أ�سي�س �أواب� � ��ده ا ألثرية من احلجارة
ال�ضخم� � ��ة ،وبد� أ ببن� � ��اء القب� � ��ور اجلماعية
ال�ضخمة بدقة متناهية ،وكان هدفه من ذلك

�إيجاد حلمة وتفاعل اجتماعي دائم وم�ستمر
بني �أع�ضاء املجموع� � ��ات البدائية القدمية.

ومن ث� � ��م جل � � �� أ �إىل توليد نوع م� � ��ن الرمزية
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الدينية عرب الطقو�س واالحتفاالت ال�سحرية
لت�أكيد ح�ض� � ��ور اجلانب الروح� � ��ي يف حياة

القدمية .وبد�أت الرموز ت�أخذ مكانها املميز
للن�سان يف احل�ضارات
يف ا ألن�ساق الثقافية إ

القدمية ت�شكل يف جوهرها نوعاً من الرمزية

الن�سانية ،فالقلب يرمز �إىل
عليها من الرموز إ
احلب ،والدائرة �إىل ال�شمول والكلية ،وا أل�سد

الن�سان القدمي .فا ألوابد واملعابد التاريخية
إ

الزمنية ،وقد ترافق ذلك مع اكت�شاف نظام
احل�س� � ��اب الفلكي (ال�سنة ال�شم�سية ،والدورة

القمرية ،واخلرائط الفلكية) واكت�شاف علم
احل�ساب ،والتنجيم الفلك� � ��ي .ومع اكت�شاف
الكتابة ظه� � ��رت ا أل�ساطري ا ألوىل والق�ص�ص

ال�سحرية بداية يف احل�ضارة ال�سومرية .ومن
ح�ضارة �إىل �أخرى (ح�ضارة املايا ،واحل�ضارة
والغريقية) ب� � ��د�أت ا أل�ساطري
الفرعوني� � ��ة ،إ
ترت� � ��دي حلته� � ��ا الذهبية وب� � ��د�أت الطقو�س
واملمار�سات الطقو�سية تن�شط وت�أخذ مداها

ومن ثم ظهرت املعتقدات الدينية وال�شعبية،
وترافق ذلك بنمو وا�ضح يف �أ�ساليب الكتابة
واحل�ساب.

لق� � ��د توج� � ��ب عل� � ��ى ا ألنرتوبولوجي� � ��ا
التاريخية �أن تبدع �أدواتها العلمية يف ك�شف

للن�سان القدمي ،وقد
املالب�س� � ��ات التاريخية إ
جت�شمت هذه.ا ألنرتوبولوجيا م�شقة البحث
الن�ساني� � ��ة للظواهر التاريخية
يف الدالالت إ
املتمثل� � ��ة يف الدي� � ��ن وا أل�سط� � ��ورة والطقو�س
ال�سحري� � ��ة .لقد �شكل� � ��ت الطقو�س ال�سحرية
وا أل�ساط� �ي��ر والطقو�س االحتفالية ،والعقائد
وا ألن�ساق الرمزية ،ثقافة �شعبية يف الع�صور
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القدمية ،وبد�أت تظهر �أ�شكال ثابتة ومتعارف

�إىل القوة�...إلخ .وقد وظفت هذه الرموز يف
ت�أكيد الوحدة والتما�سك االجتماعي(.)18
لقد ا�ستخدم الرمز يف احلركات الباطنية

لتولي� � ��د التمائ� � ��م والتعوي� � ��ذات والطال�س� � ��م
( .)Talismansويف �أ�ص� � ��ل ه� � ��ذه الرموز
امل�ستخدمة يفرت�ض وجود معاين كربى تقوم

الرم� � ��وز بنقله� � ��ا وال�سمو به� � ��ا وحتويلها �إىل
جم� � ��االت وف�ضاءات �أخ� � ��رى خمتلفة .وت�أخذ
ه� � ��ذه الرموز �صيغاً خمتلف� � ��ة مثل ال�شعارات
( )Logosالتي ت�ستخدمه� � ��ا امل�ؤ�س�سات� ،أو

العالمات التي تو�ضع على الثياب ،والر�سوم
الدينية املقد�س� � ��ة ،وهذه الرموز كانت ت�أخذ
قيمته� � ��ا من قدرتها على �أن تكون يف متناول
اجلميع .فالنقود متث� � ��ل و�ضعاً رمزياً بذاتها
بو�صفها �صيغ� � ��ة اجتماعي� � ��ة اتفاقية ،وهي
�أي النق� � ��ود ال ت�ساوي �شيئاً من حيث قيمتها
املادي� � ��ة �إذ ال تتعدى �أن تكون �أكرث من قطعة

ورقي� � ��ة مطبوعة قليلة القيم� � ��ة ن�سبياً ،ولكن
هذه القطعة الورقي� � ��ة ت�أخذ قيمة كبرية يف
امل�ست� � ��وى الرمزي ،حيث متث� � ��ل قيمة مادية

حتدده� � ��ا رم� � ��وز الورقة النقدي� � ��ة ذاتها وما
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ارت�س� � ��م عليها من ر�س� � ��وم ونقو�ش وحركات.

يف كتاب� � ��ه املعروف امليثوجلي� � ��ا �أو ا أل�ساطري

و�إذا كانت النقود تلعب دوراً رمزياً يف م�ستوى
القيمة املالية ،ف � � ��إن امل�ؤ�س�سات االجتماعية
واحلركات ال�سيا�سية ت�صمم رموزها من �أجل

مقال� � ��ة �شه� �ي��رة له ح� � ��ول فعالي� � ��ة الرمز يف

وهذه الرموز غالباً ما تعطي لهذه امل�ؤ�س�سات
وال�رشكات نوعاً من امل�صداقية العقائدية �أو

الال�شعور لي�س هو املكان ال�سحري واملده�ش
الذي يخفي خ�صو�صية ا ألفراد ،كما �أنه لي�س

وحدة مكوناتها وا�ستلهام القوة الرمزية ذاتها
يف تعزيز قدراتها الدعائية وا أليديولوجية.

ا أليديولوجية.

 ،Mythologiquesوالحق � � �اً يف كتاب� � ��ه
املعروف ا ألنرتوبولوجي� � ��ا البنيوية( ،)19ففي
عام»L'Efficacite Symbolique« 1949
جند �سرتو�س يتبنى موقفاً فكرياً يعلن فيه �أن

امل�ست� � ��ودع الوحيد لتاريخ الفرد ،الذي يجعل

وغالباً م� � ��ا تعمل الرم� � ��وز على جت�سيد
املعاين ملو�ضوعات وحاالت و�أحداث ع�صية

كل فرد ب�صمة متفردة يف الوجود .بل يُرجع
وظيفت� � ��ه �إىل الوظيفة الرمزية ،وهي وظيفة

ملعطيات احلوا�س) ،فتعمل على �إحياء املعاين
احلقيقي� � ��ة له� � ��ذه ا أل�شياء يف �ص� � ��ورة ح�سية

الن�ساين.
وفقاً لقانونية واحدة يف املجتمع إ

على احل�ضور احل�سي (�أي ال ميكن �أن متتثل

م�شبعة بالداللة الرامزة �إىل حقيقة ا أل�شياء
الغائبة نف�سها .فربج بابل –على �سبيل املثال-
الذي ي�شكل �أحد عجائب الدنيا ال�سبع كان يف
الن�سان البابلي يف
ا أل�ص� � ��ل فكرة متثل رغبة إ
الو�ص� � ��ول �إىل ال�سماء والك�شف عن �أ�رسارها،

وميكن لربج بابل �أن يكون م�ستوحياً من برج
زقرة (( )Ziggouratب� � ��رج ديني من عدة

طواب� � ��ق يف باب� � ��ل كان ي�ستخ� � ��دم يف مراقبة
النجوم ور�صدها).

وي�شار الي� � ��وم �إىل ا ألنرتبولوجي املعروف

ليف� � ��ي �سرتو�� � ��س  Levi -Straussبو�صفه
م� � ��ن �أهم رواد الدرا�س� � ��ات الرمزية وال�سيما
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�إن�ساني� � ��ة ،بدون �شك ،ولكنه� � ��ا متار�س فعلها
الرمز والتومت:

عرف يف املعج� � ��م الفل�سفي
الت� � ��ومت كما ّ

«كائ� � ��ن خ� � ��رايف تدي� � ��ن ل� � ��ه بع�� � ��ض القبائل

البدائي� � ��ة بالعبادة والتقدي�� � ��س ويكون غالباً
عرفت هذه اخلرافة
نباتاً �أو حيواناً ،وق� � ��د ُ
ل� � ��دى القبائل البدائي� � ��ة يف ا�سرتاليا والهنود
احلم� � ��ر يف �أمريكا ،والتومتي� � ��ة نظرية قال

بها دوركه� � ��امي وملخ�صه� � ��ا �أن عبادة التومت
هي ال�صورة ا ألوىل للمعتقدات الدينية لدى
ال�شعوب البدائية وعلى �أ�سا�سها تعتمد القيم
ا ألخالقية»(.)20
يعد الت� � ��ومت  Totemمن �أك� �ث��ر �أ�شكال

الرم� � ��ز ح�ض� � ��وراً يف التنظي� � ��م االجتماعي
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الن�ساين القدمي وال�سيم� � ��ا يف حياة القبائل
إ

الثنية الهندي� � ��ة والبولينيزية
واملجموع� � ��ات إ
وا ألفريقي� � ��ة .فالتومت ه� � ��و ال�صيغة الرمزية

دوركامي ،كما يعلن يف كتابه ا أل�شكال ا ألولية
للحياة الديني� � ��ة� ،أن الطوطمية �شكل بدائي
للدين وكانت عام ً
ال هاماً يف تنمية التما�سك
االجتماعي للمجتمعات ا ألوىل .وللمزيد عن

لوج� � ��ود القبيل� � ��ة وهويته� � ��ا ،والقبيلة تُعرف
برمزه� � ��ا التومتي ،كما �أن كل فرد من �أفراد

الطوطمية

باعتباره امل�ؤ�س�س �أو احلامي .و�أول من �أدخل

و�أتباع الطوطم الواحد ال يجوز �أن تن�ش� أ بينهم

القبيلة يُعرف بتومت قبيلته .الطوطم هو �أي
كيان ميثل دور الرمز للقبيلة ،و�أحياناً يقد�س
الجنليزية الرحالة
ا�صطالح التومت �إىل اللغة إ

ج� � ��ي .لونك عام � 1791إذ ا�ستعمله يف كتابه
(رحالت و�أ�سفار مرتجم هندي) ،وقد وظفت

كلمة التومتية يف الدرا�سات ا ألنرثوبولوجية
ألول م� � ��رة من قبل الع� � ��امل اال�سكتلندي جي.

مكلينني يف عام 1870لدى كتابته مقاالً بعنوان
(الطوطمي� � ��ة) .والتومت يكون حيواناً �أو نباتاً
يف ا ألغلب حي� � ��ث تكون �صورة هذا احليوان
�أو ذاك النب� � ��ات �شعار القبيل� � ��ة ورمزها(.)21

يعتقد �أفراد القبائل التومتية �أنهم ينحدرون
م� � ��ن تومتهم ،وق� � ��د جاء يف تعري� � ��ف التومت
«حي� � ��وان �أو نبات �أو ج�س� � ��م حم�سو�س ينظر
�إليه الرجل البدائي يف احرتام ،وخ�شوع دون
�أن يكون هناك �سب� � ��ب معقول يدفعه لذلك.

ويعتقد النا�س يف القبائ� � ��ل الطوطمية �أنهم
ينح� � ��درون عن ذل� � ��ك الطوطم كم� � ��ا ت�سمى
القبيل� � ��ة با�سم� � ��ه �أي �أن الطوطم عندهم هو

رمز أ
للب �أو اجل� � ��د وبديل عنه( .)22ويعتقد
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؛ ويعد الطوطم هو ا ألب ا ألول

للع�شرية والروح احلامية لها واملعني ،يجري
توارث� � ��ه من طرف ا ألم �أو م� � ��ن طرف ا ألب،
عالقاته جن�سية .وبالتايل ف�إن التزاوج يجب
�أن يكون خارج املرتبطني بالطوطم الواحد.

دون رابط وا�ضح �أو �سببي بني االثنني :وقد
جع� � ��ل الطوطم من امل�ستحيل على الرجل �أن
ميار�� � ��س اجلن�س مع �أي ام� � ��ر�أة من ع�شريته
كون جميع من ينحدرون من الطوطم :ا ألب
ا ألول �أقرباء بالدم و�أ�رسة واحدة.
ومن جهة �أخرى ف�إن التومت ي�شكل املنطلق

الرمزي للتابو  Tabooالذي ي�شكل القانون
ا ألخالق� � ��ي يف املجتمعات التومتية القدمية،
فالتابو يعني من جهة مقد�س �أو مبارك ،ومن
جهة �أخرى رهيب حمظ� � ��ور خطري ،ومن ثم
يتحول �إىل قانون �أ�شبه باملحظورات الدينية،
وتعرب هذه املحظورات عن �إرادة الروح ا ألوىل

جلد الع�ش� �ي��رة و�أبوه� � ��ا ا ألول ،وبالتايل ف�إن
م� � ��ن ينتهك التابو �أو املح� � ��رم ي�صاب باللعنة
ا ألبدية والعذاب ا ألبدي لتومت القبيلة الذي
يرمز �إىل روح ا ألب ا ألول للع�شرية �أو القبيلة.
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ومن �أكرث املحظورات التومتية قتل الطوطم
والتزوج من �أبناء الطوطم نف�سه من اجلن�س
ا آلخر(.)24

فالتومت كالرمز متام � � �اً� ،إنه تعبري مادي

عن حقيقة ما وهي يف الغالب حقيقة روحية

مقد�سة .فالتومت هو ال�صورة اخلارجية للمبد� أ
الله التومتي ،وهو من ناحية �أخرى رمز
�أو إ
الع�ش� �ي��رة� ،إنه ال�ش� � ��ارة �أو العالمة التي متيز

الع�شرية وتتميز بها( .)25وهذا يعني �أن الرمز
ي�ش� � ��كل منطق التومت وه� � ��و ال يعدو �أن يكون
غري لفظة �أخ� � ��رى تدل على الطابع الرمزي

للحياة يف املجتمعات التومتية.
مناذج تاريخية رمزية:

فالتنني على �سبيل املثال هو طوطم ا ألمة

ال�صيني� � ��ة القدمية ورمزها ،حيث البدائيون
يعتقدون بوجود عالق� � ��ات وثيقة بني الب�رش
وب� �ي��ن احليوان� � ��ات والنبات� � ��ات يف الطبيعة،
الن�س� � ��ان البدائي يخت� � ��ار نوعاً
لذل� � ��ك كان إ
من احليوان� � ��ات �أو النباتات كطوطم لقبيلته

معتقداً �أن� � ��ه ميكن للطوط� � ��م �أن يدافع عن
القبيلة ،ويف الوقت نف�سه رمزها و�أرومتها.
وك� � ��ان للتن� �ي��ن يف احلكاي� � ��ات ال�شعبي� � ��ة
ال�صينية قرون وحرا�ش� � ��ف و�شارب ،وميكنه
�أن يطري �إىل ال�سماء ويغط�س يف املاء ،ولذلك

كان قادراً على توليد الغيوم و�إ�سقاط املطر.
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فالتنني ا أل�سطوري �أو التومتي ي�شكل ظاهرة

خا�صة بالثقافة ال�صينية.
وك� � ��ان ا ألباط� � ��رة يف العه� � ��ود القدمي� � ��ة

ال�صيني� � ��ة ي�سمون �أنف�سه� � ��م ب�أبناء ال�سماء �أو
مر الع�صور
�أبناء التنني ا أل�سط� � ��وري .وعلى ّ
�أخذ التنني يرمز �إىل حب ال�صينيني لوطنهم
و�أر�ضه� � ��م ،ودائماً ما تثري ا ألق� � ��وال امل�أثورة
يف �أوالد التنني حما�س� � ��ة ال�صينيني لوطنهم
و�أر�ضه� � ��م وتفي�ض الثقافة ال�صينية با ألمثال
واحلكايات عن التنني ا أل�سطوري تومت ا ألر�ض

والوطن.

وتعد جنمة دا�ؤود من �أكرث الرموز الدينية

وال�سيا�سية �إثارة للجدل يف الع�صور القدمية
واحلديثة ،وت�سمى جنمة داوود �أي�ضاً بخامت

�سليمان ،فهناك بع�ض ا ألدلة التاريخية التي
ت�شري �إىل �أن هذا الرمز ا�ستخدم كرمز للعلوم

اخلفية التي كانت ت�شمل ال�سحر وال�شعوذة،
وهن� � ��اك �أدلة �أي�ضاً عل� � ��ى �أن هذا الرمز مت

ا�ستعمال� � ��ه من قب� � ��ل الهندو�سيني من �ضمن
ا أل�شكال الهند�سي� � ��ة التي ا�ستعملوها للتعيري
عن الكون وامليتافيزيقيا وكانوا يطلقون على

هذه الرم� � ��وز ت�سمية مان� � ��داال Mandala
ويرجح �أن اليهود اعتمدوا هذا النجمة رمزاً
لهويتهم الدينية يف القرون الو�سطى.
هناك �إجماع عل� � ��ى �أن اجلذور العميقة
لرم� � ��ز النجم� � ��ة ال�سدا�سية تع� � ��ود �إىل قرون
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من الزمن �سبق� � ��ت تبني هذا الرمز من قبل

رم� � ��زاً للخ�صوب� � ��ة واالحت� � ��اد اجلن�سي حيث
كان املثلث املتج� � ��ه نحو ا أل�سفل متثل ا ألنثى

ا ألرواح ،وح�س� � ��ب املعتقد امل�� �ص��ري القدمي

ولك� � ��ن القيم� � ��ة الرمزية لنجم� � ��ة دا�ؤود
ت�ضاءل� � ��ت و�سقط� � ��ت على �أث� � ��ر ا�ستخدامها

اليهود .ففي الديانات امل�رصية القدمية كانت
النجم� � ��ة ال�سدا�سية رمزاً هريوغليفيا ألر�ض

واملثلث ا آلخر ميثل الذكر.

للله
ف�إن النجم� � ��ة ال�سدا�سية كانت رم� � ��زاً إ
�أم�سو الذي وح�س� � ��ب املعتقد كان �أول �إن�سان

للن�سانية
�شعاراً للحركة ال�صهيونية املعادية إ

حت� � ��ول �إىل �إله و�أ�صبح ا�سمه حور�س .وكانت

النجم� � ��ة ال�سدا�سية رمزاً لتجان�س مت�ضادين

وبالتحديد النار وامل� � ��اء يف علم الكيمياء يف

الع�صور القدمية.

وقد وظفت النجمة ال�سدا�سية يف الديانة

الهندو�سي� � ��ة كرمز الحتاد الق� � ��وى املت�ضادة
مثل املاء والنار ،والذكر وا ألنثى ،كما توظف

يف عام  ،1879حيث اقرتح ال�صهيوين تيودور
هرت�س� � ��ل يف �أول م�ؤمت� � ��ر �صهيوين يف مدينة

ب� � ��ال �أن تكون ه� � ��ذه النجمة رم� � ��زاً للحركة
ال�صهيونية ،بل �أي�ض � � �اً رمز الدولة اليهودية
م�ستقبالً.

ويع� � ��د ال�صليب املعق� � ��وف ()Svastika
على �سبيل املثال من �أكرث الرموز ح�ضوراً يف

كرم� � ��ز للتجان�س الكوين ب� �ي��ن �شيفا (اخلالق
ح�سب �أح� � ��د ف� � ��روع الهندو�سي� � ��ة) و�شاكتي

يرم� � ��ز �إىل احلياة وال�سع� � ��ادة يف احل�ضارات

واخلالق ،التي ميكن الو�صول �إليه عن طريق

وق� � ��د �شكل ال�صليب املعق� � ��وف رمزاً من

الله ا ألنثوي) ،وقد
(جت�سد اخلالق يف �صورة إ
الن�سان
رمزت �أي�ض � � �اً �إىل حالة التوازن بني إ

الن�سانية ال�رشقية والغربية ،حيث
احل�ضارات إ

ال�رشقي� � ��ة يف ال�صني والهن� � ��د واليونان ،ويف
حو�ض البحر ا ألبي�ض املتو�سط.

املو�شك� � ��ا (حال� � ��ة التيقظ الت� � ��ي تخمد معها
نريان العوامل التي ت�سبب ا آلالم مثل ال�شهوة،

الله اخلالق براهما ،فال�صليب املعقوف
�إىل إ

� 10.000سنة .ويف الديانة الزراد�شتية كانت

اجلهات ا ألربع (�شمال وجنوب و�رشق وغرب)

احلق� � ��د واجلهل) .ومن اجلدي� � ��ر بالذكر �إن
هذا الرمز ا�ستعمل يف الهندو�سية ألكرث من
النجمة ال�سدا�سية من الرموز الفلكية املهمة
يف علم الفلك والتنجيم .ويف بع�ض الديانات

الوثني� � ��ة القدمية كانت النجم� � ��ة ال�سدا�سية
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رموز الديانة الربهماني� � ��ة يف ال�رشق ويرمز
لليم� �ي��ن ي�ش� �ي��ر �إىل تطور الك� � ��ون ،واملعقوف
للي�سار �إىل تقهق� � ��ره� .أما ال�صليب املوجه يف
فريمز للثبات واخلل� � ��ود .كما ميثل ال�صليب
املعقوف �أ�شعة ال�شم�س التي ال ميكن للحياة

�أن تكون من غريها.
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يعت� �ب��ر ال�صلي� � ��ب املعق� � ��وف مقد�س � � �اً

ومبارك � � �اً عند كل الهندو�� � ��س ،وي�ستخدم يف

التزي� �ي��ن والت�صاميم الديني� � ��ة ،كما ي�شاهد
يف خمتلف �أنحاء الق� � ��ارة الهندية يف املعابد
وال�ص� � ��ور وا أليقونات الهندو�سية حيث يعترب
مقد�س � � �اً ،وي�ستخدمه الهندو�س يف ا ألعرا�س

فا ألفع� � ��ى يف الرم� � ��ز ت�ش� �ي��ر �إىل التجدد
الدائم وذلك ألنها عادة تتخل�ص من جلدها

الق� � ��دمي ب�أخر جديد مو�سمي � � �اً ،وهذا يعني

والجن� � ��اب .بينما ترمز
الوالدة م� � ��ن جديد إ

الع�ص� � ��ا �إىل ال�سلطة وال�سط� � ��وة والقوة وهي
ترمز �إىل قوة �إله احلكمة (�آب).

واحلف� �ل��ات واملنا�سبات والبي� � ��وت وا ألبواب
واملجوهرات والعربات وا ألطعمة .ولكن هذا

تك� � ��ون غي�ضاً من في�� � ��ض ال حدود له لرموز

عن نزعت� � ��ه �إىل الهيمن� � ��ة وال�سيطرة ،ومنذ

امل�ستمر ،وهي مبا هي عليه من غنى وجمال

ال�شع� � ��ار خطف من قبل هتلر ووظف للتعيري

ذلك احلني فقد هذا الرمز كثرياً من بهجته
وت�ألقه وابتعدت ال�شعوب عن ا�ستخدامه بعد

�أن تلوث بدموية النازيني وجتربهم.

ال�ش� � ��ارة �إىل ع�صا
ويف الط� � ��ب ميك� � ��ن إ

ا�سكليبيو�س ،وه� � ��ي رمز يوناين قدمي متعلق

ه� � ��ذه ا ألمثلة الت� � ��ي قدمناها ال تعدو �أن

�إن�ساني� � ��ة فني� � ��ة تت�ص� � ��ف بالغن� � ��ى والتوالد

حيا للحي� � ��اة املعنوية
وتن� � ��وع ت�شكل ن�سيج � � �اً ّ
الن�سانية القدمية
والداللي� � ��ة يف املجتمعات إ

واحلديثة.

�سيكولوجيا الرمز:

همي� � ��ة الظاه� � ��رة الرمز ّية يف
تتجل� � ��ى � أ ّ
خمتلف �أعمال فرويد و�أبحاثه ال�سيكولوجية

بعلم التنجي� � ��م وب�شفاء املر�ض� � ��ى يف الطب.
يت�أل� � ��ف الرمز من �أفع� � ��ى ملتفة حول ع�صا.

وال�سيما يف تف�سري ا ألحالم ،فاحللم ظاهرة

الله
الغريقي� � ��ة ،حيث كان ا�سكليبيو�س ابن إ
إ
(�آب) وكان اخت�صا�صه التطبيب وال�شفاء من

وهو لغ� � ��ة لها قوانينها اخلا�ص� � ��ة وعملياتها
املحددة ووظيفتها الرمزية ،حيث تربز �أهمية

وتت�ض� � ��ح معامل ه� � ��ذا الرم� � ��ز يف امليثولوجيا

رمزية تنطوي عل� � ��ى منظومة من الدالالت،

ا ألمرا�ض .كما �أن الع�صا يرمز �إىل جمموعة
جنوم ت�سم� � ��ى «�أوفيكو�س» ()Ophiuchus

الن�ساين
الرم� � ��زي ي�ش� � ��كل بالن�سبة للكائ� � ��ن إ

تعتم� � ��د عل� � ��ى زم� � ��ن النج� � ��وم ((�إجنليزية)
 )Siderral astrologyوبخا�ص� � ��ة ا ألبراج

ميكن القول من على من�صة التحليل النف�سي
ب � � ��أن النظام الرمزي يلع� � ��ب دوراً حا�سماً يف

وهي الرم� � ��ز الثالث ع�� �ش��ر يف ا ألبراج التي

الهندية.
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ال�ش� � ��ارات وال� � ��دالالت الرمزي� � ��ة .فالنظام
إ
البوتقة التي يت�شكل فيها ،ومن هذا املنطلق

بن� � ��اء الفرد ويف ت�شكيله ،وه� � ��و بالتايل يجد
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تعب� �ي �راً لوج� � ��وده يف ميادين ال� � ��كالم واللغة

و�سل�سلة الدالالت الرمزية.

لقد احتلت داللة الرمز يف احللم �أهمية

كبرية يف ميدان التحليل النف�سي عند فرويد
وتالمذته .ففي كتاب� � ��ه حتليل ا ألحالم()26

يرف�ض فرويد النظريات التقليدية يف تف�سري
ا ألحالم ويتبنى النظري� � ��ة الرمزية ،فاحللم
كما ي� � ��راه يحمل داللة ومعنى ،وهذه الداللة

م� � ��ن طبيعية رمزي� � ��ة ،وبالتايل ف � � ��إن حتليل
الن�ساين
الداللة الرمزية يكمن يف الال�شعور إ

ويف العقل الباطن حيث تكمن �شيفرة احللم

وقراءة احللم تعتمد على جمموعة كبرية من

الرم� � ��وز التي تتعلق بالقرابة والوالدة واملوت
واجل�سد و�أع�ضاء اجل�سد وا ألفعال اجلن�سية.

والعالقة هنا بني الرمز واملرموز �إليه وطيدة
وقوي� � ��ة يف داخ� � ��ل احللم حي� � ��ث ت�أخذ طابع
وال�شارة.
التلميح إ

ويبني فرويد يف كثري من حمطات تف�سريه
لرمزي� � ��ة احللم �أن الال�شع� � ��ور ينتهك و�سائل
التعبري عن الفرد ،ويتم ذلك يف حالة ال�ضعف
يف نظام املراقبة ال�شعوري� � ��ة (�ضعف ا ألنا)،

وبالنتيج� � ��ة ف�إن الرمز يول� � ��د نتيجة لل�رصاع
بني ا ألنا الواع� � ��ي والعنا�رص الال�شعورية� ،إذ

وداللت� � ��ه الرمزي� � ��ة .وعلى ه� � ��ذا النحو ف�إن
التف�س� �ي��ر القائم للحلم يتم ب�إحالة املعلن من

تُكره هذه العنا�رص الال�شعورية على �أن ت�أخذ

خف� � ��ي وم�سترت يف الال�شع� � ��ور مكمن الداللة

والتجلي يف احللم.

ال�ش� � ��ارات وال�ص� � ��ور وال� � ��دالالت �إىل ما هو
إ

احلقيقية للحلم ورموزه ،ووفقاً لهذا الت�صور
ف � � ��إن �صيغة احللم ت�أخذ طابع � � �اً رمزياً ،وما
يف�رسها هو ا ألو�ض� � ��اع احلقيقية الكامنة يف

الال�شعور .ومن ه� � ��ذا املنطلق انطلق فرويد
يف حتليله لرمزيات احلل� � ��م و�آلياته .وهكذا
ف�إن عملية تف�سري احللم يف التحليل النف�سي
تعتم� � ��د على مبد� أ �إحال� � ��ة امل�ضمون الظاهر
�إىل امل�ضمون الكامن وامل�سترت .وهكذا يرتكز
تف�سري ا ألح� �ل��ام �إىل ن�سق م� � ��ن الت�صنيفات

الرمزي� � ��ة التي تنتجها ديناميات احللم ذاته،
والزاحة.
مثل ديناميات :الرتكيز ،والتكثيف ،إ
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حلّة رمزية قادرة على اخرتاق جدار الوعي

الرمز يف التحليل النف�سي �شيء �أو ت�صور
ي�أخ� � ��ذ مكان �ش� � ��يء �أو ت�صور �آخ� � ��ر بو�صفه
م�شابهاً ل� � ��ه� ،أو ألنه يرتبط ب� � ��ه بعالقة ما،

وهو يف ذلك العملية يق� � ��دم داللة لي�ست له
يف ا أل�صل .ولكن توج� � ��د يف �أغلب احلاالت

روابط حمدودة ترب� � ��ط الرمز باملرموز �إليه.
عل� � ��ى �سبيل املثال :حفنة م� � ��ن تراب الوطن

متثل بالن�سبة للمغرتب رمز الوطن البعيد.
لق� � ��د بينت جت� � ��ارب املحلّل� �ي��ن �أن �صور

ا ألحالم متثل عدداً كبرياً من الرموز اخلا�صة

بال�صور الكامنة ،وا�ستطاعوا من خالل هذه
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التجارب حتديد جمموع� � ��ة من الرموز التي

ت�ش� �ي��ر �إىل عدد كبري من ال�ص� � ��ور على نحو
منتظم .وت�شكل هذه الرمزي� � ��ة �أي�ضاً و�سيلة

ال�شعورية م� � ��ن �أجل التنكر وجت� � ��اوز حدود
الرقابة ال�شعورية.

وهناك ع� � ��دد من الرم� � ��وز النموذجية ،
حيث تتجل� � ��ى ال�سلطة ا ألبوي� � ��ة �أو ا ألمومية

غالب � � �اً يف رمزية �صورة مل� � ��ك �أو �أمري ،وقد
ي�أخذ �ص� � ��ور حيوانات مقت� � ��دره كا�رسه مثل
ا أل�سد وال�صقر والثور.

فاحللم الذي يهاجمن� � ��ا فيه �صقر ي�شري
�إىل هيمنة �أبوية وهو يرمز �إىل عن�رص القهر
ال� � ��ذي ميار�س� � ��ه ا ألب ،كما ميكن� � ��ه �أن ميثل
الرغب� � ��ات ا ألوديبية ،ولكن غالب � � �اً ما ي�أخذ
ا ألب املخي� � ��ف �ص� � ��ورة ثور هائ� � ��ج .وهناك
�أح� �ل��ام كثرية من هذا الن� � ��وع وذلك بالن�سبة
أ
لل�شخا�ص الذين ي�شعرون مبكانتهم الدونية
جتاه �آبائهم.
تنظ� � ��ر امل� � ��ر�أة �إىل الذك� � ��ورة يف جتلياتها
العدواني� � ��ة حي� � ��ث ت�أخ� � ��ذ رمزي� � ��ة ا ألدوات

وب�شكل منتظم بانبثاق املاء ،حيث يتم الغو�ص
يف املاء �أو اخلروج منه .وهذا ي�شري �إىل حمل

�أو والدة �أما املوت فريمز له بالرحيل(.)27
ال�ش� � ��ارة �أن اخلالف حول تف�سري
جتدر إ
الرموز ك� � ��ان �سبباً يف االف� �ت��راق بني فرويد
ويونغ حي� � ��ث �أورد يونغ �أفكاراً خمتلفة تتعلق

برمزي� � ��ة الليبيدو الفرويدي .لقد ذهب يونغ
�إىل االعتق� � ��اد ب�أن الليبي� � ��دو ال ينطوي على

ال�سببية بل هو نتاج لها .وهذا يعني نوعاً من
االنقالب النظري على نظرية فرويد .وهنا
يرى يونغ �أن حتلي� � ��ل الليبيدو وفك ال�شيفرة

ال�سلوكية له فيما يتعلق باال�ستبدال الرمزي
� ،Substitutions symboliquesأو
بعملية الت�سام� � ��ي  ،Sublimationمل تقدم

�صورة وا�ضحة عن طبيعة الليبيدو ذاته ،بل
وعل� � ��ى خالف ذلك قادت �إىل فكرة مناق�ضة

حيث يكون الليبيدو واجلن�سانية نتاجاً ونتيجة
ولي�س علّ� � ��ة و�سبباً ،وهذا يعن� � ��ي �أن اجلن�س
نف�سه قد يكون نتاجاً لعملية الت�سامي ،ولي�س
الت�سامي نتاجاً لكب� � ��ت اجلن�سانية .وال�س�ؤال
هو كيف يكون ذلك؟ ألن من وجهة نظر يونغ

القاطعة واحلادة� .أما ا ألنوثة فت�أخذ رمزية
�سلبية عند الذكور� ،إذ غالباً ما ت�أخذ �صورة

ف � � ��إن الت�صورات وال�ص� � ��ور الذهنية و�أمناط

قارب ،وقد يرمز لها ب�صورة العنكبوت الذي
ميث� � ��ل ا ألم املخيفة التي ت�سجن طفلها داخل

 .L'inconscient collectifوهي بالتايل
تعرب عن نف�سه� � ��ا يف داخل ا ألنظمة الرمزية

مادة مثقوب� � ��ة �أو قناة �أو حف� � ��رة �أو كهف �أو

حلق� � ��ات �سيطرتها .ه� � ��ذا ويرمز �إىل الوالدة
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ال�سل� � ��وك ناجمة ع� � ��ن الال�شع� � ��ور اجلمعي

التي تتعلق با أل�ساطري واحللق واحلياة والنور
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يف ماهية الرمز ووظيفته
والظالم ،وهذا يعني ب�أن الليبيدو لي�س جمرد
طاق� � ��ة دافعية للهو ( )Le çaالفردي بل هو

طاق� � ��ة لعمليات حيوية عام� � ��ة جمعية وهذا
بدورة يك�شف لنا طبيعة الرموز وداللتها يف

التحليل النف�سي.
وي�ؤكد ج� � ��اك الكان يف هذا ال�سياق على
الال�شع� � ��ور الفرويدي كم�ص� � ��در �أ�سا�سي يف
حتليل� � ��ه للرمز ،ولكنه يرك� � ��ز يف حتليله على

البع� � ��د اللغوي ملكونات الال�شعور ،وهنا جند
تركيزه عل� � ��ى اخلطاب والكلم� � ��ات بو�صفها
رموزاً �صادرة عن الال�شعور ذاته عند فرويد،
الن�سان
ووفقاً لهذه ال�ص� � ��ورة ف�إنه يعرب عن إ

بو�صفه كينونة لغوية ،وبناء على ذلك يعتمد
للن�سان و�أحالم� � ��ه على منطق
يف حتليل� � ��ه إ
اللغة والكلم� � ��ات والرموز .وعرب ر�ؤيته هذه،
ف�إن جاك الكان ي�صل �إىل نتيجة مفادها �أن

الن�سان يرتكز برمته
النظام ال�سلوك� � ��ي عند إ
ويعتم� � ��ل يف ن�سق بنيوي ق� � ��ادر على التمييز

بني يف الوقت نف�سه بني احلقيقي واملتخيل:

وه� � ��ذا النظ� � ��ام هو النظ� � ��ام الرم� � ��زي وفقاً
لل�صورة التي يراها ليفي �سرتو�س(.)28
وظائف الرمز:

يق� � ��ول مي�شي� � ��ل فوكو يف كتاب� � ��ه املعرفة

وال�سلط� � ��ة «�إن امل�سافة كب� �ي��رة بني ما تظهره

الرم� � ��وز وما حتجبه وم� � ��ا توم� � ��ئ �إليه وما
ت�س� �ت��ره� ،إال �أن ذل� � ��ك التباعد ذات� � ��ه ،هو ما
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يجع� � ��ل عملية الت�أويل ممكنة ،وتلك امل�سافة،
وم� � ��ا تتطلبه من عنت وجه� � ��د �شك وت�سا�ؤل،

هي التي ترفع القراءة �إىل مرتبة جتعلها فناً
()29

من الفنون»  .هذا ما يراه فوكو يف وظيفة
الرمز ،ويف هذه الر�ؤية العبقرية لفوكو تكمن
ال�ش� � ��ارات الدالة على الوظيفة
�إحدى �أهم إ
البداعية للرمز م� � ��ن حيث التحري�ض على
إ
البداع واالبتكار
الت�أمل والنظر وتوليد معاين إ
التي تول� � ��د يف جدل امل�سافات الفا�صلة التي

ترتكها الرموز بني اخلفي واملعلن بني الداللة

واملدلول وبني ال�صورة واملعنى.

ويف ه� � ��ذا الدوال يعل� � ��ن ديران يف �صورة
تتجان�� � ��س مع ت�صور فوكو ب � � ��أن الرمز قد ال
يدل مبا�رشة على مو�ضوع داللته ،وقد تكون
الدالل� � ��ة غام�ضة و�إ�شكالية وه� � ��ذا يعني �أن
اللغة الرمزي� � ��ة تعيدن� � ��ا �إىل دالالت خمتلفة
عن هذه التي ت�أخذن� � ��ا �إليها اللغة الواقعية.
للن�سان
وهنا يعل� � ��ن ديران �أن العامل الذهني إ
ي�أخ� � ��ذ هيئة ت�صورات بنائي� � ��ة يقوم خميالنا

ذاته بتوليدها وت�شكيل �أبعادها الرمزية
وهذا يعني �أن الرمز ي�ضع خميالنا يف دائرة
()30

.

الن�سانية.
�إبداعاته إ
ومع �أهمية التلميح ال� � ��ذي يقدمه فوكو
ودي� � ��ران حول وظيفة الرم� � ��ز ،يبقى ال�س�ؤال

املنهجي حول وظيفة للرمز م�رشوعاً وملحاً
يف احل�ضور :م� � ��ا الذي ي�ؤدي� � ��ه الرمز؟ وما
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يف ماهية الرمز ووظيفته
والجابة عن هذا الت�سا�ؤل الب�سيط
وظيفته؟ إ
العفوي غالباً ما تكون معقدة ومتباينة.

بينا يج� � ��رد ويج�سد ،يوحد
فالرمز كما ّ

المكان.
ويجم� � ��ع ،ويجعل ممكناً ما لي�س يف إ
وه� � ��و يف قدرت� � ��ه عل� � ��ى اجلم� � ��ع والتوحيد

والتج�سي� � ��د واالختزال ومتك� �ي��ن ما لي�س يف
المكان ي�ستطيع �أن يلعب دوراً حيوياً ووظيفياً
إ
يف خمتلف جوانب احلياة االجتماعية املادية
واملعنوي� � ��ة كما ه� � ��و حاله يف واق� � ��ع احلال،
ومن امل�ؤكد الي� � ��وم �أنه من غري الرموز ت�أخذ
الن�ساني� � ��ة دالة اال�ستحالة الق�صوى،
احلياة إ
الن�سانية
�إذ ال ن�ستطيع �أن نت�صور �أن احلياة إ

قادرة على اال�ستمرار من غري فعالية رمزية

ق� � ��ادرة عل� � ��ى تنظي� � ��م احلي� � ��اة االجتماعية
وتقنينه� � ��ا؛ ولنت�ساءل كيف ميك� � ��ن للمجتمع
تنظيم احلياة االجتماعية ،من غري ا ألعالم،

واللغ� � ��ة ،وال�شيفرات ،وا ألرق� � ��ام ،والطقو�س
والتقاليد وا ألحكام ،من غري العلوم الرمزية

الن�ساين برمته� � ��ا� .إذ ال ميكن �أن
التوا�ص� � ��ل إ

تك� � ��ون هناك حياة �إن�سانية من غري رموز وال
تكون الرموز �أي�ضاً من غري حياة �إن�سانية �أو
ات�ص� � ��ال �إن�ساين  .وتلك ه� � ��ي احلقيقة التي
النا�سية
جنده� � ��ا يف �أعمال ليفي �سرتو�� � ��س إ

حيث ي�ؤك� � ��د �أن املجتم� � ��ع بطبيعته يعرب عن
حركته وديناميات� � ��ه املختلفة ب�صورة رمزية،
وه� � ��ذا الدينامية الرمزية تتجلى يف العادات
الن�سانية
والطقو�س وامل�ؤ�س�سات والفعاليات إ
املختلف� � ��ة ،ويرى يف هذا ال�سي� � ��اق �أن �سلوك
ا ألف� � ��راد يف املجتمع ال يك� � ��ون رمزياً بذاته،

ولكن عنا�رص ال�سلوك الفردي ت�شكل بذاتها
مادة للعالقات الرمزية يف املجتمع ،ألن هذه
العالق� � ��ات والرموز ال ميكنه� � ��ا �إال �أن تكون
اجتماعي� � ��ة �أي مت�أ�صل� � ��ة يف املجتمع بو�صفه

كلية رمزية �أو نظاماً رمزياً.

فالرم� � ��وز تق� � ��دم �صورة بديل� � ��ة أ
لل�صل،
ولكنه� � ��ا ال تكتفي بذلك بل تتعدى ا ألمر �إىل

مثل الريا�ضيات واجلرب والهند�سة؟ فالرموز
�شئنا �أم �أبينا ت�شكل ن�سيج احلياة االجتماعية

ودينامياته� � ��ا ،فعل� � ��ى �سبيل املث� � ��ال ال يرمز

االجتماعية طابع اال�ستحالة والال�إمكان.
يف اللغة تلعب الرموز دوراً حيوياً يتمثل

بل يدعوان �إىل اخل�ضوع واالمتثال والطاعة
واالح� �ت��رام ،وكذلك ال يرمز ا أل�سد �إىل القوة

وجوهره� � ��ا ،وم� � ��ن غريه� � ��ا ت�أخ� � ��ذ احلياة

يف الدالالت غ� �ي��ر املبا�رشة لتحقيق التوا�صل
الن�س� � ��اين املبا�رش وغري املبا�� �ش��ر ،ومن غري
إ

اللغ� � ��ة -وهي كيان رم� � ��زي -ت�ستحيل عملية
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فعالية رمزي� � ��ة عميقة الدالل� � ��ة يف معانيها
ال�صوجلان والتاج �إىل القوة وال�سلطة فح�سب

وال�شجاع� � ��ة فح�س� � ��ب بل تكم� � ��ن رمزيته يف

دعوة م�ضمرة �إىل اخلوف والهيبة ،وال يرمز
اللون ا ألحم� � ��ر �إىل العنف وال� � ��دم بل يدعو
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يف ماهية الرمز ووظيفته
�إىل االمتن� � ��اع واخل� � ��وف واالبتع� � ��اد (كما يف
�إ�ش� � ��ارة املرور) ،ففي كل رمزية دعوة �سلوكية

حمددة ومرغوبة ومعنية وهنا تكمن الوظيفة
ا أل�سا�سية للرموز يف �أداء دور ثقايف اجتماعي
تنظيمي يف دائرة احلياة االجتماعية.

والعظم� � ��ة ،فالقب� � ��ب ت�ست� � ��ويف يف هند�ستها

عنا�رص الق� � ��وة والو�ض� � ��وح واملقاومة �إ�ضافة
�إىل دالته� � ��ا الرمزي� � ��ة :فه� � ��ي ت�ستلهم �صورة

ال�سفين� � ��ة التي تبحر يف اجتاه معاك�س وهذا
يعني �أن الكني�س� � ��ة ترمز على حركة م�ضادة

ويف ه� � ��ذا ال�سي� � ��اق ف�إن فخام� � ��ة املنابر
وهيبتها ت � � ��ؤدي دورها الرمزي وترتك �أثرها

للتوجه� � ��ات الدنيوية اخلارجي� � ��ة �إنها �سفينة
تبح� � ��ر �إىل ف�ضاء �آخ� � ��ر قوامه احلق واخلري

�إىل توخي الهيبة وال�شعور بالنق�ص وال�ضعف

التي ت�سمح ب�إ�ضاءة وتوهج �ضوئي ولل�صوت
مب�ضاعف� � ��ة ال�صدى والهيب� � ��ة التي تفر�ضها
القبة من الداخل وك�أنها مهد كوين ،كل هذا

الن�ساين ،فهي تدعو احل�ضور
يف الوج� � ��دان إ

�إزاء من يرتقي هذه املنابر ويرتدي بهيبتها.

واملن� �ب��ر بفخامته ال يلع� � ��ب دوره يف ا�ستالب
احل�ض� � ��ور �أو العامة فح�س� � ��ب ،بل يعطي ملن

والف�ضيل� � ��ة .وي�ضاف �إىل ذلك و�ضعية البناء

يرمز �إىل الرهبة والق� � ��وة والقدرة والعظمة

يت�سم� � ��ه �إح�سا�س � � �اً هائ ً
ال بالق� � ��وة والعظمة
والقدرة على ال�سيط� � ��رة .فاملنرب يتيح له �أن

املطلق إلرادة الكاهن والكني�سة املكللة برموز

�ضخامته كما يبدو �أف� � ��راده كذرات متناهية

الطاقة الهائلة للرمز يف حياتنا وقدرته على

يحظ� � ��ى باالرتف� � ��اع عن م�ست� � ��وى اجلمهور،
حي� � ��ث يبدو اجلمه� � ��ور �أمامه �صغ� �ي �راً على
ال�صغر .وهكذا ف�إن املنابر وفخامة القاعات
والردهات وا ألناق� � ��ات وال�سجادات احلمراء

تلع� � ��ب دوراً رمزياً ا�ستالبي � � �اً يف و�ضع ا آلخر
مو�ضع اخل�ض� � ��وع وو�ضع ا ألنا (�أنا امل�سيطر)

يف موقع ال�سيطرة والهيمنة.

ال�ش� � ��ارة �إىل �صيغة القبب
وهنا ميك� � ��ن إ

الكنائ�سي� � ��ة والدينية ،فه� � ��ذه الكنائ�س التي

ا�ستلهمت فنها من معني الهند�سة الرومانية
القدمية تريد �أن ترمز �إىل التميز واالختالف
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التي تدفع النفو�س �إىل حالة من اال�ست�سالم

العظمة والهيبة والوقار.
وكل هذه ا ألمثلة التي �أثرناها تدل على
والذعان
اال�ست� �ل��اب وفر�ض نظام اخل�ضوع إ

وحتقيق االنتظام ،وهذا ين�سحب على احلياة
النف�سية برمتها وهذا م� � ��ا ت�ؤكده الدرا�سات
اجلارية يف جم� � ��ال التحلي� � ��ل النف�سي حيث
ينظر �إىل ا ألحالم ويتم حتليلها �إىل دالالتها
الرمزية.

وباخت�صار ميك� � ��ن القول �إن حقل الرمز

يت�ص� � ��ف بطابع ال�شم� � ��ول والعمومي� � ��ة� ،إنه
ظاه� � ��رة �إن�سانية �ضاربة اجل� � ��ذور ،ويندر �أن
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يف ماهية الرمز ووظيفته
جند �سلوك � � �اً �إن�سانياً �أو فع ً
ال اجتماعياً ين�أى

بني العالم� � ��ة والداللة بني ال� � ��دال واملدلول

والعالن والتم� � ��دن والهند�سة
فاملو�ضة إ

�صورة هذا التقاطع اجلمايل يتوىل الفن بناء
الرموز وت�شكيل املع� � ��اين ،وهذا ي�ؤكد الروح

عن حقل املمار�سة الرمزية.

واخلط� � ��اب ال�سيا�س� � ��ي واخلط� � ��اب الديني
اليديولوج� � ��ي حت� � ��ى اخلطاب
واخلط� � ��اب إ

الرتبوي قائمة على معادلة احل�ضور الرمزي
وترتدي حلته البهية.

يف التجلي الفل�سفي للرمز:

ب� �ي��ن �سحر ال�صورة و�سمو املثل املجردة .ويف

اجلمالي� � ��ة للرمز ب� � ��كل املعاي� �ي��ر واملقايي�س،
وعلى ه� � ��ذا ا أل�سا�س ارتبط� � ��ت الرموز بعلم
اجلم� � ��ال يف الفن والنح� � ��ت وا ألدب �إنه عامل

جمايل يفي�ض بكل معاين اجلمال.

الن�سان كائن رم� � ��زي �أبدع الرموز وخلع
إ
حلتها عل� � ��ى الكون ف�أ�ضفى عليه جمال بهاء

و�إذا كان الرمز �صيغ� � ��ة تقاطع فني بني
جمال احل�س وجمال املعاين ،ف�إنه ي�أخذ من

ي�سمو بالرم� � ��وز ويرفل باملعاين ،وفيه تتجلى
الن�ساني� � ��ة و�أكرثها �سمواً
البداع� � ��ات إ
�أكرث إ

يف �صيغت� � ��ه هذا يطرح نف�سه يف �أ�صل تكوين

الن�ساين
املعاين وجمال ال� � ��دالالت ،وعاملنا إ

ودالل� � ��ة ،فالرموز ه� � ��ي الت� � ��ي ت�ضفي على
الن�س� � ��اين م�سحة جمال� � ��ه وبهجته،
عاملن� � ��ا إ
والرمز يف �أك� �ث��ر جتلياته ميثل حالة ات�صال

وجدانية بني جم� � ��ال املعنى وجمال احل�س،
فاحل�سي ينه�ض �إىل املج� � ��رد و�سمو املعاين،
واملعن� � ��ى يرتجل ليتج�س� � ��د يف �صورة جمالية
ح�سية� .ألي�� � ��س النقو�ش والر�سوم الفنية التي

وجهة نظر فل�سفية قيمة احلقيقة ودالالتها،
ألن الرمز جوهر يف جتلياته الفل�سفية ،وهو
الع� � ��امل ،حيث ال يرتدد املثاليون يف النظر �إىل
الرم� � ��ز بو�صفه نظرياً للنف�س والروح� ،أولي�س
هو حال املث� � ��ل ا ألفالطونية التي ال تعدو �أن
تكون رموزاً خال� � ��دة م�ؤ�س�سة للكون مبا فيه

من حقائق زائلة قابلة للفناء.
و�إذا كان هذا يف املثل ا ألفالطونية ،ف�إن
الغريقية القدمية تذهب �إىل
الفيثاغورثية إ
�أبع� � ��د من ذلك بكثري حيث يكون الكون عدد

الن�سان عرب تاريخه �صورة للجمال
�أبدعه� � ��ا إ
املادي املت�ضمخ باملعاين؟ �أال تكت�سب املعاين

ونغم ومو�سيقى ،الكون عدد ونغم ومو�سيقى

احلكايات وال�شع� � ��ر واملو�سيقى؟ �إنه التقاطع
ا ألبدي اجلمايل ب� �ي��ن عاملي احل�س واملعاين

فيثاغورث يف كل ع� � ��دد ويف كل رقم �أ�رساراً
كونية م�ؤ�س�سة للمعاين والكون يف �آن واحد.

كماله� � ��ا وجالله� � ��ا وبهاءها ع� �ب��ر احل�ضور
يف �ص� � ��ور مادية وح�سي� � ��ة يف ا أل�سطورة ويف
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والع� � ��دد بال�� �ض��رورة �صيغ رمزي� � ��ة للوجود،
حمملة باملعاين مثقلة بالدالالت� ،أمل يكت�شف
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فالرمز فل�سفياً ي�شكل الهيوىل ا ألوىل امل�شكلة
للكون ولكل ما ينتظم فيه ،وبالتايل وت�أ�سي�ساً

خامتة:

على هذه الر�ؤية ف�إن كل ت�صور �أو فعل يبد� أ
بعملية جت�سد كما تب� � ��دو لعقولنا .والتج�سد

رحلتن� � ��ا اخلاطف� � ��ة يف متاه� � ��ة الرم� � ��ز
حط� � ��ت رحالها ،ويف حم� � ��ط الرحال ا ألخري

يعني هنا حي� � ��ازة املعنى واملعنى هو اجلوهر

تك� � ��ون الغاي� � ��ة العلمية من ه� � ��ذه املقالة قد
�أجن� � ��زت ،وا ألهداف الفكري� � ��ة قد حتققت،

وبالت� � ��ايل ف�إننا عندما ن� � ��درك مو�ضوعاً
ما� ،شيئاً م� � ��ا ،فذلك يعني �أننا ندرك معناه،

ال�شكالية للمقال� � ��ة قد �صقلت
يف البداي� � ��ة إ

اخلا�ص بالرمز.

وعندما ندرك املعنى ف�إننا من حيث الندري

نقوم بتجريده �إىل �صورت� � ��ه الرمزية .ووفقاً
له� � ��ذه الر�ؤية ف�إن العامل الفيزيائي �سواء �أكان
ُم�شك ً
ال من امل� � ��ادة �أو الرمز �أو من كليهما �أو

ال ،ف�إن� � ��ه ال ميكنه �أن يك� � ��ون قاب ً
ال للفهم �إال
من خالل الرمز وعربه .وهذا االعتبار يف�رس
لنا ملاذا كان كب� � ��ار الفال�سفة و�أهل احلكمة
يتو�سلون الرم� � ��ز عندم� � ��ا �أرادوا �أن ي�صفوا
احلقيق� � ��ة� .ألي�س هو رم� � ��زاً كل ما يوقظ يف

نفو�سن� � ��ا �إح�سا�ساً وم�شاعر؟ �ألي�ست ا ألحرف
الت� � ��ي ن�صوغ بها الكلمات رم� � ��وزاً؟ �أو لي�ست
ا ألفكار التي ترتبط بالكلمات رموزاً �أي�ضاً؟
وه� � ��ل ميكن أ
للرقام التي ت�شكل العامل والعلم
والثورة املعرفية �أن تكون �إال رموزاً؟ �أال تنبئنا

ه� � ��ذه الثورة اجلدي� � ��دة الرقمية مب�صداقية
كبرية للم�ص� � ��ادرة الفيثاغورثية القدمية ب�أن
الكون عدد ونغم ومو�سيقى؟
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الجابة ع� � ��ن ا أل�سئلة التي طرحناها
وتكون إ

وارت�سمت يف �صيغة وا�ضحة املعامل.
وعرفناه
لقد ترحلنا يف ت�ضاري�س املفهوم ّ
يف حقول اللغة وا ألنرتبولوجيا وال�سيكولوجيا

وامليثولوجيا وعل� � ��م الداللة .نقبنا يف �أ�صول
الن�سانية يف خمتلف
املفه� � ��وم ويف جتليات� � ��ه إ
االجتاهات وال� � ��دالالت ،فك�شفنا اللثام عن
الغام�ض واملتخفي للمفهوم ،وتبددت بع�ض
�أ�رساره التاريخية الكامن� � ��ة يف ا�ستخداماته
وتوظيفاته.

ال�شكالية
و�إذا كانت �إجاباتنا عن ا أل�سئلة إ

للدرا�س� � ��ة ح� � ��ول الرمز ماهي� � ��ة ووظيفة قد
اكتملت و�أجنزت ف�إنه يجب علينا �أن نعرتف
ب�أن م� � ��ا قدمناها على منت ه� � ��ذه املقالة يف
والجاب� � ��ة ،ال يعدو �أن يكون
دورة الت�س� � ��ا�ؤل إ

حماولة علمية متوا�ضعة ،وهي على توا�ضعها
قد تكون �شمعة ت�ضيء ال لعنة ت�صب نف�سها
على الظالم.
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