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مل خّص
يحاول هذا البحث اإلجابة عن تساؤل متعلّق بالدراسات الثقافية في عالقتها باألدب بشكل عام والرواية
 يرتكز على الثقافة ومختلف،بشكل خاص؛ حيث تمثّل الدّراسات الثقافيّة إستراتيجيّة نقديّة ومنهجا تحليليّا
 ورصد السياقات الثقافيّة، في محاولة لتفكيك البنى الثقافيّة وأنساقها،ظواهرها منطلَقا ووصوال ونتيجة
 وللدراسات الثقافيّة مباحث هامة في األدب؛ ألن،وتحليل الخطابات المؤسّساتيّة وتقويضها وهدم أركانها
إنتاجها للمعرفة استند على توليفة من العناصر الفكرية التي ساهمت في صوغ رؤية واضحة وتحديد الطريق
الصحيح في محاولة للكشف عن "الطبقات الطبوغرافيّة" للحياة في سياق "كوزمولوجي" سيميائي نعيش داخله
.وننتجه في الوقت نفسه
ويخلص البحث إلى أنّ الرواية منتوج ثقافيّ يخضع للسّياق الثقافي واالجتماعي الذي يولد فيه؛ وتحليله
 ألنه محمّل بأنساق،من هذه الزاوية وتتبّع تحوّالته الفرديّة يقود بشكل أو بآخر إلى متابعة تنامي الجماعة
 يجعلنا، وغنى الرواية باعتبارها نوعا سرديّا يشخّص الوجود والحياة بأشكال ثقافيّة متعدّدة،ثقافية مضمرة
.نتح دّث عن ما يشبه "البوليفونيّة الثقافيّة" في السرد الروائي

كلمات مفتاحية
، سيمياء الثقافة، بوليفونيّة، هويّة، أنساق مضمرة،ثقافة

Abstract
This research attempts to answer the question of the relation of cultural studies to
literature in general and to the novel in particular. Cultural studies represent a critical and
analytical approach focusing on culture with its different aspects, in an attempt to
deconstruct cultural systems and contexts, analyzing institutional discourses and breaking
them down into their constituent parts. Cultural studies have important research fields in
literature because they are based on a mixture of intellectual elements which contribute to
the formulation of clear paths to uncover life’s “topographic layers” in a cosmological and
semiotic context in which we live.
The results show that the novel is a cultural product submitted to its socio-cultural
context. Analyzing its individual transformations leads to control the development of the
group which is overwhelmed with implicit cultural systems. The richness of the novel
personalize life in different cultural forms, which resembles “cultural polyphony” in
narration.
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مق دّمة

إن الحديث عن الدراساات الثقافية والتحليل الثقافي يفر

التطرق –بداية -إلى ما كان ساابقا

له ،أو بتعبير أصاااح التطرق إلى ما ساااااهو في ظهوره و بروزه ،مع األخذ بعين االعتبار ذاك التمازج
والتداخل بين األفكار والرؤى والتيارات الفكرية والعوامل المختلفة التي تسااااهو في صاااوغ أسااا
ي تخصاااص معرفي ال يىبنى من فراغ؛ فيساااتمد
نأ ّ
معرفية جديدة ألي فرع جديد؛ فمن المعروف أ ّ
أصاااوله المعرفية مما كان أو مما هو كائن ويحمل ف ي حد ذاته بذور تطوره وفنائه ،فال عجب إذن أن
تكون العلوم االجتماعية واألنثروبولوج يّة وغيرها من العلوم التي يلعب فيها مصاااطلح الثقافة دورا
مهمّا وحاساما ،المهاد األساا

الذي فساح المجال أمام الدراساات الثقافية للرهور ،حيث »ابتدأت منذ

عام  1964كبداية ر سمية منذ أن تأ س ست مجموعة بيرمنجهام تحت م سمى (Birmingham centre
) for contemporary cultural studiesومر المركز بتطورات وتحوالت عديدة ،إلى أن انتشرت عدوى
االهتمام النقدي الثقافي ،متصااااحبة مع النرريات النقدية النصاااوصاااية وا أللسااانية وتحوالت ما بعد
البنيوية«(الغذامي ،2005 ،ص)19

فكانت الدراساااات الثقافية بذلك أشااابه بمرحلة انتقاليّة من الحداثة إلى ما بعد الحداثة والتي
في حدّ ذاتها برزت لتقويض المركزيّة وبالتالي في جزء كبير منها هناك تشكيك أو بتعبير أصح رغبة
ملحّة وعمل ألجل إعادة قراءة المفاهيو الثقافيّة التي صااىنّفت على أنّها الحقيقة الوحيدة ،وفي الوقت
نفساااه»لي

مساااتغربا و لي

قدحا أن نقول إن الدراساااات الثقافية أخذت أهو اساااتراتيجياتها من

نرريات قائمة ،وأفادت منها كثيرا في دراسااااة ظواهر كانت خارج منرور تلك النرريات .من هذه
الحقيقة يساااتطيع المرء أن يقول إن الدراساااات الثقافية عالجت قضاااايا ملحة في فضااااءات ثقافية
مختلفة ،كالعالقة بين الثقافة والتحيزات ،كما كرست استراتيجيتها للكشف عن التواطؤ األيديولوجي
ب ين م خ ت لف فضااااااءات ا ل ثقااافااة ،وشااااحااذت ا لو عي بااا ل عالقااة ب ين ط ب يعااة ا ل مؤساااساااااة
والثقافة(«...الرويلي،البازعي ،2002 ،ص )148بل امتد اهتمامها إلى الهامشاي والموازي وكلّ المساائل
المرتبطة بالحياة اليومية فهي تتوسااع لتشاامل كل ما ينتجه اإلنسااان بما في ذلك األدب الذي نجده
ضمن محور اهتماماتها.

أوال  :بني الدراسات الثقافية والنقد الثقايف:

اهتمت الدراسات الثقافية بمختلف األنشطة المجتمعية وامتد تناولها ليشمل »وسائل اإلعالم

 mediaوالثقافة الشاااعبية  ،popular cultureوالثقافات الدنيا ،sub cultureوالمساااائل األيديولوجية
،ideological mattersواألدب  literatureو ع لو ا ل عالمااات  ، semioticsوا لمساااااائاال ا ل مر ت بطااة
بالجنوساااة  ،gender related issuesوالحركات اإلجتماعية  ، social movementsوالحياة اليومية
 every day lifeوموضاااوعات أخرى متنوعة«(ايزابرجر ،2003 ،ص (31مركزة على جدلية الخطاب
والساالطة ،ناظرة إلى كيفيات اشااتغال الثقافة في المجتمع ومدى ارتباطها بالسااياسااة والهيمنة وفق
جدلية السااايطرة والخضاااوع الثقافي أو السااايطرة والمقاومة الثقافية ،وفي تحريها لذلك كان األدب
محطة وجب عليها الوقوف عندها ،خاصة وأنّ األدبية النقدية من أهو مصادر الدراسات الثقافية حتى
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وإن كان تعاطيها مع النصوص األدبية يختلف ،خاصة فيما يتعلق بالدراسة الشكلية للنص التي تركّز
على المتعة الجماليّة الخالصة؛ حيث » صارت تأخذ النص من حيث ما يتحقق فيه وما يتكشف عنه من
أنرمة ثقافية.
فالنص هنا وسااايلة وأداة ،وحساااب مفهوم الدراساااات الثقافية لي

النص ساااوى مادة خام

يسااتخدم السااتكشاااف أنماة معينة من مثل األنرمة السااردية واإلشااكاليات األيديولوجية وأنساااق
التمثيل ،وكل ما يمكن تجريده من النص .لكن النص لي

هو الغاية القصاااوى للدراساااات الثقافية،

وإنما غايتها المبدئية هي األنرمة الذ اتية في فعلها االجتماعي في أي تموضاااع كان ،بما في ذلك
تمو ضعها الن صو صي«(الغذامي ،2005 ،ص  (17والبحث عن الم ضامين الثقافية داخل النص وكيفيات
تكوّن الثقافة وأنسااااقها ،خاصاااة األنسااااق الثاوية خلف الداللة المباشااارة ،كل هذا مهد لرهور النقد
الثقافي الذي اسااتمد نسااو وجوده من الجهود النررية وحتى التطبيقية لحقل الدراسااات الثقافية بل
يمكن القول إ نّه خرج من رحمها لتوسااايع االهتمام باألدب والجتراج أجوبة جديدة بدل المسااالمات
اللساااانية التي أصااابحت جاهزة؛ ففي النقد الثقافي يعامل النص بوصااافه حامل أنسااااق ،واألنسااااق
بمفهومه ليست أنساقا لغوية وال أنساقا أدبية ،بل هي أنساق مضمرة ،قابعة خلف الداللة المباشرة،
وي ع ّد النساااق الث قافي مفهو ما مركز يّا في الن قد الث قافي وهو ي حدّد بكو نه مجمو عة من األجزاء
المترابطة ومتكاملة الوظائف وهو » نرام ينطوي على اساااتقالل ذاتيّ ،يشااا كّل كالّ موحدات ،وتقترن
كليّته بآنية عالقاته التي ال قيمة لألجزاء خارجها«(كريزو يل ،1993 ،ص )416 ،415؛ فهو يؤسااا
لعالقات بين أجزائه بما يجعلها في ترابط وتماسااااك ،ووجوده مرتبط بوجود عناصاااره وتكاملها مع
بعضاااها البعض ،وقد قرنه عالو االجتماع األمريكي "تالكوت بارساااونز / 1902] "Talcott Parsons
 [1979بالمعرفة االجتماعية فاستخدم مصطلح النسق االجتماعي » social systemليشير إلى نرام
ينطوي على أفراد فاعلين تت حدّد عال قاتهو بمواقفهو وأدوارهو التي تنبع من الرموز المشاااتر كة
والمقرّرة ثقافيّا في إطار هذا النسق وعلى نحو يغدو معه مفهوم النسق االجتماعي أوسع من مفهوم
البناء االجتماعي«(كريزويل ،1993 ،ص  (411ألنه يحتوي مجموعة أنساااااق تتفرع عنه لتكوّن نراما
مساااتقال خاصااااا ب ها من ج هة وتت بادل ال تأثير و ال تأثر مع األجزاء األخرى من ج هة ثان ية وفق م بدأ
العالئقية والترابط مع عناصاار النسااق الواحد؛ مما يجعل الرواهر الثقافية لمجتمع ما هي في حقيقة
األمر أنساق داللية و تواصليّة مألى بشبكات الترميز ،أو بعبارة أخرى هي أنساق ثقافيّة .وانطالقا مما
سبق يمكن تعريف الن سق الثقافي بأنه عبارة عن وحدة ثقافية ضمن منرومة ثقافية اجتماعية ألنه
ذو طابع جمعي وبالتالي يخضع لبنية اجتماعية وينبغي ألي نسق ،وعلى أيّ مستوى ،حسب بارسونز
» أن يفي بأربعة متطلبات إذا كان يريد البقاء ...وهذه المتطلبات األربعة أو المساااتلزمات الوظيفية
functional prerequisitesهي كما يلي:
التكيّف :إن كل نسق البد أن يتكيف مع بيئته.
تحقيق الهدف :البد لكل نساااق من أدوات يحرك بها مصاااادره كيما يحقق أهدافه وبالتالي يصااال إلى
درجة اإلشباع.
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التكامل :وكل نسق يجب أن يحافظ على التواؤم واالنسجام بين مكوناته ،وو ضع طرق لدرء االنحراف
و التعامل معه ،أي البد له من المحافرة على وحدته وتماسكه.
المحافرة على النمط :ويجب على كل نسااق أن يحافظ بقدر اإلمكان على حالة التوازن فيه( «.كريب،

 ،1999ص  (69نالحظ أن هذه المتطلّبات في حد ذاتها مترابطة ومتساااااندة وبالتالي ضااامان نرام
النسق واتساقه والذي يقوم أساسا بتناسق أجزائه المترابطة وتوازنها.

ثانيا  :سيمياء الثقافة:

تتجاوز السيمياء كونها تصورا ومنهجا ونررية لتعرّف بأنها العلو الشامل الذي يدر

منرومة

العالمات وتمفصالتها في وسطها المجتمعي ودراسة أنرمة التواصل من خالل العالمات واإلشارات
والرموز بغية بناء المعنى العميق  ،والوصول للدالالت المضمرة ،فهي حقل من حقول المعرفة التي
وسمت الدراسات الحديثة  ،وقد ساهمت اللسانيات الحديثة وخاصة جهود عالو اللغويات السويسري
"فردناند دي سوسير [1913/1857] "Ferdinand de Saussureفي صوغ المفاهيو األولية
للسيميائيات بخلفيّتة اللّسانية ،وساهمت جهود المنطقي األمريكي "شارل سندر
 [1914/1839] "Sanders Peirceفي تطوير الدر

بير

Charles

السيميائي بمرجعية منطقية ورياضياتيّة ،كما

ساهمت مختلف العلوم والمعارف في نحت أنواع مختلفة للسيميائيات على مدار محطات متعدّدة ،ولو
يعد يىنرر إليها علما فحسب بل صارت مفهوما ومنهجا ولها حضور في الفلسفة ومختلف المعارف
والمجاالت؛ فالسيمياء تستهدف معرفة الطريقة التي تعمل بها األنرمة الدالليّة اللغوية وغير اللغويّة ،
ولسنا هنا بصدد تتبّع "علو السيميائيات " كرونولوجيا وال تقفي مختلف محطاته بل يكفي اإلشارة إلى
أنّ السيميائيات عرفت تطورا ملحوظا  ،وأصبحت مرتبطة بالراهن الثقافي واالجتماعي ،دون أن ننسى
أثرها اللساني والنفسي واألنثروبولوجي الذي ظلّ مرتبطا بها
كلّ هذا عجّل برهور أنواع مختلفة من الساايميائيات مثل :ساايمياء التواصاال ،الداللة وساايمياء
الثقافة وغيرها ،فأ صبحت ال سيمياء أو ال سيميولوجيا بهذا المفهوم ت ستوعب مختلف الرواهر ،ومنها
الرواهر الثقافية ال تي أصاابحت موضااوعات تواصااليّة وأنساااق دالليّة ،وساايمياء الثقافة تعني دراسااة
ي ألي مجتمع
األنرمة الثقافية في مختلف صاااورها بغية اساااتكناه المعنى الحقيقي؛ فالنرام الثقاف ّ
» يتكوّن من أشاااكال تعبيرية مختلفة ،من مثل اللغة وتصااانيفات األشاااياء والكائنات والمعتقدات
واألعمال التقن يّة والفنية وقواعد األخالق والطقو

والتقاليد ...ان التحليل الرصاااين لعالو الرمزي

الثقافي البد أن يكون سايميولوجيا ،اذ السايميولوجيا عبارة عن تحليل لألشاكال الرمزية يعتمد جانب
دراسااااة العمل األدبي في عالقاته التي تجمع بينه وبين منتجه ،وتجمع بينه وبين متلقيه .ولذلك،
فهذه السااايميولوجيا ليسااات كالنية باعتبار اعتمادها في التحليل على عدة علوم متنوعة ،انها تحدد
المعطيات التي تؤدي إلى معرفة ال حدث الرمزي معرفة عميقة(«.الرغيني ،1987 ،ص)50انطالقا من
سياق أو سع من سياقه اآلني وهو ال سياق الثقافي؛ ففي هذا االتجاه نجد الثقافة هي من تعطي معنتا
وداللة لسااالوك اإلنساااان؛ ومنه فسااايمياء الثقافة تهتو »بدراساااة األنرمة الثقافية باعتبارها دواال
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وعالمات وأيقونات وإشاااارات رمزية لغوية وبصااارية ،بغية اساااتكناه المعنى الثقافي الحقيقي داخل
المجتمعي ،ورصد الدالالت الرمزية واألنتروبولوجية والفلسفية واألخالقية.
وال تقتصاار هذه الساايميوطيقا على ثقافة واحدة أو خاصااة بل تتعدى ذلك إلى ثقافات كونية
تتساااو بطابع عام...ومن ثو ،تقدم لنا سااايميوطيقا الثقافة والثقافات المبادئ النررية واألدوات
المنهج ية لم قار بة الرواهر واألنر مة الث قاف ية ،بغ ية الب حث عن م بدإ الك فاءة ،والب عد التواصااالي
والخاصاااية اإلبداعية(«.حمداوي ،دت ،ص )296 ،295و يرتبط مصاااطلح سااايمياء الثقافة بالمنررين
ال سوفييت المعروفين با سو جماعة (مو سكو -تارتو) ،الذين ا ستفادوا »من الفل سفة المارك سية ومن
فلساافة األشااكال الرمزية لكاساايرر خاصااة في كل من روساايا (يوري لوتمان وإيفانوف وأوساابانسااكي
وطوبوروف  )...وإيطاليا ( روساااي ن الندي وأمبرطو إيكو(«) ...داساااكال ،1987 ،ص )7وقد حاول هؤالء
النقاد و ضع تصوّر جديد للدر

السيميائي وذلك بالبحث في كيفية اشتغال العالمات داخل ثقافة ما

والتخلّص من سلطة المحايثة وتأويالتها والنص المغلق التي كانت أسا

السيميائيات السردية ألمد

طويل ،فتصاابح بذلك ساايمياء الثقافة معنية بدراسااة الراهرة الثقافية باعتبارها عمليّة تواصاالية،
وتكمن مهمتها في كشاااف المعاني والدالالت الخفية لكل نرام عالماتي ثقافي والتداخالت المختلفة
التي تساااهو في الكشاااف عن السااانن والتشااافيرات والرموز الثقافية انطالقا من فكرة مفادها أن (
اإلن سان حيوان رامز) وهي م ستمدة من فل سفة األ شكال الرمزية "لكا سيرر  E . Cassirerالذي قدّم
رؤية للوجود اإلنساني مختلفة عن الوجود الحيواني ،أساسها "الرمز" حيث ميّز بين العالمات والرموز؛
فالعالمات حساابه تنتمي إلى عالو الطبيعة أما الرموز فإلى عالو اإلنسااان ،فاإلنسااان هو من يرتقي
بالعالمات ويعطيها قيمة ومعنا؛ أي إنتاج أنسااااق سااايميائية دالة ،ويصااابح بذلك الموضاااوع الثقافي
أ سا

كلّ عملية توا صلية عالماتيّة وتكت سب العالمة داللتها من خالل و ضعها في إطارها الثقافي،

أو بتعبير "يوري لوتمان  " Youri Lotmanالف ضاء ال سيميائي؛ » هكذا فإن كل لغة تجد نف سها غارقة
داخل فضاااء ساايميوطيقي خاص ،وال يمكن أن تشااتغل إالّ بالتفاعل مع هذا الفضاااء«(لوتمان،2011 ،

ص )17ومع أنّها محكومة بنسقها الثقافي إالّ أنها يمكن أن تتفاعل مع أنساق أخرى ،األمر الذي يجعلها
منفت حة على ال عد يد من ا لدالالت ؛ أي أن النص له دي ناميك ية ث قاف ية منفت حة تساااااهو في بلورة
تو صيفاته الخا صة وهو نتاج تفاعل متوا صل ومستمد من خصو صيات ثقافته من جهة وخصو صيات
ثقافات أخرى من جهة ثانية مما يجعل المجال السااايميائي ديناميكي ومفتوج على أنسااااق متعدّدة،
وت شغل الثقافة بهذا المعنى ف ضاء معيّنا تنروي تحته ف ضاءات أخرى تتفاعل معها ،وهذا ما ا صطلح
عليه "لوتمان" بسيمياء الكون؛ فلكلّ ثقافة كونها السيميائي الخاص والعام ،حيث يذكر» :التكون لغة
معزولة ولكنها تكون كلية الفضااء السايميوطيقي لثقافة معينة .هذا الفضااء هو الذي نصاطلح عليه
"بسيمياء الكون" .سيمياء الكون هي النتيجة ،كما أنها هي الشرة لتطور الثقافة؛
نعلل اختيار هذا المصطلح قياسا على مفهوم الكون الحيوي ،كما حدده فيرناديسكي ،وهو
المجموعة و الكلية العضوية للمادة الحية ،وأيضا الشرة الضروري الستمرار الحياة«(لوتمان،2011 ،

ص )18 ،17والذات البشرية مثلها مثل بقية الكائنات الحيّة ليست مستقلة أو منعزلة عن هذا الكون بل
هي جزء من سيمفونيّته ،وهي جزء من الكون الثقافي ،وتكون سيمياء الكون شرطا لتطور الثقافة من
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خالل العديد من األفعال منها ما يساهو في توحيد الفضاءات الثقافية ومنها ما يقوم بتحويل الفضاءات
الهامشية إلى مركزية والتي تسند إليها وظائف عن طريق الجماعة ونمط تركيبة نسقها الثقافي
» و(لوتمان) يقصد بمصطلح ( نسق الثقافة) أن الثقافة عبارة عن نسق من العالمات السيميولوجية
التي تكتسب داللتها عبر ثقافة ما ،وهو يسند لهذا النسق وظيفتين :األولى ،وهي المهمة األساسية
وتتمثل في تنريو العالو بنيويا من حول اإلنسان وهو المحيط الذي يجعل الحياة العضوية ممكنة أما
الوظيفة األخرى لهذا النسق من منرور لوتمان فهي العمل كبرنامج يتحكو في األفعال واألفكار
المستقبلية ألبناء الجماعة المتمثلة لهذا النسق الثقافي(«،الخليل ،دت ،ص)201وبهذا فاألنساق
السيميائية هي دائما في حالة من االنسياب الدائو والمتواصل ،ما يجعل الكون الروائي مرتبطا بالكون
الثقافي.

ثالثا :حوار األنساق الثقافية يف رواية"شارع إبليس"ألمني الزاوي :قراءة سيميائية ثقافية:
تعدّ الرواية جنسا سرديّا إبداعيّا حامال للعديد من المعارف والفنون ،وهي أكثر األجنا

تعبيرا

عن الواقع الحتوائها هموم اإلنسان ومختلف آماله وآالمه وتطلعاته ،وهي تمثّل »نوعا سرديّا يشخّص
الوجود عبر تطويع ال لّغة المعيارية بغر

تقديو واقع تخييلي يسااامو على الواقع الفعلي ويتجاوزه

إلى طرج رؤية ممكنة التّحقّق ،ذلك أن الرواية ت ضطرب ،في ت شخي صها للعالقة بين الفرد والمجتمع،
بين وعي قائو يمثّل جملة من األهواء والهواج

واألفكار واالختيارات وااللتزامات واآلمال الماثلة في

ذهن الفرد االجتماعي ووعي ممكن يمثل ،غالبا ،نقضااااا للوعي القائو«(بن مالك ،2016 ،ص  (13في
محاولة لخلق وعي صاااحيح و واقع اجتماعي جديد ،باعتبار الرواية خطابا اجتماعيا معبّرا عن وساااط
ثقافي ومساااهما في إنتاجه في الوقت نفسااه ،فال يمكن بأيّ حال إقصاااء الروافد الثقافيّة المتشااكلة
من لدن المجتمع والبارزة في األدب؛
من هذا المنطلق » ال تفحص الروا ية الواقع بل الوجود .والوجود لي

ما جرى؛ بل هو ح قل

االمكانيات اإلنسانية ،كل ما يمكن لالنسان أن يصيره ،كل ما هو قادر عليه .يرسو الروائيون خريطة
الوجود أثناء اكتشاافهو هذه اإلمكانية البشارية أو تلك«(كونديرا ،1999 ،ص (48؛ فهو يعملون على
خلق واقع روائي يحاكي الواقع الحقيقي ويشااااابهه من ناحية أنه ذو وساااو ثقافي ،فالشااايء خارج
الثقافة ،سواء الثقافة التي ينتمي إليها الروائي أو ثقافة أخرى ،أو مجموعة ثقافات مجتمعة ومتداخلة،
تتحاور فيما بينها وتبدع تمثيال جديدا للعالو ،فالنص الروائي هو نتاج تفاعل م ستمر ومتوا صل نابع
من خ صو صيات ثقافته أو من ثقافات أخرى ،فلو نعد نتحدث عن بوليفونية أو حوارية روائية فح سب
بل بوليفونية وحوارية روائية  /ثقافية ،ومفهوم الحوارية الذي اقتر حه البا حث الروساااي مي خائيل
باختين ] [1975 /Mikhail Bakhtine1895يهتو بتصااور اآلخر في الخطاب منطلقا من فكرة مفادها
أنّ اإلنسااااان كائن اجت ماعي فالبد أن يكون ه ناك وجود لمواقف فكر ية مت باي نة ورؤى إيديولوج ية
متعدّدة؛ فالرواية البوليفونية رواية تقوم على تعدد األصوات ،الشخصيات ،اللغات ،األساليب ،أين يتو
التحرّر من العزلة واالنغالق المونولوجي » ،إن الرواية المتعددة األصااوات ذات طابع حواري على نطاق
واسع.
162

نزيهة لعرافة  ،شراف شنّاف،

وبين جميع عناصر البنية الروائية ،توجد دائما عالقات حوارية ،أي إن هذه العناصر جرى وضع
بعضاااها في مواجهة البعض االخر مثلما يحدث عند المزج بين مختلف األلحان في عمل موسااايقي
 . counterpointحقا ان العالقات الحوارية هي ظاهرة اكثر انتشااااارا بكثير من العالقات بين الردود
 Replicationsالخاصااااة بالحوار الذي يجري التعبير عنه خالل التكوين ،انها ظاهرة شاااااملة تقريبا،
تتخلل كل الحديث البشاااري وكل عالقات وظواهر الحياة االنسااااانية ،تتخلل تقريبا كل ما له فكرة
ومعنى«(.باختين ،1986 ،ص  (59فهي تصوير لتنوع الحياة وبالتالي لتنوع الثقافات؛ ففكرة البوليفونية
الثقافية تنحو نف

منحى تعدد األصاااوات الروائية ،وإحالة الرواية بهذا المعنى إلى مختلف الطبقات

اإلجتماعية هي أيضاااا إحالة لمختلف ثقافات المجتمع وتداخلها مع بعضاااها ،وبالتالي صاااعوبة أخذ أي
سياق ثقافي كمعيار ،وبالحديث عن التجربة الروائية الجزائرية يجب االعتراف بأننا أمام تجربة حديثة
ومتفرّدة تفرّد المعطيات والتفاعالت العامة في البيئة المحيطة ،وقد خطت الرواية الجزائرية خطوات
عمالقة نحو النضاااج الفني بفضااال ارتكازها على توليفة من العناصااار والتقنيات واألسااااليب الفنية
الجديدة من بينها هذه التعددية الصااوتية ،وتداخل ا ألنواع واألجنا

األدبية ومختلف الثقافات ،وكذا

حضور أسئلة الهوية واألنا واآلخر ...مما يجعل الرواية مرصدا هاما الستجالء أنماة الوعي الكائنة في
المجتمع وخطابا أدب يّا داال على مختلف الممارسااااات الثقافية ،ومن بين الروائيين الذين انطلقوا في
مغامرة روائية متميزة ن جد الروائي أمين الزاوي ،الذي كثيرا ما وصاااف بأنه مسااا بّب "للتشاااويش"؛
بتعاطيه لمواضيع مسكوت عنها في المجتمع وتوظيفه لتيمة الجسد باعتباره تجلّيا لمدلوالت وأنساق
ثقافية؛ حيث تنطلق رواياته من التاريخ كأرضاااية أو خلف يّة عارضااااا مواقفه وأحكامه الساااياساااية
واالجتماعية والفكر ية متكئا على اللغة الساااردية التي تمثل الركيزة األهو لبناء الرواية الفني وبناء
عنا صرها والخطاطة التي يهند

الروائي من خاللها عالمه من زمان ومكان و شخ صيات والتي تمثّل

بدورها روافد للفعل السااردي ولها محموالت إنسااانية وثقافية وبالتالي تبدي انعكاسااا للبنية الثقافية
للمجتمع.
ي قدّم ال كا تب أمين الزاوي في رواي ته "شااااارع إبلي

" تدف قا ح يا لمجمو عة من المعط يات

والتفاعالت الثقافية لتفسااير موقع اإلنسااان األنطولوجي من جهة و إبراز تكوّن هذه األنساااق ونموّها
وانكماشها من جهة ثانية ،وكذا إظهار أنشطة اإلنسان الدالة على موقعه في مجتمعه وما يح سّه تجاه
هذا الموقع ،عن طريق طرج أسئلة الذات والهوية والكينونة والعالقة مع اآلخر وجدل األنساق الفكرية
والثقافية.
 -1النسق السياسي واالجتماعي /امتهان الجسد وتبجيله:
لو يعد خفيّا أنّ اللغة غطاء ودثار تكمن خلفه مجموعة كبيرة من األنساااق الثقافية ،وأصاابحت
متع ة اللعب ال تكمن في تفكيك النص األدبي وتحليل بنياته الجمالية فحسااب بل أيضااا الكشااف عن
هذه األنساق التي أصبحت متفشية في البنية اللسانية للنص » ألن األدب لي
لي

موضوعا خارج الزمان،

قيمة خارج الزمان ،وإنما هو مجموعة من الممارسااات والقيو المشااروطة بمجتمع معين«(بارة ،

 ،1986ص  (34له وضااعه الخاص ضاامن إطار الحياة االجتماعية التي تحضاانه .والحفر في المضاامرات
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ن النسق االجتماعي
الدالليّة الكامنة في النص هو كشف عن أنساق اجتماعية وسياسية سائدة ،ذاك أ ّ
تندرج تحته كافه أوجه السلوك اإلنساني وتتفاعل ضمنه مختلف األنساق.
ح مل توظيف الروا ئي أمين الزاوي لتي مة الجسااااد مجمو عة من ا لدالالت والم فاهيو؛ » هذه
المفاهيو والممارساااات ،مهما تعدّدت وتنوّعت ،تبقى خاضاااعة لمبدأ أسااااساااي مهو هو أنّ التصا اوّر
والم سلّمات األيديولوجية للج سد تحدد كيفية التعامل معه«(الخوري ،1997 ،ص(23وطريقة الرؤية له،
ومن المؤكد أن اساتثمار موضاوعة الجساد في الفضااء الساردي يحمل العديد من المدلوالت »ذلك أن
الج سد لي

كتلة وحجما ،وإنما هو شبكة مؤثرات ومؤ شرات ،كما أنه لي

عالمة على ظهور ف سحة

زمنية تسااتدرجه إليها ،بقدر ما يكون ،هو نفسااه واهبا لهذه الفسااحة المنفتحة زمانيتها .ويعني ذلك
أيضااااا أن الجسااااد لي

فراغا ،حتى في طلعته /رؤيته األولى ،أو ساااكونا حياديا ،وإنما هو مالء ،أو

مساااكون بعالمات تتلبسااااه ،حتى قبل :جينالوجيته /تكوينه ،وقبل ظهوره ،تكسااابه قيمة معينة:
اجتماعية /معيارية ،وحركة وحراكا« (محمود ،2002 ،ص(109وتعطيه أبعادا متعدّدة ،نحاول اكتشااافها
من خالل هذه المقاربة وفق ثنائية المقدّ
 -1أ  :امتهان الجسد:

والمدنّ

.

يقدّم الروائي أمين الزاوي في روايته " شااارع إبلي

" جساادين ،األول دنيوي ،يسااعى إلى اللّذة

دون اعتبار ألي منرومات أو تشاااريعات أو قوانين في أغلب األحيان ،والثاني جساااد مبجّل أو مقدّ

،

أكسبته الثقافة التي ينتمي إليها هذه القداسة.
يتجلّى النمط األول من خالل شخ صية قائد الكتيبة " ال سي مولود أونويل" الذي دفعته غيرته
لتدبير مؤامرة خبيثة للتخلص من رفيقه في الساااالج ألجل امتالك زوجته التي أعجب بها منذ وقعت
عيناه عليها وهذا ما يبدو من خالل حديث ابنها ،بطل الرواية " إسااحاق"  » ،قائد الكتيبة السااي مولود
أو نويل ،كما كان ي سميه الجميع ،رمى صنارته عليها ،منذ ال ساعات األولى التي و صلت فيها أمي إلى
الجبل  ...من لحرتها سااكنته الغيرة وقفز إلى رأسااه الوساااو

الخنا

وشاارع على الفور في ترتيب

ف صول مؤامرة إلبعاد والدي من موقع الجبهة هذا ومحاولة اال ستفراد بها«(الزاوي ،2009 ،ص  (14هذه
الرغبة المحرّمة لزوجة صااااديق ومناضاااال تقدّم القائد »بوصااافه حامال لقيو الثقافة الذكورية ذات
الطابع الفحولي القائو على البحث عن اللذة بصورتها الجسدية – الحسية – االستهالكية ضمن نسق
ثقافي محدود الرؤية ال يؤمن بالبعد التوا صلي اإلنساني إال بالو صول إلى جسد األنثى«(النعيمي ،دت،

ص  15 (،14وبتحقيق هذا الوصااول يحاول القائد إتمام تركيب صااورة الفحولة/فحولته وفق ما يمليه
عل يه النساااق االجتماعي الذي ينتمي إليه وذلك بمحاولة إنجاب األطفال ،وريث يحمل اسااامه ويحقّق
ساالطته وهيمنته ،لكنّه يفشاال في تحقيق مسااعاه حتى بعد زيجات متعدّدة ،هذه الزيجات التي تمثّل
وسيلة دفاعيّة ضمن النسق الثقافي المهيمن والذي يفر

إنجاب األطفال الكتمال فحولة أو شخصيّة

المرء ،هذا العجز جعل القائد ضاعيفا ،وهنا ،يعيش "أياما من حنرل"» ،بعد شاهور من عسال قضااها
القائد في حضن زوجته الثانية جاءت أيام الحنرل.
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انترر القائد السااي مولود أو نويل أن تمنحه زوجته الجديدة ذرية لكن األمل تالشااى(«.الزاوي،
ل به هو نتي جة طبيع يّة
 ،2009ص  (24وهو مصاااير ي بدو عادال ب النسااا بة لل قا ئد ال خائن ،ف ما ح ّ
لتصرفاته السابقة ،فالروائي أمين الزاوي أنتج حالة اجتماعية واحدة ،فرديّة ،انطالقا من وضع القائد،
لكن يمكن إساااقاطها على الوضاااع الساااياساااي ،حيث إنّ التغيرات االجتماعية تصااااحبها تغيّرات في
المراهر السااياسااية؛ فالخيانة وهي الصاافة الذميمة والمدنسااة دنّساات كلّ ما يحارب القائد ألجله،
وجعلته دون معنى؛ خا صة لبطل الرواية "إ سحاق" الذي لو يعن اال ستقالل شيئا له ألن الثورة ىد ّن ست
ح سبه وتو وأدها ،بانقالب القائد على أبيه واغتياله ،مما حدا به إلى تحويل الج سد األنثوي ممثّال في
زوجة القائد الجديدة ال شابة "زبيدة" إلى أداة انتقامية لمقتل أبيه؛ » لو يكن ليهمني ح ضور مرا سيو
تسااامية الشاااارع باساااو والدي الشاااهيد .فهذا كالم سااالطة تريد أن تخفي تناقضااااتها وفضاااائحها
وانقالباتها .كنت أرغب أن أشو عطر زبيدة وأعتصر جسدها الصغير الذي ينتررني محروسا من قبل
هذا العجوز(«.الزاوي ،2009 ،ص  (44فيصاابح الفعل الجنسااي بذلك فعال انتقاميّا» ،وأنا أعتصاار جسااد
زبيدة كنت أ شعر أنني أنتقو لوالدي ضد ثورة خانته ،ون سيته و ضد أ صدقاء صادروا منه زوجته التي
غامرت والتحقت به في الجبال تساااحبني معها كجرو الغابة(«.الزاوي ،2009 ،ص  (35وكأن جيل الثورة
الجديد ممثّال في "إساااحاق" يساااائل و يحاكو جيل الثورة القديو ،فنكاد نقرأ تاريخ الجزائر من خالل
الشااخصاايات وخاصااة الشااخصااية البطلة في الرواية ،التي عجزت عن التقولب مع النسااق االجتماعي
والسياسي السائد » ،نررت إلى سحابة سيجارتي المرسلة في اتجاه زبيدة ثو قلت في نفسي ،لو أكن
أريد إزعاج أمي" :إن روج والدي الذي ست سمي با سمه الدولة االنقالبية غدا شارعا رئي سيا تعذبه .إن
الشهداء يا أمي ال يموتون .إنهو يراقبوننا في كل لحرة.
ويحا سبوننا على كل فعلة وعلى كل أمر سلبي أو إيجابي«)الزاوي ،2009 ،ص ،(46هذا ما جعل
إسحاق يعطي لنفس ه السلطة والمشروعية في التصرّف في جسد زوجة القائد الخائن ،فلو تعد المرأة
بالنسبة له كيانا وشخصا ذا اعتبار بل جسدا وجب انتهاكه ،تماما كما حصل مع والدته التي اختطفها
القائد ،فصاااوتّرت المرأة في هذا المجتمع متاعا وجب امتالكه أو وسااايلة لتحقيق مآرب أخرى؛ ففعل "
إسا حاق" مثال فعل انتقامي ورغبة في فر
عن مكبوتات وهروبا من دن

الوجود ،وأصابحت العملية الجنسايّة بالنسابة له تنفيساا

الماضي والحاضر وتحقيق للذّة آنية غير سوية » ،فضال عن التمثيالت

الجسااادية ذات الغائية الرغبوية المرتبطة بمبدأ تحقيق اللذة ،فإن هناك خيطا رفيعا يربط بين عهر
الجسد وعهر السلطة الفاسدة ،ويرى بأنهما متشابهان لكن الفرق بينهما في الغايات ال في الوسائل،
فغاية األول تنح صر إما في المك سب المادي أو تحقيق المتعة الج سدية أما الثاني (ال سيا سي) فهدفه
التدمير والتساالط والقمع«(النعيمي ،دت ،ص  (19مما جعل بطل الرواية يتخبط في عالو من الفوضااى
والعبث يّة ،بين واقع عايشااااه وواقع يرو يه آخرون ،يقول »  ...بدأ ي حدّثني عن جده ألب يه ا لذي كان
متطوعا في صااافوف الثورة الجزائرية ،وعن عمته التي اشاااترطت على زوجها أن يهدي مهرها للثورة
الجزائرية .أما أنا فأردت أن أحدثه عن القائد الذي اغتال والدي كي يسااارق منه أمي .ولكني خجلت
وربما أدركت أنه لن يصدق ما أقوله له.
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فالثورة الجزائر ية بالنسااا بة إل يه ثورة نبو ية ال خ طأ في ها وأن الثوار ا لذين قادو ها مالئ كة
معصومون(«.الزاوي ،2009 ،ص  )63،62لو تكن شخصية "إسحاق" الوحيدة التي أنتجت حاالت وجدانية
من خالل جساااادها ،فها هي زوجة القائد "زبيدة" تنغم

معه في عالقة بغية االنتقام من عائلتها

ومن وضاااعها بسااابب تزوجيها للقائد الهرم » ،كانت زبيدة تريد أن تتزوج أساااتاذها العراقي لكنهو
فصااالوهاا عن المادرسااااة وجااؤوا بهاا إل ى فراش القاائاد .إنهاا ترياد أن تنتقو«(الزاوي ،2009 ،ص

 )49،48ويسااتمر الروائي أمين الزاوي في عر

نماذج تبدو للوهلة األولى أنّها تصااارع نفسااها لكنّها

في الحقيقة تصارع واقعها ،وجميع الشخصيات النسائية في الرواية باستثناء األم تنغم

في الفعل

الجسااادي المحرّم مع البطل تبعا لألحداث و الحاالت التي يعايشاااونها ،منهن" ،فازو العنابية"" ،الحاجة
اإليرانية"" ،نيلال" .
يصبح السرد معادال لغويا لحالة الجسد؛ حيث ينتقل البطل من حالة جسدية إلى حالة جسدية
أخرى ،يتطور معها السااارد أو بتعبير أدق يساااايرها ،حيث نتتبع الحالة النفساااية للبطل القائمة على
التداعيات الداخلية لن صل في النهاية إلى هروبه أو اختفائه أو موته ،هذه الخاتمة هي تمثيل ألق صى
ما يمكن أن يصااله البطل بعد الذي عايشااه من انتهاك للجسااد أمام مرأى عينيه ممثال في مشاااركته
دون دراية منه في بيع األعضاء البشرية ألنا

من المفرو

أن يحملوا صفة الشهيد ،فيقدّسوا بدل

أن يدنّسوا وتباع أعضاؤهو بعد استئصالها ،وضياع نفسه في المحطات المختلفة للرواية هي صورة
من صور ضياع مجتمعه وقيمه.
 –1ب  :تبجيل الجسد:
يمثّل الجسد كونا داالّ يعك

في أغلب األحيان هويّة المجتمع ،عن طريق تفاعله مع معطياته

الخارجية ومنروره الثقافي ،فالمساااموج والممنوع ،أو بعبارة أخرى مختلف التجلّيات االجتماع يّة من
مقدّسااااات ومحرّمات هي في حقيقة األمر تجليات ثقافية ،وتقدي
لنرام ثقافي قائو ،وبالعودة إلى رواية "شارع إبلي

الجسااااد أو تبجيله هو انعكا

" ألمين الزاوي نجد أنّ محطات تقدي

أو تبجيل

الجسااد قليلة في الرواية ،ربما مردّ ذلك ما عبّر عنه البطل "إسااحاق" » حاولت أن أصاالي فلو يسااتطع
اإليمان أن يجيئني ربما ألن الشيطان كان قد استولى على كل قلبي فلو يترك لنور اإليمان طريقا .ما
كان في قلبي ساااوى هذه اإليرانية المثيرة ،فتنة في الدنيا وفي الدين«(الزاوي ،2009 ،ص، )129
لذلك كان تجلّي الجساااد المب جّل في الرواية في صاااور ال يمكن القول عنها أنّها صاااادمة؛ حيث كان
ت قدي

الجسااد مع شااخصاايات مألوفة ضاامن المعطى والمنرور الثقافي العام ،فكان »جسااد (األم)،

الجساااااد المبجاال ،واهااب الحياااة والحاااضااان للرجاال ،الااذي يقوم عليااه ويرعاااه ويمنحااه الحنااان
والحياة«(الغذامي ،2006 ،ص  )82الصاااورة األولى لمراهر تبجيل الجساااد في الرواية» ،كان بعضاااهو
ينرر إلي ها و يمصااامص جسااااد ها الرقيق ويشاااتهي ها و كان اآلخر ي قدر ها ويضاااع ها في مرت بة
األمهات«(الزاوي ،2009 ،ص  )18فكأن جسادها مؤشار عليه بقيو القداساة والتبجيل ألنها زوجة مجاهد
وأم لطفل صغير ،هذا ما حدا بابنها رفض أي فكرة عن خيانتها ألبيه فاألم ال تخون »كنت آخذها بين
ذراعي وأقبلها وأقول لها " أنت أمي" ،أنت ال تقتلين .األم ال تسفح دما وال تؤذي ذبابة«(الزاوي، 2009 ،
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ص  ، )24كما يبرز تبجيل األم في عدم وصااف جساادها واالبتعاد كلّيا عن عبارات الشااهوة واللذّة على
طول الرواية.
تطالعنا صاااورة أخرى لتبجيل الجساااد تمثّلت في تقدي

جساااد الزوجة ،فانتهاكه يساااتوجب

العقاب؛ » حين اكت شفها في ح ضنه وعلى سرير الزوجية ذات ليلة عاد فيها ...ببرودة أخرج سكينا كان
يستعملها لنحر أضاحي العيد السنوية وعلى آذان صالة الفجر جز رأسها ورماه في الشارع مع جسدها
عاريا كما وجدها(«.الزاوي ،2009 ،ص )85،84يعك

هذا الفعل أيضااا فكرة تملّك الرجل لجسااد المرأة

بمجرّد الزواج ،حيث ىقدّم الجسااااد كقيمة ثقافية تتم ثّل في كون الحفاي عليه هو حفاي على شااارف
الرجل وقيمته بين بني جنسااااه » ،ولكن مع ذلك فااليديولوجيا االجتماعية والترسااابات العشااااائرية
مارسااات دورها في انتهاك قدساااية الجساااد األنثوي لتضااامن له العفة والطهارة(«.النعيمي ،دت ،ص

 )62فنلم

إلتبا سا بين ثنائية المبجّل والممتهن ،فقد كانت فكرة المبجّل هي ال سبب في فعل القتل

الذي هو انتهاك وامتهان للجسد ألجل تحقيق الشرف للزوج.
تطالعنا صاااورة أخرى لتقدي
أبناء الوطن لنجدها تعش اّش في رأ

الجساااد في الرواية ارتبطت بتقدي

الثورة ،وهي فكرة تجاوزت

" أبي بسااام" السااوري صاااحب الفندق الذي تقيو فيه جزائريات

تشاااتغلن بائعات هوى ،ها هو ذا يقول » :بنات الثورة الجزائرية ،بنات وحفيدات المناضااالة العريمة
"ال شهيدة " جميلة بوحيرد لو يخلقن للجن

 ،لقد خلقن للثورة والحرية وال شرف(«.الزاوي ،2009 ،ص

 )74فالثورة وسااامت المجتمع بنوع من القداسااااة ،وأعطت بالتالي للفرد المنتمي إليها مساااحة من
القداسة ورفعت من قيمة جسده.
إن الج سد المبجّل في الرواية ارتبط ب صفات وأفعال "ح سنة" اجتماعيّا وثقافيا و سمت صاحبه؛
»فالمرأة عندما تتحول إلى أم أو حبيبة أو صااااديقة أو مناضااالة من دون االلتفاف إلى الغريزة ،فإنها
تقدم على أنها معطى ثقافي متصااال بالرؤية االيجابية للمرأة على حسااااب تراجع الرؤية اإلقصاااائية
ذات البعد الغريزي(«،النعيمي ،دت ،ص )23فكانت الداللة االجتماعية محدّدة للسااالوك الواجب اتخاذه
تجاه هذا الجسد.

خاتمة ونتائج الدراسة

وفي ختام هذا البحث نورد أهو النتائج التي توصلنا إليها وهي كاآلتي :
تتجاوز الرواية كونها خطابا لغويا جماليّا ،ليىنرر إليها على أساااا أنّها ممارساااة ثقافيّة ضااامن نرام
ثقافي سااائد حولها من األفعال والتص اوّرات والممارسااات ،مبلورة لكلّ هذا ضاامن نرام لغوي يحتوي ويعك
في آن مجموعة من األنسااااق الدالليّة والتواصااالية المحيلة بدورها إلى مجموعة من األنسااااق الثقافيّة التي
تجسّدت بحكو عوامل كثيرة منها :السياسية واالجتماعيّة والتاريخيّة واإليديولوجيّة وغيرها.
تتمثّل الرواية مجموعة من األنساق الثقافية وتكشفها في الوقت نفسه ،وقد اعتمد هذا البحث مقاربة
تتبع األبعاد الثقافية في الرواية الجزائرية من خالل رواية "شاارع إبلي " للروائي أمين الزاوي؛ عبر اساتقصااء
اإلحاالت المختلفة لتيمة الجساااد في الرواية؛ حيث مثّل الجساااد مكوّنا مركزيّا في عملية البناء الساااردي وفق
ثنائيّة المبجّل والممتهن ،أو المق دّ والمدنّ .
بوليفون يّة الث قا فة تنفي فكرة هيم نة ث قا فة على أخرى و تدعو إلى الت عايش من أ جل تحقيق تطور
يشمل مجاالت متع دّدة ،وأساسها في ذلك التبادل الفكري والثقافي بين مختلف المجتمعات والثقافات.
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شااخّص الجسااد في رواية " شااارع إبلي " ألمين الزاوي وفق ثنائيّة المقد والمدن أكثر األفعال
المعبّرة عن الذات ،واشااايا بموقف الشاااخصااايات من الزمان والمكان واألحداث التاريخ يّة واآلن يّة ،معبّرا عن
خصاوصاية الثقافة وتفرّدها في بعض األحيان ،وعموميتها وقدرتها على التهجين والتعدديّة في أحايين أخرى،
حيث اساااتثمر الروائي " أمين الزاوي" عالو الجساااد بتعالقاته المتع دّدة ليعبّر به عن حاالت وجدانيّة ونفساااية
تعك تجارب ال شخ صيات مع ما ضيها وحا ضرها ،ومع مجتمعها وثقافتها ،كا شفا من خالله عن هوّية ثقافيّة
متشرية أنتجها واقع اجتماعي يستلزم المساءلة والمراجعة.

قائمة املصادر واملراجع

 ايزابرجر آرثر .تر :إبراهيو وفاء ،بسطاوي رمضان .)2003( .النقد الثقافي؛ تمهيد مبدئي للمفاهيو
األساسية( .ة  .)1المجل األعلى للثقافة.
 بارة روالن .تر :بنعبد العالي عبد السالم.)1993،1986 ( .در السيميولوجيا( .ة  ،2ة  .)3الدر البيضاء،
المغرب :دار توبقال للنشر.
 باختين ميخائيل .تر :نصيف التكريتي جميل .)1986( .شعرية دوستويفسكي( .ة  .)1الدار البيضاء،
المغرب :دار توبقال للنشر.
 بن مالك سيدي محمد . )2016( .جدل التخييل والمخيال في الرواية الجزائرية( .ة  .)1الجزائر :دار ميو
للنشر.
 داسكال مارسيلو  .تر :لحميداني حميد ،محمد العمري وآخرون .)1986( .االتجاهات السيميولوجية
المعاصرة( .دة) .الدار البيضاء :افريقيا الشرق.
 الرغيني محمد .)1986( .محاضرات في السيميولوجيا ( .ة  .)1الدر البيضاء :دار الثقافة للنشر والتوزيع.
 الزاوي أمين .)2009( .شارع إبلي ( .ة  . )1الجزائر .بيروت  :منشورات االختالف .الدار العربية للعلوم
ناشرون.
 حمداوي جميل( .دت) .االتجاهات السيميوطيقية؛ التيارات والمدار السيميوطيقية في الثقافة الغربية( .
د ة ).
 كونديرا ميالن .تر :عرودكي بدر الدين .)1999( .فن الرواية( .ة  .)1دمشق .سورية  :األهالي للطباعة
والنشر والتوزيع.
 كريب إيان .تر :غلوم محمد حسين ( .)1999النررية االجتماعية من بارسونز إلى هابرما  ( .د ة ).
الكويت :عالو المعرفة.
 كريزويل إديث .تر :عصفور جابر .)1993( .عصر البنيوية( .ة  .)1الكويت :دار سعاد الصباج.
 لوتمان يوري .تر :نوسي عبد المجيد.)2011( .سيمياء الكون(.ة  .)1الدر البيضاء .المغرب  :الكرز الثقافي
العربي.
 محمود إبراهيو .)2002( .جماليات الصمت؛ في أصل المخفي والمكبوت( .ة  .)1مركز اإلنماء الحضاري.
 النعيمي فيصل غازي( .د ة)  .شعرية المحكي؛ دراسات في المتخيل السردي .عمان .األردن.
 الرويلي ميجان ،البازعي سعد .)2002( .دليل الناقد األدبي( .ة  .)3الدار البيضاء .بيروت  :المركز الثقافي
العربي.
 الخوري فؤاد إسحق .)1997( .ايديولوجيا الجسد؛ رموزيّة الطهارة والنجاسة .بيروت .لبنان  :دار الساقي.
 الخليل سمير( ،دت) ،دليل مصطلحات الدراسات الثقافية والنقد الثقافي؛ إضاءة توثيقية للمفاهيو الثقافية
المتداولة( ،دة)
 الغذامي عبد اهلل محمد .)2006( .المرأة واللغة( .ة  .)3الدار البيضاء .بيروت  :المركز الثقافي العربي.
 الغذامي عبد اهلل محمد .)2005( .النقد الثقافي؛ قراءة في األنساق الثقافية( .ة  .)3الدار البيضاء .بيروت
 :المركز الثقافي العربي.
168

