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التراث العربي لم يكـن تراثـا شـعريا فقـط ،ولكنـه       نأالحكاية المثلية  أثبتت            
 األسـاطير رتباطـا وثيقـا بالقصـص الشـعبية و     إتراثا نثريا وسرديا مرتبطا  أيضاكان 

المؤلفـات التـي تحـوي مجموعـة مـن       أشـهر القديمة ،ويعتبر كتاب كليلة و دمنة من 
مـن الحيوانـات    بطالهـا أمتتابعة يكـون   حداثأالحكايات والتي ترتكز على  أوالقصص 

فـي حكايـات    األوليعتبـر الـراوي    ومن حكماء الهند المعـروفين   اببيدكما يعد مؤلفه 
  .الكتاب 

متـاع و  ن مادتـه ال تنحصـر  فـي اإل   حكايات هـذا الكتـاب أل  وقد اخترت             
نما تتسع لتشمل قصصـا غنيـة بالتجـارب والعبـر و التـي صـيغت       إالتسلية فحسب،و

ن ديمومـة تلقيـه عبـر العصـور و عالميتـه      أخالقية كمـا  ألتستجيب لحاجات جمالية و 
عليـه فقـد   و الهنـدي و أنساني ولـيس العربـي   ن يصبح جزءا من التراث اإلأمكنته من 

جـدير بالدراسـة    "البنية السردية في حكايـات كليلـة ودمنـة   "ن موضوع أيت أر
نسـانية  إالتـي تختـزل ثقافـة    نظرا للتكامل الحاصل بين نصوصـه و مادتـه الحكائيـة    

  .شاملة
ما الهدف من دراسة حكايات كليلة ودمنـة مـن خـالل وظيفتهـا السـردية      أ            

 اإلنسـاني جاءت على لسان الحيـوان بـديال عـن تمثيلهـا      أنها إلى اإلشارة إلى،فترمي 
  .تجنبا لقمع الحاكم و بطشه

؟ وهـل وظيفتـه جـاءت    فكيف بني السـرد فـي حكايـات كليلـة ودمنـة                   
ومـا هـي المؤشـرات     موازية تتناسب مع المقصـدية التـي ترومهـا كليلـة ودمنـة ؟     
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مـن وضـع الحكايـات علـى      ؟ وما الغـرض الخاصة التي تميزها عن باقي النصوص 
  .لسنة البهائم ؟وكيف ساهم كل من السرد والحوار في عملية التلقي ؟أ
  

نظـري و الثـاني    أولفصـل  : مـدخل و فصـلين    إلـى وقد قسمت الرسالة             
  .تطبيقي 

فتناولـت فيـه    " قراءة في المـتن والسـيرة  المقفع  البنكليلة ودمنة "المدخل والمعنون 
كتـاب كليلـة   جانـب تقـديم مدونـة الرسـالة وهـي       إلىهم مؤلفاته أالمقفع وحياة ابن 

  .العربية  إلىالفارسية ومنها  إلىو قصة ترجمته من الهندية  ودمنة
النظريـة   األدواتوهو فصل نظـري فخـص لتحديـد المصـطلحات و      األولالفصل  أما

  .المساعدة في دراسات البنية السردية في حكايات الكتاب 
وفي الفصل الثاني والمخصص للتطبيق فدرست البنية السـردية لنمـاذج مـن الحكايـات     

السـائح  -و الشـغبر  األسـوار اللبـؤة و  –الحمامـة والثعلـب و مالـك الحـزين     :وهي 
  .الجرذ والسنور–الحمامة المطوقة –القرد و الغيلم -الناسك وابن عرس-والصائغ

 باإلضـافة المـنهج الوصـفي التحليلـي    واعتمدت في دراستي لحكايات كليلة ودمنة على 
مـن   األدبـي المنهج البنيوي الذي يتنـاول الـنص   و  كالمنهج التاريخي أخرىمناهج  إلى

  .النظرية السردية الحديثة أسسالجانب البنائي مع اعتماد 
قلـة   أولهـا هذا وقد اعتـرض طريـق البحـث صـعوبات ومعوقـات كثيـرة                

 أو–حـول المؤلـف   الدراسات حول سيرة ابـن المقفـع و كـذلك اخـتالف المـؤرخين      
  .الحقيقي لكتاب كليلة ودمنة ،وتعدد نسخه و اختالفها-المؤلفين

الفاضـل لـراوي    أسـتاذي  إلـى بالشـكر   أتقـدم  أن إالال يسـعني   األخيروفي          
لـى كـل   إالـدين الكـريمين ،و  لى الوإليدا وكان مشروعا و نأطر هذا العمل منذ أوالذي 

 .دلني على خير أومن علمني حرفا 
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  كليلة و دمنة البن المقفع قراءة في السيرة و المتن 
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  :حياة ابن المقفع /أوال
 :نشأته/1

ـ 106(ولد عبد اهللا بن المبارك عـام                 فارسـيين   أبـوين مـن  )1()م724-ـه
الفارسية والتـي اشـتهرت بـالورد الجـوري الـذي      " جـور "،في قرية تسمى  بخوزستان

الحاليـة   فيروزأبـاد وموضـعها  )2( وأعمرهـا المـدن   أجمـل وهي مدينة من  إليهاينسب 
الـذي كـان    )4("داذويـه "وترعرع على ديـن والـده    أفنش) 3("روزيه"قد سماه  أبوه،وكان 

الحجـاج  البصـرة واله   إلـى فلمـا جـاء    ،فارس أشرافكان من  أباه أنمجوسيا ،ويبدو 
خـراج فـارس ،فمـد     -عندما كان واليا على العراق وبـالد فـارس  – بن يوسف الثقفي

وبـرى   )5(يده و احتجن من مال السلطان ،فضربه ضـربا مبرحـا حتـى تقفعـت يـداه      
كـان يشـتغل    ألنـه –بصيغة اسم الفاعـل  –بكسر الفاء ) المقفع(اسمه  أنبعض الدارسين 

سـلم و سـمي بعبـد اهللا ،فحـرص المقفـع علـى       أ أنبعد  ابن محمدبعمل القفاع و كني 
ن المـوالي كـانوا مضـطهدين    أل األمـويين تنشئة للتقرب من الخلفـاء   أحسنتنشئة ابنه 

                                                             
المكتبة ،رضا تجدد:ت:المعروف بالوراق إسحاقيعقوب  أبيالفرج محمد  أبيالفهرست البن النديم - 1

132ص  ،22/01/2013الورقية للكتب المصورة    
86-31ص،3ط.م1969- ه1388بيروت  األمانةعلي ،دار  محمد كرد،مراء البيانأ- 2  
كلمة فارسية مركبة من روز بمعنى النهار واليوم ،و يه بمعنى الحسن:روزيه- 3  
كلمة فارسية مركبة من داذ بمعنى العيل و ويه عالمة للتصغير في الفارسية :داذويه-  4  

 1972احسان عباس ،وزارة الثقافة ،بيروت.د:ت:البن خلكان  ،الزمان أيتام أبناءو  األعيانوفيات - 5
132ص،1طلبنان،   
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متقلبـا فـي    رأسـه فقضى ابن المقفع مدة من حياتـه فـي مسـقط     األمويةالدولة  أيامفي 
الهنـد و اليونـان ثـم     آدابالترف و النعيم فتثقف بالثقافة الفارسية و عرف الكثيـر مـن   

خذ عـنهم مبـادئ اللغـة كمـا     أو عراباألوخالط  األهتمآل البصرة وعاش في  إلىرحل 
اللغـة  اطلع على اللغويين و الشعراء و الرواة المرموقين في عصـره حتـى تمكـن مـن     

العـريقين فقـد قـال     األدبـين جانب ثقافته الفارسية وصار علما في  إلى آدابهاالعربية و 
 أبيـه وقـد تبـع الولـد سـنة      )1("فهو زعيم كتاب الفـرس و العـرب   ":عنه طه حسين 

التـي   األمويـة  الدولـة  فـي »داود بن هبيـرة «،واتخذ صناعته قواما لمعيشته ،فكتب ل
ثم استكتبه عيسى بـن علـي عـم المنصـور      )2(وعشرين من سني حياته قضى فيها ستا 
  .الخليفة العباسي

 :عقيدته/2
بنـي   إلـى وتلـك ديانـة تنسـب     شـتيا زراد أبـوه كان ابن المقفع كما كان               

ابـن المقفـع عـاش فـي مرحلـة زمنيـة        أنزرادشت ،ومن هنا يؤكـد المـرء   الفرس 
نـه كـان فـي    أوليس هناك مـن شـك   ...مختلطة الثقافات و التيارات الفكرية والسياسية 

وهـي واحـدة مـن المـذاهب الدينيـة       مـاني  إلـى مقتبل عمره يعتنق المانوية المنسوبة 
 أخـرى ن كـان بعضـهم علـى مـذاهب     إو قومـه و  أسـرته و  أبيهن عالفارسية ورثها 

فـي  )4(عـم السـفاح والمنصـور    عيسى بن عليسلم على يد أو)3(الزردتشية أوكالمزدكية 
يسـلم علـى يديـه     أن وأحـب  اإلسـالم  إلىابن المقفع اشتاق  أن" ابن خلكانرواية ينقلها 

                                                             

14ص ،1،ط 1936طه حسين،مطبعة الصاوي القاهرة :ت ، من حديث الشعر والنثر- 1  
  2 06ص،1ط،1986فيكتورالكك ،دار الكتاب اللبناني بيروت ،العقل  أديبابن المقفع -
484-456ص،الفهرست البن النديم:ينظر- 3  

،مكتبة األستاذ عيكوس اإللكترونية خواطر حول كتاب كليلة ودمنة ،وائل حافظ خلف ،دار نور العلم - 4
18ص،03/03/2013   
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مشـهورا   إسـالمه ليكـون   األجنـاد يغدو عليه بين القواد ورؤساء  أنعيسى  إليه،فطلب  
و يزمزم علـى عـادة المجـوس ،فلمـا      يأكلفجعل  ثم حضر معه المائدة في المساء:قالوا

 فـأعلن علـى غيـر دينـي ،ثـم غـدا عليـه        أبيـت  نأكلمه عيسى في ذلك قال كرهت 
عليهـا مـن    انبنـى اتهامه بالزندقـة ومـا    إلىلكن في المقابل هناك من ذهب  )1("إسالمه

تكـون اتخـذت    أنفهي تهمـة غيـر مثبتـة ومـن الممكـن       سفيان بن معاويةقتله بيد 
  .ذريعة لقتله

  :ثقافته/3
المخضـرمين الـذين عاصـروا     األدبـاء مـن   عبد اهللا بـن المقفـع  يعتبر               

عامـا فـي   16،و األمويـة عاما في ظـل الدولـة    25و العباسية ،فعاش  األمويةالدولتين 
ـ  عة ثقافتـه الفارسـية والهنديـة و اليونانيـة     ظل الدولة العباسية وقد اشتهر في شبابه بس

 وإذا، أتيتـه مـن غيـري حسـنا     رأيـت  إذانفسي ،كنت :قال؟ أدبكمن ":،سئل ابن المقفع 
  )2(."أبيتهقبيحا  رأيت

بـين ثقافـة العـرب و     فـألف ، أطرافـه فجمع ابن المقفع العلم في زمانه مـن            
تقانـا فريـدا لـم يتـوفر     إ)الساسـانية  اإلمبراطوريـة فارسية (اللغة الفهلوية أتقن"،العجم 

مـن الـذكاء    أوتـي  و،فيهـا   جلـى ربيـة و  ععليه سوى القليلين من بني قومه وحذق ال
فشكل بسعة ثقافتـه جسـرا يمـزج بـين القـديم      )3( "أقرانهونفاذ البصيرة ما جعله فذا بين 

حمـد  أالخليـل بـن   يكون لديه روح التعصـب الشـعوبي فهـو عنـد      أنوالحديث دون 
بالفصـاحة والخلـق بينمـا جعـل      األصـمعي يتصف بعلم غزير وقد شهد لـه   الفراهيدي

                                                             

165ص ،البن خلكان األعيانوفيات - 1  
151ص، 2ج السابق ، المرجع- 2  
06ص ،الكك فيكتور،العقل  أديبابن المقفع  - 3  
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سـمعنا مشـايخنا   ":فقـال فيـه ابـن سـالم     "كتبه وبالغته مصدرا لتعليم الناشئة  الجاحظ
مـن   أذكـى حمد وال كان فـي العجـم   أمن الخليل بن  أذكىلم يكن بعد الصحابة :يقولون 

  )1(."جمعأوال  ابن المقفع
  
  :أخالقه/4

 ،وكـرم الصـفات   األخـالق بمتانـة   إسـالمه حتى قبـل   ابن المقفععرف             
وكان ثريـا سـخيا يطعـم الطعـام ،ويوسـع علـى كـل مـن احتـاج          :"يقول الجهشري

البصـرة والكوفـة مـابين خمـس مائـة       أهـل وكان يجري على جماعة من وجوه ...إليه
تتجلـى فـي سـجاياه الكريمـة      رأيناهـا  أخالقـه تـدبرنا   إذا و)2("في كل شهر ألفين إلى

 واإلبـاء المروءة والحكمة ،فقد عـرف كاتبنـا بالرصـانة و سـهولة المخالقـة      :وقوامها
فـارس فكـان    أهـل  أشـراف نه كان مـن  أوال عجب في ذلك مادام )3(والترفع عن الدنيا

ـ فقـد طلـب صـديقه    : لألمثـال مضربا  واألصدقاءوغدا وفاؤه للخالن "كريما عطوفا  دعب
ـ  أميـة خلفـاء بنـي    آخرمروان بن محمدالكاتب بعد مقتل   بن يحيى دالحمي  إليـه  أ،فلج

ابـن   فأجـاب ؟عبـد الحميـد     أيكمـا «:الشرطة في بيت واحد ،فقالوا لهمـا   وفاجأتهما،
يقتـل صـاحبه فـدى عنـه      أن أبـى خوفا على صديقه ،لكن عبـد الحميـد   » أنا:المقفع 

فحياتـه كانـت خيـر مصـداق لهـذه       )4("عن حقيقة شخصيته ،فاعتقـل ثـم قتـل    فأبان،

                                                             

07ص نفسه،المرجع  - 1  
بعة الصاوي االبياري وعبد الحفيظ شلبي ،مط وإبراهيممصطفى السقا :الوزراء و الكتاب للجهشري ،ت- 1

109- 105ص،1ط، م1938القاهرة وأوالدهالبابي الحلبي    
07ص  ،العقل ،فيكتور الكك أديبابن المقفع - 3  
08ص نفسه،المرجع  -  4  
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عـذب الحـديث حسـن     ابـن المقفـع  فكـان   )1(..."بذل لصديقك دمك ومالـك أ"العبارة 
  .المعشر شديد النبل و الكرم

  
  
  :مؤلفاته/5

 أديـب عظيمـة فهـو    أثـارا ،فترك ابن المقفع  اإلنتاجري يوف األدباءهو من            
 وأبـدع  اإلسـالمية  لألمـة و مترجم لغوي وفيلسوف ،فقد ترجم ابن المقفع ما يراه مفيـدا  

الخليـل بـن احمـد    اجتمـع  "بما روي عنـه   واألدبيةبعضها بقلمه ،وتتجلى قدرته العلمية 
الغـداة ،فلمـا تفرقـا قيـل للخليـل       إلىيتحدثان  وعبد اهللا بن المقفعذات يوم  الفراهيدي

رجـال علمـه اكبـر مـن عقلـه،وقيل البـن        رأيـت :فقـال ؟ ابن المقفـع  رأيتكيف :
الكتـب   أهـم ومـن  )2("مـن علمـه   أكثررجال عقله  رأيت:قال ؟الخليل رأيتكيف :المقفع
تبعـا   إصـالحه فهي تحوي نقـد النظـام الحكـم و طـرق     "رسالة الصحابة" أبدعهاالتي 

السياسـية الجريئـة فـي كيفيـة      أفكـاره لبالد فـارس طارحـا    واإلداريةللنظم السياسية 
الدرة اليتيمة كمـا يسـميه فهـو عبـارة      أو"الكبير األدب"كتاب  أما اإلسالميةالدولة  إدارة

ووالتـه   أصـحابه خاصـة بالسـلطان و    أقوااليتضمن و كلمات مرتبة  أمثالعن حكم و 
اعتمـد فيـه عبـارات مـوجزة     " الصـغير  األدب"كتابه  ألفومن اتصل بهم وبنفس النهج 

تعبر عن تجارب حياتـه كمـا نقـل فيـه بعـض الحكـم المترجمـة مـن          باألمثال شبهأ
  .الفارسية

                                                             

77ص،19/02/2013المكتبة الحرة دب الكبير لعبد اهللا بن المقفع ،األ- 1  
151ص،2ج،البن خلكان  األعيانوفيات  - 2  



 

 

12 

كتـاب   رأسـها العربيـة وعلـى    إلـى مـن الفهلويـة   "الكتب التي ترجمها  أما           
 أسـلوب البهـائم و الطيـور ،وفيـه يتجلـى      أفواهالذي جاء النصح فيه على  كليلة ودمنة

الذي عبـد بـه الطريـق للنثـر العربـي و طوعـه        واإلنشاءالفذ في الكتابة  المقفع ابن
  .)1("لتناول مختلف الموضوعات

  
  
  :مقتله/ 6

 إلـى المؤرخين في سبب مقتله فقد ذهـب الـبعض مـنهم     أراءلقد اختلفت              
ابـن المقفـع    أن"شـيوعا   واألكثـر  األصـح بحياته لكن الرواية  أودىاتهامه بالزندقة  أن

ـ  عبـد اهللا بـن علـي   لالقى حتفه بسبب شرط كتبه  جعفـر   أبـي ى عمـه الخليفـة   عل
 ألمـر بقتلـه ،فامتثـل الـوالي     سفيان بن معاويةهذا واليه على البصرة  فأمر, المنصور

 ابـن المقفـع  قتـل   إلـى  أدتالتي  األسباب أهمهذه من  األمانفقد كانت نسخة ، )2("سيده
المـؤمنين بعمـه عبـد اهللا بـن علـي فنسـاؤه طوالـق         أميرومتى غدر "،وقد جاء فيها

فكانـت كلماتـه    )3("،و المسـلمون فـي حـل مـن بيعتـه     أحـرار ،ودوابه حبس،وعبيده 
نفـس ،ولـو قتـل مائـة مثلـك       ألفواهللا انك لتقتلني فتقتل بقتلي :"مخاطبا سفيان  األخيرة

  :نشدألما وفوا بواحد ثم 
  يرثكَ قٌلْخَ هتومبِ وتُمي              صخْشَ اتَي ملثْم اتَا ما مذَِإ

                                                             

07ص  ،العقل ،فيكتور الكك أديبابن المقفع  - 1  
08ص  السابق،المرجع - 2  
109ص ،الوزراء و الكتاب للجهشري  - 3  
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تَ تَنْأووتُم وحدلَ كيس يي               بِرِدموتك ال صغير 1("وال كبير(  
م ولم يتجـاوز السادسـة والثالثـين مـن عمـره وقـال       769ه ــ 142وذلك في عام 

سـبب قتـل ابـن المقفـع      إن الذي" من حديث الشعر والنثرفي كتابه  طه حسينالدكتور 
ن فيهـا مـا يكـاد يكـون برنـامج ثـورة       رسالة الصحابة التي كتبها صاحبنا للمنصور أل

خراسـان وبوضـع كتـاب     أهـل الجند مـن   أوضاعفيها على الخليفة بتحسين  أشار،فقد 
ومثـل هـذه    أحكـامهم و يجنـبهم التنـاقض فـي     إليهالفقهية يرجع القضاة  لألحكامجامع 
صـدرت عـن رجـل عـرف      ألنهـا القضاة وكبـار القـوم    بإغضابكانت كفيلة  اآلراء

  .)2("بشعوبيته ومشبوه في دينه
  :كتاب كليلة ودمنة/ ثانيا

  :أصله/1
 ابـن المقفـع  الثقافـة الهنديـة وقـد قـام      إلىكتاب كليلة ودمنة  أصليرجع             

ابـن  يقـول  -إليهـا بعد نقلـه مـن الهنديـة    –بترجمته من اللغة الفهلوية الفارسية القديمة 
 األمثـال ،وهو مما وضـعته علمـاء الهنـد مـن      كتاب كليلة ودمنةهذا "في مقدمته المقفع

بلغ مـا وجـدوا مـن القـول فـي النحـو الـذي        أيدخلوا فيها  أن ألهمواالتي  واألحاديث
 يعقـل عـنهم ،ويحتـالون فـي ذلـك      أن،ولم تزل العلماء من كل ملة يلتمسـون   أرادوا

من العلل حتى كـان مـن تلـك العلـل وضـع      ما عندهم  إخراج،ويبتغون بصنوف الحيل 
  )3("البهائم والطير أفواههذا الكتاب على 

                                                             

108ص ،علي مراء البيان،محمد كردأ- 1  
12-11ص  ،العقل ،فيكتور الكك أديبابن المقفع  - 2  

محمد راجي كناس،دار المعرفة للطباعة والنشر :كتاب كليلة ودمنة ،عبد اهللا بن المقفع ،ت- 2
23ص،1ط،2004-ه1625وزيع،بيروت لبنان توال   
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وجـد البـاحثون فـي كتـب هنديـة متفرقـة        أنالهندي فتبين بعد  منشئه أما            
 أنالقائلـة   ابـن خلكـان  كليلة ودمنة،ففكرة المـؤرخ العربـي الكبيـر     أبوابعلى بعض 

لـيس لهـا مـا يبررهـا فهـي ال تقـوم        كتاب كليلة ودمنةقد وضع  عبد اهللا بن المقفع
كليلـة   أصـل  أن إلـى  الريحان البيرونـي  أبوعلى دليل علمي قاطع وعلى خالفه يذهب 

  .هزاد فيه باب برزوي ابن المقفعودمنة من الهند وان 
ملـك  " دبشـليم " ل"بيـدبا "الفيلسـوف الهنـدي    أصلهوضع  كتاب كليلة ودمنة"            

الهند وكان يسمى بالفصول الخمسة وقد استتم بيـدبا عمـل الكتـاب بمعاونـة تلميـذ لـه       
وعـادات   ألفـاظ صله مكتوب باللغة السنسكريتية القديمة وذكـرت فيـه   أف )1("في مدة سنة

  .هندية وبوذية 
 األديـب فكلـف   شـروان  أبـو ملـك الفـرس    إلـى وصل خبـره   أنوبعد              
الهند وقضـى سـنتين متتـاليتين فـي تلـك       إلىحيث استطاع الذهاب  برزويهوالفيلسوف 

وذلـك بمسـاعدة   البالد يبحث عن الكتاب حتى وجد ضالته المنشودة فـي خزانـة الملـك    
  )2(.اللغة الفهلوية ثم احتفظ بها في خزانته إلىمنه نقلها  خازنه ولما جاء طلب

  :يلة ودمنة سبب وضع كتاب كل/2
علـي بـن محمـد بـن شـاه      "التي وضـعها   كتاب كليلة ودمنةلقد ورد في              

هـذه المقدمـة    تبـدأ  )4(طيبا غاية فـي الظـرف واللطافـة    أديباوكان رجال )3("الظاهري 
حـد رجالـه بعـد    أاستخلف علـى الهنـد   والذي سكندر للهند قصة غزو اإل أحداثبسرد 

                                                             

08ص ،خواطر حول كتاب كليلة ودمنة،وائل حافظ خلف- 1  
446ص،10ط  ،1980العربي حنا الفاخوري،المكتبة البوليسية ،لبنان  األدبتاريخ :ينظر - 2  
 ،1م،ط1985عبد اهللا بن المقفع ،مؤسسة المعارف بيروت :كتاب كليلة ودمنة ،بيدبا الفيلسوف ،ت-

09ص 3  
153الفهرست البن النديم ،ص- 4  
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يملـك علـيهم وال مـن غيـر ديـنهم       أنشعب الهند رفضوا  أن إالتغلب على ملكها  أن
لـه طغـى وظلـم العبـاد      األمـر ولما اسـتوثق   دبلشمفخلعوه ،وولوا عليهم رجال يدعى 

فنصـحه فعاقبـه الملـك بالسـجن      بيـدبا ،وكان في قصره رجل حكيم من البراهمة يدعى 
العبـاد   أمـور سـراحه واتخـذه وزيـرا لـه ليـدير       فأطلقولكنه ندم و تراجع عن ذلك 

ال من الناس الظلم ومنذ ذلـك جعـل هـذا اليـوم عيـدا وطنيـا ،      أوالبالد فاستقام الحكم و
ظلـم الملـك للرعيـة     بيـدبا الفيلسوف  رأىالحالية ،ولما  أيامناتزال الهند تحتفل به حتى 

هـذا الكتـاب    فـألف  واإلنصـاف العـدل   إلـى فكر في حيلة لصرفه عما هو عليه ورده 
ة لغرضه فيه مـن العـوام ،وضـنا بمـا ضـمنه      نالبهائم والطير ،صيالسن أوجعله على "

مندوحـة   هـي للفيلسـوف   إذ،ومحاسـنها و عيونهـا    وفنونهامن الطعام وتنزيها للحكمة 
مسـتغرقا فـي ذلـك حـوال      )1("،ولخاطره مفتوحة ولمحبيها تثقيف ،و لطالبيهـا تشـريف  

رفـض ذلـك وطالـب الملـك بتـدوين الكتـاب        بيـدبا  أن إال،مكافأتهالملك  فأرادكامال،
 أنبحفظه في خزائنه ،حتـى مـرت ثمانيـة قـرون ،قبـل       وأمرواالحتفاظ به فقبل الملك 

   )2(.يطلع عليه الفرس
  :تسمية الكتاب/3

 األسـد فـي بـاب    أساسـيا اللذين لعبـا دورا   أوىكليلة ودمنة اسمان البني             
 أي" نيتـي شاسـتر  "هـو  " بـنج تنتـر  "السابق للكتاب الهنـدي   سماإل أنوقد ذكر "الثور 

" كليلـك ودمنـك  "ختيـر لـه اسـم    أاللغة الفارسية  إلىكتاب السياسة وبعد ترجمة الكتاب 
وحـين نقـل   "  كرتكـا ودمنكـا  :"عن اللغة السنسكريتية حيـث كانـا    األسماءو قد حور 

كليلـة  :"هـاء فصـارا   اللغة العربية استبدل حرف الكـاف فـي كـل منهمـا      إلىالكتاب 

                                                             

  1 09ص ،خواطر من كتاب كليلة ودمنة ،وائل حافظ خلف،مقتبس من طالئع كليلة ودمنة-
70- 49ص،ينظر مقدمة كليلة ودمنة - 2  
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ــة ــاحثين " ودمن ــض الب ــرض بع ــد افت ــان ، أنوق ــين عربي ــا إاللفظ ــن "ختارهم اب
  .)1("لداللتهما على شخصيتي البطلين المذكورين"المقفع

  
   : الكتاب أقسام/4

وهـي   األولـى خمسة عشـر بابـا بعـد المقـدمات      كتاب كليلة ودمنةيحتوي            
بـالد   إلـى بعثـة برزويـه   " "عرض الكتاب البن المقفـع "مقدمة علي بن الشاه الفارسي و

وقـد قسـم بيـدبا الكتـاب     "فمقدمة علي بن الشاه الفارسي " و باب برزويه المتطلب"الهند 
  :خمسة عشر بابا هي  إلى

الثور،وفيـه ذكـر الكـذوب المحتـال الـذي يقطـع بـين المتحـابين          األسدباب  .1
 .أمرهووجوب االحتراس منه والتثبت من 

 .عواقب المحتال وخيمة أندمنة وفيه ذكر  أمرباب الفحص عن  .2
مـن   إليـه ومـا يفضـي    األصـدقاء وفيه ذكر االلتحام بين ،باب الحمامة المطوقة .3

 .قوة
 .بالعدو والمتربص وفيه حذر من الثقة،باب البوم والغربان  .4
التمسك واالحتفـاظ بالحاجـة عنـد الظفـر      إلى وأكدباب القرد والغيلم وفيه دعى  .5

 بها 
تحكـيم العقـل والتثبـت قبـل البـت       إلـى وفيه دعـى   ،باب الناسك وابن عرس .6

 .باألمور
 .على تحكيم العقل في سياسة الحكم أكدباب الثور والجرذ وفيه  .7

                                                             
فرشوخ ،دار الفكر العربي بيروت  أمينمحمد :ينظر كليلة ودمنة ،عبد اهللا بن المقفع ،ت- 3

17ص،1ط،1990   
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 .واالسترشاد بالعقل  األعداءباب الجرذ والسنور وفيه ذكر مداراة  .8
 .باب الملك و الطائر فنزة وفيه ذكر الثار واتقاء شروره  .9

بـالظلم   الناسك وفيه ذكر الحـاكم الـذي يغريـه النمـام     أوىوابن  األسدباب  .10
 .فيرتد عنه بعد الوقوف على حقيقة المظلوم

 . أهلهلمعروف في غير باب السائح والصائغ وفيه ذكر وضع ا .11
 .والشغبر وفيه ذكر شعور الظالم بذنبه وتوبته واألسوارباب اللبؤة  .12
سـواه   ألجـل باب الناسك  والضيف وفيه ذكر مـن يتخلـى عمـا فـي يـده       .13

 .فيضيع منه كل شيء
يجـري بقضـاء مـن اهللا وقـدره مـن       ذكر فيه مـا  وأصحابهباب ابن الملك  .14

 .األرزاقحيث الحصول على 
باب الحمامة والثعلب ومالك الحزين وفيه ذكـر مـن ال ينتصـح بمـا ينصـح       .15

 .سواهبه 
والثالـث عشـر و الخـامس عشـر مـن التـي       هناك من اسقط البـاب الثـاني    أنغير 

  .ذكرناها
  :سبب ترجمته/5

للنظـام   ابـن المقفـع  ترجمة كتاب كليلة ودمنة دليل واضح علـى رفـض    نإ           
وتقــديم  اإلصــالحســتبداد ،ومحاولــة السياســي آنــذاك والقــائم علــى الطغيــان واإل

نـه ينقسـم   أيعلـم   أنوينبغي للناظر في هـذا الكتـاب   :"في ذلك ابن المقفعالنصح،يقول 
وضـعه علـى السـنة البهـائم غيـر       إلـى حدهما ما قصـد فيـه   أ: أغراض أربعة إلى

ن هـذا هـو   راءته،فتسـتمال بـه قلـوبهم،أل   ق إلـى من الشـبان   أهلالناطقة،من مسارعة 
خيـاالت الحيوانـات بصـنوف     إظهـار من حيل الحيوانـات و الثـاني    الغرض بالنوادر
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شـد للنزهـة فـي    ألقلوب الملوك ،ويكون حرصهم عليـه   أنساليكون  األلوان و اإلصباغ
يكون على هذه الصفة فيتخـذه الملـوك والسـوقة فيكثـر بـذلك       أنتلك الصور،والثالث 

،و لينتفـع بـذلك المصـور والناسـخ      األيـام انتساخه وال يبطل فيخلـق علـى مـرور    
  )1(." مخصوص بالفيلسوف خاصة األقصى،والغرض الرابع و هو آبدا

يكون موقف صـاحب كليلـة ودمنـة مـن المنصـور كموقـف        أنوال يستبعد           
المقفـع تقـديم    بيدبا من دبلشم،فالمنصور حاكم مستبد وقاس ومن هنا كانـت رغبـة ابـن   

  .النصح للسلطان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
عرفان مطرجي،دار الفكر،لبنان  األستاذمراجعة وتعليق :ة ،عبد اهللا بن المقفع كليلة ودمن - 1

67ص،1ط،2005   
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 تحديد المصطلحات و األدوات النظرية:
  :البنية/1

  :لغة .أ          
ـ  أوالبنية حسب المفهوم الشائع تدل على الشـكل           مجموعـة العناصـر    ل أوالهيك

الكلمـة   أنالمعـاجم العربيـة نجـد     إلـى التي تشكل بترابطها هذا الهيكـل و برجوعنـا   
  :تحمل العديد من السياقات الداللية

مـا بنيتـه   :البني نقيض الهدم ،و البنيـة و البنيـة   ": لسان العربومما جاء في           
عليـه  -ليهـا ،وفـي حـديث سـليمان    ع بنيالهيئة التي :البنية:،وهو البنى و البنى و يقال 

يعني مـن قتـل نفسـا بغيـر حـق      "من هدم بناء ربه تبارك و تعالى فهو ملعون "-السالم
ن الجسم بنيان خلقه اهللا و ركبه ،و يطلق على الكعبـة اسـم البنيـة علـى وزن فعيلـة      ،أل

 ألنـه -عليـه السـالم  – إبـراهيم شرف مبنى ،كمـا كانـت تـدعى بنيـة     أهي  إذلشرفها 
  .)1("بناها

واحـد   أصـل والباء و النـون و اليـاء   ":فيورد في مقاييسه قوله  ابن فارس أما         
ـ    أبنيـة بنيت البنـاء  :بعض ،تقول  إلىوهو بناء الشيء بضم بعضه  ة و تسـمى مكـة بني

يكـاد و ترهـا ينقطـع للصـوقة      إنت على وترها وذلك ن، ويقال قوس بانية وهي التي ب
  )2("ابه

                                                             
دار صادر للطباعة )ابن منظور(لسان العرب ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ــــــ 1

 96-95ص ،1،ط18ج.م1968والنشر بيروت
المكتبة الورقية للكتب المصورة عبد السالم محمد هارون ، :معجم مقاييس اللغة ، ابن فارس ،ت- 2

  78ص،28/02/2013
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البنـاء مصـدر    أنعلـى   معجم المصطلحات العربيـة وعلى نفس النهج عرف           
وهي البيوت ومنـه البـوان وتسـمى مكونـات البيـت بـوائن جمـع         األبنيةبنى ،وواحد 

  .)1(التي يقوم عليها البناء أياسم كل عمود في البيت  بوان وهو
الفعـل بنـى و    إلـى كلمة بنيـة يعـود    أصل أنفنجد جل المعاجم اتفقت على            

  .و التراتبية التشييدالذي يتضمن معنى التركيب و 
  :اصطالحا.ب       

نـه مـن الصـعوبة الفصـل بـين      أ فيرناند دي سوسـور اللسانيات  أبويرى            
،فالنسـق عنـده هـو مـا يتولـد مـن        اإلجرائـي النسق و البنية خاصة على المسـتوى  

هـو مـا يتولـد عـن حركـة العالقـة بـين العناصـر          أواندراج الجزئيات في السياق ،
ـ       ن أالمكونة للبنية ،باعتبار انه لهذه البنية انتظـام معـين يمكـن مالحظتـه و كشـفه ،ك

 العناصـر المكونـة لهـذه    أن أوفيهـا،  األفعـال نقول لهذه الرواية نسقها الذي يولده توالي 
  )2(.وفق نسق خاص بها تتألف ألواناللوحة من خطوط و 

البنيـة مجموعـة مـن العناصـر      أن الـزواوي بغـورة  كذلك يؤكـد الـدكتور           
البنيـة تعنـي الكيفيـة التـي تـنظم بهـا       ":المرتبطة ببعضها البعض ارتباطا وثيقا بقوله 

تعنـي مجموعـة مـن العناصـر المتماسـكة فيمـا بينهـا         أنها أيعناصر مجموعة ما ،
 أو،وحيـث يتحـدد هـذا العنصـر      األخرىبحيث يتوقف كل عنصر على باقي العناصر 

  .)3("ذاك بعالقته بمجموعة العناصر

                                                             
 161ص،2،ط1984،مكتبة لبنان بيروتواألدبمعجم المصطلحات العربية في اللغة :ينظر-1
،الدار البيضاء المنهج والنظرية،فاضل تامر،المركز الثقافي العربي  إشكاليةاللغة الثانية في -2

 178ص،2،ط1996
 10ص ،17/01/2013،موقع محمد ربيع الزواوي بغورة  ،مفهوم البنية-3
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مفهـوم بنيـة    السـردين ومن المفـاهيم السـابقة لمصـطلح البنيـة اسـتخلص                
التنظـيم الجمـالي العـام للعمـل      إبـراهيم زكريـا  الخطاب ،فهي كما يعرفهـا الـدكتور   

المرتكـز علـى خطـة فـي      اإلطـار هـي  ":فتحي قائال  إبراهيمكما يعرفها  أو )1(األدبي
والذي يحدد طريقـة ارتبـاط العناصـر ببعضـها بعـض ارتباطـا منتظمـا         أدبينص 

العالقـة  "وهـي  )2("بوصفه كـال مـن مجمـوع عناصـره     األدبيوكذلك ارتباطها بالنص 
فـي ترابطهـا و القـوانين     األجـزاء وتحدد النظام الـذي تتبعـه    األجزاءالتي تسود بين 

 التي تنجم عن هذه العالقة و تسهم في بنيتهـا فـي الوقـت نفسـه بشـكل بنيـة هـي ال       
و  ميجـان الـدويلي  عنـد كـل مـن    )3("محالة مجموعة عالقات تتبع نظاما معينا مخصوما

  . سعد البازعي
نـه مـا مـن نـص     أتعتمد في دراستها على البنية معتبـرة   البنيوية أننجد  كما          

كبـر بنيـة   أ إلـى  األمـر من وحدات جزئية و التي تفضي فـي نهايـة    يتألفو  إال أدبي
  .داخل البنية الكلية للخطاب 

  
  :الخطاب/2

  : لغة.أ           
تعنـي مراجعـة   مادة خطب و الخطـاب و المخاطبـة   "تنحدر كلمة الخطاب من          

  )4("الكالم

                                                             
 32ص،1ط،1998مكتبة مصر القاهرة  إبراهيمزكريا ،مشكلة البنية-1
  52ص،1ط،1999فتحي منشورات عويدات لبنان  األدبية،إبراهيممعجم المصطلحات -2
 .58ص،2ط، 2002،المركز الثقافي العربي المغرب و سعد البازعي  ميجان الدويلي األدبيدليل الناقد -3
 2016م،ص1968-ه1388دار صادر للطباعة والنشر بيروت لبنان  ، 1،جلسان العرب ابن منظور-4
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 ألقـى :الخطـاب هـو الكـالم ،خطـب النـاس      :" المعجم الوسيطومما ورد في              
فقـال  :كالمه وحادثـه ،وفـي التنزيـل العزيـز     :عليهم خطابا ،و خاطبه مخاطبة و خطابا 

مـن الخطـاب و    األمـر اكفلنيها و عزني في الخطاب و فصل الخطاب ما ينفصـل بـه   
الحكـم   أيضـا واتيناه الحكمة و فصل الخطـاب و فصـل الخطـاب    :عزيز في التنزيل ال

ينفصل بين الحق الباطل او هو خطـاب ال يكـون فيـه اختصـار      أن أواليمين  أوبالبينة 
  .)1( "ممل إسهابمخل وال 
  :اصطالحا.ب         
في الدراسـات الغربيـة للغـة والسـيما      discoursلقد ظهر مصطلح الخطاب           

محاضرات في اللسـانيات العامـة فالخطـاب عنـده      فيردناند ديسوسوربعد ظهور كتاب 
  .مرادف للكالم

كـل لفـظ يفتـرض     :"بأنـه يعرف الخطاب  بنفينيست إميلاللساني الفرنسي  أما         
ـ    التأثيرنية  األولمتكلما و مستمعا ،تكون لدى  رافضـا بـذلك   )2("افي الثـاني بصـورة م

دي والتـي تهمـش دراسـة الكـالم و التـي اعتبرهـا       )كالم–لسان (الثنائية السوسورية 
  .دراسة فرعية في مجال اللسانيات  سوسور
كـل منطـوق بـه موجـه     "الخطـاب   أن إلـى  طه عبد الرحمنو ذهب الدكتور          

وهـو الكـالم الـذي يـنهض بتمـام      ...مقصـودا مخصوصـا    إفهامهالغير بغرض  إلى
وهو ما تركب مـن مجموعـة متناسـقة مـن المفـردات ،لهـا       ...المقتضيات التواصلية 

 انيالوحـدة الكتابيـة الـد    أومعنى مفيد ،حيث تشكل الجملة الصورة اللفظيـة الصـغرى ،  
                                                             

دار الدعوة للطباعة والنشر والتوزيع  وآخرونمصطفى  إبراهيم:المعجم الوسيط -
243ص،1،ط1ج1989 1  

،المركز الثقافي العربي الدار البيضاء  إبراهيمعبد اهللا :ة العربية و المرجعيات المستعارة الثقاف- 2
108ص،1ط،1999   
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صـة ومنهـا مـا    روعيت فيهـا شـروط خا   إذا إال،وال يكون الكالم تاما والجملة مفيدة هفي
 بأنـه وتلتقي هذه التعـاريف فـي تحديـدها للخطـاب     )1("متطلبات اللغة وقيودها  إلىتعود 

  .فهو بهذا ظاهرة تواصلية لغوية اإلفهامو  اإلفصاحظاهرة لغوية القصد منها 
  :السرد/3

  :لغة.أ           
الحديثـة ففـي   للمصطلح مفاهيم وشروح مختلفـة فـي المعـاجم القديمـة و                  

  :مقاييس اللغة نجد 
كثيـرة   أشـياء منقاس وهو يدل علـى تـوالي    أصلالسين و الراء و الدال  "             

ر فـي  وقـد ":يتصل بعضها ببعض ،قال اهللا جل جالله فـي شـان داوود عليـه السـالم     
معناه ليكن ذلك مقدرا ،ال يكون الثقـب ضـيقا و المسـار غليظـا وال يكـون      (*) "ردالس

  .)2("دقيقا و الثقب واسعا ،بل يكون على تقدير
بـه منسـقا    تـأتي  أخـر شـيء   إلىتقدمة شيء "ابن منظور فهو يرى بان السرد هو  أما

تابعـه ،و فـالن    إذابعضه في اثر بعض متتابعا ،سرد الحديث و نحـوه بسـرده سـردا    
صـلى اهللا عليـه و   –وفـي صـفة كالمـه    :كان جيد السياق لـه   إذايسرد الحديث سردا 

يتابعه و يعجل فيه ،و سـرد القـران تـابع قراءتـه      أيلم يكن يسرد الحديث سردا –سلم 
")3(.  

خـرزه،و  :ثقبـه،و الجلـد   :سرد الشـيء سـردا   ":وورد في المعجم الوسيط              
بـه   أتـى د الصـوم بمعنـى   فشك طرفي حلقتين و سمرهما ،و يقال سـر : نسجها:الدرع 

                                                             

215ص،2ط1999،اللسان و الميزان ،طه عبد الرحمن ،،المركز الثقافي العربي الدار البيضاء - 1  
157ص3ابن فارس ،ج:معجم مقاييس اللغة - 2 
211،ص3جابن منظور،: لسان العرب-  3 
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سـرد  أ إنـي : رجال قال لرسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و سـلم      أنمتتابعا و في الحديث 
  .)1("شئت فصم وان شئت فافطر أن:الصيام في السفر فقال له 

هو التتابع و االنسـياق و فـي الحـديث هـو قـوة التـرابط و        إذافالسرد لغة           
  .عناه مع مصطلح القصجودة السياق ومن هنا يلتقي في م

 
  : صطالحاإ.ب       

 إرسـال والـذي يـتم مـن خاللـه      اإلنسانيالتعبير  أشكال أقدمالسرد من  يعتبر          
  .تابيةك أمسواء كانت شفاهية  إليهمرسل  إلىرسالة من مرسل 

السـرد مثـل الحيـاة نفسـها عصـية علـى       " روالن بارتو السرد كما يعرفه           
 اإلنسـان التعريف لغموضها وتنوعهـا و سـرعن تقلبهـا والرتبـاط تعريفهـا بتعريـف       

  .)2("نفسه
            

 إلـى السرد هو بث الصورة و الصوت بواسـطة اللغـة و تحويـل ذلـك     " فريدمانيقول  
  )3("حقيقيا أويكون هذا العمل السردي خياليا  أنوال علينا ...انجاز سردي 
الطريقـة التـي يختارهـا    "و يمكن تعريف السـرد بشـكل عـام علـى انـه                  

  .)4("المتلقي إلىالقاص و حتى المبدع الشعبي الحاكي ليقدم بها الحديث  أوالروائي 

                                                             

  1 426ص،1ج وآخرون،مصطفى  ،إبراهيمالمعجم الوسيط -
19ص،1997السعيد يقطين ،المركز الثقافي العربي :مقدمة للسرد العربي:الكالم و الخبر- 2  

القومي  اإلرشادوزارة الثقافة و - عبد الملك مرناض- بحث في تقنيات السرد:ي نظرية الرواية ف- 2
256ص،1ط،1998   

.84ص ،المرجع  نفسه- 4  
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السـرد   أنالسـابق مؤكـدا    الـرأي في مفهومه عن   محفوظ كحوالوال يبتعد            
  ،الروائي أوالنص القصصي  وإخراجالطريقة المستخدمة في بناء "هو 

  
التـي تحركهـا شــخوص    األحـداث مـا يجـري مـن     علـى  القـارئ بغيـة اطـالع    

  .)1( "معينة
للخطـاب   جـرار جنيـت  شموال هـو تعريـف    األكثرولعل المفهوم المرجح و           
خيالية،بواسـطة اللغـة    أو،واقعيـة،  األحـداث سلسلة مـن   أوعرض لحدث " بأنهالسردي 
  .)2("المكتوبة

  :البنية السردية/4
والمفاهيم حـول البنيـة السـردية بـاختالف التيـارات و       اآلراءلقد اختلفت              

،وعنـد   للحبكـة مرادفـة   فورسـتر االتجاهات في العصر الحديث ،فالبنية السردية عنـد  
الزمـان و المنطـق فـي     أوالتتـابع و السـببية    أوروالن بارت تعني التعاقب و المنطق 

حـد  أتغليـب   إلـى الخـروج عـن التسـجيلة    "تعنـي   اودين مويرالنص السردي وعند 
،و عنـد الشـكالنيين تعنـي التغريـب ،وعنـد       اآلخـر المكانية على  أوالعناصر الزمنية 

بنـى  متنوعة ومن ثم ال تكون هناك بنيـة واحـدة بـل هنـاك      أشكاالسائر البنيويين تتخذ 
و تختلف باختالف المادة و المعالجة الفنيـة فـي كـل منهـا حيـث       األنواعسردية متعددة 

و  األشـياء الداللة بصورة مباشـرة بـل تقـوم باسـتخدام      بأداءال تقوم الكلمات و الجمل 
في تركيب صورة دالـة داللـة نوعيـة و مفتوحـة وهـي       المكانو الزمان و  األشخاص

لـيس هنـاك    ألنـه السردية و بـالتغيرات التـي تعتريهـا ،    األنواعنماذج مرتبطة بتطور 

                                                             

.104ص،1ط،2007محفوظ كحوال ،نوميديا للطباعة و النشر و التوزيع:نماط النصوصأ- 1  
252ص،عبد الملك مرناض،في نظرية الرواية - 2  
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خارج هـذا النمـوذج الموجـود بالفعـل فـي النصـوص        األدبيشيء يسمى بنية النوع 
  )1(."في صورته النموذجية األدبي،انه النوع 

هناك مجموعة مـن الخصـائص النوعيـة مثـل البنيـة       أنو خالصة القول             
الدراميـة و التـي تشـكل باجتماعهـا البنيـة السـردية للنـوع        السردية الروائية و البنية 

  .السردي و تساهم في تقويمه و تطويره األدبي
  :narratology:علم السرد/5

 أطلقـه الـذي   narratologyعلم السرد هـو الترجمـة الدقيقـة لمصـطلح                
علـى مختلـف االتجاهـات و الـرؤى التـي       أطلقـه و  1969سـنة   تزفيتان تودورف

  .من الفحص و الدراسة  أوليةاتخذت من السرد مادة 
هـو نقـل   " إيـاه و قد عرف السرد علم النقد بمصطلح تجريدي كلـي معتبـرا              

  .)2("صورة لغوية إلىالحادثة من صورتها الواقعية 
هو دراسة للسـرد بشـكل عـام بقصـد     " عبد الحميد المحادينعند  أيضا وهو           

  .) 3("و مكوناته و العالقات الداخلية فيه أنظمتهالكشف عن تقنياته و تحليل 
جعلـت مـن الخطـاب  حقـال     "السـردية   أنفيـرى   إبـراهيم عبـد اهللا   أما           

عمـل مكونـات    آليـة الستنباط النظم و القواعد في محاولة لوضع تصور شامل يضـبط  
  .)4("الخطاب السردي

                                                             

المكتبة الورقية للكتب المصورة ،عبد الرحيم الكردي,البنية السردية للقصة القصيرة 
22ص،26/03/2013   -1  

104ص،8ط،2002،دار الفكر العربي القاهرة  إسماعيلدب و فنونه ،عز الدين األ- 2  
المؤسسة العربية للدراسات و  ،عبد الحميد المحادين ،التّقنيات السردية في روايات عبد الرحمان منّيف - 2

7ص ، 1ط ، 1999بيروت لبنان  ،النشّر    
104ص،1ط،1990عبد اهللا المركز الثقافي العربي ،بيروت  إبراهيم،المتخيل السردي - 4  
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تيـري  يهـتم   إذحـد تفريعـات البنيويـة الشـكالنية     أكما يعد علم السـرد               
بنائهـا و    أسـاليب بتحليل محتوى القصة الـذي هـو عبـارة عـن تركيبهـا و      " يغلتنإ

  .)1("العالقات الداخلية لتلك التراكيب فيما بينها في القص
علـم السـرد وليـد     أنالطـرح السـابق حيـث يجـد      ايكـو امبرنـو  و يؤكد           

التـي يقـوم    األسـس دراسة القص و اسـتنباط  " بأنهللدراسات البنيوية معرفا علم السرد 
  .)2("وتلقيه إنتاجهعليها وما يتعلق بذلك من نظم تحكم 

المفـاهيم السـابقة ،فعـرف علـم السـرد       علي جواد الطاهر الدكتور أكدكما             
قـوانين تحكـم نظـام الخطـاب     بفن القصة بغية اسـتنباط قواعـد و   الذي يعنىهو العلم "

)3("القصصي 
.  

المتضاربة لتحديد المجـال البحثـي لعلـم السـرد نجـد       اآلراءومن خالل هذه           
  .موضوع هذا العلم هو السرد أنالرابط المشترك بينها هو  أن
 :مكونات السرد /6

ـ فباعتبار القصة رسالة              أطـراف ذلـك يفـرض  تضـافر ثـالث      نإمحكية ف
عليهـا النقـاد فـي العمليـة      ألـح التـي   األطـراف في العملية السـردية وهـي    أساسية

التواصلية وهي الراوي والمروي و المروي لـه و التـي يـتم توضـيحها علـى النحـو       
  :التالي 

                                                             
 )ط.د(،زوقـي ،دار الشـؤون الثقافيـة بغـداد    جميل شـاكر و سـمير المر  :نظرية القصة  إلىمدخل -1

  14ص
ـ ايكـو امبر :ست جوالت في الغابة القصصية -2 محمـد ابـا حسـين ،جامعـة الملـك سـعود       :و،تن

 20ص ،)ط.د(1998
 138ص،1ط،1997 العامة، بغدادالشؤون الثقافية  الطاهر، دارعلي جواد كلمات،-3
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  :الراوي.أ    

 أحـداثها تخبـر عنهـا سـواء كانـت      أوهو تلك الشخصية التي تروي الحكاية           
و تقنية يسـتخدمها القـاص فـي تقـديم العـالم       أداة"حقيقية ،كما يعتبر الراوي  أومتخيلة 

 أوذاكـرة   أومرسـومة علـى صـفحة عقـل      إنسانيةالمصور ،فيصبح هذا العالم تجربة 
 إلـى مدركا ،ومن ثم يتحول العالم القصصـي بواسـطته مـن كونـه حيـاة       إنسانياوعيا 

  .)1( "مسجلة تسجيال يعتمد على اللغة ومعطياتها إنسانيةخبرة  أوكونه تجربة 
ومن هنا يتضح الفرق بين المؤلف الذي هـو شخصـية واقعيـة مـن لحـم ودم               

عـا يسـتقر خلفـه المؤلـف     وهو الذي اختار تقنية الراوي والتي تعـد وسـيلة فنيـة وقنا   
  . و مواقفه  أرائهليعبر عن 

  :رويالم.ب
المـروي لـه و    إلـى كل ما يصدر من الـراوي ليصـل    أيوهو الرواية نفسها         

  ).المبنى الحكائي،المتن الحكائي(فيها يبرز طرقا ثنائية 
 األحـداث المـتن و مجموعـة    "بـين المسـتويين بقولـه    توما شيفسكيو يفرق         

 أنالمرتبطة فيما بينها و التي تروي لنـا مـن خـالل العمـل و المثـل الحكـائي يمكـن        
ـ   أييعرض علينا بطريقة عمليـة حسـب الترتيـب الطبيعـي      رونولوجي ـالترتيـب الك

ـ   لألحداثوالسببي  فـي   وأدمجـت التـي انتظمـت بهـا    طريقة ـعرضا مستقال عـن ال
  .)2("العمل

                                                             

18ص،2ط،1996للجامعات القاهرة  ، دار النشرعبد الرحيم الكردي:القصصيالراوي والنص - 1  
المركز الثقافي العربي للطباعة و النشر و  ،حميد حميدانياألدبي،نية النص السردي من منظور النقد ب- 2

  20،ص3م ،ط2000ار البيضاءالد ،التوزيع
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تدخل الراوي فـي القـص  هـو العامـل الجـوهري فـي       "ن أفيقر ب بنفستما أ        
  .)1( "كونها خطابا إلىتحول القصة من كونها مجرد قصة 

وان للـراوي  )المـتن (هـو شـكل الحكايـة    )المبنـى (السـرد   أنومن هنا يتضح         
 مبنـى حكـائي و اللـذان يمـثالن وجهـا      إلـى الفضل تطور المتن الحكـائي و تحولـه   

  .المروي المتالزمان
  
  :المروي له .ج

اسما معينـا ضـمن البنيـة السـردية ومـع       إليهالمرسل  أوقد يكون المروي له "        
بعـد وقـد    يـأت متخـيال لـم    أوذلك يبقى شخصية من ورق و قد يكون كائنا مجهـوال  

فكـرة مـا يخاطبهـا الروائـي علـى سـبيل        أو،وقد يكون قضـية   بأسرهيكون المجتمع 
  .)2( "التخيل الفني
المتلقـي   أوومنه يتضح دور نظرية التلقي و التي وجهـت عنايتهـا بـالمروي              
  . القارئفي ذهن  إالاكتمال العملية السردية ال يتم  أنهذا االتجاه  أنصار،و يرى 

يكمـل  " أنالمـروي لـه يسـتطيع     أن إلـى  عبد الـرحيم الكـردي  كما يذهب           
 األدبيـة  األنسـاق بخياله ما كان ناقصا في النص بنـاءا علـى معرفتـه هـو بانسـياق      

ما له داللة عنده من جزئيات الـنص كمـا يطـرح مـا      يقوم بانتقاء أيضاالمستقرة ،وهو 

                                                             

18ص،2ط،1996النشر للجامعات القاهرة ار عبد الرحيم الكردي،د:الراوي والنص القصصي   1 -  
29ص،1،ط1997يوسف،دار الحوار سوريا  أمنةتقنيات السرد في النظرية و التطبيق ،- 2   
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و خبرتـه و موقعـه و    إيديولوجيتـه وكل ذلك يفعله بوحي مـن   أيضاليس له داللة عنده 
  .)1("ثقافته و ظروفه الخاصة 

عنصـر فيهـا باعتبـار انـه      أهـم وهذه هي المكونات السردية  و التـي يعتبـر           
العمليـة   أطـراف بالنيابة عـن الكاتـب والتـي تمثـل كـذلك       األحداثالذي يتولى سرد 

  :)2(التواصلية و التي صاغها جاكسون  في مخططه الشهير التالي
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  

                                                             
ــد   -1 ــاهج النق ــرد و من ــيالس ــة     األدب ــردي ،مكتب ــرحيم الك ــد ال القــاهرة   اآلداب،عب

 120ص،1ط،2004
ــردية العربية-1 ــد اهللا ،الس ــراهيمعب ــروت     إب ــر بي ــات و النش ــة للدراس ــة العربي ،المؤسس

 252ص،2ط،2000

اقــــــــــسّی  

)المروي(رسالة  )الراوي(مرسل   )الراوي لھ(مرسل إلیھ   

 سنن
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  :الحكاية/7

  :لغة .أ              
يقـال   إذبمثلـه ،و شـابهه،   أتـى ":ورد في المعجم الوسيط  حكى الشيء حكاية           

شـابهه  :،فحاكـاه   حكـاة :نقله فهـو حـاك ج   :هي  تحكي الشمس حسنا ،و عنه الحديث 
تخيـل ،و   أوممـا يحكـى و يقـص وقـع     :غيرهما ،و الحكايـة   أوفي القول لو الفعل  

  .)1( "هذه حكايتنا بمعنى هذه لهجتنا:تقول العرب  إذتطلق كذلك على اللهجة ،
الحـاء و الكـاف و مـا بعـدها     :حكـى  :"فـي مقاييسـه    ابن فارسو ذكر              

واحد ،و فيه جنس من المهمـوز يقـارب معنـى المعتـل و المهمـوز منـه        أصلمعتل 
تفعـل مثـل    أنتقرير ،يقال حكيـت الشـيء احكيـه ،و ذلـك      أوالشيء بعقد  إحكام،هو 
  .)2("األولفعل 

المعاجم العربيـة تحصـر مفهـوم الحكايـة فـي التقليـد  و        أنو هكذا نجد             
  .النقل والمشابهة

  :صطالحاإ.ب            
المدارس السردية العربية علـى داللـة اللفظـة فهـي مـن وجهـة        أثرتفقد             

نص متكامل له بداية و نهايـة و يحتـوي علـى حـوار تبـادل بـين       " إبراهيمنبيلة نظر 

                                                             
 203ص،1ج، آخرونمصطفى و  إبراهيم،المعجم الوسيط - 1

92ص،2ج ،ابن فارس،لغة لمقاييس ا- 2  
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فهي بمفهومهـا هـذا وضـعت للحكايـة مسـاحة معينـة حـددتها         )1("موقفين متعارضين
ببداية ونهاية ،يكون الحوار فيها المحرك الرئيسي بـين المواقـف المتعارضـة المنقولـة     

  .عبر الحكاية 
فـي التـزام الحكايـة بالتسلسـل      وكمـال عيـاد   فسيزا قاسـم ويتفق كل من             
تالفهمـا فـي الشـكل االصـطالحي     التـي ينقلهـا الحـاكي،رغم اخ    لألحـداث المنطقي 

 FABLE األجنبـي مفهومهـا السـابق علـى المصـطلح      أطلقـت  فاألولىالمترجم عنه ،
  .)STORY )2 األجنبيمفهومه على المصطلح  كمال عياد أطلقبينما 

جلهـا   أن إالو منها يتضح انه بالرغم من االخـتالف فـي تعريـف الحكايـة                 
  .األحداثيلتقي في كون السرد هو الوسيلة الوحيدة التي تعتمدها الحكاية في نقل 

  
  
  :الحكاية المثلية/8

لسـن الحيوانـات ،و التـي    أوهي حكايات و قصـص نثريـة تـروى علـى                
 أوتحكي خرافات و قصص بطولية تحمل عبر و دروس موجهـة  لنقـد سـلوك النـاس     

جتماعية و سياسية كثيرة عن طريـق التلمـيح و الترميـز ،كمـا     إمن اجل معالجة قضايا 
يجسد هذا الفن التواصل الحضاري بين الثقافة العربية مـع ثقافـات الشـعوب المجـاورة     

  .)3( "ا كونيا عرفته كل الثقافات عبر التاريخفنّ"باعتبارها 

                                                             
 26ص،،عبد الرحيم الكردي  األدبيالسرد و مناهج النقد -1

23ص  ،السابقالمرجع  - 2  
و الفنون  اآلدابالغواص،عبد العزيز شبيل كلية  األسدالتناص و التراث العربي بين كليلة ودمنة و -3

 144ص،52عدد،بمنوبة اإلنسانية
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هنديـة و   أصـوله  أنهذا الفـن فبعضـهم يـرى     نشأةو اختلف الباحثون حول           
الحكايـة المثليـة ترتكـز علـى      أنيونانيـة كمـا    أصـوله  أنيكاد يجزم  األخربعضهم 
من الحيوانـات التـي تتحـاور فيمـا بينهـا ،واختلـف فـي         أبطالهامتتابعة يكون  أحداث

القصـة علـى    أوالخرافـة   أو األمثولـة :متعـددة   بأسماءتسميته حيث عرف هذا الجنس 
  .ن رواية الحيوا أولسان الحيوان 

تقوم الحكاية المثلية على تجسـيد المعـاني المجـردة فـي صـورة محسوسـة                  
هـذا الكتـاب    قـرأ ما ينبغـي لمـن    فأول": ابن المقفعكالعدالة و المحبة و الحكمة ،يقول 

غايـة جـرى    أي إلـى يعرف الوجوه التي وضعت له و الرموز التي رمـزت فيـه و    أن
غيـر مفصـح و غيـر ذلـك مـن       إلـى ضـافه  أالبهـائم و   إلـى مؤلفه فيه عندما نسبه 

بتلـك المعـاني    أريـد فان قارئه متى لم يفعل ذلك لم يدر مـا   أمثاالالتي جعلها  األوضاع
نتيجة تحصل له من مقدمات مـا تضـمنه هـذا الكتـاب      أيثمرة يجتني منها وال  أيوال 

تفهم مـا يقـرا منـه لـم      دون أخره إلىو البلوغ  قراءتهكانت غايته منه استمام  إن،وانه 
فـي   أسـهم سـردي   أدبـي فالحكايـة المثليـة جـنس    .)1("نفعه  إليهيعد عليه شيء يرجع 

نصـوص الحكايـة المثليـة كتـاب كليلـة ودمنـة        أهمالعربي القديم ومن  األدبصياغة 
  .لعبد اهللا بن المقفع

  
  :الحكاية عند ابن المقفع/9

اللغـة العربيـة    إلـى  باإلضـافة  األمفقد مكنه نبوغه في اللغة الفارسية لغتـه              
العـرب فصـاحة و    أكثـر يكون مـن   أنبلغاء ذلك الزمان من  األهتم آلالتي تعلمها من 

                                                             
 .241ص،2ط،2006عبد اهللا بن المقفع،شرح سامي الخوري دار الجبل :كليلة ودمنة - 1
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 إلـى ابلغهم لسانا و دليل ذلك المرونة التي تميز بها حين قـام بترجمـة تراثـه الفارسـي     
ف الكبيـر بـين المـدن الفارسـية و خصوصـياتها و      اللغة العربية ،بالرغم من االخـتال 

  .بين البيئة الصحراوية العربية و نمط معيشتهم المتفرد 
الحكـائي يجمـع بـين خصـائص الخطـاب الحجـاجي و        ابن المقفع فأسلوب         

تعـارض بـين الغـرض الحكمـي      أي،ذلـك انـه ال يوجـد      األدبيخصائص الخطاب 
تنبثـق   أنالمحتملـة التـي يمكـن     التـأويالت الالت و المعلن داخل النص وبين تعدد الـد 

كتـاب كليلـة ودمنـة علـى الـرغم مـن        أن سامي سويدانعن تنظيمه الجمالي ،يقول 
  .متاعية و التعليمية فهو ال يخلو من بعد رمزي وظيفته اإل
بـرز تقنيـة   أالتشـخيص   أن إلـى في هذا السـياق    عبد الوهاب الرقيقو يشير          

تشـخيص الحيـوان   "و  اإلنسـان تقـديم الحيـوان فـي هيئـة      أيفي الترميز في الحكاية 
التمثيـل   إلـى ال نحتـاج   أننـا حـد   إلـى بالكالم و الفكر ظاهرة قارة في الحكاية المثلية 

بالتشـخيص ال   لإلنسـان الحيـوان الموضـوع    أننـدقق    أن أخيـرا عليها و لكننا نحب 
ليس في كليلـة ودمنـة حيـوان واحـد يرمـز       إذ اإلنسانمن  مظهر واحد  إلى إاليرمز 

  .)1( "أبعادهفي كليته و تعدد  اإلنسان إلى
السـهل  الممتنـع     أسـلوبه و  اإليجـاز  إلـى  باإلضـافة  األساليبو بفضل هذه          

يحـذو   أن األدبـاء مرجعيـة يسـعى    فأصـبح الخـاص   بأسـلوبه ،كل هذا جعله متفردا 
  .حذوه

  
  :ابن المقفع السرد عند /10

                                                             

تونس  التوزيع، و دبية الحكاية المثلية في كليلة و دمنة،عبد الوهاب الرقيق دار صامد للنشرأ-
92ص،1ط، 1 
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بهـا الخـروج علـى نمـط      أرادسـردية خاصـة    أساليبفقد تبنى ابن المقفع            
القدامى فالسرد عند ابن المقفع ماثـل فيمـا يسـمى بالحكايـة الالنهائيـة و هـي حكايـة        

الفـرد و المجتمـع ،و    إصـالح تروي قصة مفادها الحكمة و المثل الخالد فـي تقـويم و   
كليلـة و   إلـى الصـغير و الكبيـر وصـوال     األدبـين اته ،بداية من التي نجدها تطبع كتاب

  .دمنة 
،كمـا   أبائـه تـراث   إحيـاء  إلـى كليلة و دمنة الذي كان يرمي من خالله  فأبدع          

عبـر قصـص متنوعـة و مختلفـة احتـوت حكمـا        األفضلرسم صورة المجتمع  أراد
  .)1( ذات طراز فارسي نقلها في قالب عربي بليغ إصالحية

  إلـى التنـاقض ،فهـو يسـعى     مبـدأ السرد  عند ابن المقفع قائم علـى   أنكما           
توضيح بنية الصراع القائمة على فـتح المتخيـل السـردي علـى الكثيـر مـن الروافـد        

و البـدايات و النهايـات    األحـداث تعـدد   إذتعقيد البنية السردية ، إلىالسردية التي تؤدي 
  .تعدد الشخصيات  إلى إضافة

فـي اسـتخدام الخيـال     أجـاد  ابـن المقفـع   أن حمزة عبـد اللطيـف  و يرى           
فـي ابتكـار مدرسـة     آسـهم النثر و بذلك  إلىنقل الخيال من مجال الشعر  إذالقصصي ،

خالدة ،غيرت مجرى النثـر عمومـا و مجـرى السـرد خصوصـا ،فقـد سـاهم         أدبية
الفنـي   اإلبـداع الخيال ،فكان مبدعا يحـور الحقـائق فـي عمليـة      أدب إنشاءفي  بأمثلته

،فهو فنان حر يصور تجاربه بالصورة المغرية جامعـا بـذلك النقيضـين عـالم العقـل و      
عالم المتخيل الن الفن هو الطريق التي يستطيع المبـدع علـى ضـوئها تصـوير واقـع      

فـي   أسـهم بمزجـه هـذا   و .)2(الحقيقة المتوخاة من كـل ذلـك    إلىمجتمع ما ،يصل به 

                                                             

185ص،1ط،1971حمد ز كي كمال ،الهيئة المصرية للكتاب ،القاهرة أ البصرةي ف األدبيةالحياة - 1 
185،ص1،ط1971الحياة األدبية في البصرة،أحمد زكي كمال،الهيئة المصرية للكتاب القاهرة - 2 
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الـذي نقلـه عبـر     األسـلوب التوليد في الكتابـة و هـو    بأسلوبميالد لون جديد يعرف 
  . أيامهمؤلفاته التي يتفق جل الباحثين على حداثتها في 

فقـط بـل    ابـن المقفـع  هذا التوليد لم يخص ما كتبـه   أن حمد كمالأ ويذكر            
يحمـل   -رأيـه حسـب  –احتضن كذلك الباب الجنسين العربـي  والفارسـي ،فالفارسـي    

اكتسـب  مـن العربيـة بالغتهـا      اإلسـالم الذوق و الفن  ،و باعتناقه  أساسهعقال فارسيا 
راقيـا فـي متنـاول كـل العقـول       أدبا،و متى اجتمع الذوق الفني و البالغة العربية ولدا 

  .)1(الخاصة و العامة منها
 إلـى خيالـه    أهلـه العربـي و   األدبو هكذا عدت معظم مؤلفاته مرجعـا فـي            

  .سردي جديد أسلوبابتكار 
  

 
   

                                                             

186ص،المرجع نفسه - 1  
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 تحليل البنية السردية في كتاب كليلة ودمنة:
المؤلفـات الناطقـة  علـى السـنة الحيوانـات و       أهـم كتاب كليلة و دمنة من            

 ألنـه الواسعة االنتشار  عبر توالي العصور حيـث يـرتبط الكتـاب بالحكايـة الشـعبية       
الهنديـة و الفارسـية و العربيـة و     اإلنسـانية يشـمل الثقافـة    إنسانينتاج لتراكم تراث 

الفيلسـوف نصـيحة لملكـه     بيـدبا ية و الهزل فقد وضـعه  غير التسل أخرى أبعادللكتاب 
الفارسـية نقلـه ابـن المقفـع      إلـى ترجم  أنليكف ظلمه و جوره عن العباد و بعد  مشدبل
العربية لينقل من خالله نصـائحه للخليفـة المنصـور بشـكل رمـزي وفـي طـابع         إلى

  .الشباب في ذلك الحين  أوساطهزلي مما ساهم في انتشاره بين 
وح بـين السـرد   ابناءهـا  يـر   أنقصص كليلـة و دمنـة نجـد     نتأملوعندما           

الكثير  و الحوار القليل حيث تتكـون بنيتهـا مـن مجموعـة  مـن العناصـر تتضـمن        
ذلك ،هـذه القصـص تحـوي عبـر و      إلىالحدث والزمان و المكان و الشخصيات وما :

صـرف لهـذا اخترنـا نمـاذج مـن      الحكمة و حسـن الت  األلباب أولوليستقي منها  أمثال
  .قصص الكتاب لدراسة بنيتها السردية 

  : البنية السردية في قصة الحمامة  و الثعلب و مالك الحزين -1
نخلـة طويلـة     رأسلهـا  علـى    مـأوى حمامة  اتخذت   أنتحكي هذه القصة            

،جاءهـا ثعلـب مـاكر يتوعـدها       هـا اخفر أدركتفقص بيضها و  وكانت كلما باضت و
،فيتملـك الحمامـة الخـوف مـن الوعيـد و تسـلم        فرخاهالم تلقي له  إذا إليهابالصعود 
  .الثعلب  إلىصغارها 

حـط علـى النخلـة مالـك الحـزين ،فـروت لـه قصـتها          األيامحد أوفي             
بنصـيحته وواجهـت الثعلـب ببسـالة       فأخـذت ستسالم له  اإل بعدم اإلنصياع وفنصحها 

 مأموريتـه  إحبـاط مالك الحـزين هـو السـبب وراء     أنو شجاعة لم يعهدهما فيها ،،فعلم 
كيـف يحمـي نفسـه مـن الـريح        فسـأله الشاطئ ووجـده واقفـا هنـاك ،    إلى،فتوجه 
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 فتـك بـه  نقـض عليـه و   إتحت جناحيه ولمـا فعـل ذلـك      رأسهواستدرجه حتى يخبئ 
 لغيره  وال يراه لنفسه الرأيمن يرى  ليكون مصيره كمصير

  :الشخصيات-أ
تدور هذه الحكايـة حـول ثـالث شخصـيات خياليـة مـن عـالم الحيـوان                    

الحمامة ،الثعلب،مالك الحزين،يجري بينها حـوار يبـين لنـا الـراوي مـن خاللـه       :وهي
 بشـيء تسـم  وطريقـة تعاملهـا ت   أفعالهاشخصيات عاقلة  لكن  كأنهاو تخميناتها  أفكارها

الطارئـة ،فالحمامـة المغلوبـة علـى      األحـداث في تعاطيهـا مـع    واآلليةمن الالمنطق 
محاولة لتغييـر واقـع الحـال فالسـذاجة      أيتسلم فراخها في كل مرة للثعلب دون  أمرها

واالنهزام طابعان غالبان على الحمامة ،ولغياب الحكمـة السـبب فـي اضـطهاد الثعلـب       
مالك الحزين والذي تتمحور حوله العبرة مـن القصـة فمثـل مـآل مـن يـرى        أمالها ،
 األخيـر لغيره وال يراه لنفسه فتمكن الثعلب من خداعـه و قتلـه ،واالنتصـار فـي      الرأي

  .لتميزه بالخبث والدهاء والقوة 
  :الزمن-ب

خـيط وهمـي مسـيطر علـى كـل      " محمـد تحريشـي  الزمن كمـا يـراه    أن          
ات ديتجـاوز ثالثـة امتـدا    أنينبغـي لـه    فـالزمن ال ... األفكارو  نشطةواألالتصورات 

الماضـي والثـاني يـتمحض للحاضـر ،والثالـث       إلـى ينصرف  األولاالمتداد :كبرى 
)1( "يتصل بالمستقبل

.  

بمشـهد   فتبـدأ قريبـة مـن الواقـع      أنهـا  إالوهميـة   أنهـا فهذه القصة رغم           
فـي كـل مـرة يقصـد فيهـا       أكلهاوالتي تعود الثعلب على  الحمامة الحزينة على فراخها

حـط   إنـذار طال بها الـزمن علـى هـذا الحـال ،ودون سـابق       أنعش الحمامة وبعد 

                                                             

58ص،1ط،2007محمد تحريشي،دار حلب الجزائر،،في الرواية و القصة والمسرح- 1  
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نصـيحة تمكنـت مـن خاللهـا فـي       فأعطاهـا بالقرب من عشها طائر مالـك الحـزين   
مالـك الحـزين هـو     أنعـرف الثعلـب    أنمن شرك  الثعلب بحيلة ذكية ،وبعد  اإلفالت

  .م هذه النصيحة وفي نهاية القصة يقتل الثعلب مالك الحزين انتقاما منه  مقد
ومن هنا يتضح لنا االرتباط الوثيق بين نهايـة الحيلـة والتـي تبـدا زمنيـا                   

القصـة   وأحـداث القصة ،ثم تقترب من النهاية مباشـرة بـالفقر عـن محفـزات      أولمن 
  . األخرى

  :الفضاء-ج
 أمـا يشتمل في هذه القصة على مكانين مختلفـين النخلـة و شـاطئ النهـر ،                 
 رأسوالتـي اختـارت الحمامـة     أمنـا يكـون   أنالذي من المفروض  المأوىالنخلة فهي 

كانـت تفـرخ فـي    ... "فراخها ودليل ذلك ما ورد فـي القصـة   يأويلتتخذه عشا  أطولها
لكـن مكـر الثعلـب دلـه      )1("اطول النخلة وسحقهل...نخلة طويلة ذاهبة في السماء  رأس

  .و راح يبتزها و يتصيد فراخها  اآلمنعلى مكانها 
الفضاء الثاني وهو شـاطئ النهـر و الـذي تلتقـي فيـه اليابسـة بالمـاء          أما           

لوضـع   أووالذي يعتبر الموطن المفضل لهجرة الطيور والـذي تقصـده عـادة للراحـة     
المكـان الـذي لقـي     إلـى وكذلك حال مالك الحزين فتحول هذا الشاطئ الجميـل   بيضها

  .فيه حتفه عن طريق حيلة ماكرة من الثعلب 
  :الوصف-د

الوصـف بشـكل كبيـر بـل اكتفـى بوصـف        أسـلوب لم يستعمل الراوي             
لوصــف الحــاالت الشــعورية التــي تخــتلج فــي نفــس  أحيانــاو  األمــاكنلــبعض  

ـ ك أراكمـالي  ...ى الحمامة كئيبة حزينـة شـديدة الهـم    أفلما ر":لهالشخصيات كقو ة فاس

                                                             

223ص،1ط،1985عبد اهللا ابن المقفع،مؤسسة المعارف،بيروت:بيدبا الفيلسوف،ت،كليلة ودمنة- 1  
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كانـت  ":كقولـه  األحـداث التي تـدور فيهـا    األمكنةكذلك يظهر في )1("اللون سيئة الحال؟
 سـئلة األفـي   أيضـا كمـا ظهـر الوصـف    ) 2( "نخلة ذاهبة في السـماء  رأستفرخ في 

فيهـا عـن وضـعية     يستفسـر المتعاقبة التي طرحها الثعلب على مالك الحـزين والتـي   
الـريح مـن كـل مكـان      أتتـك  فإذا"عند هبوب الريح من وجهات مختلفة مثل قوله  رأسه

فتجنـب الـراوي   )3("اجعلـه تحـت جنـاحي   ":تجعله ؟قال مالك الحـزين   فأينوكل ناحية 
  . لألحداثتمد على الوصف الواقعي الصفات الخيالية و البعيدة عن الواقع واع

  :)5(و الشغبر )4(البنية السردية في قصة اللبؤة و االسوار-2
و اجتماعيـة  ،   أخالقيـة ذات عبـر ومعـاني    أحـداث تروي هـذه القصـة              

مـا ال ترضـاه لنفسـك ال تصـنعه لغيـرك و هـي        إنفالعبرة الرئيسية من هذه القصة 
  .تصل للمنصور إنابن المقفع  أرادهاالرسالة التي 
 األيـام هذه القصة حول لبـؤة لهـا شـبالن ،وفـي يـوم مـن        أحداثتدور             

فتصـيدهما   أسـوار وجـدهما   إنخرجت لتصطاد وتركتهمـا فـي عرينهـا ،وصـادف     
 إلـى اضـطربت و ضـجت وكـان     يهمـا مـا حـل    رأتوسلخ جلديهما ،فلما رجعت و 

بشـيء   إليهـا  يـأتي لـم   األسـوار يقدم لها النصيحة فذكرها بان  إن إال فأبىجانبها شغبر 
 وآباؤهـا  أمهاتهـا  تتـأذى وقد فعلت بغيرها مثله  فكانت تقتات من الوحـوش والتـي    إال

 أكـل  إلـى الحيوانـات و انصـرفت    أكـل جراء فقدها فاتعظت اللبؤة بكالمه وتابت عن 
  .الثمار و الحشائش

                                                             
 .223ص المرجع نفسه،-1
 223ص السابق،المرجع -2
  224ص،المرجع نفسه -3

قائد الفرس:سواراأل- 4  
ابن آوى:الشغبر - 5  
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صة في تشكيل البنيـة السـردية فيهـا ،فتعتبـر     تباينت ادوار شخوص الق  :الشخصيات-أ
الشـغبر   سـألها راو عنـدما   إلـى اللبؤة الشخصية البطلة في هذه القصة و التي تحولـت  

بـراوي بطـل يتكفـل بسـرد      األسـاس عن حالها ،و بذلك استبدلت شخصـية الـراوي   
  :)1(العالقة بين الرواة في المخطط التالي تتضحالحكاية و  أحداث

  
  
  
  
  
 
 
  

و كذلك تعتبـر شخصـية الشـغبر  فاعلـة فـي السـرد ، لكنهـا شخصـية                    
ابـن   أرادو النصح للبؤة ومن خالل  هـذه النصـائح التـي     اإلرشادمساعدة قامت بدور 

  .المقفع الوصول للخليفة المنصور بشكل رمزي بسيط
 أحـداث الهامشية و التـي كانـت فاعلـة فـي      األسوارفي حين مثلت شخصية            

قـام بقتـل الشـبلين الصـغيرين و سـلخهما دون رحمـة        إذالقصة القسوة و الوحشية ،

                                                             
كليلة ودمنة ،عواطف -الحيوان–نقال عن مذكرة البنية السردية في أدبي الجاحظ وابن المقفع - 1

 سليماني،جامعة تبسة

  بيدبا
راوي (

 )ضمني
   

  اللبؤة
راوي (

   )تخيلي

   
  ابن المقفع

 )راوي واقعي(
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 إذالسـرد ،  أحـداث دورا هامشـيا وغيـر فاعـل فـي      )1(،كما تمثل شخصية الورشـان 
  .تدخل في ختام القصة لوضع نهاية مثالية لها 

  
  :الزمن-ب

عمل ابن المقفع على توسيع زمن السـرد و ذلـك مـن خـالل تمديـد الحـوار                
  :)2(ذلك في هذا المقطع مثال و

   إشارتهلي عن  وأفصحبين لي ما تقول ،:قالت اللبؤة 
  لك من العمر ؟ أتىكم :قال الشغبر
  مائة سنة:قالت اللبؤة 
  ما كان قوتك :قال الشغبر
  لحم الوحوش :قالت اللبؤة

فكانت لغة الحوار مباشرة وسلسة حيث اختزل حيـاة اللبـؤة مرحلـة واحـدة                 
ـ تملخصا مائة سنة في بضـع فقـرات و ي  من حياتها ، فـي االفتتاحيـة    أكثـر ذلـك   ىدب

تختصـر زمنـا    أنهـا  إال،دبلشـم الفيلسـوف للملـك    بيـدبا القصيرة والمتمثلة فيما قاله 
طويال في حيز قصصي قصير حيث يستقي الزمن وجـوده مـن حركـة الشخصـيات ال     

  .األحداثمن 
  
  :الفضاء-ج

                                                             
ساق حر ،وهو ذكر :ورشانة وجمعه ورشان ووراشين ،ويقال له واألنثىورشان طائر يشبه الحمامة،- 2

  القماري
 207ص،بيدبا الفيلسوف ،كليلة ودمنة-2
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انحصر الفضاء في القصة في فضـاء الغابـة ،والـذي اتسـع بـدوره ليشـمل                 
وهـو المكـان الـذي كانـت       )1(الغيضـة  وأولهـا القصة ، أحداثدارت فيها  أماكنعدة 

الصيد  خلفت شـبليها فـي المكـان الـذي      إلىتعيش فيه اللبؤة مع شبليها ،وبعد خروجها 
وهو الكهف والذي شـهد مصـرعهما ،ثـم انتقـل الـراوي       آمنايكون  إنمن  المفروض 

 الملجـأ اخضـرارا ووفـرة بالثمـار لتمثـل      أكثـر  أخـرى غيضة  إلى األحداثبمسرح 
الوحوش لكن ما سمعته مـن الورشـان صـاحب تلـك      أكلتابت عن  نأالبديل للبؤة بعد 
التـي يـتحكم    بأحـداثها لهـذه القصـة    األمثلفكانت الغابة المكان  رأيهاالغيضة غير من 

  . فيه القوي الضعيف يأكلبها قانون الطبيعة الذي 
  :الوصف-د

 واألشـجار هذه القصة فـي غابـة خضـراء تكثـر فيهـا الثمـار        أحداثتدور         
وتتنوع الحيوانات بشتى فصائلها لـذا تخلـل السـرد بعـض المقـاطع الوصـفية لكـي        

لبـؤة   إنزعمـوا  ":المجال المكاني و الشخصـي  للقصـة كقولـه    القارئيتبلور في ذهن 
خرجت فـي طلـب الصـيد وخلفتهمـا فـي كهفهـا        وأنهاكانت في غيضة ،ولها شبالن ،

فلمـا  ...سـلخهما و رمـى جلـديهما     فحمل عليهما و رماهما فقتلهمـا و  أسوارفمر بهما 
ـ الفظيـع ا  األمرما حل بهما من  أتر  )2( "طربت ظهـرا لـبطن وصـاحت وضـجت    ض

فهو وصف مصاحب بحركة لتفعيل مجرى السرد كمـا يوظـف لتقـديم هيئـة شخصـية      
  .القبيحة كذلك أوصفاتها الحميدة  إبراز أومن شخصيات القصة 

  :البنية السردية في قصة السائح والصائغ-3

                                                             
 .األجمة :الغيضة-1
207ص،كليلة ودمنة بيدبا الفيلسوف- 1   
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ضـرب مثـل الـذي يصـنع      إلـى من قصة السائح والصـائغ   ابن المقفعيهدف        
المعروف في غير موضعه و يرجو الشكر عليه ،فيروي حكايـة الرجـل الصـائغ الـذي     

حتـى مـر بـالبئر رجـل سـائح فخلـص كـل         ) 1(سقط في بئر ومعه حية وقرد وببـر 
الحيوانات ورغم تحذيرها له من طبائع الصائغ ،فشكروا لـه صـنيعه وذهـب كـل فـي      

اتفقـت لـه حاجـة فـي المدينـة التـي تسـكنها         نأصـادف   األيـام حاله وبعد مرور 
قتلهـا   نأ،فاستقبله القرد بالفاكهة والببـر بحلـي ابنـة الملـك بعـد       األربعةالشخصيات 
ائح بها وقرر بيعها عن طريق الصائغ والذي كـان هـو مـن صـاغها البنـة      ،ففرح الس

الملـك بتعـذيب    فـأمر الملك فوشى به واتهمـه بقتـل ابنتـه     إلىالملك ،فانطلق الصائغ 
السائح وصلبه ،ولما سمعت الحية بذلك سـارعت لخالصـه فلـدغت ابـن الملـك ولمـا       

فع فـي عالجـه فتطـوع و سـقاه     العلم عن شفائه قدمت الحية للسائح ترياقا ين أهلعجز 
بصـلب الصـائغ وذلـك     وأمـر  أكرمهعلم الملك بكل ما جرى  نأ،وبعد أالبن الملك فبر

  .جزاء ناكر الجميل 
  :الشخصيات -أ
عتمد الراوي في قصته على خمسة شخصـيات رئيسـية ،فشخصـيتا السـائح والصـائغ      إ

مـن عـالم الحيـوان     القرد والببر والحية فهي شخصيات عجائبيـة  أماشخصيات بشرية ،
القصـة وتعتبـر شخصـيات الملـك وابنـه       أحداث،وتعتبر شخصيات فاعلة في تحريك 

بـل يعتبـر دورهـا     واألحـداث والجنية هامشية ليس لها دور فعال في تحريك المجريات 
 أسـبابا خاضعة للمنطق حيـث قـدم الـراوي     أفعالهامكمل للشخصيات البطلة والتي تبدو 

  .الواقع  إلىقرب أا يجعل القصة كاتها ممووعلال تفسر سل
  

                                                             

االسد:ببر- 1  
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  :الزمن-ب
وعـدم التنـاقض و التـداخل فـي الوقـائع       أحداثهاتميزت هذه القصة بالتتابع في         

المساواة بين زمن القصـة وزمـن السـرد فـزمن      إلىوالمستجدات وهذا راجع دون شك 
  .األحداثثم تتسلسل ... إنزعموا :القصة هنا يتضمن مساحة مفتوحة من الماضي 

كما يسهم الحوار في تكوين البنية السردية و الزمنية لهـذه القصـة حيـث وظـف لكسـر      
للتعبيـر عـن رؤيتهـا مـن      أوسعوهذا ما يمنح الشخصيات مجاال  وإلبطائهرتابة السرد 

  .خالل لغتها المباشرة
  :الفضاء-ج

فيهـا   التـي تتحـرك   األمـاكن يتسع الفضاء في هذه القصة ليشمل العديـد مـن           
 اإلفـالت تمثـل سـجنا ال يمكـن     ألنهـا الشخصيات ،فاختار ابن المقفع في البداية البئـر  

الببـر والحيـة وبعـدها صـور لنـا فضـاء       الصائغ والقـرد و  األربعةلشخصيات منه ل
المدينة الذي تسكنه هذه الشخصيات والتي قامت بدعوة السـائح لمكافئتـه علـى صـنيعه     

زج  أيـن السـجن   إلـى القصـر ومنـه    إلـى لفضـاء  لكن وشاية الصائغ للملك حولت ا
بالسائح ومن بعده بالصائغ عندما بانـت الحقيقـة فيصـبح بـذلك فـي عالقـة تكامليـة        

سـراحها علـى يـد     إطـالق وتقابلية مع سجن البئر التي حبست فيـه الحيوانـات ليـتم    
  .من سجنه أسرهالسائح ،فترد له الجميل بفك 

  
  :الوصف-د

توظيف الوصف في قصة السائح و الصائغ  يتجلـى عنـدما يتوقـف الـراوي      إن       
لالمـاكن والشخصـيات المتضـمنة فـي القصـة       أوصافعن السرد ،ويشرع في تقديم 

 اإلطـار لتقريب الصورة في ذهن المتلقي ،ففي هذا المقطـع مـثال يكشـف لنـا السـارد      
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كمـا كـان   )1("منزلي فـي جبـل قريـب مـن المدينـة       إن"قصته  أحداثالذي جرت فيه 
ال تخـرج هـذا   "للشخصيات نصيب وافر في الوصف مثل مـا ورد فـي هـذا المقطـع     

ثـم هـذا الرجـل     اإلنسـان قـل شـكرا مـن    أنـه لـيس شـيئا    إف )2(الرجل من الركية
نه قدم وصفا للشخصيات العجائبية كذلك كمـا يتضـح فـي هـذا المقطـع      أحتى )3("خاصة

 إبـراز فقد تمكن مـن خـالل وصـفه للشخصـيات مـن      )4( "القرد لخفته فخرج فتعلق به"
  .خصائصها وصفاتها والتي سيكون لها الحقا دور كبير في تغيير مجريات السرد

  :قصة الناسك وابن عرس  في ةالبنية السردي-4
تحمـل فـي    أنهـا  إالقصـة الناسـك وابـن عـرس قصـة واحـدة        نأرغم           

شخصـيات القصـة الرئيسـية     إحـدى ترويها  في القصة اإلطار متضمنةمضمونها قصة 
لمـدة طويلـة    األوالد إنجـاب ،والتي تروي قصة الناسك و زوجته اللـذان حرمـا مـن    

ـ     نأ،فلما حملت الزوجة تعجل الناسك في  ن ال يـتكلم  أيكون المولـود ذكـرا فنصـحته ب
ـ  أحـداث تـروي لـه    أخـذت وليـتعظ   أمرهن يتثبت في أبما ال يدري و ة الثانيـة  القص

وبطلها ناسك خزن كمية من السمن والعسل في جرة وعلقهـا فـي ناحيـة البيـت فبينمـا      
في يده ،فبـدا يفكـر فـي بيـع السـمن و العسـل وتحصـيل         والعكاز أسفلهاكان مستلق 

ضـربه   األدب أسـاء ن إجميلة ،ويكـون لـه منهـا غـالم و     مرأةإثروة من ذلك فيتزوج 
كسرها فسـال مـا كـان فيهـا علـى وجهـه ثـم عـاد         الجرة ف إلىبيده  وأشار بعكاز ته

زوجتـه غالمـا    أنجبـت فكان للناسـك مـا تمنـى و     اإلطار،القصة  أحداثالراوي ليتم 
                                                             

    212ص ،بيدبا الفيلسوف: كليلة ودمنة-1
بئر :ركية- 2  

 212ص،المرجع نفسه -3
 212صالسابق ،المرجع - 4
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 إالطلبت منه زوجته البقاء مـع الرضـيع لتـذهب لتطهـر ،فلـم يلبـث        أيامجميال وبعد 
كـان قـد ربـاه     ألـف ابن عـرس   إالقليال حتى جاءه رسول السلطان فذهب به ،فلم يجد 

حيـة عـن الغـالم فقتلهـا      أذىعليهما الباب ،فقام ابن عرس بدفع   وأغلقيخلفه مع ابنه 
بعصـاه فصـرعه    رأسـه ملوثا بالدم ضـربه علـى    ورآهدمها ،ولما عاد الناسك  وأسال

علـى   سـاءه مـا فعـل وتحسـر     األمرابن عرس قتل ابنه وعندما تثبت من  إنظنا منه 
  .ابن عرس

  
 :الشخصيات -أ

هذه القصة شخصيتي الناسك و زوجتـه فكالهمـا كـان فـاعال      أحداثتتسيد             
وخاصة شخصية الناسـك الـذي يعتبـر شخصـية مركزيـة الـذي        األحداثمتسيدا في 

مـن ظاهرهـا وعـدم التثبـت فـي       األشـياء يعتبر مثاال للعجلة و التسرع و الحكم على 
شخصـية   أمـا . ة و الصـبر و الزهـد  اسمه يحمل دالالت العبـاد  إنرغم  األمورحقائق 

 أساسـي الزوجة فهي تعتبر شخصية مساعدة للشخصية المركزية والتـي كـان لهـا دور    
نحو الصـواب كمـا مثلـت دور الـراوي الضـمني       إرشادهفي تقديم النصيحة للناسك و 

من خالل سردها للقصة الثانية والتي تـدور جميـع مجرياتهـا حـول شخصـية واحـدة       
،فكانت مثاال للحكمة و الروية  في اتخـاذ القـرارات ،فـي المقابـل     هي شخصية الناسك 

تبدو شخصية الرسول المبعوث من طـرف السـلطان شخصـية هامشـية رغـم تسـببها       
تحمـل القصـدية فـي الفعـل سـوى تبليـغ دعـوة         أنها إالالناسك من منزله  إخراجفي 

 .الملك
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  :)1(األتيونلخص تعدد الرواة واختالف مواقعهم في الشكل          
سة الناسك وابن عرالرواة في قص 

  :الزمن-ب 
و  األيـام لقد سمحت تقنية الحوار التي وظفهـا ابـن المقفـع فـي قصـته بسـرد              

ـ  وأفعالها أقوالهاالشهور الطويلة دون تفصيل بذكر  بتلخيصـها فـي فقـرات قليلـة      كوذل
فـإنّي أرجـو أن يكـون    ,أبشـري  :قـال الناسـك لزوجتـه   ":مثل ما ورد في هذا المقطع 

،واحضـر لـه سـائر     األسـماء  أحسـن اختـار لـه   لنا فيه منافع و قـرة عـين   ,غالما 
  )2(."األدباء

 إن إالالقصة على مسـتوى المضـمون تضـم داخلهـا قصـتين       إنوبالرغم من          
العبرة منها واحدة وهي وجوب التثبت وعدم التسرع في الحكـم ،كمـا ربـط بـين بدايـة      

  .من غير روية أمرهالقصة ونهايتها بضرب المثل في الرجل العجالن في 
  :الفضاء -ج

                                                             
1 كلیلة ودمنة أنموذجا ،عوطف -الحیوان–الجاحظ وابن المقفع البنیة السردیة في أدبي نقال عن مذكرة - 1

  سلیماني ،جامعة تبسة
167ص  ،بيدبا الفيلسوف،كليلة ودمنة- 2 
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يتسع الفضاء في هذه القصة ليشمل مدينـة جرجـان الفارسـية وهـي مدينـة                 
لكـن جميـع    قراءتـه وجه للعامـة لتتوسـع دائـرة    معروفة يقصدها الجميع الن الكتاب م

فخـرج  ":تركزت في حيز اقل وهو بيت الناسـك كمـا ورد فـي هـذه المقـاطع      األحداث
  ) 1("ثم خاء الناسك وفتح الباب...البيت حية سوداء  أحجارمن بعض 
فـي بيـت    أحـداثها القصة المتضمنة في القصـة الرئيسـية فانحصـرت     أما           

فيعلقهـا  ":حتى في مساحة اقل كمـا يتضـح مـن هـذا المقطـع      أوالناسك صاحب الجرة 
  .)2( "في وتد من ناحية البيت

  
  
  :الوصف -د

للشخصـيات و لالمـاكن التـي     أوصـافا فكما ذكرنا مسبقا يقدم ابن المقفع                
تدور فيها حيثيات القصـة فتظهـر مـن خـالل القصـة شخصـية الناسـك العجـول و         

ملوثا بالدم ،وهو مذعور ،طـار عقلـه،وظن انـه قـد خنـق       رآهفلما ":المتسرع في قوله
زوجـة   أمـا  )3( "ولم يتـرو فيـه ،حتـى يعلـم حقيقـة الحـال       أمرهولده ،ولم يتثبت في 

فـاتعظ الناسـك بمـا حكـت     ...جميلـة   امرأةوكانت له "الناسك فقد خصها بنعوت حسنة 
وقد  صور ابن عرس بصورة الحيـوان الـوفي الـذي ضـحى بحياتـه مـن         )4("زوجته

                                                             

168ص،المرجع نفسه - 1  

167،ص المرجع نفسه - 2  

168ص، بيدبا الفيلسوف،كليلة ودمنة - 3  

167ص،المرجع نفسه  - 4  
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 )1(ولم يجد من يخلفه عنـد ابنـه غيـر ابـن عـرس داجـن      ":اجل سالمة الغالم في قوله
    )2("ولدهعنده  كان قد رباه صغيرا فهو عنده عديل 

 نأزعمـوا  "العـام قـائال    اإلطـار فـذكر   األحـداث الذي دارت فيه  اإلطار أما         
لـيقلص منـه و يحصـره فـي بيـت الناسـك        )3( "جرجان بأرضناسكا من النساك كان 

 .الذي يبدو من خالل القصة بيتا متواضعا خاليا من مظاهر الترف
  
  :)4(البنية السردية في قصة القرد و الغيلم-5
 إنتدور حكاية القرد و الغيلم حول قرد اسمه مـاهر كـان ملـك القـردة وبعـد              

خذ مكانـه فهـرب القـرد المسـن حتـى      أتقدمت به السنون انقلب عليه قرد شاب فغلبه و 
مـن ذلـك التـين     يأكـل بينمـا كـان   ،وله  مأوىصادف في مسيره شجرة تين اتخذ منها 

مـن ذلـك    فـأكثر رنينها الصادر من ساحل البحـر تحتـه     أعجبهفوقعت من يده واحدة  
جلـه فتقـدم   أالقرد يفعـل ذلـك مـن     إنظنا منه  ويأكلهوكان في الماء غيلم يلتقط التين 

فطالـت غيبـة الغـيلم عـن      ،كـل منهمـا صـاحبه    لفأو شكره ومع الوقت  إليهالغيلم 
 إنجارتـه   تـه أخبرعـاد الغـيلم لـيال     إذاساءها ذلك فتظاهرت بالمرض حتى وزوجته 
يـزوره   إنالقـرد ودعـاه    إلـى وال دواء له غير قلب قرد فـانطلق   األطباء عياأمرضها 

مسيره فـي المـاء حـامال القـرد علـى ظهـره        أثناءفي بيته ليغدر به ،ولقد تردد الغيلم 
 نأقلبـه معـه وطلـب مـن الغـيلم       إحضارهالقرد عدم  فأعلنعليه فصدقه القول ، فأصر
ى يحصل على مراده وعنـد عودتـه تسـلق الشـجرة وسـخر مـن       الشجرة حت إلىيعيده 

                                                             

ليفأ:داجن-  1  

168ص  ،المرجع نفسه  - 2  

167ص،المرجع نفسه - 3  

السلحفاةذكر :الغيلم - 4  
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والحمـار وهـي قصـة متفرعـة عـن الحكايـة        أوىوابن  األسدالغيلم وضرب له مثل 
 فأصـاب الذي كان يتغذى مـن بقايـا طعامـه     أوىوابن  األسدوالتي تروي قصة  اإلطار
 وأذنـاه جرب فلم يستطع الصيد فوصف له الحكماء دواء يتمثـل فـي قلـب حمـار      األسد

لكـن   األسـد  إلـى اسـتدرجه   ضـالته وجـد   نأيحضره وبعـد   نأ أوىحيث كلف ابن 
 أسـدا الحمـار لـم يـرى     نألم يستطع لضعفه من االنقضاض على فريسته مـع   األخير

ـ  إقناعـه مـن خـداع الحمـار و     أخـرى تمكن مرة  أوىفي حياته لكن ابن   األسـد ن أب
وذهـب   أوىريسـة مـع ابـن    تـرك الف  األسـد حيوان وديع فتمكن منه و صرفه لكـن  

 نأوبعـد   األذنـين القلـب و   أكـل  إلـى عمد  أوىلكن ابن  األطباءليغتسل امتثاال لنصائح 
نـه لـو كـان    ألم تعلـم  أ":قائال فأجابهعن سبب ذلك  وسألهوبخه على صنيعه  األسدرجع 

 ،)1( "فلـت و نجـا مـن الهلكـة    أبعدما  إليكيسمع  بهما لم يرجع  أذنانله قلب يفقه به و 
ـ     أضـاعها ظفر بها  فإذاوهذا مثل الرجل الذي يطلب الحاجة  ة وهـي العبـرة عـن قص

  .القرد
  :الشخصيات-أ

لقد مثل كل من القرد والغـيلم الشخصـيتان الرئيسـيتان التـي دارت حولهمـا                
ظفـر   إذاطلـب الرجـل حاجـة ،حتـى     "فكانوا شخصيات ضرب بهم مثل  اإلطارالقصة 

لكن الراوي جعل لشخصية القرد اسما علـى خـالف العـادة يكنـى بمـاهر       "أضاعهابها 
والذي مثل الملك المعـزول و المنهـزم ،المنفـي مـن ديـاره ومثلـت زوجـة الغـيلم         
وجارتها والقرد الشاب الـذي كـان وراء االنقـالب علـى القـرد مـاهر الشخصـيات        

  .الثانوية 

                                                             
1 165ص  ،بيدبا الفيلسوف،كليلة ودمنة- 1 
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مـار المتضـمنة فـي الحكايـة     والح أوىوابـن   األسـد الحكاية الصـغرى   أما         
،ابـن آوى   األسـد :الكبرى القرد والغيلم والتي كانت شخصياتها مـن حيوانـات الغابـة    

امتدادا لشخصـية القـرد الـذي مثـل راوي القصـة       األسدوالحمار حيث مثلت شخصية 
  .المرض والوهن بعد القوة والعزة مثلما حدث للقرد ماهر أصابهحيث 

  :الزمن-ب
في هذه القصة ليس مرتبط بوقت محـدد بـل هـو زمـن كـوني       األحداثزمن           
هنا متعاقبة متنامية مرتبة ترتيبا خطيا منطقيـا ،فهـو لـم يـورد حـدثا سـابقا        فاألحداث

 إلـى حصـره وقسـمناه فـي الحكايـة      أردنـا  إذا أنناالسرد غير  إليهاللنقطة التي وصل 
االنقـالب علـى القـرد مـاهر      بداية ووسط ونهاية  فسنجد انه بداية يتركـز فـي زمـن   

عند التقـاء القـرد مـع الغـيلم وتعاهـدهما علـى        األوسطوطرده من مملكته ،ثم الزمن 
 األسـد الصداقة ،ثم الزمن النهائي عندما تفطن القـرد لغـدر الغـيلم وروى لـه قصـة      

حـدث فـي    أنهـا كمـا   األحـداث والحمار والتي تميزت بالسرعة في تـواتر   أوىوابن 
  .اإلطارخالفا للقصة  زمني قصير إطار

  
  :الفضاء-ج

نـه يمتـد فـي ذلـك     إمحدد بل  بإطارالمكان في الحكاية المثلية ليس مرتبطا             
كونيـة ليسـت مرتبطـة بكـائن موجـود فـي        أشياءالفضاء الكوني الفسيح فهي تصور 

حصره في الحكاية فسـنجده يتمثـل ظاهريـا ببيئـة واسـعة تشـمل        أردنا إذاالعالم لكن 
حـدث االنقـالب علـى     أيـن البداية فكانت من مملكـة القـرود    أماالغابة وساحل البحر 

التقـى بـالغيلم و    أيـن فوق شجرة تين على سـاحل البحـر    األمرالقرد ماهر لينتهي به 
السـرد   إنفـي المـاء كمـا    على ظهره وسابحا بـه   إياهمنزله حامال  إلىاصطحابه  أراد

الفضـاء المكـاني للقصـة     أمـا دار الحوار بين زوجته وجارتهـا   أينشمل منزل الغيلم 
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والمرعـى والتـي جسـدت     كاألجمـة  أجزائهـا في بعـض   أوالصغرى فتمثل في الغابة 
  . صراع القوي مع الضعيف

  :الوصف-د
قصـة تخـدم   الراوي علـى تقـديم معلومـات وصـفية لشخصـيات ال      أقدمفقد           

تـدل علـى    وأوصـاف انهزاميـة   بأوصافالبنية السردية داخل النص فنعت القرد ماهر 
شخصـية   أمـا  )1("كـان قـد كبـر وهـرم    "تقدمه في السن ويظهر ذلك في هذا المقطـع  

تغـدر بـالقرد ويتبـدى ذلـك فـي       إنحاولت  أنها إال األمرالغيلم فرغم طيبتها في بداية 
كمـا   )2("بـي سـوءا   فـأراد يكون قلبه قد تغير لي وحال عن مودتي  إن أمناولست "قوله 

لم يغفل الراوي وصف الشخصيات الثانوية كـالقرد الـذي انقلـب علـى مملكـة القـرد       
و يظهـر  )3("فوثب عليه قرد شاب من بيـت المملكـة فتغلـب عليـه    "ماهر وذلك في قوله 

يظهـر فـي حـديث     خبث زوجة الغيلم و جارتها في الحـوار الـذي دار بينهمـا كمـا    
  .)4("يقيم عندك حتى تحتالي لهالك القرد نأوال يقدر "الجارة قائلة 

فيتعلـق الوصـف فيهـا بالمقـاطع الحواريـة التـي        أوىوابن  األسدقصة  أما          
علـى مكـان    أدلـك فانـا  "للحمـار   أوىالقصة ويتجلى ذلك في قـول ابـن    أجزاءتربط 

خصيب المرعى فيـه قطيـع مـن الحميـر لـم تـر        إنسانمعزول عن الناس ال يمر به 
  .)5("عين مثلها حسنا وسمنا

  :البنية السردية في قصة الحمامة المطوقة-6
                                                             

 .160بيدبا الفيلسوف،ص،كليلة ودمنة-1
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هذه القصة حـول مثـل وعبـرة مفادهمـا الصـفاء والمحبـة        أحداثتتمحور            
 بـأرض حيـث تـروي هـذه القصـة حكايـة غـراب يسـكن شـجرة          األصـدقاء بين 

دنى نحو الشـجرة صـياد نصـب شـبكته ونثـر حبوبـه        األياموفي يوم من  سكاوندجين
بسرب من الحمام تقـوده حمامـة تـدعى المطوقـة وقعـت فـي        فإذاوكمن بالقرب منها 

يطـرن بقـوة مخلـوق     إنالشرك ،فتلمست القائدة الخالص بان اقترحت علـى رفيقاتهـا   
حمامـة  واحد و بالفعل نجحن في ذلك ولم يقطع الصـياد رجـاءه مـنهن فتـبعهن لكـن ال     

الصـياد و انصـرف    فيـأس جرذ صديق لهـا فـي منطقـة عمرانيـة      إلىقادت السرب 
الشـبكة وقـام بتخلـيص الحمامـات      أطرافبالجرذ الذي قطع  تأثروتبعهن الغراب الذي 

بصنيعه وصادقه ودله الغراب على مكـان يكثـر فيـه الـرزق تقطنـه سـلحفاة        فأعجب
ـ     ك والعبـرة التـي اسـتقاها مـن     صديقة له ،حيث روى لهما الجـرذ قصـته مـع الناس

الحـديث  انضـم    أطـراف تجربته عن القناعة واجتناب الطمع وبينما كـانوا يتجـاذبون   
الضـبي معهـم وكـان لهـم خيـر       فأقـام من مطاردة صياد له ، نجيضبي كان قد  إليهم

بالضبي يقع فـي شـراك قنـاص فـانطلق الجـرذ       إذاصديق فبينما كانوا على تلك الحال 
جـاء الصـياد ينقـذ     نأو بينما كان يفعل ذلك وافتهمـا السـلحفاة ومـا فتـئ      أسرهلفك 

الصـياد    فأخـذها كمينه فالذت الحيوانات  بالفرار لكن السلحفاة لم تنجو لبطـئ حركتهـا   
تمكنوا من اسـتدراجه بعيـدا عـن الشـرك فقـام الجـرذ بقطـع         أصدقاءهاوربطها لكن 

  .ابق عهدهم من محبة ووفاءس إلى األصدقاءالحبائل ونجت السلحفاة وعاد 
  
  :الشخصيات -أ

تـروي   األولـى قصـتين    إلـى من خالل البنية السردية للقصـة يمكننـا تقسـيمها          
حكاية سرب الحمام و الصياد  التي لعب فيها الغـراب دور المشـاهد فلـم يكـن فـاعال      

الحمامــة المطوقة،الصــياد (الشخصـيات الرئيســية فيهـا    أمــافـي العمليــة السـردية   
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القصـة الثانيـة فكـان     أمـا و مثلت باقي حمامات السرب شخصـيات هامشـية   )،الجرذ
جانب كل مـن الجـرذ والسـلحفاة و الضـبي لكـن بشـكل        إلىالغراب شخصية فاعلة 

قصـة   اإلطـار ص دورا ثانويا في القصة كما تتجلـى فـي الحكايـة    نامتفاوت ، ولعب الق
ضـيه  والتـي تمثلـت    متضمنة فيها  يرويهـا الجـرذ عـن مرحلـة مـن مراحـل ما      

شخصياتها في الناسك و ضيفه و الجرذ لكن العبرة منهـا تختلـف عـن مرمـى الحكايـة      
  .القناعة كنز ال يفنى إنفي  اإلطار

   
  :الزمن -ب

 فإتبـاع الترتيب الزمني هنا يقوم على المقارنة بين زمن القصـة وزمـن السـرد ،          
تـدور   كأنهـا مفصـلة   األحـداث حركة المشهد حيث تـروى   أساسالسرد وحركته على 

فنسـمع مـا يـدور    ،ل منـه  وطأوزمن السرد  أحداثه،فجاء زمن القصة سريعا في  أمامنا
المهمـة   األحـداث و حركة المشهد هنـا تسـتخدم فـي سـرد      أقوالبين الشخصيات من 

فـي   إليـه بضـرب المثـل ثـم يعـود      يبدأوتكون افتتاحية القصة مرتبطة بنهايتها حيث 
  .نا مسبقا فالوقت في الحكاية المثلية غير مرتبط بزمن محددوكما ذكر األخير

  ا    ب    ج  د  
   زمن القصة       

  
  زمن السرد   ا  ب  ج  د  

  الزمن في قصة الحمامة المطوقة لصيرورةمخطط 
  
  :الفضاء-ج
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الفضاء الكـوني الفسـيح لكـن الـراوي فـي       إلىيمتد المكان في الحكاية المثلية         
و تحديـدها تحديـدا دقيقـا الن الحكايـة حـدثت فـي        األماكنمن ذكر  أكثرهذه القصة 

العـام   اإلطـار بتحديـد   قصـته مكاني واسع تعددت فيه البيئات و البلدان  فاسـتهل   إطار
وهي ارض سـكاوندجين و التـي ال وجـود لهـا فـي العـالم        األحداثالذي جرت عليه 

 إلـى في مدينة دار وهو مكان تكثر فيـه الحيوانـات ليصـل     اإلطارالواقعي ليحدد بعدها 
ومـن   األحـداث دارت معظـم   أيـن  األغصـان شـجرة كثيـرة    رأسعش الغراب على 

يقطـن الجـرذ    أيـن العمـران و المدينـة    إلىفضاء الغابة و الحيوانات ينتقل بنا الراوي 
ـ     أينفي جحره  راب لينتقـل  دار حوار بينه و بين الحمامة المطوقة ومـن بعـدها مـع الغ

 مـأوى والـذي يمثـل   )1( "مخصب مـن السـمك  ...مكان في عزلة  أو"ساحل  إلىبرفقته 
 ألصـحابه القصـة التـي رواهـا الجـرذ      أمـا القصة ، أحداثللسلحفاة حيث دارت باقي 

  .فدارت مجرياتها في بيت الناسك
  :الوصف -د

عجائبيـة  فشخوصـها   األحـداث على لسان راو ال يشـارك فـي    يأتيفالوصف         
من عالم الحيوان فقام بتوفير معلومات تخصـها للقـارئ فيظهـر فـي المقطـع المـوالي       

جئـت اطلـب    إذاولسـت بحقيـق   "شخصية الغراب الطيبة من خالل حواره مع الجـرذ  
بصـر بصـياد    إذ"النعـوت قـائال    بـأقبح و صور الصـياد   )2( "تردني خائبا إنمودتك 

صـفاتها الحميـدة    بـإبراز امة المطوقـة فقـد قـام    الحم أما )3("قبيح  المنظر سيء الخلق

                                                             
 126بيدبا الفيلسوف،ص،كليلة ودمنة-1
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  3 121ص ،المرجع نفسه-



 

 

61 

هـذا ممـا يزيـد    "المطوقة لسـربها علـى نفسـها قـائال     إيثارمن خالل رد الجرذ على 
  )1( "الرغبة و المودة فيك

مكـان  " أنهـا فقد صور مدينة مـاهر علـى    األحداثالتي دارت فيها  األماكن أما        
عليهـا الصـياد وكـره فهـي      بنـي الشـجرة التـي    أما )2("كثير الصيد ينتابه الصيادون

  .)3("األوراقملتفة  األغصانكثيرة "
  
  
  :البنية السردية في قصة الجرذ و السنور -7

تروي قصة الجرذ و السنور حكاية سنور يقال لـه رومـي و جـرذ يقـال لـه               
وكانا يسكنان في جحرين متقاربين و العالقة التـي تـربط بينهمـا هـي عالقـة       غريدون

 إنالمفترس و فريسته وتعتبر المنطقة التـي يسـكنان بهـا مقصـدا للصـيادين ،فحـدث       
نصب صياد شراكه قريبا من جحر رومي فوقع فيه ،فخرج الجـرذ حـذرا مـن السـنور     

سه محاصـرا بـين ابـن عـرس     في الشرك و سره ذلك لكنه وجد نف رآهففوجئ به حين 
افترسـه السـنور    أمامـه تقـدم   إنالكامن خلفه وفي الشجرة بوم يتـربص بـه وخـاف    

البـوم و ابـن    رأىيخلصه مـن تلـك الحبائـل ولمـا      إنمقابل  األمانفطلب الجرذ منه 
منه و انسحبا و بدا الجرذ يبطئ بـالقرض خوفـا مـن انقـالب رومـي       يأساعرس ذلك 

جـاء الصـياد قطـع تلـك العقـدة       فـإذا دة تحتجزه في الشرك عليه لكنه ترك عقدة واح
فعـاد الصـياد خـال     األحجـار الشجرة و اختفى الجرذ بـين بعـض    إلىفوثب السنور 

                                                             

  1 121ص نفسه، المرجع-
  2 122ص ،المرجع نفسه-
  3 121ص ،المرجع نفسه-
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بـه مـن كـل جانـب فاشـرف       أحدقواو  أعداؤهكثر  إذاالوفاض فذلك مثال الرجل الذي 
  .و مصالحته  أعدائهمعهم على الهالك فالتمس النجاة بمواالة بعض 

  :الشخصيات-أ
القصـة   إحـداث تسـيدتا جـل    أساسيتانتدور هذه الحكاية حول شخصيتان               

حـول العـداوة    األحـداث وهما سنور يسمى رومي و جرذ يقال لـه فريـدون فتركـزت    
القائمة بينهما و التي جسدت الصراع بين القوي و الضـعيف لكـن الورطـة التـي وقعـا      

شخصية الصـياد فهـي ثانويـة لكنهـا فاعلـة فـي        أماها فيها دعتهما لالتحاد للخروج من
تحريك  وتغيير مجرى السرد في حين كان كـل مـن البـوم و ابـن عـرس شخصـيات       

  . األحداثهامشية و غير فاعلة في تحريك 
  
  :الزمن -ب

تبـدو مرتبـة ترتيبـا     فأحـداثها الخيـال   إلـى تبدو القصة قريبة من الواقع منهـا         
 إنمحصورة في نطاق زمني ضـيق قـد ال يتعـدى اليـوم الواحـد مـع        إنهامنطقيا مع 

و حصـرها فـي بدايـة و وسـط      األحداثتقسيم  أردنا فإذاالحوار في القصة كان مطوال 
ونهاية و التي تبدو غير متباعدة عن بعضها ،فسـتكون البدايـة بوقـوع السـنور رومـي      

نهايـة   أمـا للجـرذ ، فهو حصار البـوم و ابـن عـرس     األوسطالحدث  أمافي الشرك ،
السـرد و   إلبطـاء القصة فكانت بخالص السنور و الجـرذ باتحادهمـا فوظـف الحـوار     

  .كسر رتابته 
  
  :الفضاء-ج

مكاني واحـد وهـو مكـان بـالقرب مـن       إطارهذه القصة في  إحداثانحصرت          
و كـان   "فيها السنور جحره وكان جحـر الجـرذ قريبـا منـه     بنيشجرة عظيمة و التي 



 

 

63 

و هـذا مـا    )1("الصيادون كثيرا يتداولون ذلك المكان  يصيدون فيـه الـوحش و الطيـر   
الفضاء العام للقصة موجود فـي غابـة تعـج بالحيوانـات كمـا يـدل اسـتعمال         إنيدل 

يتسـع ليشـمل الغابـة     إنالفضـاء اقـل    إنالراوي للفظ قريبا في عـدة مواضـع هـو    
   .بأكملها

  :الوصف-د
فقد استعمل الوصف في هذه القصة للتعبيـر عـن الحـاالت الشـعورية فـي                 

القصـة و المقطـع    إحـداث التـي دارت عليهـا    األمـاكن لوصف  أونفوس الشخصيات 
فبينمـا هـو   "السـنور فـي حبائـل الصـياد      رأىالموالي يعبر عن شعور الجرذ عنـدما  

سـتعمل كـذلك الحـوار الـداخلي     كمـا ا )2( "بصر به في الشرك فسر و استبشر إذيسعى 
للتعبير عما يجول في نفسية شخصياته و يتجلـى ذلـك فـي حـديث الجـرذ      ) المونولوج(

 أحاطـت هذا بالء قد اكتنفنـي و شـرور تظـاهرت عليـا ،ومحـن قـد       "قائال  مع نفسه
في المقطع الموالي وظف وصـفا دقيقـا لمشـهد حصـار الحيوانـات للجـرذ        آما  )3("بي

و فـي الشـجرة بومـا يريـد      أخـذه خلفه ابن عرس يريد  فرأىثم التفت "من كل جانب 
  )4("خطفه

                                                             
 171ص ،بيدبا الفيلسوف, كليلة و دمنة  -1
 172ص،المرجع نفسه  -2

173ص نفسه،المرجع - 3  

172ص،المرجع نفسه - 4  



 

 

64 

   



 

 

65 

  
 دراسة البنية السـردية فـي كتـاب كليلـة ودمنـة و      ونخلص في األخير من            

  :يمكننا رصد النتائج التالية تأليفهودواعي  وأسبابطالع على سيرة مؤلفه اإلمن 
يجمـع   ألنـه من خالل دراسة بعض نماذج الكتاب تتجلـى بالغتـه المخصوصـة     ٭

 .التمثيلي  األدبيوالبعد  األخالقيالتعليمي بين البعد 
ال يتكلـف فيهـا راو واحـد     إذ، األصـوات الهيئة السردية فـي الكتـاب متعـددة     ٭

 .مجموعة من الساردين إلىيتوزع الرواة  وإنمابمهمة السرد،
 .شاملة،مخترقة للزمن والمكان والمجتمع إنسانيةفكرة الكتاب فكرة  ٭
كتاب كليلة ودمنة على الرغم من وظيفتـه االمتاعيـة والتعليميـة فهـو ال يخلـو       ٭

من بعد رمزي وان ما وضع على السنة البهائم يقصـد منـه التماثـل مـع البـديل      
 .النجاز الحكمة اإلنساني

مــا يســمى  أو ماألالحكايــة  األولالكتــاب يحتــوي علــى مســتويين ســرديين  ٭
 .المفرغة أووالثاني الحكاية المضمنة  اإلطاربالحكاية 

الحكايات في كتاب كليلة ودمنة مبنية على الصراع القـائم علـى الثنائيـة الضـدية      ٭
 ).الخير والشر(
ـ القصد من وضعه على لسان البهـائم لي  ٭ الهـزل مـن    أهـل قراءتـه   إلـى ع راتس

 .الشبان فيستميل قلوبهم
هـذا الحـوار يفسـح     إن إالالسـرد ،  إلـى منها  أكثرنحت الحكايات منحى الحوار  ٭

 .الخصم أفكاردحض  أووالحجج  األفكارالمجال لعرض 
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  القرآن الكريم*   
  :المصادر/اوال
محمـد راجـي كنـاس،دار المعرفـة     :عبد اهللا بن المقفع،تحقيـق :كتاب كليلة ودمنة .1

 األولىم،الطبعة 2004-ه 1625للطباعة والنشر و التوزيع بيروت لبنان 
عبـد اهللا بـن المقفـع ،مؤسسـة المعـارف      :كتاب كليلة ودمنة ،بيدبا الفيلسوف ،ت .2

 األولىالطبعة , ـ ه1405-م1985 لبنان بيروت
عرفــان  األســتاذ:عبــد اهللا بــن المقفع،مراجعــة وتعليــق:ودمنــةكتـاب كليلــة   .3

 األولىم الطبعة 2005مطرجي،دار الفكر بيروت لبنان 
عبد اهللا بن المقفع،شرح سـامي الخـوري،دار الجبـل بيـروت     :كتاب كليلة ودمنة .4

 الطبعة الثانية , 2006لبنان 
  :المعاجم والموسوعات/ثانيا
 1965،دار الطباعـة والنشـر بيـروت لبنـان      البالغة جار اهللا الزمخشري أساس .1

 األولىالطبعة , 
الـدعوة للطباعـة والتوزيـع     ،داروآخـرون مصـطفى   إبـراهيم :الوسيطالمعجم  .2

 م1989-ه1410
-ه1388لسان العرب ابن منظور،دار صـادر للطباعـة والنشـر بيـروت لبنـان       .3

 م1968
المكتبـة  ابن فارس،تحقيق وضبط عبد السـالم محمـد هـارون    :معجم مقاييس اللغة .4

  الورقية للكتب المصورة
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فتحـي ،منشـورات عويـدات بيـروت لبنـان       إبراهيم:األدبيةمعجم المصطلحات  .5
 األولىالطبعة  ,1999

  :المراجع/ثالثا
م 1969-ه1388بيـروت لبنـان    األمانـة البيان محمد علي الكـردي،دار   أمراء .1

 الطبعة الثانية, 
,  2007نوميـديا للطباعـة والنشـر والتوزيـع    :نماط النصوص محفوظ كحوالأ .2

 األولىالطبعة 
الحكاية المثلية في كليلة ودمنة،عبـد الوهـاب الرفيـق،دار صـامد للنشـر       أدبية .3

 األولىالطبعة  ,والتوزيع،تونس
المعـروف   إسـحاق يعقـوب   أبـي الفـرج محمـد    أبـي الفهرست البن النـديم   .4

 المكتبة ،الورقية للكتب المصورة رضا تجدد:بالوراق،ت
 المكتبة الحرة،موقع الكبير لعبد اهللا بن المقفع  األدب .5
االبيـاري وعبـد    وإبـراهيم  مصـطفى السـقا  :الوزراء والكتاب للجهشـاري،ت  .6

الطبعـة   ,1938القـاهرة   وأوالدهالحفيظ شلبي،مطبعة الصاوي البـابي الحلبـي   
 األولى

والميزان،طه عبـد الرحمن،المركـز الثقـافي العربـي الـدار البيضـاء       اللسان  .7
 الطبعة الثانية, م 1998

المنهج والنظرية،فاضل تـامر المركـز الثقـافي العربـي      إشكاليةاللغة الثانية في  .8
 الطبعة الثانية,)ت.د(الدار البيضاء

الثقـافي  ،المركـز  إبراهيمالثقافة العربيـة و المرجعيـات المسـتعارة ،عبـد اهللا      .9
 األولىالطبعة ,م1999العربي الدار البيضاء 



 

 

69 

الكالم و الخبر مقدمة فـي السـرد العربـي ،سـعيد يقطين،المركـز الثقـافي        .10
 ولىالطبعة األ,1997العربي الدار البيضاء 

ــدين   األدب .11 ــز ال ــه ع ــماعيلوفنون ــاهرة  إس ــي الق ــر العرب ،دار الفك
 الطبعة الثامنة,م2002

ــات   .12 ــي رواي ــردية ف ــات الس ــد  التقني ــد الحمي ــرحمن متين،عب ــد ال عب
الطبعـة  ,1999المحادين،المؤسسة العربية للدراسـات والنشـر بيـروت لبنـان     

 األولى
عبد اهللا المركـز الثقـافي العربـي بيـروت لبنـان       إبراهيمالمتخيل السردي ، .13

 األولىالطبعة ,1990
عبـد الـرحيم الكـردي دار النشـر للجامعـات       الراوي والنص القصصـي ،  .14

 األولىالطبعة  ,1996القاهرة 
القـاهرة   اآلدابعبـد الـرحيم الكردي،مكتبـة      األدبـي السرد ومناهج النقد   .15

 األولىالطبعة ,2004
،المؤسسـة العربيـة للدراسـات والنشـر     إبراهيمعبـد اهللا  :السـردية العربيـة   .16

 الطبعة الثانية, م2000بيروت لبنان
عبـد العزيـز   " الغـواص  األسـد "و "التناص و التراث العربي بين كليلة ودمنة .17

 52بمنوبة عدد  اإلنسانيةوالفنون  اآلدابشبيل ،كلية 
احمـد زكـي كمـال ،الهيئـة المصـرية للكتـاب       :في البصـرة  األدبيةالحياة  .18

 1971القاهرة 
بنـاني بيـروت لبنـان    لالعقل ،فيكتـور الكـك،دار الكتـاب ال    أديبابن المقفع  .19

 األولىالطبعة  ,1986
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 1965زة المركز الثقـافي العربـي بيـروت لبنـان     ابن المقفع،عبد اللطيف حم .20
 الطبعة الثانية,
،حميـد لحميـداني،المركز    األدبـي بنية النص السـردي مـن منظـور النقـد      .21

الطبعـة  ,2000الثقافي العربـي للطباعـة والنشـر والتوزيـع الـدار البيضـاء       
 الثانية

،المركـز الثقـافي    ،ميجـان الرويلـي و سـعد اليـازعي     األدبـي دليل الناقد  .22
 الطبعة الثانية, 2002العربي المغرب 

عبـاس ،وزارة   إحسـان :الزمـان ،ابـن خلكـان،ت    أيتام وأبناء األعيانوفيات  .23
 األولىالطبعة , 1972الثقافة بيروت لبنان 

العربــي ،حنــا الفاخوري،المكتبــة البوليســية بيــروت لبنــان  األدبتــاريخ  .24
 األولىالطبعة , 1980

ــي  .25 ــرد ف ــات الس ــق ،تقني ــة والتطبي ــةالنظري ــوار  أمن ــف،دار الح يوس
 1997سوريا،

 1997علي جواد الطاهر،دار الشؤون الثقافيـة العامـة بغـداد العـراق     :كلمات .26
 األولىالطبعة ,
جميـل شـاكر و سـمير المرزوقـي ،دار الشـؤون      :نظرية القصة إلىمدخل  .27

 الثقافية بغداد
 األولىالطبعة , 1998،مكتبة مصر القاهرة إبراهيمزكريا :مشكلة البنية .28
 1936طه حسين،مكتبة الصاوي القاهرة :من حديث الشعر والنثر ،ت .29
حسـين،جامعة   أبـا محمـد  :ايكو امبرنـو،ت :ست جوالت في الغابة القصصية .30

 1998الملك سعود 
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 2007،محمـد تحريشـي،دار حلـب الجزائـر،     في الرواية والقصة والمسرح .31
 األولىالطبعة ,
ـ عبـد الملـك مر  -بحث فـي تقنيـات السـرد   -في نظرية الرواية .32 ،وزارة ضات

 1998القومي،الكويت  واإلرشادالثقافة 
مكتبـة   ،خواطر حول كتاب كليلة ودمنة،وائل حـافظ حلـف،دار نـور العلـم      .33

 األستاذ عيكوس اإللكترونية
  :المواقع االلكترونية/ ثالثا
1. doroob.com 
2. AljawHara.com 
  للكتب المصورةالمكتبة الورقية  .3
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