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 :مخصالم
في كتاب )عجائب المخموقات والحيوانات وغرائب الموجودات( لمقزويني يظير الّراوي ضمن 
بنية سردّية تتكون من ثالثة أركان أساسية: الّراوي، والَمروي لو، والمروي)الّنص(، وفي ىذه الحالة 
نتابع صنفين من الّرواة: الّراوي )داخل الحكاية(، والّراوي)خارج الحكاية(، ال نممس حضورًا من 
الّصنف األّول متجانسًا مع المرويات التي يروييا، وال يتجّسد شخصًا في الحكاية، في حين نممس 

ّية محرِّك حضورًا فاعاًل وقوّيًا في الصنف الثاني، فيو مرة يظير كبطل في الحكاية، ومرة شخص
لنظام الّسْرد، وأخرى شخصّية مراقبة فقط، وال ُتدخل نفسيا في الحكاية، وتفصل نفسيا عمى مستوى 

 الزمكان، واألحداث.

وبما أن موضوعة الكتاب في الّسرد العجائبي، والخارق، والالمألوف، فإن الّراوي داخل 
وّي في الصدق، وفي تقريب وىو ضمير ق-في الغالب-الحكاية يتجّسد بضمير الحضور )األنا(

األشياء البعيدة، او إعطاء ما فوق طبيعي صفة طبيعّية. أما الّراوي خارج الحكاية يتجّسد بضمير 
الغائب)ىو(، الذي يييمن عمى الّنص الّسردي في مستوى الرؤية، فغالبًا ما يظير الّراوي أكبر من 

ا التحميل لبنية الّراوي يمكن معرفتيا أثناء الشخصّية، أو كّمي العمم، وقد ارتبطت مجموعة نتائج بيذ
 القراءة لمّنصوص المحمَّمة في ىذا البحث.    

الكممات المفتاحية: الّراوي، خارج الحكاية، معموم، مجهول، جماعة، داخل الحكاية، مشارك، غير 
 مشارك، وظائف الّراوي.
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Abstracts: 

      In  The book " The Wonders of Creatures , Animals and the Strangeness 

of Being "  by Al-Qazwini , the narrator appears within a narrative structure 

consisting of three basic pillars: the narrator, to whom narrates , and the 

narrated  (the text), In this case, we follow two types of narrators: the narrator 

(within the tale) and the narrator (outside the tale), We do not perceive a first-

class presence consistent with the narrations he tells, and no person is 

embodied in the story. While we see an active and strong presence in the 

second category, he appears once as a hero in the tale, and once as a character 

that drives the narration system, Another is an observing character only, and 

does not include itself in the story, and separates itself on the level of space-

time and events. 

 

    Since the subject of the book is in the miraculous, supernatural, and 

unfamiliar narration, the narrator within the tale is embodied by the presence 

pronoun (I) - mostly - which is a strong  pronoun in honesty, and in bringing 

distant things closer, or giving the supernatural a natural character. As for the 

narrator outside the tale, he is embodied in the third person pronoun (he), 

Which dominates the narrative text at the level of vision, as it often appears 

in the narrator greater than the personality, or omniscient, and a set of results 

have been linked to this analysis of the narrator's structure that can be known 

while reading the texts analyzed in this research. 

 

Keywords: 

 the narrator, outside the story, known, unknown, group, inside the story, 

participant, non-participant, narrator functions. 
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 تمهيدٌ 
 الرَّاوي

تُبنى الّنصوص الّسْردّية عمى ثالثِة أركان أساسّية في التواصِل: الراوي، 
والمروي، والمروي َلُو، نجد ىذه األركان في األخبار والحكايات والخرافة مثمما نجدىا 
في الرواية والقصة. يقوُم الّراوي بعممّية االرسال، أو التكّمم، يقابمو في الوجو اآلخر 

وُم بعممّية االستقبال، أو االستماع، وما ُيحكى أو ُيسرد يسمى مرويًا الَمْروي لو، الذي يق
 أو سردًا، وىو الركن الثالث من العممّية الّسْردّية، وسيكون ذلك في فصٍل مستقٍل.  

ُيخّصص الدور األّول لمراوي في رواية الّنصوص، يقوُل جيرالد برنس: 
. وفي معجم الّسْرديات أن الّراوي ))ىو الواسطة بين (ٔ)))الشخُص الذي يروي الّنص((

و العالم الممّثل والقارئ، وبين القارئ والمؤلف الواقعي. فيو العوُن الّسْردي الذي َيعيد إلي
، وىذا التحديد نجده عند عبد اهلل إبراىيم قائاًل: ))ذلك (ٕ)المؤلف بسرد الحكاية أساسًا((

، يسمى (ٖ)الشخص الذي يروي الحكاية، أو يخبُر عنيا، سواٌء أكانت حقيقة أم متخيمة((
راويًا. وىنا سنعيد النظر في قول عبد اهلل ابراىيم، إّن الّراوي ليس دائمًا يكون شخصّية 

ة متخّيمة، فيو كائٌن ورقيٌّ في الّنصوِص التخييمّية، األسطورة، الخرافة، الحكاية، وىميّ 
القصص، الرواية...الخ، وقد يكون وجوده وجودا حقيقيا مثمما نجده في الّسْرد التاريخي، 
فالراوي في الّسْرد التاريخي يتبناه المؤلف أو المؤرخ لنقل األحداث، حّتى إذا استعار لو 

لف ضميرًا ىو يبقى حقيقيًا، ونحن أمام شخصية ليا وجود واقعي، وليس ورقي ىذا المؤ 
 فحسب؛ ورّبما ليذا السبب يبقى الّسْرد التاريخي بعيدا عن الشعرية أو األدبية المحضة.

الّراوي شخصّية أو كائٌن تخييمي في الّسْرد، يقوُم بمجموعِة أفعال ووظائف 
دراسة الّراوي في البناء الّسْردي، تعني رصد صوت يسقُطيا عميو المؤلف الحقيقي، إّن 

المتكّمم في الحكي، وبالتالي اإلجابة عن سؤال َمن يتكّمم؟ وتحديد الموقع الذي منو يتكّمم 
، وبالعودة (ٗ)الراوي، ويروي القصة، ومن خاللو تتحدد عالقة الّراوي بالقصة اّلتي يروييا

واة، األّول يكون داخل الحكي ويكون في إلى كتاب المؤّلف نجُد ىناك ضربين من الر 
ذا كان مشاركًا يتبّنى منظور  ىذه الحالة إما مشاركًا في القصة، أو غير مشارك، وا 
الرؤية مع)الراوي مساٍو لمشخصية الحكائية(، أو الرؤية من الخمف)الراوي أكبُر من 
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ئب)ىو(،  الشخصّية(، ومن َثّمة إما يروي بضمير المتكمم)األنا(، أو بضمير الغا
والضرب الثاني خارج الحكي، ويتبنى منظور الرؤية من الخمف)الراوي أكبُر من 
الشخصية( أو الرؤية من الخارج)الراوي أصغُر من الشخصّية الحكائّية(، ومن ثّمة 
يروي بضمير الغائب)ىو(. أما إذا كان الّراوي من الضرب األّول القسم الثاني، أي: 

القصة، فيو يمكن لو أن يتبّنى أّي منظوٍر من داخل الحكي غير مشارك في 
 المنظورات الثالثة السابقة، ويروي بضمير المتكّمم أو الغائب.   

 أواًّل: الّراوي خارج الحكي:
راويًا غير مشارك ... راٍو غائب عن أحداث الحكاية اّلتي ))ُيسّميو جيرار جنيت 

وىو مفارٌق لمرويو، تفصمو مسافٌة أو يقع خارج المشاركة الفعمّية في الحكي،  (٘) ((يسرد
، ويرى عبد اهلل إبراىيم إّن ىذا الّنوع من الرواة غالبًا ما (ٙ) يقُف عمى مسافٍة من الحكي

يكون شخصًا متعّينًا، سواٌء بسماتِو أم بالمسافِة اّلتي تفصُمو زمنيًا عّما يروي، قد يروي 
ا فحسب، أو ال ترتبُط بو، فمم يكن فييا ىذا الّراوي أحداثًا ال ُتعاصره، فيكون راويًا لي

نما شاىدًا عمييا  .(ٚ) مشاركًا وال عميمًا، وا 
يروي الّراوي قصصًا ىو غائٌب عنيا، بضمير الغائب، تفصُمو مسافٌة بعيدة عّما 
يروي، نحو: َمْحِكّيات األنبياء واألمم السابقة، أو الكون أو الحيوانات، ويأخُذ الّراوي في 

ع من الَمْحِكّيات اسمًا معمومًا صريحًا، يحمُل بعض الصفات واأللقاب أغمب ىذا النو 
، (ٜ)، أو قصة )العّراف((ٛ)االجتماعّية والدينّية، ومثاُلو قصة )الّرجال الذي قتموا شباًل(

ويظيُر ىذا النوع من الرواة بشكل الّراوي أكبُر من الشخصّية)الرؤية من الخمف(، في 
يروي، وىو راٍو يتحّكُم بالَمْحِكّي وشخصّياتو، وأحداثو، رغم  الغالب، وأكثُر إحاطة بما

المسافة الفاصمة لو عّما يروي؛ ألّنو يروي بصيغة الفعل الماضي)كان، قال، خرج، 
ُحِكي، ُرِوي...( فالمسافة اّلتي تفصُمو عن زمن الحوادث المروّية بعيدة عن حاضر 

لنوع: فمرة يكون راويًا مفردًا معمومًا الّراوي، وكتاُب القزويني يعطينا ضربين ليذا ا
باسمِو، أو صفاتِو، ويحتل ذلك المرتبة األولى في رواة القزويني، وسنسّميو الّراوي 
المعموم سواٌء أكان مفردًا أم مجموعًا. يقابمو الّراوي المجيول، وىو راٍو مجيول ال تظير 

َذَكُروا، -َرَوْوا، ُذِكر-وا، ُرِويَحكُ -لو سوى صيغ لغوّية تشيُر إليو، يستعمُل صيغة )ُحِكيَ 
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َزَعُموا...(  عمى بناء الفعل لممجيول، وىذه الصيغُة اّلتي يستعمُميا تحيُل إلى أن -ُزِعمَ 
المؤلف الحقيقي نفسو كان يشترك في ىذا االييام، فكأّنو ُيخفي صوتو خمف صوت ىذه 

مفردًا أو مجموعًا حينما تأتي اإلشارات المغوّية، وتحيُل مرة أخرى أن الّراوي رّبما يكون 
صيغة )ُحِكي، ُروي، ُزعم...(، ففي ىذه الحالة، يكون راويًا ىجينًا، إذ ال يوجد ىناك ما 
يوافق االعتقاد حينما يقول: )ُحكي، أو ُروي...( ىل تدّل ىذه المفظة عمى مجموعة رواة 

ة غائبٌة، وىي التصريح أم راٍو واحٍد مجيوٍل في سياق الّسْرد؟ فالعالمة المغوّية البارز 
باسم الراوي، في حين يكون مجموعًا ال غير تحت صيغة )َحُكوا، َزَعُموا...( بوجود 

 ضمير الجمع الذي يخّصصو. 
إّن استعمال األفعال الّسْردّية بالصيغة المجيولة )ُحكي، ُزعم، ُروي، ُذكر...( 

امُل معيا ))كحدث تخييمي أكثر ُيعد جزءًا من بناء الَمْحِكّيات الغارقة في التخييل، فيتع
، والنتيجة اّلتي تترتب عمى ذلك أن ىذا االييام يقع في مستويين: (ٓٔ)منو واقعي((

مستوى غياب ىوّية الّراوي الحقيقّية، ومستوى اّتساع التخييل في ىذه المرويات، إاّل ان 
 ىذا ال يسمح أن يكون قاعدًة عاّمة مع جميع أنواع الّنصوص الّسْردّية. 

 معموم:-ٔ
في قصة )الّرجال الذي قتموا شبال( اّلتي تمثل لنا النوع األّول من الرواة يظير 
الّراوي باسمو وصفاتو )القاضي محمد بن سيل الواسطي(، يحكي حكايًة ىو غائٌب 
عنيا عمى مستوى الزمكان، وعمى مستوى الفعل واألحداث أيضًا، ولطول الحكاية 

أشخاص يجتمعون في رحمِة صيٍد، فرأوا شباًل عمى سنعتمُد عمى التمخيص. مجموعة 
الطريق، يقوُم أحدىم بقتمو، يقوُم اآلخرون برفض ىذا الفعل؛ ألّن الّسباع إذا ُقتل من 

فتقتمو، ثم تأتي مجموعة من -كما يقول أحدىم لمقاتل-صنفيا تجتمع عمى فاعل القتل
تمُر الحكايُة بصراٍع بين الّسباع تحاصرىم، فييربون إلى داخل غرفة مغمقة الباب، تس

الّسباع وىؤالء الرجال، تنتيي بفعٍل معيٍن وبسيٍط، إذ يقوُم أحُدىم بإمساك ذنب أحد 
. عمى مستوى (ٔٔ) الّسباع، ويقّصو، فتيرُب جميُع السباع، ويتخمصون من ىذا الحيوان

شرات المشاركة يظيُر الّراوي غيُر مشارٍك، تفصُمو مسافٌة عّما يسرد، كذلك بعض المؤ 
إنو خرج صّناع لقطع القصب من قرية عمى )) المفظية اّلتي يستعمُميا، ضمير الغائب
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ّنو (ٕٔ) ((...فرأوا شبال كالسنور فقتمو أحدىم نير جعفر، ، تفصمو عن تاريخ الحكاية، وا 
خارُج حكايٍة، ومرجُع ىذه الحكاية ىو سابق عمى حاضره، فيو الحدث الذي وقع 

ي، إما عمى مستوى الرؤية، يتبّنى الّراوي الرؤية مع )مساٍو واكتفى بنقمو إلى المتمق
 الشخصّية(. 

تكثيف األفعال الّسْردية يعد شكاًل من أشكال تحّكم الّراوي في القّصة المروية. إن 
الّراوي يستطيع أن يختصر من بنائو الّسْردي، فيحذف التفاصيل، والوصف، والحوار، 

يا، فيكون مساٍو لعمميا ومعرفتيا، وكأن الّراوي ويختفي وراء شخصياتو، أو يدخل ضمن
مشارك لمحدث، فما نراه ىو كالم الشخصّيات بصيغة الجمع)نا(، وما يظيُر ىو 

فما كاَن بأسرع من أن سمعنا زئيَر األسِد، فيربنا ولجأنا إلى بيت خارج األفعال ))
جاء عمى أثرنا فوجدنا األجمة فصعدنا الغرفة، وليا باٌب، فمّما رأى األسُد شبمو قتياًل 

مجتمعين في الغرفة، فجعل يثب نحو الغرفة حّتى يصعَد، فمم يقدْر فصعد أكمة ىناك، 
، (ٖٔ)((...وصاح صيحًة شديدًة، فأتى بضعة عشر سبعًا، فمّما جاءوا الغرفة فمم يقدروا

وىكذا يستمُر ىذا الّشكل من التكثيف إلى نياية القصة، فحوار الشخصّيات ىنا يذوُب 
 حت الحدث، كذلك الوصف.ت

أو الخبر الذي يرويو الرسول)ص( "الراىب والفتاة"، يتشابو مع ما سبقو في 
تكثيف األفعال الّسْردية، والتركيُز عمى الحدث، ويختمُف في الرؤية الّسْردية، فالّراوي 

كان راىٌب في بني إسرائيل اسمو يظيُر أكبُر من شخصّياتو، الرؤية من الخمف ))
ستجاب الدعوة، فأخذ الّشيطان جاريًة فخنقيا، وألقى في قموب أىميا أن برصيصا م

دواءىا عند الّراىب، فحمموىا إليو، فأبى أن يقبميا، فما زالوا بو حّتى قبميا، وكانت عنده 
. الزمن الحاضر في (ٗٔ)((...مقاربتيا ليعالجيا، فأتاه الشيطان فوسوس إليو وزين لو

اضي الذي يدلُّ عمى أن الّسارد يعرف القصة بكامميا، وىو ىذا الَمْحِكّي ىو الزمن الم
يتتّبُع الشخصّيات، وىي تتحّرُك من لحظة إلى أخرى، تجاه أفعاليا في مستقبٍل مجيول، 
وخبرُة الّراوي في ىذه التتّبع ال تخمو من تقنية ومتعة بوجو خاص في مشاىد تفكير 

لزواج من الجارّية، ومن َثّم قتميا ، وا(٘ٔ)الشخصّيات، وبيان العواطف واالحاسيس ليا
فقتميا ودفنيا، فأتى الشيطاُن أىَميا وأخبرىم، فأتاه أىميا وأرادوا قتمو، خوفًا من أىميا، ))
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فأتاه الشيطان، وقاَل لو أنا الذي أخذتيا، وأنا الذي ألقيُت في قموِب أىميا، فأطعني 
يصُل الّراوي إلى ىدفو . في ىذه الّمحظة (ٙٔ)((...تنجح وتنجو واسجد لي سجدتين

الّسردي، ىو الّتدرج في ارتكاب الخطيئة، ونحن نرى الشخصّيات أشبو بدمى ُيحّرُكيا 
الّراوي يمينًا وشمااًل، حسب تحقيق نياية القّصة وغرضيا، يقتصُر فييا الّراوي كثيرًا من 

تسمسل التفاصيل، ويحذُف المسافات الزمنّية لألحداث. إّن األحداَث ال تقع بيذا ال
السريع من غير حذف لمقصة. والمروي لو الذي ىو القارئ وغيره يدرُك بسيولٍة أن 
رادة قتل العابد، ومجيء الشيطان  ىناك مسافة زمنّية بين مجيء أىل الجارية وا 
ووسوستو. إاّل ان الّراوي ال يضعنا امام ىذه المسافة الزمنّية والتفاصيل األخرى، ىو 

 لين من غير فاصٍل بينيما.يخبُرنا فقط بفعمين متتا
أو قصة )العّراف(، اّلتي يروييا )صاعد بن محمود النياوندي(، ويستعمُل ضمير 

))أنو كان ببغداد عّراف من الطرقيين يخبُر بأشياء قّمما يخطئ فييا فجاءه الغائب 
. قال لو لدّي مسألة، فقال العّراف: تسألني عن محبوس، فقال لو: (ٚٔ)((...رجلٌ 

ا أن نسأل ىنا، كيف استطاع الّراوي  المفارق لمرويو، الذي يروي بضمير أصبت، ولن
الغائب، وتفصمو مسافة عّما يروي، أن العّراف ال يخطئ ويعرُف المستقبَل؟  إن الّراوي 
الخارج حكاية يستطيُع أن يخّيُط الّنص الّسْردي برؤيتو، وكّمما بعدت المسافة بينو وبين 

خصّياتو، وكالُميا، وتفكيُرىا، وىو ُيعيد التبئير في سرده الحكاية، يكون أكبُر من ش
 الغائب عنو.

 مجيول:-ٕ  
أّما النموذج الثاني، الّراوي المجيول الذي اعتمد عميو القزويني ىو أن يكون 

ُحِكي أن الّراوي غير متعّين باسِمِو، أو صفاِتو، والمثال الذي نستحضُره ىنا ىو: ))
ر بكسرى عمى قتال الحبشة، بعث إلييم كسرى في جند سيف بن ذي يزن لّما استنص

عظيم بّرًا وبحرًا، فخرج إلييم ممك الحبشة مسروق بن أبرىة في مائة ألف من الحبشة، 
وغيرىم من حمير وكيالن، فتصادف القوم، وكان بين عيني مسروق بن أبرىة ياقوتة 

فيٍل  حمراء معمقة من تاجو بعالق من الذىب، تضيء كالّنار، وىو عمى
 .(ٛٔ)((...عظيم
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فحمموا عمييم وكشفوا الحبشة فأخذتيم السيوف من كل جانب، وقتموا يقول: ))...
، ال يترُك الّراوي المجال لشخصّيات القصة، يسوُق الّسْرد (ٜٔ) ((...مسروق بن أبرىة

 بصوتو )األفعال ذات الضمائر الغائبة( وينتُج عن ذلك عدم تعّدد مستويات الّسْرد.  
-كاية الرؤيا، يستعمُل فييا الّراوي فعل)ُحِكي( المبني لممجيول، وىذا الفعلأو ح

رّبما يدلُّ عمى راٍو مفرد، أو يدلُّ عمى مجموعة رواة،  ويتسمسل في  -كما ذكرنا أعاله
))ُحِكي أن ربيعة بن نصر المخمي رأى رؤيا ىائمة، فبعث إلى  الّسْرد من غير مشاركةٍ 

ىا، فقاُلوا: ليبعث الممك إلى سطيح وشق فال يجد أعمم أىل مممكتو سأل عن تفسير 
منيما، فبعث إلييما فقدما، فقال الممك لسطيح: رأيُت رؤيا ىالتني فأخبرني بيا، فإّنك 
إن أصبتيا أصبت تأويميا، فقال سطيٌح: رأيَت جمجمًة خرجْت من ظممٍة، فوقعْت 

أخطأت منيا شيئًا فما  بأرٍض نعمة، فأكمت منيا كّل ذات جمجمة. فقال الممك: ما
تأويُميا؟ فقال: لييبطّن بأرضكم الحبش وليممكّن ما بين أبين وجرش، فقاَل الممك: يا 
سطيح إّن ىذا لغائٌظ، فأخبرني متى ىو كائٌن أفي زماني أم بعده؟ فقاَل: بل بعده بحين 

يا أكثر من ستين أو سبعين تمضين من السنين، ثم يقتمون بيا أجمعين، أو يخرجون من
ىاربين، فقال الممك: ومن الذي يممك قبميم؟ قال: ابن ذي يزن يخرُج عمييم من عدن 

ثم إنو اتفق استيالء الحبشة عمى اليمن ومموكيا إلى أن  وال يترُك منيم أحدًا باليمن...
جاء سيف بن ذي يزن إلى كسرى، واستنجده  فأمده بعساكره بّرًا وبحرًا، وقتموا الحبشة 

 يجعل الّراوي تبئير ،(ٕٓ)ذي يزن...((  وأخرجوىم من اليمن وممكيا سيف بنقتاًل ذريعًا، 
الحكاية يتم عن طريقو، ويجعُل شخصّية )سطيح( الكاىن أو العارف في األحالم يؤّول 
الحمم، ))فيو تعبير مؤول الرؤيا لعبارة الرؤيا، وكأّنو يذىُب بيا إلى الشطر اآلخر، أي 

؛ ولكي يجعل (ٕٔ)كأنو ينقُميا من عالم االفتراض واإلمكان إلى عالم الفعل والتحقيق((
بني سرده عمى منطق السؤال والجواب، أما شخصّية الممك)ربيعة بن الحكاية تستمُر ي

نصر المخمي( صاحب الرؤية اليائمة، ُيظيره الّراوي بشخصّية تطمب العون والمساعدة، 
 وقد تجسدت المساعدة لدى ىذا العارف.
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 ثانيًا: الرّاوي داخل الحكي:
)ويؤدي وظيفتو في ، )(ٕٕ) ُيسّميو جيرار جنيت ))راويًا مشاركًا في الحكاية((

 ، وينقسم ىذا النوع إلى قسمين:(ٖٕ) تشكيل المروي بوصفو جزءًا منو((
 مشارك:-ٔ

يكون الراوي في ىذه الحالة حاضرًا ))كشخصّية في الحكاية التي يروي أحداثيا، 
في الغالب، ومثالو عند القزويني يكون  (ٕٗ)ويمفظ ىذا الّسْرد باستعمال ضمير الُمتكّمم ((

ردًا أو مجموعًا، إما مجيواًل في الغالب، أو اسمًا معمومًا في بعض الحاالت، راويًا مف
وىو في كّل حالة يكون شخصّية من شخصّيات الحكاية اّلتي يروييا، أو بطاًل فييا، 

 يحّرك البناء، ويستعمل صيغة)األنا(.
 المفرد المجيول:-أ

ركبُت ىذا البحر ومثاُل المشارك المجيول الذي يعتمُد الرؤية من الخمف  ))... 
فألقتني الريح إلى بعض الجزائر، فوصمُت بيا إلى مدينة، أىُميا ناٌس قامتيم قدر ذراع، 
وأكثُرىم عوٌر، فاجتمع عمّي جمٌع منيم، وساقوني إلى ُممِكيم، فأمَر بحبسي، فجعموني 

فأمنوني... فمم نمبث أن اطمعت عمييم عصابة من الغرانيق، في شبو قفص فكسرُتو، 
وكان عور نفر من الغرانيق أعينيم، فأخذُت عصا وشددُت عمييا، فطارْت وذىبْت، 

،)ركبُت، فألقتني، فوصمُت، فاجتمع عمّي، فساقوني، فكسرُتو...( (ٕ٘)((...فأكرموني
قصتو بضمير الــ)أنا(. وىو  الّراوي ىنا ىو الذات والموضوع في الحكاية، الذي ))يروي

، وبطٌل في الحكاية، حيث تتكّسر المسافة الفاصمة بينو (ٕٙ)بيذا المعنى راٍو حاضر((
كراٍو من جية، وكشخصّية بطمة داخل الحكاية من جيٍة ثانية، ويّتحد الّراوي 
 بالشخصّية، وىو إذ يستخدُم تقنية الّراوي بضمير الـ أنا، ليتمّكن من الحضور والتدخل

، (ٕٛ)،))من خالل النفاذ المباشر لذىن الشخصيات(((ٕٚ)والتحميل بشكل يولد اإلقناع
المنطمق من أسموب الّسْرد الموضوعي العميم بكّل شيء، ))فتحدث لنا بوساطة)أناه( 
عبر منظوره ىو، وحّتى حين يعرض وجيات نظر آخرين مشاركين معو يعرضيا عبر 

داخمو، ويحمُميا إلى اآلخرين، ويعيد منظورىم وجية نظره ىو، فينقُل البؤرة من 
، حكي األفعال، عكس الّراوي الذي ينطمق من الّسْرد الذاتي ومعرفتو أقل (ٜٕ)بتقنية((
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من الشخصيات، فيو محدود العمم. وىذا أحد نماذج الرواية من الخمف حال كونو أكبر 
 من الشخصّية الحكائّية.

اليند، ووصولو إلى الجزيرة المحترقة في أو رجٌل يروي رحمتو في بحر الزنج في 
البحر، وفييا ال نجد ىيمنة الراوي العميم، فيو مرة يتكّمم بصوتو )األنا( وأخرى يسمح 

فرأيُت فييا خمقًا كثيرًا، وبقيُت بيا لمشخصّيات الكالم بصوِتيا، والتعبير عن معرفتيا: ))
س في بعض األياِم مجتمُعون ينظُرون زمانًا، واستأنسُت بيم، وتعممُت ُلغَتُيم، فإذا الّنا

إلى كوكب طمع من أفقيم، ثم شرُعوا في البكاء والعويل، وقاُلوا: إن ىذا الكوكب يطمع 
في كل ثالثين سنة مرة، فإذا وصل إلى سمت رؤوسنا يحرُق ما في ىذه الجزيرة، 

وأخُذوا معيم فتأّىُبوا لمنقل في المراكب، فمّما دنا الكوكب من سمت رؤوسيم ركُبوا فييا 
في ىذا المستوى من الّسرد  . (ٖٓ) ((...ما خف من القماش، فركبُت معيم فغبنا عنيا

نجد إمكانية أوسع لتوظيف الضمائر )األنا( المشاركة، و)ىو( الغائب المشارك أيضًا 
)مجتمعون، شرعوا، قالوا، ركبوا...(، يختفي الّراوي وراء ىذه األفعال،  (ٖٔ) في القّصة

رة أخرى)فركبُت(، وفي ىذه الحالة تمعب حاستا البصر )الرؤية البصرّية ثم يظير م
لألحداث والشخصّيات( والسمع )التقاط الحوارات المختمفة التي تتبادليا الشخصّيات( 
دورًا بارزًا، فالشخصّيات ىنا تعود لمماضي، وتستذكر ىذا الكوكب الذي يطمع كل 

 .(ٕٖ) قطثالثين سنة، وال تتقّيد بالزمن الحاضر ف
 المفرد المعموم:-ب

أو راٍو آخر معموم االسم )ديسم بن إبراىيم صاحب أذربيجان(  يتطابُق في 
الضمير النحوي، والصيغ البنائّية اّلتي يستعمميا مع الّراوي السابق المجيول، يروي لنا 
حادثة سقوط طفل من يد امرأة وسط نير الرأس بأذربيجان، وىي قصة ُتكّثف فييا 

لمراقبة والرؤية لألفعال اّلتي شاىدىا، وتغيب فييا ردود فعل الشخصّيات تماما أفعال ا
كنُت أجتاز عمى قنطرة الرأس بعسكري، فإذا صرُت في وسط القنطرة رأيُت امرأة ))

ومعيا طفل في قماطو، فصدمتيا دابة فرمتيا، فسقط الطفل من يدييا في النير، 
لقنطرة وسطح الماء، ثم غاص وطغى الماء فوصل إلى الماء بعد زمان لبعد ما بين ا

أوكار عمى أجراف النير،  (*)ٖٖيجري بو، وسمم من الحجارة اّلتي في النير، ولمعقبان
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فرآه عقاب فانقض عميو، فرفعو وخرج بو إلى الصحراء؛ فأمرُت جماعة بالركض في 
أثر العقاب؛ فإذا العقاب قد وقع عمى األرض، واشتغل بخرق القماط؛ فأدركو القوم، 
وصاحوا بو وركضوا نحوه؛ فطار وترك الطفل، فوجدوه سالمًا يبكي فرّدوه إلى 

  .(ٖٗ)((...أمو
إذا نظرنا إلى البنية الّسْردية لمّنص نجد أنيا تقوم أساسًا عمى تمثيل لغوي ألفعال 
قام بيا الّراوي، أو شاىدىا وأمر بيا، لكن ىذه األفعال تتجّسد عن طريق تمفظ قولي 
يعود لمراوي، ال الشخصّيات، فال نجد حضورًا لمشخصّيات، أو تسجيل انفعاليا، أو 

موقف األم وتأثرىا عمى ابنيا الذي رأتو في -يل المثالعمى سب-موقفيا مما يحدث 
النير كيف كان؟ لذلك يسجل عمى راوي القزويني ىنا أنو ُيغّيب شخصّياتو، ويطمسيا 
تماما. من جانب آخر أنو نجح في جعمنا متسمسمين معو؛ بسبب استعمال صيغة 

تة، ولو الّراوي استعمل المتكمم اّلتي تتكرر باألفعال في كّل مرة تجعمنا أمام حقيقة ثاب
   .(ٖ٘) ضمير الغائب ىنا؛ لجعمنا أقل اعتقادًا بما يروي

))حكى أبو حامد قال: ومثال كونو اسمًا متعّينًا، وشخصّية بطاًل داخل الحكاية، 
رأيُت مالحًا غاص في بحر الروم، فانكشف عن سنام جبل، وعميو نارنج أحمر كأنو 

طْت من بعض الّسفن، فقبضُت عمى واحدة منيا؛ قطف اآلن من شجرة، فظننُت أنيا سق
 فإذا ىي حيواٌن التصق بالحجر لم أقدر عمى قمعو، فرمُت قطعة بالسكين؛ فمم تعمل فيو

الّسكين، وليس لو عيٌن، وال رأس، وفمو في موضع العرجون، فكنُت ألف الثوب عميو، 
ديُد الحمرة، ال يغادر وأجره بقوتي، فيخرُج من فمو مائية كالمعاب، وىو ليٌن محبٌب، ش
فال يمكن أن  ،(ٖٙ)((من النارنج شيئًا، فإذا تركتو كان يفتح فاه، ويتحّرُك كأّنو يتنفُس 

يتحّرُك الحدُث في ىذا الّسْرد من غير وجود شخصّية ابي حامد، فإنو عنصر ميم في 
داخل  الَمْحِكّي ال يمكن فصمو عنو، وعالقتو بالحكاية المروية المشاركة، وىو يروي من

الحكاية بضمير المتكّمم الذي تجّسده صيغ األفعال: )رأيُت، فظننُت، فقبضُت، 
 فكنُت...(. 

أو راٍو صاحب )الرؤية مع( الذي تقُف مساىمتو أن ما يعرفو مساٍو لما تعرفو 
، وىو (ٖٚ)إحدى الشخصّيات، ))حيث ال يقول الّسارد إال ما تعرفو إحدى الشخصّيات((
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مير المتكمم، وكل ما يعرفو ىذا النوع من الرواة يعتمد فيو عمى راٍو معموم، يروي بض
احدى الشخصّيات من خالل تبئيرىا، وتركيا تحكي عن طريق االسترجاع، فيو غير 

بعث إلّي األمين فسرُت إليو، فإذا ىو جالٌس في عميم، يحكي إبراىيم بن الميدي ))
ذا سمماُن بن  منصور معو في القّبة، وبين يدي طارم خشُبيا عوٌد وصندٌل مزين ... وا 

األمين قدح من بمور مخروط، وكان شديد اإلعجاب بو، فقال: إنما بعثُت إليكما لما 
بمغني وصول طاىر بن الحسين إلى النيروان، وقد صنع في أمرنا من المكروه مّما 
صنع، فدعوتكما ألفرج ىمي بكما، فأقبمنا نحّدثو، فدعا بجاريٍة تسمى صعب، فتطيرنا 
بيا السميا،  فأمرىا أن تغني فغنت... فزجرىا وتطير من قوليا، وقال ليا: لعنك الّمو 
ما عرفت غير ىذا. فقالت: يا سيدي ما قصدت إلى ما نطقت إال أنك تحّبو فعاد إلى 

، (ٖٛ)((...حزنو، فأقبمنا نحّدثو إلى أن ضحك ثم أقبل وقال ليا ىاتي ما عندك فغنت
رية الغناء، مرة تمو األخرى، فيرد عمييا بالرفض مما وىكذا يطمب األمين من الجا

يسمعو، ومساىمة الّراوي ىنا تقف عمى تسجيل ما يراه ويسمعو، ونقل اقوال 
فقال ليا: قومي لعنك الّمو، فعثرت بالقدح الذي كان بين يديو الشخصّيات الحكائية، ))

مّما شاىدناه فكسرتو، وكانت ليمة مقمرة ونحن عمى شاطئ دجمة فقمنا متعجبين 
قائال يقول قضي االمر الذي فيو تستفتيان، وكان ذلك آخر  متفكرين في أمره، فسمعنا

-. وليذا فإن الّراوي ال يرى ما في داخل شخصية األمين (ٜٖ)((... االجتماع بو
بل يرى من خالليا، وىو يتمّبس وعي ىذه الشخصّية  -الشخصّية المبأرة في الحكاية

فقط، فيروي ما يعرفو في الحاضر عن طريق الشخصّية  بحيث يرى ما ىي تراه
. وىو سرد قائم بالدرجة األساس عمى َمْحِكّي األفعال، الذي يغيُب فيو (ٓٗ)المبأرة

 الوصف، ويكرس اىتمامو عمى العالقات القائمة بين الّشخوص، ومواقفيم وردود أفعاليم

ّية األمين والجارية، كذلك ، يّتضُح ىذا الّصراع بين الفعل ورّد الفعل، بين شخص(ٔٗ)
 الّسْرد الحدثي)األفعال( غالبا ما ينتيي إلى نياية تحدد مصير الشخصّيات وأفعاليا

 قائال يقول قضي االمر الذي فيو تستفتيان، وكان ذلك آخر االجتماع بو ))فسمعنا
 ، أي ان األمين قد توفي.(ٕٗ)((...
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 المتعدد:-ج
لمجيول والمعموم، ويستعمُل صيغة ضمير كذلك يوجد الّراوي المتعدد بصورتيو ا

وجدنا في وسط البحر جزيرًة مرتفعًة عن الماء، فييا الجمع)الناء(، ومثال المجيول: ))
نباٌت أخضٌر، فخرجنا إلييا، وحفرنا لمطبخ، إذ تحركْت الجزيرُة، فقاَل المالحون: ىمّموا 

، المشاركة السابقة (ٖٗ)((...كمإلى مكاِنكم فإنيا سمحفاة أصابيا حرارة النار؛ لئال تنزل ب
نفسيا في الحكي تظير أمامنا مرة أخرى، لكن األمر المختمف بين الخبر السابق وىذا 
الخبر ىو الضمير الّسْردي، إذ يتحّول الضمير ىنا إلى الجماعة)وجدنا، فخرجنا، 
، وحفرنا...(، واستعمال الّراوي الجماعة)الفالحون، الّتجار، المالحون، بعض الّناس

البحريون، أىل القرية، ُحكي، َحُكوا...( يعوُد إلى مصادر ىذه الحكايات اّلتي يروييا 
القزويني، وىي حكايات ارتبطت بالذاكرة التداولّية والشفاىّية بالدرجة األولى، يالحُظ 
أيضًا ىنا أن الّراوي ينصُب اىتمامو عمى حكاية األفعال، فالترتيب الزمني لمَمْحِكّي ىو 

جموعة أفعال متتالية، ورّبما ىذا أحد مظاىر الحكي الشفوي، الذي يغيُب فيو ترتيب م
الوصف، أو التفاصيل، يأخذ الّراوي عمى عاتقو سرد مجموعة أحداث لكّل قصة،  

 يحيُط بيا عممًا ومعرفًة مسبقًا.
أو الّراوي المعموم الذي ينتقل من ضمير )األنا( المفرد إلى ضمير )األنا 

طابُق مع المروي الّسابق تطابقًا كبيرًا، وال يوجد اختالف سوى أن األّول المجموع(، ويت
غير معروف، والثاني معروف باسِمو وصفاِتو، كذلك الوصف أكثر مّما سبقو، ومثاُلو 
عبادة ابن الصامت وآخرون الذين ذىُبوا إلى بالد الّروم، لرؤية أصحاب الكيف : 

فالَح لنا جبل أحمر قاُلوا: إّنو جبُل أصحاب  قال: فسرُت حّتى دخمُت بالَد الّروم))
الكيف ... فدخُموا ودخمنا معيم في ذلك الّسرب، وكان عميو باٌب من حديد، ففتحوه 
فانتيينا إلى بيت عظيم محفور في الجبل فيو ثالثة عشر رجاًل مضّجعين عمى ظيوِرىم 

فنا عن وجوىيم رجاًل كأنيم رقوٌد، عمى كّل واحٍد منيم جبة غبراء وكساء أغبر... فكش
بعد رجل، فإذا ىم من وضاءة الوجوه وصفاء األلوان كاألحياء... فسألناىم عن حاليم، 
فذكُروا أن قومًا يدخُمون عمييم في كّل عام يومًا، يجتمُع أىُل تمك النواحي عند باب ىذا 
الكيف، فيدخُل عمييم من ينفُض الّتراب عمى وجوىيم وجباىيم وأكسيتيم، ويقّمم 
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. الراوي ىنا يسرُد حكايَة ذاتو، وىو راو متجانس (ٗٗ)((...أظفارىم، ويقّص شواربيم
الحكي، ويقترُب كثيرًا من الّسرد في الّسيرة الذاتّية التي يييمن عمييا ضمير المتكمم، 
وُيعرض كل شيء من نقطة معّينة، وىذه النقطة ىي الراوي أكبر من جميع شخصّيات 

جال لشخصّيات أخرى عن طريق السؤال )فسألناىم عن المحكي، وحينما يفسح الم
حاليم، فذكُروا...(، فإن كالم الشخصّيات ال يمرُّ بدون مراقبة منو، او يمّر عن طريقو، 

 فيو الذي ُيبئر الحكاية.  
 غير مشارك:-ٕ

حينما يكون الّراوي داخمي غير مشارك ينقُل قصة غيره من الشخصّيات وليس لو 
عالقة مشاركة فييا، يقف عمى مسافة من الَمْحِكّي، يحتُل مستوى داخمي، ويخبر ىذا 
النوع من الرواة عند القزويني عن معمومات تخصُّ الشخصّية ال يعرفيا إاّل ىو، بوصفو 

ة الحكائية، يتبّنى الرؤية من الخمف، فيناك تطابق بين راويًا يعرُف أكثر من الشخصيّ 
الصوت المتمثل بالضمير الذي يستعمُمو الراوي، والرؤية اّلتي تنتُج لنا الَمْحِكّي، 
ويستعمُل صيغة َمْحِكّي األقوال ومثالو المحكي الذي ينقل لنا الصراع بين الغراب 

رأيُت غواصًا غاَص نو الغراب: ))والصّياد، وكّمما يحصل الصّياد عمى سمكة يأخذىا م
وطمع بسمكٍة، فغمبو الغراب، وأخذ الغراُب السمكَة منو، فغاص مرة أخرى وطمع بسمكة، 
وقربيا من الغراب، فأخذ الغراُب السمكَة واشتغل بيا، فوثب الغواُص وأخذ برجل 

، ال (٘ٗ).))الغراب، وغاص بو ووقف بو تحت الماء حّتى أغرق الغراب وخرج سالما
يحيُل الّراوي في ىذه الحالة مسافة زمنّية فارقو لما يرويو، فيو راٍو داخمي بكّل عالماتو 
وسماتو المغوية اّلتي يسمح بيا الّسْرد، غير أنو ال يشارُك في الحدث، وقد يجنُح إلى 

 شخصّياتو، فينقُل لنا عالَميا الداخمي وتفكيرىا وأفعاليا النفسّية.
اىا أبو حامد االندلسي، وىو راٍو أساسّي عند القزويني، أو الَمْحِكّيات اّلتي رو 

تكّرر ظيوره في الكتاب أكثر من مرٍة، ويحتلُّ المرتبَة األولى بين الّرواة حضورًا باسِمو 
الّصريح، مرة يكون مشاركًا، كما في المثال الّسابق، ومرة يكون داخمي غير مشارك، 

 (ٙٗ)ضمير الّسْردي)األنا( )رأيُت، شاىدُت،...(ينطمُق الّراوي في ىذه الَمْحِكّيات من ال
اّلتي تقف عند نقطة الرؤية فحسب، وينفصُل فييا الّراوي عن المشاركة؛ لينظَر إلى ما 
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رأى وشاىد بعين الراصد الذي يصّور أدق التفاصيل، األلوان، الّشكل، الحركة 
الَمْحِكّيات اّلتي  والسكون، الطول والعرض لألشياء، وال يكتفي بذلك بل ينتقل في بعض

يروييا إلى داخل الشخصّية أو الشيء الذي ُيريد أن يروي عنو، فيتكّمم عن حالتو 
))رأيُت سمكًة بقرب مدينة سبتة، وىي النفسّية، أو األثر الذي يترُكو عمى َمن رأى: 

نسُل الحوت المشوي الذي أكل موسى ويوشع نصفو، فأحيا الّمو النصف اآلخر، فاّتخذ 
في البحر عجبًا، وليا نسٌل في البحر إلى اآلن في ذلك الموضع، وىي سمكٌة  سبيَمو

طوُليا أكثُر من ذراٍع وعرُضيا شبٌر واحٌد، في أحد جنبييا شوٌك وعظٌم، وجمُدىا رقيٌق 
أحشاِئيا، ورأُسيا نصُف رأس، فَمن رآىا من ىذا الجانب استقذرىا،   ممتصٌق عمى

يا اآلخُر صحيٌح، والّناس يتبرُكون بيا، وييدوُنيا إلى ويحسُب أنيا مأكولة ميتة، ونصفُ 
، يخبُر (ٚٗ)المحتشمين، ويشوييا الييوُد ويقّددونيا وَيحمُمونيا إلى األماكِن البعيدِة.((

الّراوي عن معمومات سابقة مرتبطة بالحدث الذي يرويو، وىو حدٌث يعكس حضوره 
أكل موسى ويوشع نصفو الذي يظير في جممتو: )وىي نسل الحوت المشوي الذي 

فأحيا الّمو النصف اآلخر...( تبدو ىذه اإلضافة إحاطة عميقة حول ما يروي، فيو 
يعرف عن الّسمكة أكثر من الوصف الخارجي، وال يستطيُع أْن يعزل رؤيتو عّما رأى 
من أوصاف وحركة وشكل ليذا الحيوان، ))وىذا األسموب يوىم بالمشاركة، وىو أكثُر 

، كذلك (ٛٗ)ْردية قدرة عمى تحقيق ذلك... فالّراوي يرصُد ما يجري حولو((األساليب السّ 
يدرُك الحالة النفسّية لَمن رأى ىذه الّسمكة )استقذرىا(، أو يقوُل: )يكاُد القمُب ينشُق 

 منيا(، وىو تصويٌر لحالة من رأى وشاىد. 
، ووىب (ٜٗ) كةتنعكس ىذه البنية الّسْردّية في َمْحِكّيات كعب األحبار حول المالئ

ويفرُض عمينا البحث  (ٔ٘) ، او َمْحِكّيات أخرى يسردىا رواة مجيولين االسم(ٓ٘) بن منبو
العممي أال نجزم بشكل نيائي أن الراوي في ىذه المحكيات ىو من نوع متجانس الحكي 
وغير مشارك، المكتفي بالرصد والمراقبة والتسجيل، فرّبما يكون من النوع األول )خارج 

 ، ورّبما يكون من النوع الثاني داخل حكائي إاّل انو غير مشارك.حكائي(
إّن الّمغة اّلتي يستعمُميا الّراوي في محكّيات كعب األحبار ووىب بن منبو أو 
المحكيات األخرى تشير أن الّراوي كان يرى شخصّياتو، وىو داخل الزمكان ليذه 
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عرفُة لمرويو؛ ألن المسافة الشخصّيات من غير معرفة طريق الرؤية، او مصادُر الم
الزمكانية بين الّراوي والحكاية تبدو في بعض األحيان بعيدة إذا أخذنا المؤشرات المفظّية 
الخارجّية في تحديد المستوى الذي يحتّمو الراوي وىذا يجد تبريره إن ))تحديد الفئات 

المسافة الزمكانية ، ف(ٕ٘)يخضُع لعالقة الراوي بالمروي، وليس لمفواصل الزمنّية بينيما((
رّبما تتجّسد بالبعد بين الراوي والمروي، إاّل ان المروي ال يظير لنا ذلك، وما يوجد لدينا 
ال يشير الى أنو خارج الحكاية، عمى سبيل المثال ينقل الّراوي الكالم بين الرسول 

كيف استطاع  (ٖ٘)وجبريل )سألو رسول اهلل عن قدرتو، فقال: رفعت قرى قوم لوط...((
الّراوي ينقُل كالم جبريل ولم تكن ىناك واسطة بينو والمحكي، وال تدخل راو وسيط؟ 
وجبريل شخصّية غير مرئّية، وال تظير إاّل لمرسل، وكيف استطاع أن يسمع كالمو؟ 
فالرسول وحده يسمع كالم جبريل، رّبما يعد ىذا خماًل روائيًا عمى الّراوي الذي لم يتمكن 

الّسردّية المتماسكة، وتحديُد المستوى الذي يحتّمو، والرؤية التي ينظُر من  من صياغتو
 خالِليا. 

إن المآخذ عمى ىذا النوع من الرواة الذي يتنزل مستوى داخمي في الَمْحِكّيات، 
وتكون عالقتو غير المشاركة، إنو يتبّنى الرؤية من الخمف عند القزويني وعميو ال 

المشاركة الفعمية في الَمْحِكّي، أحد مظاىر  -كان أم غائباً حاضرًا -يسمح لممروي لو 
تجسيدىا السؤال أو التعميقات، وبعبارة أوسع ال يسمح بتشكيل العالم الحكائي الذي 
يخبُر عنو، أو تكوين تأويل لما ُيروى، إن المتمقي في ىذه الحالة يكون خاضعًا النساق 

واحدة وىي عين الّراوي فقط، ال يتعمق األمر الّراوي وقبمياتو، فما ينقُل ُيروى من عين 
بأن يكون المروي لو متحكمًا بآلية الّسْرد أم ال، فقد يكون المروي لو ذات سمطة أعمى 
من الّراوي لكن ال يممك قدرة التأثير فيما يسمع وُيروى لو، ونموذجو المفضل ىنا َمْحِكّي 

تُل مكانة أعمى من الّراوي كعب كعب األحبار أمام عائشة الّسابق،  فيي بالتأكيد تح
األحبار، لكن الّراوي ىو الذي رأى وسمع، وما يرويو يمّر عبر قناة واحدة فقط، ىي 
قناة تمثمو لمقصص اّلتي يروييا، وموقعو الذي ينظُر منو، والجيل الذي يعاني منو 

 المروي لو دليل واضح عمى ذلك. 
 ثالثًا: وظائف الراوي:
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يرار جنيت مجموعة وظائف يؤدييا الّراوي، وىي في خطاب الحكاية ذكر ج
وظائف ال تنفصل عن العمل الّسْردي، وأّول ىذه الوظائف اّلتي ذكرىا جنيت الوظيفة 

، ويالحُظ ىنا أن وظائف (ٗ٘) الّسْردية، والوظيفة التنظيمّية، والتواصمّية، واأليديولوجّية
لى اشتغال الَمْحِكّي، أي أنيا تشير إ-عمى سبيل المثال-الّسْرد، والتنظيم، والتواصل

تركز عمى الجانب البنائي والجمالي في الّنص، فيما تحيل الوظيفة التفسيرية 
. ومن بين ىذه (٘٘)عمى تأويل الّنص، أي مقاصد الّراوي أيديولوجيا-مثال-واأليديولوجية

الوظائف يضطمع  راوي القزويني بوظيفة تظير بشكل مميز في الكتاب، وىي الوظيفة 
لتواصمّية اّلتي تتمثل في المشاركة مع المرَسل إليو، وايصالو إلى درجة من صدق ما ا

يروي ال عالمًا خياليًا خاضع لعناصر سردّية متخّيمة،  لمتأثير فيو، وربما كان الّراوي 
يروي قصتو من الداخل في كثير من األحيان حّتى ُيبقي المتمقي مستقباًل ما يرويو، 

))ركبُت ىذا البحر فدارت بي الدوائر، حّتى حصمت في تواصل، متفاعاًل معو، عمى 
ىذه الجزيرة، فرأيُت فييا خمقًا كثيرًا، وبقيُت بيا زمانا واستأنسُت بيم وتعممُت لغتيم، فإذا 
الناس في بعض األيام مجتمعون ينظرون إلى كوكب طمع من أفقيم، ثم شرعوا في 

سمت رؤوسنا يحرُق ما في ىذه الجزيرة، البكاء والعويل وقالوا: ... فإذا وصل إلى 
فتأىبوا لمنقل في المراكب، فمّما دنا الكوكُب من سمت رؤوسيم ركُبوا فييا، وأخذوا معيم 
ما خفَّ من القماش، فركبُت مَعيم، فغبنا عنيا مّدة، فمّما عمُموا أن الكوكب زال عن 

شرُعوا في استئناف سمت رؤوسيم عادوا إلييا، فوجدوا جميع ما كان فييا رمادًا، ف
، تتمثل وظيفة الّراوي ىنا في اييام صدق ما ينقمو وان ما حصل قد وقع (ٙ٘)العمارة.((

بالفعل، وكان إحدى الشخصّيات المشاركة فيو))ىو بطل القصة وساردىا في اآلن 
، ورّبما يؤيد ذلك (ٚ٘)نفسو: إنو إنسان كباقي الناس، وكالمو يستحق ثقة مضاعفة((

بضمير المتكمم المفرد )التاء( الذي يعود إلى )األنا(، وىي خاصية اعتماده القص 
الّسْرد العجائبي سواء في ىذا الَمْحِكّي أم في الَمْحِكّيات األخرى الموجودة في 

، وقد تنبو تودوروف اثناء تحميمو الَمْحِكّي العجائبي ليذا األمر ))ففي (ٛ٘)الكتاب
بضمير الّشخص األّول "أنا" المتكّمم: وىذه  القصص العجائبي، عادة ما يتكّمم الّسارد
. إن التماىي الذي يحصُل عميو القارئ مع (ٜ٘)حقيقٌة تجريبيٌة يمكن مراجعتيا بسيولة((
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الشخصّية إثر استعمال ضمير المتكمم أثر بنيوي ))فضمير الشخص األّول)الّراوي( ىو 
مير الشخص األول الذي يسمُح، بتوّسع، بتماىي القارئ مع الشخصّية، طالما أن ض

"أنا" كما ىو معروف، ينتمي إلى الجميع. فوق ذلك، وبغية تيسير التماىي، يكون 
الّسارد "إنسانًا متوسطًا" يمكن لكّل قارئ )أو بالتقريب( أن يتعرف فيو عمى نفسو. ومن 

، بيذه الوظيفة (ٓٙ) ثم يحصُل الدخول، بالّصورة األكثر مباشرة، إلى الكون العجائبي((
 ة يتغمُب الّراوي عمى الشك، ويحقق الصدق.     الميم

إلى جانب ذلك يقوم الّراوي بوظيفة التنظيم لمحكايات، وأحد مظاىر ىذا التنظيم 
تعكسو تقنية الحذف في األحداث، أو اختيار بعض األحداث، والتركيز عمييا، وقطع 

صار في بعضيا، أحداث أخرى، أو تطويل الّسْرد في بعض المستويات الّسْردّية واالخت
ففي احدى الحكايات ندخل في الّسْرد من قول الّراوي المشارك بضمير األنا: 

، لكن ما (ٔٙ)))فتالطمْت بنا األمواُج حّتى جعمنا في دردور بحر فارس المشيور...((
قبل ىذه الوحدة الّسْردية ىناك سرد يظير بشكل ما يعود لمقزويني، وىو يدخمو مع 

و بضمير الغائب: ))حدثني رجٌل من أصفيان انو ركبتو ديون... الّسْرد الالحق ويروي
ففارق أصفيان ودارت بو الدوائر حّتى ركب البحر مع بعض التجار، قال: فتالطمت 

، وما بين ىذه البداية الّسْردية اّلتي ىي من تنظيم وتنسيق (ٕٙ)بنا األمواج...((
ة غير مشارك عمى مستوى القزويني، وىو يروي بضمير الغائب؛ ألّنو خارج الحكاي

األحداث، وبين جممة )تالطمت بنا األمواج( اّلتي ىي بداية الّراوي المشارك بضمير 
األنا، المنتمي لمحكاية، ندرك ذىنيًا ىناك أحداث أخرى لم يذكرىا القزويني، أو إّنو 

ي،  حذفيا اختصارًا، أو إّنو قام بتمخيص مجموعة أحداث بداع التنسيق والتنظيم الّسْرد
نما  وىذه الخاصية تمثل سمة بارزة في الكتاب، القزويني ال يترك الرواة يتكممون فقط، وا 

، (ٖٙ)يحكي ما يخدم غرضو ومنظوره في التأليف. فيو ))الفاعل في كّل عممية بناء((
واألفكار اّلتي يجري اثباتيا تدمج في وحدة وعي المؤلف، ىذا الوعي الذي يجمع 

))لو القدرة عمى التدخل في قصة ماضيو ُمزودًا بمعارف ، إذ (ٗٙ)ويصور ويروي
، وقد يرى القزويني أن يروي بعض الَمْحِكّيات (٘ٙ)اكتسبيا بعد فترة الحياة اّلتي يروي((
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في الكتاب بضمير األنا، وىو بعيد عنيا، وال مشارك فييا، بداع ىذا التنظيم أيضًا، 
 ذكره جنيت أبرز ىذه األشياء. بالنياية كّل شيء يخضُع لممؤلف، والتنظيم الذي

تأتي الوظيفة التوثيقّية في المرتبة الثالثة ظيورًا في الكتاب، ))وىي الوظيفة اّلتي 
يكشف بيا السارد عن مصدر معموماتو التاريخية. وذلك بإرجاع ونسبة كالمو إلى 

، (ٙٙ) مصدر تاريخي موثوق، بغية تحقيق اييام المسرود إليو بواقعية المسرود احيانًا((
رأيت رجال من وربما يقوم بيذه الوظيفة المؤلف الحقيقي، مثالو الخبر السابق الذكر، ))

...((، الذي ُيدمج فيو كالم القزويني مباشرة وكأنو جزء من الَمْحِكّي، أىل رومية قال
وذكر أرسطاطاليس في كتاب الحيوان أن لتوثيق معموماتو ولإلييام بصدق المروي: ))

، ويتكّرُر ذلك بشكل الفت لالنتباه (ٚٙ)((تقاتل ىناك رجاال قامتيم قدر ذراعالغرانيق ... 
في قصص الكتاب، يتجّسُد بصور مختمفة، كأن يذكر اسم شخصّية تاريخّية ليا وجود 
مرجعي معروف، أو عنوان كتاب ما، أو إضافة تعميقات قبل وبعد المروي))رابطًا إياه 

ويكثر ىذا التوظيف مع المرويات ذات  (ٛٙ)متمقي((بمصادر تاريخّية، زيادة في إييام ال
، او ))ومن (ٜٙ)البعد العجائبي، كان يقول))ىذا الحديث قرأتو في كتب عديدة...((

، او (ٓٚ)عجيب حكاياتيا ما ذكره أبو جعفر بن عبد اهلل الضبي من ثقات البصرة...((
 .(ٔٚ)))ومن الحكايات العجيبة((

 خاتمة البحث:
 ننتيي مّما سبق إلى

ـ ىيمنة الّراوي بضمير الغائب)ىو( عمى المحكّيات في الكتاب، ويتعمق ىذا ٔ
األسموب بالرؤية الكّمّية لمراوي، والعمم المطمق لما يروي، فيو أعمم بالشخصّيات 
وأحواليا ومصيرىا، ومن ثّمة يتحكم بالسرد، ويعرض منو ما يناسب توجيو، ومعرفتو 

 فقط.
من النوع المجيول االسم والصفات واأللقاب، ـ أغمب الّرواة في الكتاب ىم ٕ

وبالتالي ال ال توجد ىوية ليم واضحة ومعروفة، وكذلك كثرة المحكيات التي تعتمد 
صيغ األخبار بالمجيول )ُحكي، ُروي، ُزعم(، أما المرويات التي ظير فييا الّراوي 

يق الذي يسعى باسمو الصريح، فيي المرويات العجائبّية، وىذا يحمل داللة عمى التوث
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إليو المحكي العجائبي، أو إيصال المتمقي إلى درجة من اليقين المطمق في المروي، 
 فمذلك ُيظير اسمو، أو يروي بضمير المتكمم)األنا(، وكّل ذلك ينصب في صالح السرد.

ـ ُيجّسد الّسرد عند المؤلف ىدفًا كمّيًا، ىو القدرة المطمق لموجود وما فيو من ٖ
نات، وليذا فإّن الّراوي عنده ال يروي إاّل ما ينسجُم مع ىذه الرؤية الكمّية مخموقات وحيوا

 المسبقة .
ـ يقوُم الّراوي بوظيفة الّسرد والتوثيق بالدرجة األولى، فيو يحرص عمى الربط ٗ

المناسب والمتسق في أجزاء الّنص، وفي الغالب يظير عيبًا في ىذا االمر؛ ألنو يتدخل 
بشكٍل صحيٍح ودقيق، وفي الحقيقة الّراوي في الكتاب لم يكن ذلك من غير إخفاء نفسو 

الّراوي الخبير في إدارة السرد وتناسقو، نتيجة لغرضو الذي ُيريد أن يصل إلييا، فييمل 
 الجانب التنظيمي في سبيل الغرض األيديولوجي.  

  
 هوامش البحث:

                                                           
. وينظر: معجم النقد ٖٗٔقاموس الّسْرديات، جيرالد برنس، تر: السيد امام:  ()1

 .ٜٕ٘االدبي، تر: كامل عويد العامري: 
 . ٜ٘ٔمعجم الّسْرديات، محمد القاضي واخرون: ()2
 . ٓٔموسوعة الّسْرد العربي، عبد اهلل إبراىيم:  ()3
 .٘ٛتحميل الّنص الّسْردي، محمد بوعزة:  ()4

 .ٕٓٛمعجم الّسْرديات، محمد القاضي واخرون:   ()5
 .ٜٙٔينظر: معجم الّسْرديات، محمد القاضي واخرون:  () 6

 .ٛ/ٔينظر: موسوعة الّسْرد العربي:  ()7
 .ٖٚٔعجائب المخموقات والحيوانات وغرائب الموجودات:  ()8
. نصوص ٕٛ٘ينظر: عجائب المخموقات والحيوانات وغرائب الموجودات:  ()9
 ،ٚٔٔ، ٙٔٔ، ٕٙ، ٜ٘، ٛ٘، ٖ٘ٛ، ٖٚٔ، ٜٕٛ،ٖٜٕ، ٕٜٕى:أخر 
 .ٜٜٔالتخييل وبناء األنساق الداللّية، سعيد جبار:  ()10
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 .ٖٚٔينظر: عجائب المخموقات والحيوانات وغرائب الموجودات:  ()11
 .ٖٚٔالمصدر نفسو:  ()12
 .ٖٚٔالمصدر السابق:  ()13
 .ٖٜٕالمصدر السابق:  ()14
 .ٖٚٔودج، تر: ماىر البطوطى: الفن الروائي، ديفيد ل ()15
 .ٖٜٕعجائب المخموقات والحيوانات وغرائب الموجودات:  ()16
 .ٕٛ٘المصدر نفسو:  ()17

 .ٕٚ٘المصدر السابق:  ()18
 .ٕٚ٘المصدر السابق:  ()19
 ٕٙ٘المصدر السابق:  ()20
 .ٜٛالكنز والتأويل قراءة في الحكاية العربية، سعيد الغانمي:  ()21
 .ٜٙٔمعجم الّسْرديات، محمد القاضي واخرون:  ()22
 .ٛموسوعة الّسْرد العربي:  ()23
 .ٕٓٔمدخل الى نظرية القصة )تحمياًل وتطبيقًا(، سميرالمرزوقي وجميل شاكر:  ()24
 .ٙٔٔعجائب المخموقات والحيوانات وغرائب الموجودات:  ()25
 .ٜٓالعيد:  تقنيات الّسْرد الروائي في ضوء المنيج البنيوي، يمنى ()26
 .ٜٗتقنيات الّسْرد الروائي في ضوء المنيج البنيوي:  ()27
 .ٕٙنظرية الّسْرد ما بعد الحداثية، مارك كوري، تر: السيد إمام:  ()28
(، أطروحة ٖٗٛالبنية الّسْردية في )نشوار المحاضرة واخبار المذاكرة( لمتنوخي ) ()29

 .ٕٕدكتوراه، والء فخري قدوري: 
 .ٙٔٔوقات والحيوانات وغرائب الموجودات: عجائب المخم ()30
 .ٖٛٔينظر: الصوت اآلخر )الجوىر الحواري لمخطاب األدبي(، فاضل ثامر:  ()31

 .ٜٛينظر: الصوت اآلخر )الجوىر الحواري لمخطاب األدبي(:  ()32
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األُنثى، وىو الِعتاِق مؤنثٌة؛ َوِقيَل: الُعقاُب َيَقع َعَمى الذََّكِر و  ِمَن  َطاِئٌر  الُعقاُب:  (*)33

طائر من كواسر الطير قوي المخالب، َواْلَجْمُع: َأْعُقٌب وَأْعِقبٌة. وِعْقباٌن وَعقابيُن: جمُع 
 .ٕٔٙ/ٔاْلَجْمِع. ينظر: لسان العرب مادة )عقب(: 

 .ٚ٘ٔعجائب المخموقات والحيوانات وغرائب الموجودات:  ()34
 .٘ٙر: فريد أنطونيوس: ينظر: بحوث في الرواية الجديدة، ميشال بوتور، ت ()35
، ٕٓٔ، امثمو أخرى: ٕٓٔعجائب المخموقات والحيوانات وغرائب الموجودات:  ()36

ٖٔٓ ، 
نظرية الّسْرد، من وجية النظر إلى التبئير، مجموعة مؤلفين، تر: ناجي مصطفى:  ()37
ٜ٘. 
 .ٕٛ٘-ٕٚ٘عجائب المخموقات والحيوانات وغرائب الموجودات:  ()38
 .ٕٛ٘-ٕٚ٘المصدر نفسو:  ()39
 .ٕٗ-ٔٗينظر: معجم مصطمحات نقد الرواية، لطيف زيتوني،  ()40

 .ٜٕٕ(: ٓٛأطياف البنية الّسْردية، حميد لحمداني، مجمة عالمات في النقد، ع ) ()41
 .ٕٛ٘-ٕٚ٘عجائب المخموقات والحيوانات وغرائب الموجودات:  ()42
 .ٜٕٔالمصدر نفسو:  ()43
 .٘ٗٔالمصدر السابق:  ()44
 .ٖٗ٘المصدر السابق:  ()45
 . ٚٔ، ٚٗٔ. أمثمة أخرى: ٕٗٔ-ٕٔٔينظر: المصدر السابق:  ()46
 .ٕٔٔالمصدر السابق:  ()47
 .ٕٙٓالّسْرد واالعتراف واليوية، عبد اهلل إبراىيم:  ()48
. في ٖٖٕ، ٜ٘-ٚ٘عجائب المخموقات والحيوانات وغرائب الموجودات:  ()49

الئكة(، وىي َمْحِكّيات متنوعة في الموضوعات ينصبُّ )َمْحِكّيات كعب األحبار عن الم
فييا اىتمام الّراوي عمى األفعال اّلتي يقوُم بيا المالئكة، والوصف لشكميم الخارجي، 
يظير فييا راٍو داخمي ال نعرُف غيَره من الّرواة، يروي بضمير الغائب)ىو(، وىذا 
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رؤيتو، وتصويره، ومثالو  الضمير يوحي دائما أن الّراوي أكبر من الشخصّيات في
)َمْحِكّي جبريل(: ))إن جبريل ... لو ستة أجنحة، في كّل واحد مائة جناح، ولو وراء 
ذلك جناحان ال ينشرىما إال عند ىالك القرى ... سألو رسول الّمو )ص( عن قوتو، 
فقاَل: رفعُت قرى قوم لوط بجناحي، وصعدُت بيا، حّتى سمع أىل الّسماء صياح 

 ثم قمبتيا((. ديكتيم، 
 ، ٜٕٛ، ٜ٘-ٛ٘عجائب المخموقات والحيوانات وغرائب الموجودات:  ()50
 ،ٖ٘ٔ، ٕٕ٘، ٗٛٔ، ٜ٘ٔالمصدر نفسو:  ()51
 .ٕ٘ٓ/ ٔموسوعة الّسْرد العربي، عبد اهلل إبراىيم: ()52
 .ٚ٘عجائب المخموقات والحيوانات وغرائب الموجودات:  ()53
جنيت، تر: محمد معتصم واخرون، خطاب الحكاية بحث في المنيج، جيرار  ()54

ٕٙٗ-ٕٙ٘. 
 .ٕ٘شعرّية الرواية، فانسون جوف، ترجمة: لحَسن أحمامة:  ()55
 .ٙٔٔعجائب المخموقات والحيوانات وغرائب الموجودات:  ()56

 .ٕٔٔمدخل إلى االدب العجائبي، تزفتان تودوروف، تر: الصديق بوعالم: ()57
، ٖٔٔ، ٜٕٔ، ٖٕٔ-ٖٔٔعجائب المخموقات والحيوانات وغرائب الموجودات:  ()58

ٔٗٗ ،ٔٗ٘ ،ٜٔٙ ،ٖٓٓ ،ٖٛٙ . 
 .ٓٔٔمدخل إلى االدب العجائبي: ()59

 .ٕٔٔ-ٔٔٔمدخل إلى االدب العجائبي: ()60
 .ٖٔٔعجائب المخموقات والحيوانات وغرائب الموجودات:  ()61
 .ٖٔٔالمصدر نفسو:  ()62
 .ٜٔٔلتحميل السيميائي لمنصوص، رشيد بن مالك: قاموس مصطمحات ا ()63
 .ٙٔٔميخائيل باختين شعرية دوستويفسيكي، تر: جميل نصيف التكريتي:  ()64

لغة القصة، مدخل إلى الّسْرديات التمفظية، رينيو ريفارا، تر: محمد نجيب العمامي:  ()65
ٔٛ-ٜٔ. 
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 .ٕٛٔالخفاجي: المصطمح الّسْردي في النقد العربي الحديث ، أحمد رحيم  ()66
 .ٙٔٔعجائب المخموقات والحيوانات وغرائب الموجودات:  ()67
 .ٕ٘ٙ/ٔموسوعة الّسْرد العربي،  ()68
 .٘ٙٔعجائب المخموقات والحيوانات وغرائب الموجودات:  ()69
 . ٗٛٔ، ٓٔٔ،ٕٓٔ،ٜٙٔ، ٘ٓٔ،ٚٓٔ. أمثمة أخرى:ٕٕٔالمصدر نفسو:  ()70
 .ٕٙٛلموجودات: عجائب المخموقات والحيوانات وغرائب ا ()71
 

 مصادر البحث:
-أطياف البنية السردية وأبعادىا، حميد لحمداني، مجمة عالمات في النقد .ٔ

 م. ٕٗٔٓ-(، أغسطسٓٛالسعودية، ع)
، ٖبحوث في الرواية الجديدة، ميشال بوتور، ترجمة: فريد أنطونيوس، ط .ٕ

 م.ٜٙٛٔلبنان، -منشورات عويدات، بيروت
(، ٖٗٛالمحاضرة واخبار المذاكرة( لمتنوخي ) البنية السردية في )نشوار .ٖ

قسم المغة العربية، والء فخري قدوري -أطروحة دكتوراه مقّدمة الى جامعة ديالى
 م.ٕٗٔٓالدليمي، 

-، دار األمانٔتحميل النص السردي، محمد بوعزة )تقنيات ومفاىيم(، ط .ٗ
 م.ٕٓٔٓالجزائر، -الرباط، منشورات االختالف

، رؤية ٔالداللية )نحو مقاربة تداولية(، سعيد جبار، ط التخييل وبناء األنساق .٘
 م.ٖٕٔٓمصر، -لمنشر والتوزيع، القاىرة

، دار ٕتقنيات السرد الروائي في ضوء المنيج البنيوي، يمعنى العيد، ط .ٙ
 م.ٜٜٜٔلبنان، -الفارابي، بيروت

خطاب الحكاية بحث في المنيج، جيرار جنيت، ترجمة: محمد معتصم  .ٚ
الييئة العامة لممطابع االميرية، مصر، -جمس األعمى لمثقافة، المٕواخرون، ط

 م.ٜٜٚٔ
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، المؤسسة العربية لمدراسات ٔالسرد واالعتراف واليوية، عبد اهلل إبراىيم، ط .ٛ
 م.ٕٔٔٓلبنان، -والنشر، بيروت

، دار التكوين ٔشعرّية الرواية، فانسون جوف، ترجمة: لحَسن أحمامة، ط .ٜ
 م. ٕٕٔٓسوريا، -قلمتأليف والترجمة والنشر، دمش

، ٔشعرية دوستويفسيكي، ميخائيل باختين، ترجمة: جميل نصيف التكريتي، ط .ٓٔ
بغداد، -الدار البيضاء، ودار الشؤون الثقافية العامة-دار توبقال لمنشر

 م.ٜٙٛٔ
، دار ٔالصوت اآلخر )الجوىر الحواري لمخطاب األدبي(، فاضل ثامر، ط .ٔٔ

 م.ٕٜٜٔق، العرا-الشؤون الثقافّية العامة، بغداد
عجائب المخموقات والحيوانات وغرائب الموجودات، زكريا بن محمد  .ٕٔ

لبنان، -، مؤسسة األعممي لممطبوعات، بيروتٔىـ(، طٕٛٙالقزويني)
 م.ٕٓٓٓ

، المشروع القومي ٔالفن الروائي، ديفيد لودج، ترجمة: ماىر البطوطى، ط .ٖٔ
 م.ٕٕٓٓمصر، -المجمس األعمى لمثقافة، القاىر-لمترجمة

، ميرت لمنشر ٔالسرديات، جيرالد برنس، ترجمة: السيد إمام، ط قاموس .ٗٔ
 م. ٖٕٓٓمصر، -والمعمومات، القاىرة

ط(، -قاموس مصطمحات التحميل السيميائي لمنصوص، رشيد بن مالك، )ب .٘ٔ
 م.ٕٓٓٓالجزائر، -دار الحكمة

، منشورات ٔالكنز والتأويل )قراءة في الحكاية العربي(، سعيد الغانمي، ط .ٙٔ
 م.ٕٓٔٓالجزائر،  االختالف،

، دار ٖىـ(، طٔٔٚلسان العرب، محمد بن مكرم ابن منظور األنصاري )ت  .ٚٔ
 ىـ. ٗٔٗٔلبنان، -صادر، بيروت

لغة القصة )مدخل الى السرديات التمفظية(، رينيو ريفارا، ترجمة: محمد نجيب  .ٛٔ
 م.ٕ٘ٔٓالسعودية، -ط(، جامعة القصيم-العمامي، )ب
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، ٔتودوروف، ترجمة: الصديق بوعالم، ط مدخل الى االدب العجائبي، تزفتان .ٜٔ
 م.ٖٜٜٔالرباط، -دار الكالم

-مدخل الى نظرية القصة )تحمياًل وتطبيقًا(، سميرالمرزوقي وجميل شاكر، )ب .ٕٓ
 م.ٜٙٛٔالعراق، -ط(، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد

، ٔالمصطمح السردي في النقد االدبي العربي الحديث، احمد رحيم الخفاجي، ط .ٕٔ
 م. ٕٕٔٓعمان، -صفاء لمنشر والتوزيع دار

-، دار محمد عمي لمنشرٔمعجم السرديات، محمد القاضي واخرون، ط .ٕٕ
 م. ٕٓٔٓتونس،

، دار المأمون ٔمعجم النقد االدبي، ترجمة وتحرير: كامل عويد العامري، ط .ٖٕ
 م.ٖٕٔٓالعراق، -لمترجمة والنشر، بغداد

تبة لبنان ناشرون، ، مكٔمعجم مصطمحات نقد الرواية، لطيف زيتوني، ط .ٕٗ
 م.ٕٕٓٓلبنان، -بيروت

موسوعة السرد العربي، عبد اهلل إبراىيم، )بال طبعة(، المؤسسة العربية  .ٕ٘
 م.ٕٛٓٓلبنان، -لمدراسات والنشر، بيروت

، دار ٕنظرية السرد ما بعد الحداثية، مارك كوري، ترجمة: السيد إمام، ط .ٕٙ
 م.ٕٕٓٓالعراق، -شيريار، البصرة

نظرية السرد من وجية النظر الى التبئير، مجموعة مؤلفين، ترجمة: ناجي  .ٕٚ
 م.ٜٜٛٔ، دار الحوار األكاديمي والجامعي، ٔمصطفى، ط

نظرية المنيج الشكمي، نصوص الشكالنيين الروس، ترجمة: إبراىيم الخطيب،  .ٕٛ
-، الشركة المغربية لمناشرين المتحدين، ومؤسسة األبحاث العربية، بيروتٔط

 م.ٕٜٛٔ، لبنان
 


