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 الكناية والشاهد والتشبيه االستعارة  

  والتمثيل واألسطورة 
  حممد الويل

   والشاهد يةالكنا .  1
 نقدم يف هذه املقالة عرضاً خمتصراً ألهم املفاهيم البيانية املتصلة بالنظرية التأويلية أو 

قصد إليه، أو الذي أي املتصلة مبسألة املعىن اازي الذي ميكن أن يكون املبدع قد . اهلريمينوطيقية
. ميكن، بسبب انتماء املبدع إىل حلظات سابقة يف الزمن أو انتمائه إىل ثقافة أخرى، أن ميسك به املتلقي

هذا االنكسار إلحدى حلقات السلسلة التواصلية يترتب عنه تدخل املتلقي ألجل استعادة احللقة 
.  الستعادة متاسك املعىن وتالمحه ومنطقيتهاملقصود هو إذن، ما هي العمليات اليت نتوسل ا. املفقودة

أي الكناية والشاهد والتشبيه واالستعارة . وهذا يضعنا وجهاً لوجه أمام أهم املقومات البيانية التأويلية
  . والتمثيل واألسطورة

حينما نالحظ حمارباً شجاعاً قد نستدل على هذه الشجاعة مبالحظة قامته  أو مصاحبة 
ه وحيدا للغارة أو استغنائه عن الدروع، اليت هي أشياء ترتبط بالشجاعة ارتباطاً الكواسر له أو خروج

 :مثال ذلك قول األعشى يف مدح قيس بن معِدي كَِرب. واقعياً
 وإذَاَ ِجتيُء كتيبةٌ ملمومةٌ          خرساُء تغِشي من يذُود ِنهالَها

        ِبالسيِف تضِرب معِلماً أَبطالَها كنت املقَدم غَري لَاِبِس جنٍة  

وقد مست البالغة العربية هذه . إن األعشى مل يستدل على الشجاعة بذكرها وإمنا مبا يالزمها يف املكان
 . وهي تسمية مناسبة. »اإلرداف«األداة بـ 

 :ومن الترابط الزمين، ال املكاين، قول النابغة
   حلَّق فَوقهم                     عصاِئب طٍري ْتِدي ِبعصاِئِبإذا ما غَزوا يف اجليِش 

إن الطري الذي يالحق البطل يف غاراته داللة على ترقب سقوط القتلى ضحايا املمدوح 
ومن العالقات الرمزية اليت . ومت التعبري عن هذه الفكرة وهذا الشيء مبالِزماته داخل الزمان. الشجاع

 . من العالقات التجاورية، نذكر محل الصليب، يعين رمزياً أننا أمام شخص مسيحيهي اجلنس الثالث 
وميكن أن نستدل على هذه الشجاعة بالربط بينها وبني كائنات ال ترتبط ا ارتباطاً مكانياً أو زمانياً أو 
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ا نقول عن ، كم»إنه أسد«وهلذا نقول عن شخص شجاع . »تشاياً«رمزياً، ولكنها ترتبط ا ارتباطاً 
  أَسد علي وِفي احلروِب نعامةٌ :     متاماً كما قال الشاعر»إنه نعامة«جبان 

هذا اخليط الرابط بني األسد واإلنسان الشجاع ليس معطى واقعياً بل مبتكَر، متاماً كما ابتكر املتنيب 
 .هذه العالقة الطريفة بني العفة وماء املزن

                 كتوم السر صادقَةُ املقاِل حصانٌ كَماِء املُزِن ِفيِه 

 . ينبغي التمييز، حينما نربط بني املتشاات، بني ما هو تشبيه، وما هو شاهد
هو «. يسعى الشاهد إىل الربط بني املتفقات يف اجلنس، يف حني يسعى التشبيه إىل املقارنة بني املتباينات

األول حجاجي .  تشبيه»هو مستبد مثل األسد«:  حني أن مقارنة أو شاهد، يف»مستبد مثل احلجاِج
 .  والثاين شعري

 : يقول إرِنست روِبري كُورتيوس موضحاً املقصود بالشاهد يف عبارته
على فكرة ما باللجوء إىل حدث قدمي واقعي أو خرايف أو أسطوري أو منتم إىل التراث )1(إن الشاهد هو إضفاء القبول«

ث صناعي احتمايل أو خيايل، فتسلك هذه الفكرة أو الواقعة املطروحة ضمن نفس اخليط الذي يسلك فيه األديب أو حد
إننا نضفي القبول على الفكرة . احلدث القدمي أو املوروث فنعتربمها معاً يندرجان ضمن نفس الصنف من الوقائع

إن الواقعة القدمية اليت نسند ا . دنا بالقبولاملطروحة وغري املقبولة، بسلكها ضمن جنس احلدث القدمي الذي حيظى عن

وال يطعن يف هذه الوظيفة اإلقناعية ). 2(»الشاهد ينبغي، تبعاً هلذا، أن تكون واضحة ومعروفة ومقبولة أو احتمالية
إن هذه تكتسب قيمة إقناعية ما عندما جنردها  .  paraboles واحلكايات اازيةfablesالتوسل باخلرافات

إا يف حد ذاا قابلة لوصمة الكذب، ولكنها حينما تسلك يف شاهد ما . ها التارخيي واألصليمن سياق
تتغلب على فنائها لكي تكتسب شرعية جديدة بتحوهلا إىل الربهنة عما ال متكن الربهنة عليه بأية طريقة 

 : وهلذا تؤكد جوِئيلْ تاِمني. غريها
ما كان حمسوباً عندهم هو جمرد قوة . ل حنن اليوم، بني التاريخ واخليالمل تكن العصور القدمية تعارض، كما نفع«

وعلى الرغم ). 3(»املهم أن يكون الشاهد قوياً، بغض النظر عن كونه واقعياً أو خيالياً أي خرافياً أو أسطورياً. الشاهد
: ارِهلينس ستِيريليقول كَ.من الغرابة اليت تبدو على هذا الرأي فإن بالغيني آخرين أكدوا هذا التأويل

إنه يف حدود ما تتخذ القصص التارخيية موضعاً يف النسق األخالقي ومتثل واحداً من عناصره تستطيع أن تكتسب داللة «
، وهلذا االعتبار وحده تستطيع أن تدِعي االنفالت من متصل السريورة التارخيية أو من بنية انفالت exemplaireشاهدية 

باره ماكرو شاهد، واالندماج يف سياق جديد، وهو سياق االتفاق الرباديكمايت للتاريخ يف مكانه داخل التاريخ باعت
بني األساطري واخلرافة والشعر من «إن الطبيعة األولية هلذا التوجه تؤدي بالضرورة إىل حمو الفوارق  . النسق األخالقي

  ). 4(»جهة وبني التاريخ احلقيقي من اجلهة األخرى
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دث الذي نتوسل به ألجل الشهادة يتسم بقابلية انتزاعه من السلسلة احلدثية الواقعية إن احل
املتألفة من حلقات غري متكررة وغري متشاة إىل مستوى تصبح فيه هذه احللقات أو الوحدات قابلة 

م وهذه املسألة ما كانت لتت. لكي تتألف مع أفكار أو أحداث أخرى تتآخى معها على سبيل الشهادة
لوال التدخل اإلنساين الذي يؤول األحداث املاضية، التارخيية واألسطورية، فيشحنها مبعان خاصة قابلة 

مبعىن أن الذات اإلنسانية تتدخل لكي تفهم شيئاً بواسطة . لكي ينظر من موشوِرها إىل وقائع أخرى
ة على حتجرها يف حلظة ما لكي وذه الكيفية تتغلب هذه املواد التارخيية واألسطورية اهلامد. شيء آخر

  . تندرج يف صريورات وظيفية الائىة
إننا نرى الشاهد باعتباره حجة تفرض قبول الفكرة أو املوقف اعتماداً على األحداث الناجزة 

ويبدو يل أن الشاهد كحدث ماض أو . املاضية أو األسطورية أو األحداث اليت يسلم ا الناس
وألمر ما كان أرسطو . حدث أو فكرة جديدة جتد شرعيتها يف املاضيأسطوري، يضفي القبول على 

فكأن ما . يتحدث عن الشاهد بصدد اخلطابة االستشارية اليت ختطط لبناء املستقبل بقياسه على املاضي
  .  سيحدث مستقبالً ينبغي أن يكون بالضرورة شبيهاً باملاضي
ليت تضطلع هنا باملهمة احلجاجية، إذ إن العامة  والواقع أن الشاهد هو األداة التركيبية اخلاطفة ا

يعوض باملعرفة العامية syllogistiqueوهكذا فالنقص يف الدقة احلجاجية القياسية  . تقتنع ا بسرعة فائقة
إن الشاهد يكون إذن، كتلةً متناغمة مع نوازع العامة اليت تنفر عن كل ). exemplaire (5الشاهدية 

وهلذا فإن اخلرافات والقصص اازية اليت دافع أرسطو عن دورها . دقيققياس حجاجي أو برهاين 
 . احلجاجي مل يعتربها كذلك إال حينما توجه إىل العامة، إذ اخلاصة نزاعة إىل القياسات

  الشاهد والتشبيه . 2
. زخرفيةكثرياً ما عمد البالغيون إىل التمييز بني التشبيهات احلجاجية وبني التشبيهات الشعرية أو ال

وهذا . لقد سبق ألرسطو أن ميز بني نوعي االستعارة اخلطابية والشعرية. وهذا التمييز موغل يف القدم
 : يقول الوسبريغ. التمييز يشمل أىضاً التشبيه

وحينما تكون وظيفة التشبيه مسترخية فإن هذا  . إن الوظيفة الربهانية للتشبيه ميكن أن تكون متماسكة أو مسترخية« 

 :ويؤكد يف مكان آخر). 6(»مل كزخرفيستع
فحينما تكون قريبة فإن . ميكن أن تتحقق يف صيغتني على األقل] إن ااالت الواقعية للمشاة والقضية املوضوع« 

وعلى العكس من ذلك فحينما تكون بعيدة ولو كانت من نفس الطبيعة، فإن التشبيه يكتسب الغىن . التشبيه يكون فقرياً

والتشبيه ) 8( وهو مييز بني التشبيه التفسرييHans Adankوكذلك فعل هانس أدانك  ). 7(»قلالشعري بالن
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إن التشبيه ميكن أن يستخدم كأداة توضيح يف «: يقول فرانسوا مورو وهو يعلق على رأي أدانك. العاطفي
البالغة القدمية متعودة على إقامة متييز بني وقد كانت . إال أن دوره يكون أحياناً مستهدفاً توصيل اإلحساس. قول ما

األول املقدم كشاهد وألجل العقل هو نوع . إن أحدمها خطايب يف حني أن اآلخر شعري: هذين النوعني من التشبيهات
وغرضه يتمثل يف جعل موضوع . والثاين يقدم لتنوير الشيء وتلوينه وتزيينه«. املستخدم يف االستدالل»  من االستقراء

إال أما حيتويان . إن التشبيهني اخلطايب والشعري يفترضان يف الشيئني املشبهني مشاات. » فكري حاضراً يف املخيلةالت
إن التشبيه اخلطايب ـ وحنن نفضل تسميته تشبيهاً تفسريياً ـ يعتمد على مشاة موضوعية وواقعية : على اختالفات

نا، يف حني أن التشبيه الشعري ـ العاطفي حسب تسميتنا ـ يعتمد وعقلية قابلة لوضعها موضع رقابة حواسنا وفكر
إن الذرة «: ويقابل هانس أدانك بني تشبيهني أحدمها تفسريي. »على مشاة ذات قيمة توحي ا إحساساتنا وذاتيتنا

 يف قليب إنه يبكي«: ، واآلخر عاطفي»ميكن أن تتحلل إىل عناصر أصغر وجمموعها هو مثل نظام مشي صغري بكواكبه

   ).  9(»كما متطر السماء املدينة
وعلى الرغم من أن هذا التمييز يتمتع اليوم بالتزكية عند الكثري من النقاد منهم على سبيل املثال 

إن املنبع األساسي لكل شعر هو جماز اازات، أي االستعارة القائمة «: يقول.  ال احلصر جان كوهن
  ).10(»نفعاليةعلى جتاوب احلواس أو املشاة اال

وهذه املشاة املوضوعية بني طرفني اعتربت هي أساس التشبيهات احلجاجية، يف حني اعتربت املشاات 
ومع هذا كله فإننا نعجز عن احلسم يف كثري من األحيان عن تصنيف هذه . العاطفية هي أساس التشبيهات الشعرية

إنين أميل إىل اعتبار حاالت القارئ املعيار احلاسم . ية نثريةاملشاات مىت تكون عاطفية شعرية، ومىت تكون موضوع
إنين أجد الكثري من الشعر يف الصيغ التشاية اليت . للحكم على شعرية ونثرية هذا التشبيه أو ذاك أو هذا الشاهد أو ذاك

شعر حىت يف بعض االستعارات بل إنين أجد الكثري من ال» بنية الذرة واموعة الشمسية«تقام بني شيئني اثنني من قبيل 
الحظ كيف ميكن أن . املنطفئة  اليت ال نقف على استعاريتها إال بالكشف عن جذوا الضائْعة وسط الرماد املتراكم

فنقلنا الرأس إىل . أليست هذه الكلمة حاضنة الستعارة الرأس لسيد القوم. »رئيس«نعجب باستعارية كلمة من قبيل 
إن وضع الرئيس موضع الرأس حييل على . الستعارة اخلابية على حزمة من االستعارات املالزمةأال حتيل هذه ا. »رئيس«

واعتبار سيدهم رأس هذا اجلسد باعتبار الرأس هو املفكر . استعارة كربى وهي استعارة جسد اإلنسان للمجتمع كله
هذه االستعارية اخلابية هي اليت .  الرأساملدبر وأهم ما يف اجلسد واعتبار ما تبقى من اجلسد جمرد أرداف يتحكم فيها
وتبعاً لذلك جيوز أن تكون كل كلمة . تجوز القولَ بأن أغلب الكلمات حتتضن على سبيل االحتمال استعارة ما قدمية

  ).11(»ةقصيدة مصغر«بالنظر إليها من هذه الزاوية االستعارة 
 االستعارة والتمثيل . 3

، هو من حيث الكيف استعارة، واالختالف )املسترسل أو االستعارة مسترسلةالتشبيه   (allégorieالتمثيل
إن االستعارة اتلبة من حقل داليل ما واملنبسطة على امتداد النص تدعى متثيالً أو . بينهما كمي
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. وميكن أن تبسط هذه االستعارة سيطرا على كل النص. استعارة مسترسلة أو متصلة أو ترشيحية
ثيالً منغلقاً أو رمزاً إذا تعددت تأويالا؛ وهكذا فإن التمثيل يكون تاماً أو مغلقاً حيث ال وهنا تصبح مت

وقد يتوفر على عناصر من الفكرة . يتوفر على أي عنصر من عناصر الفكرة األصلية املطروقة الغرضية
يف كثري منها؛ جند من هناك متثيالت كثرية شائعة يف ثقافة ما ورمبا . الغرضية، وهذه تشكل قرائن لفظية

احلياة الشخصية وباخلصوص يف « للداللة على وجهة املعامالت التبادلية لدولة ما، وعلى »اإلحبار«بينها 
ومنها أىضاً .  قد حتولت، ضمن التراث املكتوب واملستعمل إىل إرث ثقايف عام»حلظاا احلرجة

هناك متثيل . متثيلياً على أي مشروع إنساين، اليت تستعمل للداللة »الوالدة والنشأة والنضج فاملوت«
»متمع وطبقاته، ولذلك هناك األعلون والقاعدة وما بينهما، وإمكانية االرتقاء أو »اهلَرللداللة على ا 

بالغرس «كما منثل لإلجناب والتربية واالستفادة . االحنطاط؛ وميثل هذا اجلانب جماالً بكراً لبحث طريف
  .  اخل».واجلينواإلنبات واإلمثار 

إن هذا ال يكون أمرا . ال يكون سهالً يف بعض األحيان احلكم بتمثيلية نص ما أو عدم متثيليته
حامسا إال يف بعض ااالت املنتمية إىل أمناط معروفة من قبيل احلكايات اخلرافية والتمثيالت وبالنسبة 

  )12. (رفياًإىل بعض الفلسفات حيث التناسب يكون أمراً متفقاً عليه أو ع
وهذا يتمثل يف التمثيل الذي خنتلقه حنن وليس املبدع . هنا نصل إىل مسألة ينبغي توضيحها

إننا نسعى يف الكثري إىل قراءة نصوص تصلنا من القدمي أو من الثقافات األخرى باعتبارها . األول
يالت اليت يبتدعها املتلقي يف سياقات يقدم ِهنريش لَاوسِبريغْ حتليالً دقياً وخمتصراً هلذه التمث. تناسبات

 :غري سياق الشاعر
باعتبارها متثيالت حتيل على معىن آخر حريف، ) الشاعر(هناك، إىل جانب التمثيال األليغورية اليت يقصد إليها املتكلم «
مهور يستوعبها مل يقصد إليها الشاعر باعتبارها متثيالت، ولكن قصد فقط إىل املعىن احلريف، إال أن اجل» متثيالت«

هناك إذن متثيالت يبدعها الشاعر ومتثيالت يبدعها اجلمهور أىضاً حني . بوصفها متثيالت حتيل على معىن آخر حريف
ومن هذا القبيل من التمثيل الالحق ما طبق  خصوصاً على اإلجنيل وهومريوس، إذ لوحظ أن يف ...] �. تأويله الشعر

إال أن هناك، فوق هذه التمثيالت املتفقة مع قصد املؤلفني . هومريوس ويف اإلجنيل متثيالت مقصودة من قبل املؤلفني

  ). 13(»التمثيالت اليت ركبها التأويل فوق هذه النصوص
فكما يبدع املؤلف متثيالته . ؤلف ليس مطلق السلطة يف إبداع متثيل أليكوري ماهذا يعين أن امل

إن إمكانيات اتفاق املؤلف واملتلقي ال تكون . يبدع املتلقي متثيالته رغم قصد املؤلف، ورمبا ضد قصده
قات وحىت يف حال حضورمها فإن أساس التأويل أي النوايا واملسب. إذ قد يغيب أحدمها. متوفرة دوماً
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وما حيدث كثرياً أن األمم شأا شأن . الوجدانية والذهنية واإليديولوجية ال تكون متطابقة بني الطرفني
وهذا التأويل قد يدفع إىل حتميل النصوص متثيالت مل . األفراد تؤول النصوص اليت تاتيهم من املاضي

مريوس وهو يتحدث عن العوامل إن هو. والواقع أن هذا ما حدث يف التراث الغريب. تكن هلا يف األصل
األخروية واآلهلة وأنصاف اآلهلة والرحالت إىل العامل اآلخر وأنصاف اإلنسان واحليوان وأنصاف 

بل إن الفكر اليوناين . اآلهلة، هي كلها أمور ال يسلم ا العقل يف املراحل الالحقة إلنشاء هذا النص
إال أننا . أي مت التنكر للتراث اهلومريي ملنافاته للعقل. نفسه قائم على نفي امليتولوجية لصاحل اللوغوس

نالحظ يف مراحل متأخرة وحرصاً على امتالك هومريوس وإنقاذه واعتباره حامل رسالة فكرية ودينية 
وما كان . وأخالقية، عمد املفكرون إىل حتميل تراثه وتراث اإلجنيل حمتوى عقلياً وأخالقياً بل وعلمياً

يقول ِإرِنست .  يعمد هؤالء إىل حتميل هذا التراث حمتويات متثيلية، أي استعاريةهلذا أن حيصل لو مل
يوستكُور وِبرير: 

والتجأت إليه يف مراحل متأخرة املدارس . نشأ التأويل األليغوري هلومريوس عن حاجة تربير الشاعر أمام الفلسفة«
ق مع مظهر جوهري للفكر الديين اليوناين، أي اإلميان بأن اآلهلة وهو يتطاب. الفلسفية وبعدها املؤرخون وعلماء الطبيعة

وتعود إىل ذوي التجربة مهمةُ هتك احلجب اليت . تبلِّغ  رسائلها يف صيغة لغزية، بواسطة حاملي الوحي أو األغراب
رن األول امليالدي، بدأ وبدءاً من الق....] وجند عند سانت أوغْستانْ صدى هذا التصور. ختفي السر أمام أعني الناس

وكما يؤكد بسخرية ِسيِنيك فإن كل االجتاهات الفلسفية جتد عقائدها اخلاصة يف . التأويل األليكوري ينتشر باطراد
فإن التصور اليوناين القدمي الذي اعترب الشعر كذباً قد اكتسب معناه «: وهكذا وكما يؤكد ِسيلْسبوِري» .هومريوس

وحسب ِميلَانشتونْ » أن هوِمريوس حميط بكل العلوم«وهكذا فقد أكد لنا ِكينِتيلْيان ...]  ريبفضل التأويل األليكو

 ).  14(»فإن هوِمريوس قد وضع األسس لعلم الفلك والفلسفة وهو يصف جمن آِشيلْ«
توعب ويتمثل ذلك على وجه اخلصوص حينما تس. وهذه املعاين التمثيلية هي اليت تدعى أحياناً رمزية

. االستعارة أى التمثيل النص بأمته وتضع املتلقي يف موقع احلكم العتبار هذا متثيالً أم أنه غري كذلك
 :ومن األمثلة على التمثيل األليكوري أو الرمزي هذا النص جلربان خليل جربان

حلمل بعني جائعة يبغي وكان فوقهما يف اجلو نسر جائع حيوم ناظراً إىل ا. كان يف أحد املروج نعجة ومحل يرعيان«
وبينما هو يهم باهلبوط القتناص فريسته، جاء نسر آخر وبدأ يرفرف فوق النعجة وصغريها ويف أعماقه جشع . افتراسه

 .زميله
 .فتالقيا وتقاتال حىت مأل صراخهما الوحشي أطراف الفضاء

ولدي، ما أغرب قتال هذين الطائرين تأمل يا« : فرفعت النعجة نظرها إليهما منذهلة، والتفتت إىل محلها وقالت له
أوليس من العار عليهما أن يتقاتال، وهذا اجلو الواسع كاف لكليهما ليعيشا متساملني؟ ولكن صلِّ ياصغريي، ! الكرميني

 » !صلِّ يف قلبك إىل اهللا، لكي يرسل سالماً إىل أخويك انحني 
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 ) 15!(ه فصلى احلمل من أعماق قلب
  ورةالشاهد واألسط . 4

إال أننا نستطيع القول إن للشاهد، .  ميثل الشاهد موضعاً مشتركاً بني احلجاج والشعر والربهنة
وهذه الوظيفة اليت نريد . شأنه يف ذلك شأن أغلب املقومات اخلطابية اللغوية أو الرمزية، وظائف أخرى

يعترب ِمريِسيا ِإلْياد . يةأن نعرضها هنا، وباختصار شديد، هي اليت تدعى الوظيفة األسطورية أو القدس
رائد هذه النظرية اليت تقوم على اعتبار أسطورة اخللق أصل كل املمارسات اليت نعتربها ذات أمهية يف 

أي إن كل األعمال اليت نقِْدم عليها ال تكتسب األمهية إال حينما تكون إعادة وتكراراً . حياتنا اليومية
هناك . نريد أن نوضح هذا من خالل مثال واحد. ين أو خلق العاململمارسة بدئية أولية مع بداية التكو

 :يقول إلْياد. تصور شائع يف كل الثقافات عند كل األعراق يذهب إىل أن العامل قد خلق من ماء
، حيث حدث اخللق؛ إنه عبارة عن » لذلك الزمن«إن للتطهري وللتصفية الطقوسية بواسطة املاء غاية حتقيق فجائي «

إن أي اتصال باملاء يلخص، حينما يتم بنوايا دينية، اللحظتني . »اإلنسان اجلديد«ات رمزية خللق العوامل أو تكرار

 ).16(»واخللق] أى إعادة اإلدماج يف املياه األوىل: اجلوهريتني لإلىقاع الكوين
لتوليدية واخلَلْقية للمياه األوىل غري املدنسة باالستعمال اليومي لتكثف كل االحتماالت ا...] ، أى» املياه الطاهرة«إن 

خلق الكون، ألا » تعيد«إننا سنرى أن األفعال السحرية . إا تعاجل ألا، مبعىن ما، تعيد عملية اخللق األول. البدئية
 إن الغاية يف حال العالج الشعيب. تسقط يف الزمن األسطوري خللق  العوامل، وهي جمرد تكرار لإلشارات اليت متت حينئذ

هي التماس اإلعادة السحرية خللق املريض عرب االتصال باملادة البدئية؛ إن املاء ميتص الشر »  الطاهرة«باعتماد املياه 
وتستعيد ـ يف حلظة ـ » التاريخ«املياه تطهر وتعيد اخللق ألا تبطل ....]  بفضل قوة التمثل وتفكيك كل األشكال

ومتحو ...] ومن اجلنون...] ومن حضور املوتى املضر...] ي يطهر من اجلرميةاالغتسال التطهري....] التكامل الفَجِري

  ).   17(»اخلطايا كما متحو الصريورات التفكيكية اجلسدية أو النفسية
إن هناك تشااً بنيويا مدهشاً بني تصور الشاهد يف البالغة . ولكن ما عالقة هذا كله بالشاهد
فإذا كان الشاهد يف البالغة .  بالغة األسطورة اِإللْياِديةاحلجاجية األرسطية وتصور الشاهد يف

احلجاجية ال يسعى إىل أكثر من إىقاع اإلقناع وتعديل السلوك أو تثبيته ففي البالغة األسطورية يسعى 
وهذه العملية . الشاهد إىل إدراج اإلنسان يف الوضع القدسي  عرب إخراجه من الدورة التارخيية الدنيوية

هنا يكف اإلنسان عن أن يكون ذلك . اإلنسان من الوضع املدنس وإدخاله يف الوضع املقدستنتزع 
إنه يكتسب، بفضل هذا التواصل مع أسطورة اخللق، الصفات . اإلنسان املعهود يف حياته اليومية

إنه يكتسب . القدسية اليت تعطيه كل األمل يف اكتساب اخللود والتخلص من كل األدران الدنيوية
عور باخللود وهو يعيد السلوك األول، أنه يكتسب الصفات األلوهية بارتفاعه عن األرض والتحاقه الش
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إن أي سلوك ال يكتسب األمهية إال حينما يكون إسقاطاً على السلوك األول، أي حينما . بالفعل األول
سب أمهية، إن أي سلوك ال يكت. يكون هذا السلوك شاهداً ومنوذجاًً أول لكل السلوكات الالحقة

إن االتصالية احلدثية التارخيية . واألمهية هنا هي أمهية قدسية دوماً، إال حينما حيذو حذو النموذج األول
وهلذا فإن السلوك األول الذي . املتفردة السنتاكْماِتية تتعطل هنا لكي تندرج يف مناذج براِديكْماِتية

إا تكسب . وطقوسية وعالجية وروحية وقدسيةووظيفته هي وظيفة أسطورية . حناكيه هو الشاهد
اإلنسان األمل يف اخلالص الروحي وتنقذه من الشعور التارخيي الذي حيكم عليه بالنهاية املأساوية 

 :يقول مريسيا إلياد . باملوت النهائي
وبعيداً ....] ة الدالةإن الوظيفة األساسية لألسطورة هي تثبيت النماذج الشاهدية لكل الطقوس ولكل األفعال اإلنساني«

يف اإلحبار ويف الصيد : عن األفعال القدسية احملصورة فإن األسطورة هي أيضاً منوذج كل األفعال اإلنسانية الدالة

 ).18(»مثالً
إن كل سلوكاتنا ال تكتسب الداللة واألمهية والتزكية إال حينما تتم بتزكية النماذج األسطورية 

وإن السلوكات . و شاهد ألنه يسمح باحتواء كل السلوكات الالحقةإن السلوك األول ه. الشاهدية
اليت تنفلت من إسار الشاهد تكون فاقدة لكل داللة قدسية وتبعاً لذلك تكون داعياً جللب الشر 

 .والنحس
 :وهذا ما يوضحه ِمريِسيا ِإلْياد بكل الوضوح املعهود عنده

وميثل ذا سابقة   in illo temporeحلدث الذي كان يف الزمن األولإن كل أسطورة ومبنأى عن طبيعتها، تفصح عن ا«
إن كل طقس وكل فعل حامل ملعىن، ينجزه اإلنسان يكرر . شاهدية لكل األفعال واملواقف اليت تكرر الحقاً هذا احلدث

 الزمن السحري الديين منوذجاً بدئياً أسطورياً؛ واحلال أنه يترتب على التكرار إبطال الزمن املدنس وإدراج اإلنسان يف

 ).19(»للزمن األسطوري» احلاضر األبدي«الذي ال تربطه أية عالقة بالدميومة مبعناها احملصور ولكنها تشكل هذا 
ولكن ينبغي أن نالحظ أن أغلب األساطري تشكل، رد . »التاريخ«تبطل ...] إن األسطورة يف تصور الفكر املعاصر«

ال توجد أسطورة خلقية بغري . األول تارخياً شاهدياً للجماعة اإلنسانية اليت احتفظت بهأا تعرب عما حدث يف الزمن 
مبعناه املعاصر ـ أي » تاريخ»ولنالحظ أن األمر ال يتعلق بـ. صفة تاريخ ، إذ أا حتكي كل ما حدث يف األصل

) دورياً أو بشكل غري دوري(أن يتكرر باعتباره أحداثاً غري مستعادة وغري متكررة ـ ولكنه يتعلق بتاريخ شاهدي ميكن 
. إن التاريخ الذي كان األصل ينبغي له أن يتكرر ألن كل جتلٍّ بدئي هو غين. ويكتسب املعىن والقيمة يف تكراره نفسه

وبعبارة أخرى أىضاً فإن األساطري هلي غنية مبحتواها، الذي . وبعبارة أخرى فإن هذا التجلي ال يستنفد حبدوث واحد

 ).  20(».ى شاهدي، وباعتباره كذلك، فإنه يزودنا مبعىن وخيلق شيئاً ويعلن عن شيء، اخلهو حمتو
 : فلنتأمل هذا التشابه املدهش البنيوي بني تصور أرسطو حني يقول
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 .وتصور ِإىلْياد السابق) 21(»ما سوف حيدث مستقبالً شبيه مبا سبق حدوثه يف املاضي«
. واعتبار احلدث املاضي ال يكتسب األمهية إال بالتكرارية.  آخرإن هناك يف احلالتني قياس حدث على

إال أن ما يقصد إليه أرسطو هو األحداث . وإن احلاضر أو املستقبل يكتسب املعىن ذه التكرارية
واحلال أن إلياد يقصد إىل األساطري اليت تتخذ منوذجا يصاغ . املعيشة املاضية اليت يقاس عليها املستقبل

 . ا أي سلوك إنساين ألجل اكتساب القدسية أو األسطوريةعلى مثاهل
إال أن . هكذا تتداخل يف هذا التصور للبالغة أو البيان علوم ما كنا لنقبل يف يوم األيام بتداخالا املثرية

الصياغة النهائية هلذا التأليف النسقي للنظريات احلجاجية والشعرية والتأويلية وعلم األساطري، ما تزال 
 .   د حلم نتطلع إىل رؤيته خملوقاً ذا مالمح واضحة  وكاملة ومتسقةجمر
 اهلوامش   

وهذا يعين أن له طبيعة حجاجية، وهو يتعارض يف هذا مع التشبيه ذي ". إضفاءالقبول"  يتحدث كورتيوس عن كون الشاهد-1
 .الطبيعة الشعرية

وبتصرحيات غريمشتركة، .  حبكاية أحداث خمتصرة ووقائع شخصيةيتعلق األمر": "  حيدد هيلدگار كوراردت الشاهد بقوله -2
إن مصطلح الشاهد يعين أيضا الوقائع نفسها كما يعين احلكاية اليت ... يبدو فيها بوضوح خاص صفة ما أو ملمح شخصي ما
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