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الصين.فيشيءكلبدأهكذا

تقدمأنعلى،القدممنذ،الصينيةالنتمعوباعتادت

علىاعتادتأنهاكما.الحيواناتتحرقفكانت.للأرواحالذبائح

بنتيجةتتنبأأنمحاولة،نفسهالحدثعلىانتباههاتركزأن

كانتالتيالمحترقةبالعظامجيداتتمعنكانت.العملذلك

علىالنارفعلفأصبح.الأرواحتلكفعلردةفهمعلىتساعدها

جوابحولدلالالاعنينملا،جيلإلىجيلمن،العظام

تلكتعميمإن.عامةالمستقبلعندلالاتبل،فقطالأوراح

توخذأنجديدةاسلوباكتشافإل!أدىالتطوريةالسيرة

قراءتهاءالمرءيحاولثم،فتحرقالعظمة

كانأنهحدإلىمرهفابعدفيهاالأسلوبذلكأصبحوقد

خلهامندالتفرغالعظمةكانتفقد.جدامعقداإعدادايستلزم

النار،لفعلالغشاءذلكيعرضثمرقيقاغشاؤهايصبححتى

شكلكان،لالةدبصفتهأايقرتجالناالخعقاوكان،العظمةقتنكسر

الشيوخمنمجموعةالدلالةتلكدونتوقدلأ.:الشقذلك

ماهذا".التنجيم"يعنيالذي"الأولالحرفالشقفأصبح

فيمعنىحرففلكل.الصينيةالكتابةأصولتصبحسوف

مثلفي،تطوريبأسلوباللغةفهماردناوإذا.الصينيةاللغة

.الإنسانتساؤلاتعلىالكودنأجوبةفإنها،الحالهذه

نظريةفإنالحقائقتلككلالاعتباربعيناخذتإذا

فماالأقلعلىعقمب،علىرأساتقلب"الدلالة"اعتباطية

النظرية.تلكيتبنودااللغويينجميعوإن.الصينيةباللغةيتعلق

أنههي،باختصار،النظرية0تلكفيالأساسيةالفكرةأنلكد

-)دوكرو.مثلا،ماعلكلمةكتسميةفضلأدالمنهناكليس

بمثابةيكونالتفكيرمنالنوعوهذا7391(.-تودوروف

حقيقية،غيرعلاقةيقتبدفهو،الصينيةللغةبالنسبةهروبا

فاللغة.891(.-)ريجرك.واللغةالدالبينتجريديةعلاقة

الأمةصيرورةبكلامننعلق،تاريخيمعطىهي،لريجرلثبالنسبة

أصولالاعتباربعينأخذنافإذا.للطفلالتعليميوالتطور

نأنستطيع،الانسانلألسئلةالاطةكأجوبةوالكتابةالدلالات

.الخطابأوالنصوفوةفداسةنفهم

الطبقاتصراعمننسأقد،البلاغة،واسلوبهالخطابإن
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.قتناعوالإقناعالإ.هوالوحيدلخطابافهدف.الخاصةواالكيات

طياتهفيبجمل،عدوانيقانوننجتابةالبلاغةوظيفةوتعتبر

ءوالتحديالطراعات

هنا،.القوةتلكبنيويةعنفتتخلى،(المقطعة"الكتابةأما

الجديدالنوعهذاأنذلك.مختلفبأسلوبنفسهعنالفكريعبر

بطريقة،ا!امدةالكتابةعقائديةمننفسهيحررالفكرمن

التدرجيةالكتابةعنالبعدكلمبتعدةوعائمةدائرية

والتبعثر.التشتتمبدأهو"الدائري"فالفكر.والترتيبية

القاطعتطيعلافهنا"،القاطعمعجم"فيجداواضحوذلك

ترتيب،دونالعاشقمخيلةمنتنبثقفالصور.معيننظامأي

7791()بارتالصدفنتيجة،مرةكلفيتكونلأنهاذلك

وأحاجتهتلأئمصورةعلى،الستودعداخل،العاشقويفتش

معجم،كالرزنامةهوبل،محليةلغةالحبخطابليس.متعته

الصورإن،لغويبتعبير،نقولأ!ونستطيع.العاطفيةالحضارة

دائماتبقىفهي:متكاملةلا،توزيعيةهي،الحالهذهمثلفي

تجاوز.أيدونإفقياالخطابويكون.واحدمستوىعلى

الخطابذلكلأنالحبخطاب"بارترولان"اختارلقد

ولكنالبثر،منالالافبهينطقفقد.قاسيةوحشةمنيعافي

تحيطالتياللغاتجميععنهتنازلتولقد.يساندهأحدمنليس

)كالعم،إوالياتهمنأيضابل،فحسبقوتهمنيجردولم.به

الرئيسي،عنصرهللخطاباالكاتبأعادلقد..(.الفن،العرفة

بيانياوتعبيريا،الخطابيصبحبحيثمعينةطريقةمتبعاالأنا،

تحليليا.لا

بل،سيكولوجيأليسالوصفهذالكن،لوصفعرضهذا

للأخر،متوجها،يتكمأنالعاشقيسبتطيعحيث،بنيويهو

فقطليس)السيميولوجي(الدلالاتيفالحب.يتكلملاالذي

في،الحبكانإذا..الذاتالخاطبةطريقةهوبل،للتكلمطريقه

الاخرفإنواحد،عنصرمنمكونا"سولو"،الوضعهذامثل

لقد...نفسهيحلل،العميقبالقلقيشعريشتهي"الأنا"غائب

الطالبعلىلتسهلقانوناعشرثمانية،ىورانبوبرنيى"وضع

.بارترولانلغةفهم

إجباريأسيصبحالكتابةمنالنوعذلكباًنيتنبأنفهما



أحدويتناول.اربعأوسنواتثلاثخلألالبكالوريالتلأمذة

!بجدالقانونذلك"للذاتشيءكلارجاع"مسألةالقوانين

إلاالجارتصرفقبنرالسنا".الذات-الأنا)،بعالمكلهالعالم

فقطغتمونحن.بنامرتبطالجارالذلكأوالتصرفذلككانإذا

رانعو--)برنيي.محضأزينةالخارجيالعالمويكونبانفسنا،

أشنطيعلا:"أنايعنيأنءأفهمكباستطاعتيليسمثلا:7891(.

كيفأدريلالأننيفهمكأأنأستطيعلا.يييكرأأعرفأن

حولنفسهالكنالامىخرلمثلوهذا.(7791)بارت.تفهمني

العاشق.ذهبوقدالمحبوبيتحركلاهنا":الغياب،)موضوع

أما،دائمةسفرحالةفيالاخر.هنافباقأنا،أما.الآخرذهب

مسيرةهوالغيابفحب.وم!قةبحرنأنتظر،أنخركفلأ،أنا

دائماالأنا،،فقطالباجماالطرفبهيتلفظحدولحدذات

،(،الآخر"خلألمنفقطيتكونوهو،نفسهالمكانفيموجود

فلأمحبوبأنا":يعيالغيابعنالمرءيتكلمأن.دائمااللغائب

فالرأة،للمرأةملكهوالغائبخطاب،تاريخيا(،.محبأنامما

التيهيالمرأةان.يسافرللصيد،يذهبوالرجل،حضرية

نستطيعهنامى.الوهمطورتالتيهي،للغيابمضمونأأعطت

يتجلىالآحر،غيابعنيتكمرجلأيخلألكماإنهالقول

لأنهبلشاذ،لأنهمخنثاالرجلفليس.غريبنسائييثدنء

.(7791)بارت.عاشق

للصورة.بالصورةبارترولانيسميهماتماماهوهذا

بدورههوالذيالخطابمنجزءفهيمحض:بنيويتعريف

معينةبطريقة،الخطابفيالصور،وتقسم-بنيويا-معرفة

وأسمعها،أو،قبلمنقرأهاأشياءيتذكرأنللقارىءتتيح

صحيح،هذاأ"عنها:يقالعندماالصورةوتتكون.بهاشعر

ألاخر،معموعدعلىكنتإذأ".قبلمناللغةتلكعرفتلقد

تفاهمسوعهناككانربماأنهمحالةلاسأفكرفأنا،الآخروتأخر

أليسيبالغإنه:وسأقولسأغتاظ.بالزمانأوبالكانيتعلق

أيخما...جيدايعمإنه...أننييدري

.لمل؟!ولأح3ح44؟ح!"لما4ء

نماإ،رأسهفييجريماأنيعرفبالخطابالمعنيالشخصإن

قبلمنالرمزيالعجمهذاويملأرمزيا.مدونبندءهو

ومكانها،موجودةإذافالصورة:الخاصلتاريخهوفقا،الشخص

فارغنصفيكونالرمزأنبمعنى،رمزاالصورةتصبح.محفوظ

يحينعندما،الفارغالنصفالشخصيملأممتلىء.ونصف

فيالخاصةمكانتهالهايكونصورةكلفيجملةهناك.الأوادط

ليست،مكتملةجملةليستالأم-الجملةتلك.الحباقتصاد

تربطهالذيمابل،تقولهمامبدأهاوليسواضحا.بلأغا

وتكون،صغيرةجملةالصورةتكودن،أخرىبعبارة.وتمفصله

الكلماتفيهاتترابطالتينفسهابالطريقةمترابطةأجزاؤها

،الخطابفإن،صغيرةجملةالصورةكانت.وإذاجملةداخل

الخطابيكونوهكذاعكبيرةبرلةهو،عديدةصويىمنالمكون

الأساسيالمبدأيشكلالمعجمهذاإنكبيرا.رمزيامعجما

قبلمنالمعانياختيارعلىيسيطرالذيل!عدادالسيميولوجي

الرمزيةالعاجمفإدنوإذا.الستمعقبلمنوتحليلها،المتكم

معينة.حضلرةفيالثقافيةالنماذجنقلتضبط

معابعلىيحتويلأنهصعيميولوجياحدثاالتصويعتبر

وتتغيرتتكونالاجتماعبةالحقيقةإدط.الحضارةداخلمتبادلة

بهايتلفطالتيوالعانيالشخصعنهايعبرال!االمعانيبتفاعل

ولكي.للتبادلالقابلةطبيعتهالخطابفيماوأهم.الاخرون

يجب،تتبادلأنالاجكاعية(الحقيقةتشكل)التىللمعانييمكى

،رمزينحوعلىتتئادلأنلهايتيحشكلاولاهناكبكونأن

القوليمكننا،هنامن.اللغةهوبالطبعاستعمالاالأكثروالشكل

ويمكننا.لذنبادلمعنىاعمق،كالهويةتماما،يفنبرالخطابإن

هذهكانتسواء،محادثةالكتابيةبارترولانمقاطعاعتبار

.الذاتمعأوالغيرمعالمحادثة

بل،النصدأخلالأشخاصعلىمقتصرةتكونلاوألمحادثة

يسمميهماهذا.نفسهوالقارىءالنصأشخاصبينمتبادلةأيضا

لخطابافجوهر(.6391يكوا)"الشمتحبالعمليكو(اوبركوا"

دالفيالدلالاتمنمجموعةالخطابلأنوملتبساغامضايكون

العملهدف،هذهيامناأفي،الالتباسذلكأصبحولقد.حدوا

الالتماسبتحققولكي.أخرىصفةأيةعلىمفضلةوصفةالفني

والفوضى،،اللاشكليةمنهاعدةأسالي!الفنانيستعمل،كصفة

جدلبهعلأقةنبنيأنإذاعلينا.النتائجفيوالترددوالصدفة

مدىأيإلىكلاهماويحدد"(1انفتاحه"ومدىالنصشكلبين

السامعأوالقارىءتدخلعلىويعتمدغموضهعنالنصيكشف

التنيءذلكهوإذافالعملءمتكاملكعملصفتهيفقدأندون

وتطورالتحليلاتبتلأحقتسمحبنيويةصفاتيملكالذي

التنيءيأخذالذيبالعملفقط(،ايكو"ويعترف.المنظورات

ويكون-لتحليلهالختلفةالطرقعربمعزلالاعتبار،إحين

.ننعددةتحليليةلياتمكاااتذلرسالةمتنروعا"الشفتحالعمل)،

خطابمقاطع"علىالبنيويالمقياسهذانطبقأناردنافإذا

بدلا،النصلأنذلك.إيجابياالكتابهذانقيملبارت"الحب

والنطق،اطقائقمنصلبجوهرحولفلتفايكونأنمن

أنقطاع،دونمنزلقة،لينةالمقاطعوتكودا.فقطمقاطعيقدم

حركةفيتكونالنص".فوظيفةسابقاالرئي"احساسبىوتحمل

الأحيادنبعضفيهناكأنصحيح.المقاطعبيننفسهاالانزلاق

القناعإلىتهدفلاالتنروحتلكلكن،الشروحمنكثيرا

المتعجرفة.الدغمائيةمننوعاتشكلولاالقارىء

النعومةمنمرهفةدرجةعلى،("بارتكتابةوتحتوي

الكتابةتلكتتخللشيء،كلوقبل،والرشاقةوالسلاسة

بالتاليتقع،وهيوغايةبدايةللمقاطنعأدطقعوالوا.عذبةموسيقى

إلى)ءنسبةالبارتيةللمقاطعانمنوبالرغم.الايقاعسيطرةتحت

بطياتأشبهلأنهامنفصلةليستفهي،ونهايةبداية(بارت

.تنورة

جاذبأما.الروائي"بارت)،رولانناقشناالانتهما
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وأقلتعقيداأكثرفهو،ايإدييبالناقدالتعلقالاخرالكاتب

النقدمننوععن،بنيويكمفكريتحدث"بارت"إن.متاعاإ

،ومعناهالنصبينلايصلالنقدمننوعإنه":العلميالأديي

تقنيةفييجدنقد،العنىبهابنيالتيوالطريقةالنصبينبل

هذاويسمى.العالمفيالعملذلكلوجودالأسمىالسببالعمل

يفنبرالفكرهذاأنبمعنىبنيويا،أوسيميولوجيافكراالنقد

الطريقةليكتشفالتفتيشويتابعكبيرةدلالةمعينعملكل

وإلى،وعديدة.صغيرةعناصرإلماالنصتقسيممنتمكنناالتي

الحجةوتكمن5391(.)بارلاالعناصر.تلكبينتجمعقوى

يستمدالنصهذااعتباركبالوصفيللنصبالنسبةالبنيوبة

الوضعهوكهماتمامااليكانيكية،الكلمالامفصلةمنمعناه

معنىأنالأول:جزئينمنالحجةهذهوتتكون.للجملةبالنسبة

واحد،جزءمعنىتغيروإذا،أجزائهمعنىعلىيتوقفالنص

فيالثانيالقسمأما7791(.)بارت.الكاملالنصمعنىتغير

كانالتيالأحداثجزءكلمعنىتحددأنعلىفينصالحجة

يأمعنىأنإذ.الكاملالمعنىتغيرأندونتحصلأنيمكن

اللقسمويهدف.أخرىاح!تهالاتمعتناقضإذايظهرحادث

داخلاختياركلمعنىتبريرإل!البنيويةالحجةمنالثاني

العناصردرس،العامشكلهافيالبنيةاختيار:الوصفيالنص

البنية.تلكستملأالتيالأحداثاختياردركماوخاصة،المتزة

فيقممم،لبلزاكقصيرةقصة"ذد"س/في،(بارت"بجلل

بمفردهجزءكلويتناولالأجزاءمنمئاتعدةإلماالقصة

الرمزية.العوامللائحةمنمستمدةأسئلةعدةعليهويطرح

أبطالتتضمنالعواملمنأخرىلائحةمعتتملابقاللائحةتلك

...الخارجيةوالبنية،الهدف،التقديم،يةالروا،لقصةل

إلىالنصتقسيمهو"،راسين"دراسةفيتحديدايعتبرما

تتلاءمبطريقةوالأطرافالعناصربينالعلاقاتوتنظيمأجزاء

شرحهناالسألةوكأن،(،ستراوس-"ليفيتناقضالامع

قضيةفيوالقوةالسيطرةودرجاتوالأخلأفطالسلوكقوانين

...بدائية

الأدببةغيرالفنونلدراسةاللغويالنموذجهذايتسع

وهنا.الأزياءوفنود!والرسم،والنحت،والهندسة،كالموسيقى

ثقافيبناءعلىتحتويالتيالأحداثعلىالسيميولوجياتركز

غيرالعمليستمدوهكذا-.جلعلىتحتويالتيكاللغةتماما

ما،ةمابنفهملكي.الميكانيكيةجزائهأمفصلةمنمعناهالأدؤ،

لأيوجودلا.اللغةمنالمستمدالمفصلةعملإلىنلجأأنيجب

)بارتللغةالعالمإلاليسالمعانيوعالم،مسمىيكنلمإذامعنى

.)6791

،"السيميولوجياعناصر،):كتابهبنيةتئنرحاللجملةتلك

عندماالمقارناتوبعضالبنيويةاللغويةللمبادىءتلخيصوهو

نفسه،الكتابهذاوفي.الأدبيةغيرالفنونمعالظروفتسمح

كثيرالتطورالفنذلكلكن.الأزياءلفنالعلميالتحليلظهر

بعضدراسةالكتابواختار".الأزياء،،منهجفيبعدفيها

"حديقةو"هي":الفرنسيتينالأزياعمجلتيمنالتعليقات

صدرية:الآتياضعليقاتحليل،،بارت"حاولوقد(،..الأزياء

يقول،الجملةهذهفي.نجدفنحن.مغلقةياقةذاتاصوف

صوف(،)صدريةالثبطمن:مكونةرئيسيةبنية"بارت)،

نطريةوتقتصرإياقة(.المتغيرةوداعمة)مغلقة(،التغيرة

،داعماتأوأشياءإماتكونالتيالأشياءلوائحعلى(،بارلا،)

هوتفعلهأدننظريتهتستطيعماوكل.المتغيراتلوائحوعلى

الثصيء-بنيةمعتتلاءمالتيوالاختياراتالاحتالالاتعديد

تحليلعلىفقطينطبقالنموذجهذا.المتغيرةداعمة-المتغيرة

علىنظريةوضعفييفشللكنه.الأدبيغيرلفن31فيفرديعمل
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