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ملخص:
يتأرجح سوسير بين وجتهي نظر متعارضتين :تارة يتم تقديم العالمة اللسانية كموضوع
في غاية الخصوصية يثبط عزيمة القيام بأي مقارنة ،وتارة أخرى يتم وضعها في نفس صعيد
املوضوعات السيميولوجية األخرى ،ال سيما شخصية الخرافة .ونسعى في هذه املقالة إلى
تحديد السمات املشتركة واالختالفات بين العالمة اللسانية والشخصية الخرافية،
املوصوفتين -على التوالي -بـ"الكائنات الفارغة في حد ذاتها" ،و"الكائنات العديمة الوجود".
الكلمات املفتاحية :سيميولوجيا؛ لسانيات؛ خرافة؛ رمز؛ عالمة؛ شخصية.
Saussure's Semiology among General Linguistic
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Abstract:
Though semiology was of the most attention of Saussure, we find unexplained disorder
in its position of the general linguistic lessons and the position that has been specified for it on
searching of a myth. Saussure had two different points of view; in one hand, the linguistic sign
get introduced in a very careful way that pulls down the efforts of making any comparison. On
the other hand, it used to be put on the same level of other semiology, especially myth
character. In this research paper, we try to decide the common and different features between
the linguistic sign and myth character that are described as "self-Empty beings" and "not
existed beings".
Key Words: Semiology, Linguistics, Myth, Symbol, Sign, Character.

:مقدمة املترجم
تعتبر هذه املساهمة فرصة مواتية لترجمة نص أحد السيميائين البارزين في املشهد
 وتيسير قراءته؛ على الرغم من أنه يعالج مسائل أثارها سوسير منذ ما يزيد،العلمي األوروبي
 وهذا االختيار الذي يندرج ضمن استرتيجية علمية تسعى إلى التأسيس.عن أكثر من قرن
 وإدراك إواليات اشتغاله صادر عن قناعتنا بضرورة،لراهن البحث السيميائي املعاصر
الوقوف عند النصوص التي تعد حاضنة علمية لكل النظريات الجديدة التي بلورتها
السيميائيات املعاصرة؛ ما يعني أن السبيل الوحيد لفهم اإلنجازات السيميائية الراهنة
واستيعابها يرتهن في وجوده إلى األهمية الخاصة التي يتعين على الباحث العربي إيالءها
 إن الصعوبة الكبيرة التي يلقاها القارئ العربي في استشفار النص.للنصوص التأسيسية
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السيميائي يمكن أن نعزوها إلى هذه الحلقات املفقودة ،ليس فقط في البحوث العربية حيث
أثرت تأثيرا سلبيا في تلقي املعرفة السيميائية ،وفي الضبابية التي أضحى يتسم بها املشهد
السيميائي العربي ،ولكن في الدراسات األوروبية ،ولكن بدرجات محدودة جدا بعد الكشف عن
البحث حول الخر افة لفرديناند دي سوسير عام  ،1957وصدوره في طبعته الناقصة في سنة
 ،1986كما أشار إلى ذلك ميشال أريفيه في بداية دراسته .ومع ذلك ،ونظرا لتداول البحث
حول الخر افة في دوائر مغلقة؛ فإن تأثيره لم يصل إلى درجة مراجعة بعض املفاهيم النظرية
في إطار سيميائيات مدرسة باريس والفصل فيها ،أو على أقل تقدير إعادة قراءة املشروع
السيميولوجي السوسيري وفق هذه املعطيات الجديدة .لكل هذه االعتبارات ،لم يول گريماس
وال بارث دراسة سوسير األهمية الالزمة؛ إلدراجها ضمن اهتماماتهم البحثية؛ ملراجعة طبيعة
العالقات التي يمكن أن تقوم بين اللسانيات والسيميولوجيا ،كما أملح إلى ذلك أريفيه.
الترجمة الكاملة للنص:
الأنوي املساهمة في كتابة تاريخ السيميولوجيا ،وال السيميائيات لخصوصية موضوعي
التي تحول دون ذلك ،وتمنعني بصورة مضاعفة .إن الدور املؤسس للـ د.ل.ع) (2في تاريخ املادتين
التوأمتين موصوف اآلن في األساس وصفا جيدا .بعد املناقشة التي دارت بين گريماس
 Greimasوبارث  Barthesبصورة مستفيضة إلى حد ما بشأن ما يجب أن َيد َينا به للـ د.ل.ع،
ظهر العديد من األعمال التي حددت موقعها من هذا األمر (ينظر :آخر إصدارArrivé 200a :
 .)et bوبخصوص البحث حول الخرافة( ،)3فإن الوقائع مختلفة تماما .من جهة؛ ألن التعليم
السيميولوجي الصرف في هذا البحث غير مكتمل ،ومختزل إلى بضع عشرات من الصفحات
املتناثرة التي بقيت على الدوام تقريبا في شكل مسودة .من الضروري استخراجها من املقاالت
املطولة املقترنة بالتاريخ الحدثي والتأمالت األسمائية املجردة؛ ال ألن هذه العناصرة مفتقدة إلى
العالقات

مع

املشروع

السيميولوجي،

بل

لصعوبة

إدراكها

وسأعود إلى هذه النقطة -دفعة واحدة .وفضال عن ذلك ،ينبغي أن نذكر أنه إذا كانت الـ9

د.ل.ع في املتناول تحت شكلها املسمى "موحدا" منذ  ،1916فإن البحث حول الخرافة لم يتم
الكشف عنه سوى بصورة تدريجية انطالقا من  .1957وقد تعين انتظار  1986لنقرأ طبعته
الناقصة ،وغير املكتملة من الناحية الفيلولوجية ،وعلى أي حال ،ظلت في دوائر مغلقة جدا
كما أشرت إلى ذلك .وحتى طبيعة العمل ،والتأخير في الكشف عنه يفسران تأثيره الذي ظل
محدودا من حيث التأسيس للسيميائيات وتطويرها .وفي اقتصار استشهادنا أعاله على
االسمين ،أعتقد أن گريماس وبارث -وهما على علم بوجود هذا البحث -لم يأخذاه بعين
االعتبار بشكل كبير في أعمالهما.
لكل هذا ،لن أقوم بعمل تاريخي .ما عساي أن أفعل إذن؟ عمل هو في آن واحد ضروري،
َ
وصعب ،وطموح :في اتخاذنا َ
مثال سوسير نقطة انطالقة ،فسيتم التأمل في مسألة العالقات
بين اللسانيات والسيميولوجيا .لست بكل تأكيد أول متأمل في املسائل التي أثارها سوسير .منذ
عهد قريب ،عاد كتاب نورماند  ،)2000( Normandوكتاب جوهان فيهر Johannes Fehr
اللذين تحتل املشكلة فيهما أهمية مركزية ،إلى قضية نوقشت بالفعل من باحثين آخرين يقف
على رأسهم داركو سيلفيو أفال  ،)1973( d'Arco Silvio Avalleوريدولف إنجلر Rudolf
 1975-1974( Englerو ،)1980وكيم  ،)1993( Kimوفرنسيس جاندون Francis Gandon
( )2002الذي يتهيأ هو أيضا للكشف عن مواقفه من املسألة.
َ
وإذا تدخلت بعدهم ،فالعتقادي بأن كل ش يء لم يقل ،سواء حول مسألة األصول ،أو
املفهوم املثير واإلشكالي للـ"كينونة العديمة الوجود" ،كما سنرى ذلك ،إن سوسير في بحثه هو
الذي سرب الوضع املفارق إلى "العالمة في معناها الفلسفي".
قبل ولوج املسألة النظرية ،من الضروري ضبط بعض النقاط املعلمية الكرونولوجية.
يتعلق األمر في البداية بتحديد املكانة التي تحتلها السيميولوجيا في تأمالت سوسير املشهورة
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بمنحاها اللساني ،ثم تعيين مكانة البحث حول الخرافة -املعروف بتوجهه السيميولوجي -في
مسار سوسير.
في النسخة املوحدة للـ د.ل.ع ،تبدو السيميولوجيا محددة بما يكفي من حيث الكمية .ال
يتضمن الفهرىست سوى مدخلين لتسمية سيميولوجيا .يحيل األول على املقطع الشهير من
َ
الصفحة  33إلى  ،35حيث ثبتت السيميولوجيا ،وطر َحت بطريقة صعبة للغاية -قال في
الصفحة " :34ندور في حلقة" :نزهة مألوفة لدى سوسير -مسألة عالقاتها باللسانيات .يحيل
املدخل الثاني للفهرست على الصفحة  ،100حيث أثيرت مسألة االنتماء إلى سيميولوجيا
أنظمة "عالمات طبيعية بالكامل" .عبارة من الناحية السوسيرية أوكسيمورية (تجمع بين
مفردتين يكون معناهما :متباعدا /املترجم) ال تظهر إال في نصه الشائع (د.ل.ع /املترجم)،
وليس في املصادر املخطوطة .يشير النص إلى أن هذا االنتماء قد يكون ثانويا فقط .وبعد صدور
الحكم مباشرة ،تم تعديله تعديال مناسبا في املصادر املخطوطة:
يمكن أن تصبح اللسانيات النموذج العام ألي سيميولوجيا ،على الرغم من أن اللسان
ليس سوى نظاما خاصا ).(CLG : 101
في هذه النقطة ،تشدد املصادر املخطوطة على الطبيعة العشوائية الختيار اللسانيات
كـ"نموذج عام" .ولكن ال وجود ألي نظام آخر يزعم أنه املرشح البديل لوظيفة النموذج العام.
غير أن السيميولوجيا الواردة غالبا تحت أنواع الصفة سيميولوجي لم يشر إليها
الفهرست في نقاط عديدة من الـ د.ل.ع .هكذا ،تطرح في ص- 111على ذكر

اإلسبيرانتو()4

وتحوالته املمكنة -مسألة العالمة في الزمن ،فالعالمة نتذكرها جيدا ،تتأثر في آن واحد ،حسب
عنوان فصل الطبعة املوحدة ،بـ"الالتحول والتحول" .وستكون هذه املسألة ،كما سنرى ذلك،
مركزية في بناء العالقات بين اللسانيات والسيميولوجيا:
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فاستمرارية العالمة في الزمن ،املقترنة بتغيرها فيه ،تمثل مبدأ من السيميولوجيا
العامة( .تتطابق املصادر املخطوطة إلى حد ما مع النص املوحد).
في الصفحة  ،149طرحت مسألة أساسية ال يسعنا إال أن نالمسها اليوم ،وترتبط
باالختالف املمكن من حيث الوضع بين وحدات اللسان ووحدات األنظمة السيميولوجية
األخرى .تطرقت إلى هذه املسألة الجوهرية في أريفيه .1998
إن املصادر املخطوطة املشتملة أيضا ،كما هو معلوم ،على التأمالت الخارجة عن
الدروس (د.ل.ع /املترجم) املمتدة من  1907إلى  1911تعقد مكانة أكثر

أهمية()5

للسيميولوجيا .أشير إلى بعض هذه املقاطع قبل أن أستشهد منها بما يبدو لي بالغ األهمية:
سوسير :1989
I-147 (N12, no1086) ; I-148-149(N12, no1088-1091) ; I-273(N12,no1950) ; 1990 :II47.

فاملقطع األكثر تميزا هو من دون شك اآلتي:
ال يمك ـ ـ ـ ـ ــن ر ي ـ ـ ـ ـ ـة طبيع ـ ـ ـ ـ ــة العالم ـ ـ ـ ـ ــة ،إذن ،إال ف ـ ـ ـ ـ ــي اللس ـ ـ ـ ـ ــان،
وتت ـ ـ ـ ــألف ه ـ ـ ـ ــذه الطبيع ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ــن أش ـ ـ ـ ــياء قلم ـ ـ ـ ــا ت ـ ـ ـ ــتم دراس ـ ـ ـ ــتها.
وله ـ ـ ــذا الس ـ ـ ــبب ال ن ـ ـ ــرى للوهل ـ ـ ــة األول ـ ـ ــى الض ـ ـ ــرورة أو الفائ ـ ـ ــدة
الخاصـ ـ ــة مـ ـ ــن علـ ـ ــم سـ ـ ــيميولوجي؛ مل ـ ـ ـا يتعلـ ـ ــق األمـ ـ ــر باللسـ ـ ــان
م ــن وجه ــات نظ ــر عام ــة ،فلس ــفية؛ ومل ـا ن ــدرس ش ــي

ا آخ ــر م ــع()6

اللس ــان [))Saussure 1989 I-51(II R21, no313-314؛
ينظ ـ ـ ـ ـ ـ ــر أيض ـ ـ ـ ـ ـ ــا :د.ل.ع حي ـ ـ ـ ـ ـ ــث يس ـ ـ ـ ـ ـ ــتبعد ه ـ ـ ـ ـ ـ ــذا املوق ـ ـ ـ ـ ـ ــف .

نالحظ بسهولة التناقض الذي ينشأ بين املوقف املعبر عنه أعاله ،واملوقف املثبت هنا:
تتحدد اللسانيات في املقطع األول كنموذج عام ألي سيميولوجيا ممكنة ،وفي الثاني ،تقدم
العالمة اللسانية على أنها محددة تحديدا ً
تاما ،بحيث ال يمكن ألي سيميولوجيا ممكنة أن
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تتكيف معها .ونصادف هذا التناقض -ربما يكون بمقدورنا تفسيره -عندما نقوم بإشراك
الوحدات السيميولوجية للخرافة.
ولكن السيميولوجيا تبرز في اهتمامات سوسير اللسانية قبل الدروس الثالثة التي
ألقاها بجونيف  Genèveبفترة طويلة .ويالحظ إنجلر ( ،)1980 : 4ثم فيهر ()2000 : 110n .4
أن السيميولوجيا ظهرت عام  1894ألول مرة في مشروع مقال خاص بـويثناي .Withney
وخصوصيتها في هذا النص تكمن في إدراكها ليس معنى "علم العالمات" بل مفهوم "اللغة-
املوضوع" :ملا يالحظ "الطبيعة املعقدة للغاية للسيميولوجيا الخاصة املسماة لغة" ( Saussure
 ،)1989 : I-197فإن سوسير -يكون قد -طرح خصوصية اللغة من بين املوضوعات املمكنة
األخرى للسيميولوجيا .ومن املعلوم ،من جهة أخرى ،أن سوسير عرض السيميولوجيا –هذه
املرة بمعنى "علم العالمات" -بطريقة صريحة إلى حد ما ومقنعة بما فيه الكفاية على زميله
أدريان نافيل  Adrien Navilleحتى يبوئها مكانة مركزية ،عام  ،1901في تصنيفه الجديد
للعلوم (.)7()1901-1991 : 104
أما االهتمام الذي أواله سوسير للخرافة -ولبعض الخطابات من نوع شبيه مثال
بامليثولوجيا -فهو أيضا قديم جدا .أفاد أ .كونيه - A. Cunyبعد ما يقرب من ستين ً
عاما،
وتحديدا في سنة  -1937أن الشاب سوسير  ،املتأثر بإخفاقه في املذكرة بأملانيا ،مال منذ 1880
إلى دراسة امللحمة الجيرمانية .وفي تاريخ قريب نسبيا ،عام  ،1894نجد توسعا مذهال في أسماء
آلهة امليثولوجيا الهندية واليونانية ( )Saussure 1990: II-25تم إدراجه ضمن مشروع مقال
حول ويثناي .وبطريقة تعلن عن التأمالت األسمائية في البحث حول الخرافة ،تطلع سوسير إلى
َ
فصل اسم اآللهة عن "املوضوع الحساس" ،ومن منطلقات قلب الصياغة التقليدية numen,
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"-nomenاأللوهية ،تحدد باسمها" -شدد سوسير على أن مصير  nomenيرتبط وبطريقة
حاسمة ،من ثانية إلى ثانية ،بمآل .numen
بالنسبة إلى سوسير ،االسم هو األلوهية على نحو ما هي مدرجة في نظام العالمات الذي
تتشكل منه ً
أيضا امليثولوجيا .وتنطوي تغيرات اسمها على تحوالت تناسبية .وإزاء خطر الظهور
بمظهر ت َّرهي مفرط ،أشدد على الدقة الزمنية املدهشة "من ثانية إلى ثانية" .إن التنامي في زمن
 nomenهو في حد ذاته مبهر .ما هو الزمن الذي نتحدث عنه هنا؟ هل هو الذي يغير على
امتداد التاريخ أسماء اآللهة ،ولكنه ال يقاس بـ"الثواني"؟ أليس من األولى أن يكون الزمن الذي
قد يفصل ،في الخطاب ،من ثانية إلى أخرى ،املتواردات املتعاقبة لالسم نفسه؟ ولكن هل
يكمن أثره في تغيير األسماء؟ لعل الحل يتلخص في افتراض أن هذين التجليين من الزمن،
املختلفين في الظاهر ،يعدان في حقيقة األمر تجليا واحدا .نصادف هنا املشكلة التي توضحها،
في د.ل.ع ،املقارنة التي ً
غالبا ما تمر دون أن ينتبه إليها أحد ،ألنها تبدو مفارقة :بعد أن عرض
لالختالف بين االستعماالت املتتالية لـ سادتي التي يعيدها املحاضر بطريقة يفصلها الواحد عن
اآلخر ببعض "الثواني" ،يقارنها سوسير بتلك التي تالحظ بين الالتينية ( calidumساخن)
والفرنسية ( chaudساخن) املفصولين بعشرين قرنا" :وليست املسألة الثانية في الحقيقة
سوى امتداد لألولى وصورة متشعبة منها" ( .)8()CLG : 250وأضيف :إننا سنصادف مشكلة

الزمن هذه في لحظات قليلة عن هذين النوعين اآلخرين من العالمات ،وهما الشخصية
األسطورية ،وحرف األبجدية.
يمثل عام  1904لحظة مهمة في تأمل سوسير حول الخرافة .وفي  15ديسمبر ،يلقي أمام
أعضاء جمعية التاريخ واألركيولوجيا بجونيف ،محاضرة حول "البرغنديون واللغة البرغندية في
البلد َّ
الرو َمني" .إن معالجة بعض الطوبونيمات الفلدية ذات األصل البرغندي فيما يبدو تسمح
له بصياغة فرضية جري ة:
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[إذا ت ــم إق ـرار األص ــل البرغن ــدي له ــذه الطوبونيم ــات  ،يمك ــن
أن نتس ـ ــاءل ع ـ ــن األث ـ ــر ال ـ ــذي ق ـ ــد يك ـ ــون لهلفيتي ـ ــا Helvétie
البرغنديـ ــة فـ ــي نشـ ــأة الخرافـ ــة امللحميـ ــة لألقـ ـزام (نيبيلـ ــونجن)
ونشرها في (.)1921-184 :606
ََ
يمكننا تل ُّمس ذلك في هذا األثر الفريد الذي نشر خالل حياته حول تأمله في الخرافة
الجيرمانية ،حيث تطلع سوسير إلى أصلها املرجعي :فاألحداث املروية هي في األصل مسخرة
لتعيين أحداث حقيقية في بلد حقيقي ،حتى وإن كانت املعطيات الطوبونيمية ال تسمح بتحديد
موقع هذا البلد على وجه اليقين .سنرى ً
الحقا االرتباكات -النظرية وليست التاريخية -التي تغرق
سوسير في هذه الفرضية ،والحل الجذري الذي يعطيه لهذه الصعوبة .ربما بدأ سوسير من
نفس سنة - 1904ألقى خاللها درسا عاما حول امللحمة الشعرية -في كتابة عدد من الصفحات
التي كرسها للبحث ،وال يقل عددها عن  820حسب إحصاء فيهر ( .)2000 : 247حتى لو
طغت ،كما توقعنا ذلك للتو ،التحريات التاريخية واملعالجات األسمائية ،فإن السيميولوجيا
ً
غالبا ما تستحضر ،كما سنرى في االقتباسات التي سأعرضها أدناه.
لنختم على وقع هذه التفاصيل الكرونولوجية أن البحث السيميولوجي حول الخرافة
متداخل بشكل أساس ي على االمتداد الزمني مع البحث اللساني.
وماذا عن العالقة بين البحثين املعاصرين كما يتجليان في املدونتين؟ يمكن أن نجيب
باختصار  :إنها غير متناظرة بصورة كلية .نالحظ بالفعل  ،ما لم نخطئ أو تخنا الذاكرة ،أن
العمل على الخرافة لم يع َت َمد ً
أبدا في د.ل.ع ملا يتعلق األمر بالسيميولوجيا .يوافق سوسير
ً
أحيانا على ضرب أمثلة من "أنظمة العالمات" مستثنيا منها اللسان ،وعلى هذا األساس ينتقيها

من القسمين اآلتيين:
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أ) من جهة ،األنظمة املشتقة من اللسان ،أو على أي حال معتبرة بهذه الصفة في أحد
التصورين اللذين يحددهما سوسير تجاهها .وهما الكتابة وأبجدية الصم -البكم .ومن املعلوم
وسنرى هذه املسألة بصورة عابرة أدناه -أن هذا التصور ليس الوحيد في التأمل السوسيري.ب) من جهة أخرى ،األنظمة املحلية على غرار الطقوس الرمزية ،أشكال اآلداب،
واإلشارات العسكرية .باستثناء التحفظ الوحيد عن هذه األخيرة -على طبيعتها الدقيقة التي
ليس من السهل البت فيها :رايات البحارة؟ أصوات األبواق؟ -يتعلق األمر بالعالمات املعللة
على األقل جزئيا :رأينا أعاله االعتراض على انتمائها إلى السيميولوجيا.
ومهما يكن من أمر ،ال يسعنا إال أن نالحظ فقر هذه الشروحات باألمثال ،ونندهش من
أن سوسير في نفس اللحظة التي حاول فيها التأسيس للتحليل السيميولوجي للخرافة ،لم يورد
الخرافة -وامليثولوجيا أيضا -في جرد "أنظمة العالمات".
تزداد الدهشة ملا نلقي نظرة على الخرافة .نالحظ بالفعل أنه في مقابل السكوت املسجل
في د.ل.ع عن الخرافة ،فإن اللسان مستحضر بصورة متواترة في التأمالت املقترنة بالخرافة.
هكذا ،فإن اللسان ،في العديد من املرات ،معروض بصورة صريحة كموضوع للسيميولوجيا
بحكم "قرابته"( )9مع الخرافة:
هـ ــذه الرمـ ــوز( [ )10التـ ــي تشـ ــكل الخرافـ ــة تخضـ ــع لـ ــنفس
التقلبــات ونفــس القــوانين ،علــى غـرار مجموعــات الرمــوز
األخ ـ ــرى ،ن ـ ــذكر عل ـ ــى س ـ ــبيل املث ـ ــال الرم ـ ــوز املتمثل ـ ــة ف ـ ــي

كلم ـ ـ ــات اللس ـ ـ ــان .تن ـ ـ ــدرج كله ـ ـ ــا ض ـ ـ ــمن الس ـ ـ ــيميولوجيا
[. LEG : 30, voir aussi 191-192 et 307-308
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كيف ي َف َّسر هذا الالتناظر بين البحثين؟ كيف يمكن أن يعالج اللسان مثل الحكاية
باعتبارها موضوعا للسيميولوجيا بينما ال تحظى الخرافة ،في الجهة األخرى ،حتى بالتسمية؟
يبدو أن ال جدوى من املسألة ،والواقع أنني أشعر بالضعف حين أفكر في أنها ليست كذلك:
ستسمح لنا بضبط ما يجمع بين املوضوعين وما يقابل بينهما.
لنعد لحظة إلى الطوبونيميا كما قدمها سوسير في محاضرته بتاريخ  .1904إن أسماء
األماكن البورغندية ملقاطعة فود  Vaudواملناطق املجاورة تلمح إلى األصل الجيرماني والحدثي لـ
أغنية النبيالنجن ( Nibelungenliedوهي ملحمة شعرية أملانية /ويدل االسم على األقزام
القاطنين بالعالم األرض ي /أرض الضبابة /املترجم) .هذا اإلملاح الذي تقدمه الطوبونيميا تم
تناوله من جديد على سبيل فرضية عمل في نقاط عديدة من البحث ،والسيما تلك اللحظة -
من دون شك بن َّية منح شكل كتاب إلى عمله -التي فكر فيها سوسير في العنوان .هذا العنوان
صريح إلى أقص ى حد :تاريخ وخرافة .دراسة حول أصل التقاليد الجيرمانية املعروفة تحت اسم
َ
امللحمة البطولية ( .) LEG : 183يل َّخص البرنامج الذي يحيل عليه هذا العنوان بطريقة ال تقل
صراحة:
إن عن ـ ــوان ه ـ ــذا املجل ـ ــد يش ـ ــير إل ـ ــى أنن ـ ــا نفت ـ ــرض رابط ـ ــا تاريخي ـ ــا
ب ـ ــين األح ـ ــداث الت ـ ــي وقع ـ ــت م ـ ــن  443إل ـ ــى  534ف ـ ــي اململك ـ ــة الت ـ ــي
أسس ـ ـ ــها البرغن ـ ـ ــديون بالس ـ ـ ــافوا Savoieتح ـ ـ ــت اس ـ ـ ــم اململك ـ ـ ــة
البورغاندي ـ ـ ـ ـ ـ ــة األول ـ ـ ـ ـ ـ ــى .ه ـ ـ ـ ـ ـ ــذه فكرتن ـ ـ ـ ـ ـ ــا بالفع ـ ـ ـ ـ ـ ــل وقناعتن ـ ـ ـ ـ ـ ــا.
لـ ــيس الغوندشـ ــاريوس املتـ ــوفى عـ ــام  ،434ولكـ ــن الغونـ ــدبادوس
املتــوفى عــام  516الــذي ســيمثل فــي رأينــا جــونتر املركــزي ،مفســر
امللحمة البورغندية (.) LEG : 130
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ال يمكن أن يكون األمر أوضح ،ال سيما على ذكر الشخصية الخرافية جونتر :Gunther
فهو يمثل -والفعل سيمثل الذي استعمله سوسير لم يأت أبدا من باب تخفيف الحذر -
شخصية تاريخية تحمل بالفعل اسم الغوندبادوس .Gundobadus
إن تعريف "الشخصية" بمرجعها األصلي يفتقد إلى األصالة الخصوصية في البحث عن
الحقبة الخاصة التي تميزت بها الخرافة ،ولكنه يثير بالفعل مشكال خطيرا في إطار
السيميولوجيا السوسيرية؛ ألن -الحظنا ذلك للتو من خالل شاهد سابق -املنحى السيميولوجي
للخرافة يأتيها من كون "الوحدات" التي تتضمنها ،واملتمثلة في الشخوص هي مثل "كلمات
اللسان" ،و"الرموز" ،ويعني بذلك "العالمات" إذا أخذنا في الحسبان تحول املصطلحية
السوسيرية .ووراء هذه املشكلة املصطلحية ،نرى الصعوبة ،فـ "كلمات اللسان" -بعبارة أخرى
ً
مؤقتا ،ولكن
"العالمات" -ال تحدد بالش يء الذي يمكن أن ترتبط به صدفة وقائع الكالم
بالعالقة بين الوجهين وهما ،في إحدى املصطلحيات العديدة املتعاقبة لسوسير" :املفهوم"،
و"الصورة األكوستيكية" .وهذا ال يصدق على شخصية الخرافة :إنها "ت َف َّسر" بالعالقة األصلية
السمها مع الشخصية التاريخية التي عينتها أصال .ندخل مع هذا املوضوع السيميولوجي ذي
النوع الخاص في النظام اآلدمي للتسمية .وهو نظام ي َو َ
اجه ،كما نعلم ،بضراوة شديدة إلى حد
ما في مختلف نقاط تأمالت سوسير .هكذا ،وفي إحدى "امللحوظات" (»  )« Notes itemنراه
ينظر بازدراء إلى "أكثر األشياء فجاجة في السيميولوجيا ،وهي الحالة التي تكون فيها -من خالل
صدفة تعيين املوضوعات -مجرد "أونيميا" .ونعني بذلك العالقة بين الش يء واالسم (
 .)Saussure, 1990 : II-36ولكننا نالحظ أن ازدراء الكاتب لهذه "الحاالت الفجة" ال يؤدي في
رأيه إلى إقصائها من السيميولوجيا ،بل عزلها فقط في منطقة هامشية عن تلك ،وهي
"األونيمية".
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يبدو سوسير أكثر وضوحا في فقرة من املصادر املخطوطة حيث يحتج صراحة ،للطعن
في موقفه بطبيعة الحال ،بصورة "أبينا األول آدم مناديا الحيوانات لالقتراب منه ومنح اسم
لكل واحد منها" (;  .Saussure 1989 : I-147حذفت الطبعة املوحدة أي إشارة إلى "أبينا آدم").
َ
إجماال ،فإن الوحدة السيميولوجية النوعية للخرافة تقدم على سبيل ازدواجية
الخصوصية ميزتين غير قابلتين للفصل ،يمكن أن ن َعي َن لها أصال ،ويكون هذا األصل مرجعيا.
وبهذه الطريقة ،تنحرف تماما عن نظام العالمة اللسانية .حتى وإن كان لهذه األخيرة بالفعل
أصل ،فإنها ذات طبيعة ال تسمح بطرح مسألة هذا األصل .ومن بين فقرات أخرى عديدة ،فإن
الفقرة الشهيرة الواردة في الصفحة  105من د.ل.ع وجذورها ،األكثر وضوحا ،م َب َّي َنة باملقارنة
مع مصدر الرون  ، Rhôneفي املصادر املخطوطة على النحو اآلتي:
َ
إن مس ـ ــألة أص ـ ــل اللغ ـ ــات ل ـ ــيس له ـ ــا األهمي ـ ــة الت ـ ــي ت ـ ـولى له ـ ــا.
وال وجــود حتــى لهــذه املســألة .مســألة مصــدر الــرون :ســاذجة
وحت ـ ــى لحظ ـ ــة النش ـ ــأة نفس ـ ــها ،غي ـ ــر قابل ـ ـة ل ـ ـ دراك :ال نراه ـ ـا
(.)Saussure 1989 : I-160

أالحظ بهذه املناسبة -أطالبكم بوضع امللحوظة في الذاكرة ترقبا ملا هو آت -خصوصية
موقف سوسير من هذه املسألة املقترنة باألصل .والواقع أنه ال ينكر على اللغات أصلها :وقد
يحدث له أن يستحضر ،بشكل عابر ،صحيح ،اإلنسان "املفتقد إلى اللغة املمفصلة"
( .)Saussure 1990 :I I-16أو "من دون لغة" ( ،) I I-4أو ،بصورة أوضح ،يفكر في "أول يوم تكلم
املجتمع اإلنساني" ( .) I I-10ولكن ال ينبغي أن تؤخذ هذه اللحظة األسطورية في االعتبار،
فمسألة أصل اللسان تتماهى مع تلك املتعلقة بالنقل (: )transmission
إن اللحظ ــة الت ــي نتف ــق فيه ــا ح ــول العالم ــات ال وج ــود له ــا حقيق ــة،
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فه ـ ــي مثالي ـ ــة فق ـ ــط .ووجوده ـ ــا ال ي ـ ــدخل ف ـ ــي الحس ـ ــبان إل ـ ــى جان ـ ــب
الحياة العادية للسان (.)Saussure 1989 : I-160

لقد فهمنا األمر :إن رمز الخرافة ،على النحو الذي تم تثبيته ،ال يملك خاصيات العالمة
اللسانية .ربما هذا ما يفسر ،من وجهة نظر فيلولوجية ،الصمت املالحظ في د.ل.ع حول
السيميولوجيا الخرافية :في الحالة التي الحظناها للتو ،فإنها منحرفة كليا عن اللسانيات.
وليس هذا الصمت شي ا آخر سوى القرينة النصية امللم َحة لوجود صعوبة نظرية
كبيرة .وهي تكمن في تعايش وجتهي نظر متعارضتين تجاه العالقات بين العالمات اللسانية وتلك
املنتمية إلى أنظمة أخرى وتحديدا الخرافة.
من جهة ،يتم ضرب العالمة اللسانية كمثال من ضمن أمثلة أخرى من نفس طبيعتها.
إنها وجهة نظر متبناة ،ال سيما في الفقرة الشهيرة من الصفحة  33حيث تفترض القرابة بين
اللسان وأنظمة العالمات األخرى وهي ،على سبيل املثال ،الكتابة و"اإلشارات العسكرية".
ولكن من جهة أخرى ،تقدم العالمة اللسانية -يتم تصورها هنا أيضا كوحدة مشكلة
للسان -كموضوع متميز للغاية:
اللغ ــة موض ــوع يق ــع خ ــارج أي مقارن ــة ،وه ــو غي ــر مص ــنف ف ــي ذه ــن
اللسـ ـ ـ ــانيين وال فـ ـ ـ ــي ذهـ ـ ـ ــن الفالسـ ـ ـ ــفة ( .) Saussure1990 :II-41
أو بتركيب أوضح:
ال وجـ ـ ـ ـ ــود ملوضـ ـ ـ ـ ــوع قابـ ـ ـ ـ ــل للمقارن ـ ـ ـ ـ ــة بالكامـ ـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ـ ــع اللس ـ ـ ـ ـ ــان
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــذي يمث ـ ـ ـ ـ ـ ــل كيان ـ ـ ـ ـ ـ ــا أك ـ ـ ـ ـ ـ ـثر تعقي ـ ـ ـ ـ ـ ــدا ،مم ـ ـ ـ ـ ـ ــا يجع ـ ـ ـ ـ ـ ــل ك ـ ـ ـ ـ ـ ــل
املقارنـ ـ ـ ـ ـ ــات وكـ ـ ـ ـ ـ ــل الصـ ـ ـ ـ ـ ــور تف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ي بانتظـ ـ ـ ـ ـ ــام إلـ ـ ـ ـ ـ ــى إعطائنـ ـ ـ ـ ـ ــا
فكــرة خاط ــة عنهــا مــن خــالل بضــع نقــاط (.)Saussure 1990 :I I-6
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إن هذه االزدواجية في وجهات النظر حيال العالمة يعقبها تباين عايناه أعاله مقترنا
بالصفحة  34من الـ د.ل.ع حول مسألة العالقات بين اللسانيات والسيميولوجيا .ليس من
املستغرب أن نالحظ هنا ظاهرة الالتماثل .وعليه ،لقد تم االعتراض على فعالية السيميولوجيا
تجاه اللسان في نقاط عديدة .صادفنا واحدة منها أعاله .إن التفا ل املؤقت
واملعتدل جدا -الذي بدا مهيمنا في الـ د.ل.ع تالش ى .لكن ،وبصورة عكسية ،يبدو أن فعاليةاللسانيات حيال أنظمة العالمات األخرى لم يطعن فيها بجدية في أي لحظة .ظلت
السيميولوجيا عديمة الفعالية تجاه العالمة اللسانية ،بينما احتفظت اللسانيات بقوة
مفعولها قبالة أنظمة العالمات األخرى.
لم ننته تماما من التيهان بعد سوسير في الدائرة املزعجة للعالقات بين اللسانيات
والسيميولوجيا .بعد أن فسرنا سكوت الـ د.ل.ع عن الخرافة ،يتعين علينا اآلن إبراز حضور
اللسان في البحث حول السيميولوجيا الخرافية .وهذا ما قد الحظناه بالفعل ،ومن الواضح أن
هذا الحضور صريح ومكرور ويمثل مشكلة حقيقية :كيف يمكن مقارنة ،بل تنزيل "رموز
الخرافة" منزلة "كلمات اللسان" -سنكون قد تعرفنا على املصطلحات املستخدمة في شطر من
الخرافة املذكور أعاله -لو كانت مختلفة عن بعضها البعض إلى هذا الحد؟ فاإلجابة هي في آن
واحد بسيطة ومفارقة :ولسوسير في مخزونه مفهوم آخر للشخصية ،باعتباره َرم َز الخرافة؛
مما يجعله منه بالفعل عالمة لسانية مزدوجة .وإذا تذكرنا التصور األول للرمز ،فسندرك أن
املقاربة الثانية للشخصية تتمثل في فصلها ،بالحركة نفسها ،عن أصلها ومرجعها.
كيف أق َ
يم هذا التصور الجديد؟ دعونا نكشف عنه بضرب املثال اآلتي :نتذكر أن
جونتر  ،Guntherفي النص املحال عليه أعاله ،تم عرضه عن "قناعة" بتحديده من خالل
هويته مع الشخصية التاريخية املسماة غوندوبدوس  .Gundobadusلنتناول اآلن شخصية
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أخرى من الخرافة ،ولتكن ،على سبيل املثال ،هوجدييتريش  Hugdietrichاملعروف أيضا باسم
وولفدييتريش -Wolfdietrichإن ازدواجية االسم مهمة .هل هو على قدم املساواة مع جونتر
املحدد بتماثله مع الشخصية التاريخية على أنها بالفعل تيوديريك  Théodéricالحقيقي؟ بكل
تأكيد ال .بل إن سوسير ذهب إلى حد السخرية من أحد املفسرين -املدعو سيمونس -Symons
الذي ينحو هذا النحو في التخمين .يستشهد به ويعلق عليه بهذه العبارات:
أن يكـ ـ ـ ـ ـ ــون وولـ ـ ـ ـ ـ ــف [ه ـ ـ ـ ـ ـ ــوج دييت ـ ـ ـ ـ ـ ـريش تيودوريـ ـ ـ ـ ـ ــك ب ـ ـ ـ ـ ـ ــن
كلـ ـ ـ ــوفيس  Clovisال ن ـ ـ ـ ـزاع فيـ ـ ـ ــه وال جـ ـ ـ ــدال ،...س ـ ـ ـ ــيمونس.
ً ً
ه ــذه الجمل ــة كافي ــة لجعل ــك حامل ـا أوال وقب ــل ك ــل ش ـ يء ألنن ــا
ال نعلــم م ــن وجهــة نظ ــر من جيــة م ــا قــد ت ــدل عليــه ف ــي مج ــال
الدراسات األسطورية ( .)LEG 191

أقاطع االقتباس لحظة إلتاحة الفرصة ألول ك الراغبين في االعتراض على التناقض،
وألعطي االنطباع بأني أدافع عن سوسير .ال ،ال وجود للتناقض .أ َوضح .أنا لست أحد أوالئك -

وهم موجودون -الذين ينكرون ً
تماما وجود تناقضات في تفكير سوسير .توجد تناقضات عند
سوسير :فهي تشير إلى عدد من العقد املستعصية في تأمله ،وربما في أي تأمل لساني و/أو

سيميائي .ولكن هنا ،ال وجود لها .ال يمكن الطعن في تشبيه [هوج دييتريش بـ تيودوريك .وقد
يكون صحيحا :على أي حال ،ال يكلف سوسير نفسه عناء قول ما إذا كان مخط ا .حتى أن
بعض مقاطع البحث تشير إلى أنه يعتبرها صحيحة .وفي الواقع ،سواء كانت صحيحة أم
خاط ة ،فإنها تفتقد تماما إلى الفعالية تجاه الوضع السيميولوجي الحقيقي لهذا "الرمز"
املتمثل في شخصية [هوج دييتريش ،إذ ينبغي أن يسند لها االسمان .وما هو هذا الوضع؟
يتعين علينا في هذا السياق أن نتناول من جديد نص سوسير في النقطة التي توقفنا عندها:
ص ــحيح أن ذهابنـ ــا إلـ ــى عمـ ــق األشـ ــياء يجعلنـ ــا نـ ــدرك ،فـ ــي هـ ــذا
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املج ــال عل ــى غ ـرار املج ــال القري ــب م ــن اللس ــانيات ،أن جمي ــع
تناقضـ ــات الفكـ ــر آتيـ ــة مـ ــن قصـ ــور التأمـ ــل فـ ــي ماهيـ ــة الهويـ ــة

مل ــا يتعل ــق األم ــر بك ــائن غي ــر موج ــود كـ ـ الكلم ــة ،أو الشخص ــية
األس ــطورية ،أو ح ــرف م ــن األبجدي ــة؛ باعتباره ــا فق ــط أش ــكاال
مختلف ـ ـ ـ ـة للـ ـ ـ ـ ـ عالم ة ة ة ةةة ف ـ ـ ـ ــي املعن ـ ـ ـ ــى الفلس ـ ـ ـ ــفي ( .)LEG :191

نجد أنفسنا هنا في مواجهة املفهوم املثير -املتناقض في الظاهر ،وهذا ما يتعين علينا
االعتراف به -للـ "الكائن العديم الوجود"( .)11ماذا نعني به؟ وكيف ينطبق على هذه األشكال
الثالثة "املختلفة" للـ "عالمات" وهي الكلمة ،والشخصية األسطورية  -وبالعودة إلى جرد
العالمات -حرف األبجدية؟ وهذا األخير هو املتخذ كثلث مقارن  tertium comparationisبين
اللسان والخرافة .وهذه املقارنة هي التي تسمح بمقاربة املفهوم املثير للجدل للـ "الكائن العديم
الوجود":

ً
من الواضح أن حرفا من األبجدية ،على سبيل املثال ،حرف من األبجدية الرونية

الجرمانية ،ال يملك ،منذ البداية ،أي هوية باستثناء تلك الناجمة عن ترابط:
أ .قيمة صوتية معينة،
ب .شكل خطي محدد،
ج .يجمع بين االسم والكنية اللتين يمكن أن تسندا له،
د .من مكانته (رقمه) في األبجدية.
وإذا تغي ـ ـ ــر اثن ـ ـ ــان أو ثالث ـ ـ ــة م ـ ـ ــن ه ـ ـ ــذه العناص ـ ـ ــر ،كم ـ ـ ــا يح ـ ـ ــدث
فـ ـ ـ ـ ــي أي لحظـ ـ ـ ـ ــة ،وبسـ ـ ـ ـ ــرعة أكبـ ـ ـ ـ ــر حيـ ـ ـ ـ ــث يـ ـ ـ ـ ــؤدي فـ ـ ـ ـ ــي الغالـ ـ ـ ـ ــب
تغييــر إلــى تغييــر آخــر ،فإننــا لــم نعــد نعــرف حرفيــا وماديــا داللتــه،
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أو باألحرى [.)LEG : 191( ...

ً
وتحديدا األبجدية
في البداية ،سنختصر الحديث في نقطتين لنفسر عودة الكتابة
ً
الرونية في جرد موضوعات السيميولوجيا .يتم تصور الكتابة هنا وفق نموذج يجعل منها مع َينة
ً
ً
ليس للسان ،بل لنظام عالمات مش َتغ ٍل اشتغاال كامال .في الـ د.ل.ع  ،فإن هذا النظام هو

املستعمل ،ص ،165 .إلبراز -من خالل تحليل الحرف  Tومختلف بدائله -مفهوم القيمة الذي
يؤثر أيضا في اللسان .وبالطريقة نفسها ،تستعمل الكتابة هنا إلعطاء مثال ملموس عن
املعطيات التي ،في تناولها سمات أقل بروزا ،تؤثر أيضا في السيميولوجيا الخرافية .أما عن
اختيار األبجدية ،فهو محدد بشكل تضافري.من جهة ،إنها كتابة جيرمانية مستعملة فعال في
بعض الروايات اإلسكندينافية لـأغنية النبيالنجن  .(12)Nibelungenliedومن جهة أخرى ،فإن
األبجدية الرونية كانت ،في تاريخها ،موضوع تحوالت متواترة نهضت بالفعل على عدد الحروف
( ،24ثم  ،16ثم  ،)23وبالضرورة على ترتيبها ،وأسمائها ،وأشكالها( .)13وقد كانت هذه التحوالت
سريعة نسبيا :ال تزيد عن ثالثة قرون ونصف ،حسب مارسيل كوهين (Marcel Cohen
 ،)1958 :197تغطي جميع التعديالت املزعومة.
وعلى نحو ما يتبين من تحليل سوسير؛ فإن العالمة املتمثلة في الحرف ال تملك وجودا
جوهريا .من هذه الزاوية نعتت بـ "الكائن العديم الوجود" .إذ ،على عكس ما يدعيه آفال
 ،)1973 :43( Avalleفإن هذا ال يمنعها من الوجود .ولكنها ال ترقى إلى وضعها إال في حدود
ترابطها مع عدد من السمات .ويظل هذا االرتباط ً
مهددا في أي لحظة بالتفكك .ومع ذلك ،فإنه
يعيد تشكيل نفسه في أي لحظة بتغيير سمات تجمعه .يكفي أن يتغير حرف ليفقد هويته
ويأخذ هوية أخرى .فالحرف ال يكون أبدا مطابقا لنفسه .وهذا يصدق على العالمة األخرى -أو
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الرمز :نتذكر في هذا السياق أن املصطلحين متكاف ان -املتمثلة في شخصية الخرافة املتشكلة
أيضا بالترابط في أي لحظة متغيرة مع بعض السمات:
[ ...ك ـ ـ ــل شخص ـ ـ ــية م ـ ـ ــن شخص ـ ـ ــيات الخراف ـ ـ ــة رم ـ ـ ــز ،حي ـ ـ ــث يمك ـ ـ ــن.
أن نغ ـ ـ ـ ـير -تما ًم ـ ـ ـ ـا كمـ ـ ـ ــا ه ـ ـ ـ ــو الحـ ـ ـ ــال بالنسـ ـ ـ ــبة للـ ـ ـ ــرون -أ) االس ـ ـ ـ ــم،
ب) الوض ــعية حيـ ــال الشخص ــيات األخـ ــرى ،ج) الطب ــع ،د) الوظيفـ ــة
واألعم ـ ــال .وإذا ت ـ ــم تغ ـ ـيير اس ـ ــم ،يمك ـ ــن أن ي ـ ــنجم عن ـ ــه تغيي ـ ــر قس ـ ــم
مــن األعمــال ،وباملثــل ،أو يصــدر عنــه تغييــر املأســاة برمتهــا مــن خــالل.
عارض من هذا النوع ( .)LEG :31

يختلف جرد "العناصر" هذا اختالفا طفيفا أثناء البحث .ويضيف له سوسير أحيانا
"الشعار" ( ،)LEG :194بل وحتى "الخوذة" (  .)LEG :195وإذا لم أكن مخط ً ا ،يتم دائما
االستشهاد باالسم في املقام األول ،وهذا بخالف ما يحدث للحرف .وينطوي على وضع محدد
للشخصية الخرافية:
ليس(االســم) كمــا هــو الحــال عنــد الفــرد الحــي بطاقــة علــى الشــخص،
ولكنـ ــه يقـ ــع فـ ــي نفـ ــس مسـ ــتوى األشـ ــياء األخـ ــرى ،ومـ ــن وجهـ ــة النظـ ــر هـ ــذه

األكث ـ ــر أهمي ـ ــة ،ف ـ ــإن الطب ـ ــائع األخ ـ ــرى للف ـ ــرد ال تنفص ـ ــل عن ـ ــه [، ...
بينم ـ ــا ق ـ ــد تتب ـ ــدد أي س ـ ــمة م ـ ــن س ـ ــمات الك ـ ــائن الخراف ـ ــي ألول وهل ـ ــة
بنفس السهولة على غرار اسمه (.)LEG :142

هكذا ،فإن العالمات املتمثلة في شخصيات الخرافة -والحروف في ظل ظروف مختلفة
ً
قليال -ال تملك ً
أبدا أي واقع مادي ،فكينونتها في األساس عابرة وغير مستقرة" .أشباح"،
"فقاعات صابون" ،ال ش يء من هذا؛ ألن فقاعة الصابون "لديها على األقل وحدتها الفيزيائية
والرياضية" ( .)LEG: 192ال تتكون العالمة من أي ش يء؛ فهي مرتهنة في وجودها فقط إلى لقائها
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املؤقت والعرض ي ببضعة سمات محكوم عليها بالتفكك في أي لحظة ،ولكن لتشكيل عالمة
أخرى دون إبطاء.
ولهذا ،يتعين اتخاذ إجراء احترازي .فـ"الزمن" الضروري لكل هذه التحويالت التي تمس
العالمة -كيف يمكن تصور التحويل خارج الزمن؟ -ليس هو السبب الواقف وراء كل ذلك:
كمـ ـ ــا يمكـ ـ ــن أن نـ ـ ــرى فـ ـ ــي الحقيقـ ـ ــة ،فـ ـ ــإن االفتقـ ـ ــاد إلـ ـ ــى القـ ـ ــدرة عل ـ ـ ــى
الحف ــاى عل ــى هوي ــة معين ــة ال يج ــب أن ننس ــبه إل ــى آث ــار ال ةةزمن -وه ــذا
ه ــو الخط ــأ امللح ــوى ال ــذي ارتكب ــه أول ــك املهتم ــون بالعالم ــات -ولكن ــه
مترس ـ ــب س ـ ــلفا ف ـ ــي الك ـ ــائن ال ـ ــذي نرع ـ ــاه ونالحظ ـ ــه كعض ـ ــوية ،ب ـ ــالرغم
َ
مـ ــن أنـ ــه مجـ ــرد مـ ــزيج عـ ــابر مـ ــن فكـ ــرتين أو ثـ ــالث فكـ ـر (.)LEG: 192

وهذا "الكائن العديم الوجود" ،و"فقاعة الصابون" هذه ،وهذا "الشبح" هو ،مفارقة
جديدة ،موضوع الحب .ال أعتقد أنني سأدفع بالتفكير إلى أبعد ما ذهب إليه سوسير
باستخدامي هذه الكلمة التي لم يستعملها .سأقتصر على أفعال مثل" «choyer» :رعى"،
املالحظ في املقطع السابق ،أو "أعز" »:«chérir
إن امل ـ ــزيج (بمعـ ـ ـنى ال ـ ــربط) ال ـ ــذي نع ـ ــزه أحيان ـ ــا
ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيس إال فقاع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابون (.)LEG:192

لم ننته بعد مع املفارقات املتصلة بالعالمة في الخرافة؛ فهذا الكائن "العديم الوجود"
و"املعزز" في آن واحد قد ينتهي به األمر إلى إقرار نوع من الحياة ،والوعي أيضا ،وحتى التأمل.
وهذا ما يتجلى في نقاط عديدة ببعض تفاصيل التعبير في جمل تبدو ،في الحقيقة ،سلبية،
هكذا ،فإن الرمز "ال يشك" في انتمائه إلى السيميولوجيا ( ،)LEG: 30أو "ال يملك وسيلة تثبت
أنه لم يتغير" ( .)LEG: 192وماذا عن هذه الظواهر الغريبة املتصلة بتشخيص الرمز في كتابة
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سوسير؟ أليست دليال على الرغبة في الجوهر ،بل في الجوهر امل َفكر  ،لهذا "الكائن العديم
املوجود"؟ أترك السؤال ً
معلقا بش يء من الحذر.
وماذا عن النوع الثالث من العالمة اآلن ،أعني به اللسان؟ في البحث ،إذا قرأت بشكل
َّ
َ
سليم ،ت َّم فقط االحتجاج به دون أن ي َحلل .وملالحظة وضعه ،ينبغي أن نقارن بين النصين
املتباعدين للغاية عبر الزمن .األول ،مقتبس من البحث حول الخر افة ،يتطلع إلى تصور
بتفا ل معتدل -من املعلوم أن سوسير نادرا ما يعبر عن حالة اغتباطية -مهمة وصف
مجموع التحوالت التي من املحتمل أن تؤثر على عالمة الخرافة:
لذلك ينبغي ،من حيث املبدأ ،أن نتخلى تماما عن املتابعة ،لتعذر احتساب مجموع
التعديالت (.)LEG: 31
في  ،1894وفي مشروع املقالة الخاصة بويتناي  ،Whitneyقام سوسير بتشخيص
متطابق ً
حرفيا مع اللغة:
م ــا غ ــاب هن ــا ع ــن الفالس ــفة واملنطقي ــين ،ه ــو أن ــه م ــادام
نظـ ـ ـ ـ ــام الرمـ ـ ـ ـ ــوز مسـ ـ ـ ـ ــتقال عـ ـ ـ ـ ــن املوضـ ـ ـ ـ ــوعات املعينـ ـ ـ ـ ــة،
فس ـ ـ ــيظل ،بفع ـ ـ ــل ال ـ ـ ــزمن ،عرض ـ ـ ــة لت ـ ـ ــنقالت غ ـ ـ ـير قابل ـ ـ ــة
لالحتس ــاب ف ــي رأي املنطق ــي (.)Saussure 1990 :I I-23

هكذا تقدم التعديالت التي تطرأ على العالمات اللسانية والعالمات الخرافية من حيث
"افتقادها إلى اإلحصاء"؛ ما يعني أن هذه وتلك تملكان نفس الخاصيات .إذ ليس من املستغرب
أن نرى أن العالمات مؤهلة ال ألن تكون "كائنات عديمة الوجود" بل -وهي في رأيي متكاف ة -ألن
تعد "مصطلحات ال معنى لها في حد ذاتها" ،ونلقى هذا التأهيل ضمن واحدة من "امللحوظات
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اإلضافية" [»  « Notes itemملحوظات متصلة بالدرس الذي قدمه سوسير في 1904
ً
أساسا للملحمة الشعرية الجيرمانية /املترجم ووفق ظروف هي بالفعل مثيرة
واملخصص
للدهشة:
إض ـ ــافية  .هنـ ـ ــاك نقـ ـ ــص ف ـ ــي املماثلـ ـ ــة بـ ـ ــين اللسـ ـ ــان وأي
شـ ـ ـ ـ يء إنسـ ـ ـ ــاني آخـ ـ ـ ــر العتبـ ـ ـ ــارين)1 :العجـ ـ ـ ــز الـ ـ ـ ــداخلي
للعالمـ ـ ـ ــة )2 ،قـ ـ ـ ــدرة فكرنـ ـ ـ ــا علـ ـ ـ ــى االرتبـ ـ ـ ــاط بمصـ ـ ـ ــطلح
ه ــو ف ــي ح ــد ذات ــه منع ــدم ( .) Saussure 1990 :I I-23

ويواصل سوسير بحالة من الشعور بالندم املثير ،واملقوس ،والغامض:
(لكن لم أقصد قول هذا في البداية .لقد انحرفت) [املرجع ذاته .
ً
حرفيا َم َتاهي .يسند سوسير للعالمة اللسانية وضعا
يجب االعتراف بأن هذا النص هو
مطابقا ملا ينهض عليه الرمز؛ إذ من الصعب معرفة االختالف الذي يمكن أن ينشأ بين
العبارتين" :كائن عديم الوجود" بالنسبة إلى الخرافة ،و"مصطلح في حد ذاته منعدم"
َ
بخصوص العالمة اللسانية .ال سيما أنه لم يقصر في اإلشارة إلى "االرتباط" املفارق الذي
يحمله العقل للعالمة ،إنها املتكاف ة الدقيقة مليله العاطفي إلى الرمز الخرافي .وفي هذه اللحظة
بالذات يطرح الوحدة املطلقة للسان ،غافال في ذلك ً
تماما عن األسطورة على غرار الكتابة
أيضا .هل يجب أن نحاول التعلق بحالة الشعور بالندم على األقواس والتكهن بما كان سوسير
ينوي كتابته قبل ،كما يقول ،أن ينحرف؟ ربما يكون التكهن مثيرا للجدل بعض الش يء؛ ولهذا
ً
صامتا حول هذه
يفضل التفكير في حل آخر ،والتطلع إلى تحفيز التأمل السوسيري الذي بقي
ًّ
ضمنيا على األقل .سأغامر في هذا االتجاه .رأينا في وقت سابق أن سوسير اعتبر
النقطة ،أو

التعديالت املمتدة في زمن الرمز الخرافي على غرار العالمة اللسانية "غير قابلة ل حصاء"" .غير
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قابلة ل حصاء"؟ بكل تأكيد .ولكن ليس بنفس الدرجة .وبخصوص الرمز الخرافي ،فإن سوسير
في انتفاضته التفا لية اإلبيستيمولوجية األخيرة ينتهي به األمر إلى االعتراف بأن كل األمور قد
تم وضعها في االعتبار  ،ومن ثم" ،يمكننا أن نأمل ً
نسبيا في املتابعة حتى في فترات زمنية ومسافة
كبيرة" ( .)LEG: 31بالنسبة للعالمة اللسانية ،ال ش يء من هذا القبيل؛ إن انعدام قابلية
َ
إحصاء "التنقالت" تظل مطلقة .ملاذا هذا االختالف؟ هل يرجع إلى عدد العناصر التي يشكل
َ
الرمز على غرار العالمة؟ ال؛ ألن هذه "العناصر" متكاف ة
جمعها الطارئ واملؤقت في كل مرة
ً
تقريبا في العدد ومحدودة نسبيا( .)14ال يمكن أن يعود االختالف سوى إلى سمة احتج بها
سوسير من طرف خفي ،وهي سمة مقترنة بأحد املوضوعين املقارنين :عدد العالمات نفسه؛
ألنه في الخرافة -كما في األبجدية ووفق ظروف مختلفة -محدود :عشرون عالمة لألبجدية،
وتفوقها الخرافة نسبيا إذا أخذنا في االعتبار دورة النصوص .ربما ال نصل إلى مائة ،ولكن
بالنسبة إلى اللسان ،فإن عدد العالمات غير محدود ،ال سيما إذا فسحت كل عالمة من هذه
العالمات املجال يوميا آلالف االستعماالت دون انقطاع .أقتبس عن سوسير للمرة األخيرة:
يجـ ــب أن نضـ ــيف أن هـ ــذا الشـ ـ يء [اللسـ ـان ال يمكـ ــن أن ينقطـ ــع
حتــى ف ــي غض ــون  24ســاعة ،وي ــتم إع ــادة إصــدار ك ــل عنص ــر آالف
املرات في هذا الوقت (.)Saussure 1990 :I I-21

إن هذا التعدد ،تحديدا ،الذي ال يحص ى من العالمات ،وال سيما استعماالت كل واحدة
منها ،هو الذي يجعلها في جميع اللحظات "-من ثانية إلى ثانية" ،عبارة تناولناها من جديد
استعملت بشأن اسم اآللهة -جديرة بالخضوع للتنقالت والتحوالت .ال ش يء من هذا القبيل
بخصوص الخرافة ،التي تنتقل ً
أيضا على امتداد الزمن ،ولكن رموزها املحدودة ،تفسح املجال
لعدد من التحوالت القابلة إجماال ل حصاء.
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*
أدرك ،في نهاية هذا العرض ،أنني قد تعاطيت بشكل مفرط مع الفيلولوجيا السوسيرية.
اضطررت للقيام بذلك العتبار يعود إلى طبيعة شكل النص السوسيري .وسيظل فكر سوسير -
وبكل تأكيد ،سيظل ً
نهائيا -في طور البلورة والتحول ،وربما يكون ،من هذه الزاوية ،صورة
للمسائل التي يعالجها ،تلك املرتبطة بالعالقات بين اللسانيات والسيميولوجيا.
الهوامش واإلحاالت:
( )1هذا النص مأخوذ من املرجع اإللكتروني اآلتي:
Michel Arrivé, « La sémiologie saussurienne, entre le CLG et la recherche sur la légende »,
Linxen en ligne[, 44|2001, mise en ligne le 5juillet 2012, consulté le 1avril 2020.
URL :http:// journals. Openedition.org/linx/1015 ;DOI : 10.4000/linx. 1015

( )2سنحيل على عنوان كتاب دي سوسير :دروس في اللسانيات العامة بالرمز اآلتي :د.ل.ع
( )3من اآلن فصاعدا نرمز إلى البحث حول الخرافة بـ .خ.ر.ف .اعتمد ميشيل أرفيه طبعة مارينيتيه
 Marinettiوميليه  ،1986 Meliواختزل البحث حول الخرافة في الرمز اآلتيLEG:
( )4كان يعرف هذه املسألة معرفة جيدة ال سيما من خالل منشورات أخيه ريني  ،Renéرئيس الجمعية
اإلسبيرانتية السويسرية ،وصاحب العديد من األعمال حول اإلسبيرانتو.
( )5لالطالع على القائمة الحصرية املتضمنة اإلشارة إلى السيميولوجيا ( والسينيولوجيا  ،signologieوهو
مصطلح استعمله سوسير من قبل) ينظر :إنجلر .Engler 1980
( )6إن املعنى الذي يجب إعطا ه لـ مع Avecليس واضحا .أعتقد أنه ليس أداتيا (في "استعمال اللسان") ،بل
مصاحبا ("يرافق اللسان").
( )7غالبا ما الحظنا باستغراب أن الحديث في  ،1920وفي الطبعة الثالثة من كتابه -التصنيف الجديد
َ
ت َق َّد َمه ،في  ،1888تصنيف العلو -لم َيجر على اإلطالق حول السيميولوجيا .ظهرت الدروس بكل تأكيد
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عام  ،1920وكانت معروفة معرفة جيدة بجونيف .ظلت السيميولوجيا في سبات لسنوات عديدة  ،وال
تزال  ،وربما هذا النوم هو الذي يفسر صمت نافيل.
( )8نالحظ أن سوسير في املصادر املخطوطة لم يحتج باملثال عن الكلمة سادتي ،بل اقتصر على كلمة حرب
) (Saussure1989 :I-244ثم التعاقب ).alka-ok(I-414
( )9وقد تم التعليل بهذه "القرابة" صراحة  ،على سبيل املثال في املقطع اآلتي" :نالحظ في هذا املجال على غرار
املجال القريب من اللسانيات أن كل اضطرابات الفكر آتية من قصور التفكير في ماهية الهوية" ( LEG:
.)191
( )10هل من املفيد ضبط الكلمة رمز باملعنى الذي تحمله العالمة في د.ل.ع  ،كما يثبت استعماله لتعيين
"كلمات اللسان"؟ إن االبتكار املتمثل في تخصيص مصطلح الرمز لهذا املوضوع املتناقض -وهو أمر
مستحيل في اللسان -املمثل للعالمة املعللة ،خاص بـ د.ل.ع .في  ،1894وفي املشروع املقترن بويتناي
 ،Whitneyيستعمل سوسير مصطلحات رمز اصطالحي ورمز مستقل باملعنى الذي يعطيه في د.ل.ع
للعالمة االعتباطية (.)Saussure 1989 :I -23
( )11يميل املرء إلى التفكير في الباتافيزيقا التيً ،
وفقا للقول املأثور للدكتور إيريني لويز ساندومير ،تغدو في غنى
َ
عن أن تكون ،ول َتكون ،فإنها ال تحتاج حتى إلى أن تكون ( .) Sandomir, LXXXVI, p.151ونفكر أيضا في
اإلنكار الالكاني "ال وجود مليتالغة" ( ،)Lacan 1966, Passimالذي يفترض صياغة الكائن نفسه الذي
ينكره .من الواضح أن "الكائن العديم الوجود" قد أزعج العديد من املعلقينً ،
بدءا من آفال ،وإنجله،
وفيهر.
( )12يلمح سوسير إلى هذا االستخدام للرونية من منظور يستحضر مشكلة الجناس التصحيفي ،التي ال تغيب
ممارستها عن البحث حول الخرافة ( .)LEG: 326
( )13ينظر  .Cohen 1958 : 195-198 :غير أن املعلومات التي وفرها سوسير ( ص 31-30 .من الخرافة)LEG :
حول الرونية"املسماة صوفيا زان  "Zannلم يؤكدها كوهين .يتعين البحث عن املصادر التي استعملها
سوسير لصياغة مالحظاته حول األبجدية الرونية.
( )14أ لقينا نظرة على ماهية الشخصية الخرافية كما هو الحال بالنسبة للحرف .بالنسبة للعالمة للسانية ،بدا
ً
ضمنيا .حاول إنجلر ( ) 1974-1975 :71اللجوء إلى التصريح ،مع النتائج املحتملة ،وال ش يء غير
سوسير
هذا :تمكن من تعداد أربعة عناصر ( املدلول ،الدال"،الداللة السياقية" [ وضع مؤسس على الترابطات
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 العدد هو نفسه املنسوب للحرف (أربعة) والقريب جدا مما هو مسند للشخصية (من أربعة. االستبدالية
.)إلى ستة تبعا للمقاطع
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