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 ممخص: ال
تعد الحكاية عمى لسان الحيوان من اشير االجناس النثرية في اآلداب العالمية ،عامة واالدب العربي 

س النثري .ويتسم الخطاب خاصة ولعل حكايات)كميمة ودمنة ( البن المقفع ، خير من يمثل ىذا الجن
الحكائي في نصوص تمك الحكايات بالتمميح دون التصريح بقصد التيذيب الخمقي واإلصالح 

 االجتماعي او النقد السياسي. 
و توظيفو لمرمز لحماية مبدعو من المضايقات السمطوية ، فضاًل عن إخفاء اسراره عن المتمقي حتى  

ل القراءة الواعية. وييدف ىذا البحث الكشف عن وظيفة يشاركو المتمقي عممية االبداع من خال
الترميز في ابداع وتفعيل النصوص فضال عن التقنيات القصصية األخرى من حوار وسرد 

 وشخصيات وامثال والتي تتيح لو بث كل أفكاره الفمسفية والسياسية واالجتماعية . 
 الحيواني  ــ السرد ــ الحوار ،الكممات المفتاحية : الترميز ـ كميمة ودمنة ـ الرمز 

 

The Poetic Symbolization in a Tale :A Study in Kalila and 

Dimna Tale 

Asst. Prof. Fadhil Abdulameer Shareef 
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of Baghdad 
Abstract  
A tale told by an animal is considered one of the most well-known Genera in 

the world literatures  in general and in the Arabic literature in specific as 

realized in Kalila and Dimna Tale by Ibn Al-Muqafaa' which   represents the 

prose  Genera .The narrative discourse is characterized in the texts of such 

tales by suggestions without declaration that intends the ethical refinement 

and social reform or political criticism. Also, such type of discourse is 

employed to the symbol to protect himself/herself from discomforts practiced 

by the authority as well as  hiding her/his secrets from the receiver  so as this  

receiver can share the innovation process through the conscious reading    .  

The present paper aims at finding out the function of the Symbolization 

in innovating and activating the texts as well as other narrative 
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techniques such as dialogue , narration , and proverbs that allow  

Symbolization to spread all the philosophical , political , and social ideas  

Key Terms:  Symbolization , Kalila and Dimna, animal symbol, 

narration   Dialogue  

 المقدمة       
تعد الحكاية عمى لسان الحيوان من األنواع األدبية الشائعة في تاريخ اآلداب االنسانية 

والتي تعزى فييا األقوال واألفعال والعالمية، وىذا النوع ،قديم في تراث األدب العربي 
 لمحيوانات  بقصد التيذيب الخمقي واإلصالح االجتماعي او النقد السياسي .          

ىو أشير من يمثل ىذا الجنس في األدب  " كميمة ودمنة" البن المقفع ولعل نص    
ة الكتاب العربي، إذ نال ىذا الكتاب شيرة كبيرة، وترجم إلى عدة لغات عالمية. وطبيع

نتاج الدالالت المختمفة رغم تعاقب األزمان،  تجعمو مفتوًحا عمى القراءات الكثيرة، وا 
حيث تم استخدام تقنية االضمار من خالل المثل الحجة والرمز وتقنية الحوار والتداخل 

 القصصي وغيرىا .  
ون أن ان توظيففف المبففدع لمرمففز ليعّبففر مففن خاللففو عمففا يريففد التعبيففر عنففو بكففل  حريففة د

يكشف عن مقصده لممتمقي ، كما يمجأ الى توظيفو لمرمفز لحمايفة نفسفو مفن المضفايقات 
السففمطوية ، فضففاًل عففن إخفففاء اسففراره عففن المتمقففي حتففى يشففاركو المتمقففي عمميففة االبففداع 

 من خالل القراءة الواعية. 
       وييدف ىذا البحث الكشف عن دور تقنية الترميز في تفعيل نصوص الحكايات .     

 من ىنا كان اختيارنا تقنية الترميز في نماذج من )كميمة ودمنة ( موضوعا لمبحث .
 وقد قسمت البحث الى ثالثة مباحث يسبقيا توطئة . 

وتحدثت في التوطئة عن مفيوم الرمز في المغة واالصطالح عند النقفاد العفرب القفدماء  
 والمحدثين فضال عن اقوال النقاد الغربيين. 

مبحث األول  فتحدثت فيو عن كتاب كميمة ودمنة وما يتضمنو من اقسام ، ولمحفة أما ال
عن حياة ابن المقفع عمى حين  خصصت المبحث الثفاني لمحفديث عفن الفضفاء الرمفزي 
لنماذج من حكايات كميمة ودمنة . أمفا المبحفث الثالفث فقفد أوضفحت فيفو التقنيفات الفنيفة 
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وختمففت البحففث  بخاتمففة بينففت فييففا اىففم مففا  القصصففية السففيما تففداخل الحففوار والسففرد.
 توصمت اليو من نتائج .  

واعتمفففدت عمففففى المففففنيج التحميمففففي الوصفففففي لمكشففففف عففففن الففففدالالت الرمزيففففة لمنصففففوص 
 وأبعادىا من خالل السياقات التركيبية والمغوية .     

        
 -توطئة :

وقفد عرفتيفا كفل الحكاية عمى لسان الحيوان نمط ذائع عند اغمفب شفعوب العفالم 
الحضارات، وىي من أقدم انماط القص أو الحكي الشفعبي القفادرة عمفى تجفاوز الخطفوط 

 الرقابية.
كما أن ليا القدرة عمى كسر لحواجز المغة والمكان والزمان مما أسيم ففي تنقميفا 
بففين نتاجففات الفكففر العففالمي.ومن أىففم مميزاتيففا أن الحيففوان ىففو البطففل، وأنيففا تففروى نثففرا 

 كما أن ليا القدرة عمى النفوذ إلى المتمقي بمختمف شرائحو . وشعراً 
وىي حكاية ذات طابع خمقي وتعميمي في قالبيا األدبي الخاص، وتنحفو منحفى 
الرمفففز ففففي معنفففاه المغفففوي العفففام ال ففففي معنفففاه المفففذىبي، ففففالرمز فييفففا معنفففاه أن يعفففرض 

دث أخففرى عففن الكاتففب أو الشففاعر شخصففيات وحففوادث عمففى حففين يريففد شخصففيات وحففوا
طريق المقابمة والمناظرة بحيث يتبع المرء ففي قراءتيفا صفور الشخصفيات  الظفاىرة التفي 

)ىــالل، .(i)كشففف عففن ضففمور شخصففيات أخففرى تتففراءى خمففف ىففذه الشخصففيات الظففاىرة
 (381ـ379: 3983، 3ط

ومن ىذا المنطمق راينا من الضروري بمكان ضبط مصطمح الرمز عنفد المغفويين والنقفاد 
ئفو ، وابعاده ، لما لو من أىمية في الكشف عن االيحاءات التي تشفكل عناصفر ، ووظا

التففي نحففن بصففدد دراسففة نمفففاذج  بنففاء الففنص التراثففي السففيما نصففوص ) كميمفففة ودمنففة (
 . منيا
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 مفيوم الرمز في المغة واالصطالح 
أن  ه(ٚٚٔاقتربت المعاجم العربية في تحديد داللة )الرمز ( ،اذ ذكر الفراىيدي )ت 

:)الرمز بالمسان، الصوت الخفي، ويكون الرمز اإليماء بالحاجب بال كالم ومثمو اليمس 
)(ii )، ( . وذكر صاحب  المسان أن الرمز ىو:)  366: 3984،7)الفراىيدي ،ط

تصويت خفي بالمسان كاليمس، ويكون تحريك الشفتين بكالم غير مفيوم بالمفظ من 
يماء بالعينين والحاجبين  غير إبانة بصوت إنما ىو إشارة بالشفتين ، وقيل الرمز إشارة وا 

شيء أشرت إليو كل ما أشرت إليو مما يبان بمفظ باي والفم، والرمز بالمغة  والشفتين
، وفي القرآن الكريم  ورد  (35789: 2115،2، 3)ابن منظور،ط(iii) بيد أو بعين(

ذكر الرمز بمعنى اإلشارة في قصة زكريا عميو السالم في قولو تعالى :) َقاَل َربِّ اْجَعل 
، قال  (43) آل عمران :(iv)لِّي آَيًة، َقاَل آَيُتَك َأالا ُتَكمَِّم النااَس َثاَلَثَة َأيااٍم ِإالا َرْمًز﴾(

الزمخشري :      ) ]ِ إالا رمزًا[ إالا إشارة بيد أو رأس أو غيرىما ، وأصمو التحرك 
)(v)أي ال تكمم أحًدا ااّل باإلشارة. ( 363ص : 3)الزمخشري د.ت ،ج  . 
من ىنا فان الرمز يرتبط باإلشارة ارتباطا وطيدًا، وىكذا فان معنى الرمز عند أصحاب  

 عاجم  لم يخرج عن داللة اإليحاء وااليماء. الم
 أما في االصطالح 

فقد اخذت ىذه المفردة حيزا واسعا في الكثير من الحقول المعرفية السيما األدبية منيا ، 
 مما دفع الباحثون الى البحث عن مفاىيم ليا وتحديدىا ..

ء الحسية  ،أي ففي الفكر اليوناني يرى ارسطو أن :) الكممات رموز لمعاني األشيا
رموز لمفيوم األشياء الحسية أواًل، ثم التجريدية المتعمقة بمرتبة أعمى من مرتبة الحس 

،ويذكر أن:) الكممات المنطوقة رموز لحاالت (43: 3،3973) ىالل،ط،(  vi)ثانيًا (
النفس والكممات المكتوبة رموز لمكممات المنطوقة ، والكتابة ليست واحدة عند كل الناس 

 . (43) م. ن : .( vii)في ذلك شأن الكممات المنطوقة ( شأنيا
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وبيذا يكون ارسطو قد ميز بين الرمز من جية واالشارة من جية أخرى معتبرا أن 
اإلشارة أوسع مجاال من الّرمز الذي قصره عمى الكممات  باعتبارىا رموزا لدالالت 

 األشياء أو أنيا تنوب عنيا في الداللة. 
ة العربية فقد خصص قدامة بن جعفر في كتابو ) نقد النثر (     أما في مصادر البالغ

نما يستعمل المتكمم الرمز في كالمو  بابًا لمرمز فاتجو بو اتجاىًا عمميًا ودينيًا فقال :) وا 
فيما يريد طيو عن كافة الناس واإلفضاء بو إلى بعضيم ، فيجعل لمكممة أو الحرف 

ئر األجناس أو حرفًا من حروف المعجم ، اسمًا من أسماء الطير أو الوحش أو سا
ويطمع عمى ذلك الموضع من يريد إفيامو ، فيكون ذلك قواًل مفيومًا بينيما مرموًزا عن 

. ومن الواضح أنو يفيم  (53ـ 52: 3933)قدامة بن جعفر، د. ط.  ( viii)غيرىما "
الرمز عمى أنو اصطالح بين المتكمم وبعض الناس ،ثم يقول:") وفي القرآن من الرموز 

 ( 54)م.ن : (ix)أشياء عظيمة القدر جميمة الخطر"
ه( االشارة في باب الرمز فيقول:)ان الرمز ىو الكالم  ٙ٘ٗويدخل ابن رشيق )ت 

 ٖ.) ابن رشيق ط(x)صار إشارة (الخفي الذي ال يكاد يفيم، ثم استعمل حتى 
وحينما نبحث في المؤلفات النقدية العربية لألدباء والكتاب ( ، 316ـ 315: 3963،3،

العرب ، نجدىا تقترب من المفيوم الغربي )لمرمز( ، فقد ذكر الدكتور محمد غنيمي 
ىالل  أن:     ) الرمز ىنا معناه اإليحاء، أي التعبير غير المباشر عن النواحي 
النفسية المستترة التي ال تقوى عمى أدائيا المغة في داللتيا الوضعية ، والرمز ىو 

بحيث تتولد المشاعر عن طريق  (398، د.ت.5)ىالل ط(xi)الصمة بين الذات واألشياء(
اإلثارة النفسية ، ال عن طريق التسمية والتصريح". وبناًء عمى ىذا فإن الفرق بينو وبين 

اإلشارة )تدل( عمى مشار إليو ) محدد (، أما الرمز ) فيومئ ( اإلشارة يكمن في أن ) 
( ومع تطور 41: 3،3984أحمد  ط )( xii)إلى شيء ما ولكنو غير محدد وال معين(

التجربة االدبية المعاصرة أصبح االتجاه الرمزي أكثر نضجًا ، فأدونيس ينظر إلى 
ا أن نتأمل شيئًا آخر وراء الرمز في قدرتو اإليحائية بقولو : ) الرمز ىو ما يتيح لن

يحائي فالرمز يكشف  ،(361: 3) ادونيس، ط(xiii( ) النص ، فالرمز قبل كل شيء معنى خفي وا 
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عن أغوار الحقيقة الباطنية لمعالم واألشياء ، ومن ثم فيو قفزة خارج المألوف والمتعارف 
 عميو. فالرمز عنده ىو النص اآلخر لمرمز.  

في عوالم ال حدود ليا، ويدفعو إلى الغوص في مضمون  ومن ىنا فالّرمز يدخل القارئ
النص، رغم اعتماده عمى الحدس واإلسقاط، ومن ثّم فالّرمز احتفظ بسمتو الرئيسية وىي 
أنو موضوع يشير إلى موضوع آخر يجعل األشياء المادية توحي بالمعاني المطمقة. 

ىذا المصطمح تمتقي في  وىكذا فان اغمب المحاوالت السابقة الذكر والتي كشفت مفيوم
 إشارتيا إلى أن الرمز يميل إلى الغموض وعدم الوضوح . 

يحمل الرمز من السمات ما يؤىمو ألداء وطائف منيا فعميا المؤثر في إغناء داللة 
 الّنص.

كما يقوم الرمز بوظيفة رئيسة تبين مستويات الحقيقة، فضاًل عن كشفو مستويات  
من اإلنسان. وتزداد قيمة الرمز وأثره بكونو تعبيرا ال  العقل اإلنساني بوصفو ، جزءا

شعوريا قد يمثل الضمير الجمعي أحيانا فيتجاوز الواقع إلى اإليحاء بو فيو قد يبدأ من 
الواقع ولكن ال يرسم الواقع بل يرّده إلى الذات، فالمبدع بو حاجة الى وسيمة تعبير تنقذه 

  (398: 3983، 3)إسماعيل،ط(xiv)من الخضوع إلى بؤس الواقع المحدود.
 من ىنا صار الرمز قيمة أدبية ذات تأثير نفسي في القارئ ووظيفة جمالية إيحائية

تتجاوز الداللة المغوية لممصطمح أو القيمة اإلشارية. فصار الرمز أسموبا يمجأ إليو 
، ٔ)ىويدي ، ط(xv)المبدع، ليعبر عما في وجدانو، بطريقة إيحائية بعيدة عن التقريرية.

3989  :39) . 
 الرمز الحيواني 

يرى عدد من الباحثين أن حكاية الحيوان أقدم الحكايات الشعبية عمى اإلطالق وىي  
تترّدد عمى ألسنة الجميع بال استثناء، إنيا موجودة في كل بيئة وعند كل أمة وبين 
مختمف األجيال والطبقات وقد استطاعت أن تحتل مكانا ظاىرًا بين األشكال القصصية 

 األدب الرفيع فيما يسمى باألدب المثقف أو 
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وحكاية الحيوان عبارة عن شكل قصصي يقوم الحيوان فيو بالدور الرئيسي وىي   
امتداد لألسطورة بصفة عامة وألسطورة الحيوان بصفة خاصة فيما يستوعب الخرافة 

 .  (311: 2112، 3خورشيد ،ط)(xvi)وممحمة الوحوش.
تي انفردت بيا عن ويذكر د. محمد غنيمي ىالل أىم خصائص حكايات الحيوان وال 

غيرىا من أنماط الحكايات األخرى ،وىي: طريقة التقديم لمحكايات بالتساؤل واالستفيام 
عن اصل المثل الذي ولدت فيو الحكاية بعبارة )وكيف كان ذلك( ، ويتصدر اإلجابة 
عن االستفيام عبارة ،)زعموا انو كان...( ومنيا كذلك ، تداخل الحكايات ، فكل حكاية 

تحوي حكايات فرعية ، ويتبع ذلك دخول شخصيات جديدة، أو حيوانات جديدة  رئيسية
في الحكاية دون انقطاع ، ومن ىذه الخصائص أن، الكاتب فييا  يتناسى الرموز؛ أي 
الشخصيات أو الحيوانات التي جعميا رموزًا  لمناس في سموكيم، فيسيب في الحديث 

: 3983، 3) ىالل، ،ط(xvii.)و الرمزيةعن الرموز إلييم من الناس غافال عن شخصيات
383). 

ومن ىنا فالحكاية الرمزية الحيوانية ىي حكاية خيالية ترمي الى ابراز مغزى خمقي  
يذكر في أول الحكاية وآخرىا، وخاصة ما يمثل فييا الحيوان دور اإلنسان في الكالم 

ىائل من  والعمل، وعندما نتفحص في حكايات "كميمة ودمنة" نجدىا تحتوي عمى عدد
المميمات منيا) الحيوانية والشيئية، واإلنسانية( يمكن اكتشافيا واظيارىا عبر قراءة  

 واعية تمكن القارئ من استيعاب مكنونات النص.
ومن خالل قراءتنا  المعمقة  لحكايات كميمة ودمنة حاولنا فك عدد من الرموز الحيوانية 

 من خالل األفعال والسموك االجتماعي لمحيوانات ذاتيا فكانت كاآلتي: 
يرمز األسد إلى صاحب السمطة أّيا كان نوعيا )ممك، حاكم، أمير(    استنادا  األسد:

ممك الحيوانات البرية الذي يسيطر عمييا   بقوتو إلى أن األسد يمثل مك الغابة؛ أي 
 وقدرتو التي منحتيا لو الطبيعة .  
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ىو إحدى الشخصيات الرئيسية في مثل "األسد والشعير الصوام".  ترمز     ابن آوى:
إلى أصحاب القوة والسمطة والنفوذ في المجتمع اآلدمي الذين يستغمون نفوذىم في قير 

 واشفاق وقد وظفيا ابن المقفع بكثرة .  وايذاء الضعفاء دون رحمة
إن ىذا الحيوان األليف الذي لم تمنحو الطبيعة سالحا يحميو من إيذاء األقوياء  الثور:

)األسدي ، ع (xviii)نجده ،. مثقال بالمعاني والدالالت االجتماعية والسياسية في آن واحد
 (. 23ـ 22:   2132، 33

صنف الحيوانات اآلكمة العشب، ويظير في : ينتمي ىذا الحيوان األليف إلى الجمل
الحكايات بمظير الضحية الذي يمقى حتفو نتيجة غدر األقوياء المتسمطين) األسد 

الذئب...( والجمل بمونو الفاتح رمز لمبراءة، يعيش بفطرتو البريئة التي لم يشبيا شيء 
 من أوزار الحياة. 

الحيوان األليف تتمحور حول تفوق : إّن الصورة التي رسميا ابن المقفع ليذا األرنب 
ىذا الحيوان الصغير الحجم عمى أضخم وأقوى الحيوانات بفضل ذكائو ونباىتو، فيو 
أراد اإليحاء بو إلى حقيقة فعالية القوة العقمية من حيث أنيا طاقة كامنة في اإلنسان 

 مميئة باالستعدادات إذا أجاد اإلنسان استخداميا. 
أمثال كميمة ودمنة في مشاىد كثيرة، فالحمام رمز لمسالم  : تظير الطيور فيالطيور

األسدي ، ع .)(xix)كما ىو معروف، فضاًل عن كونو رمز لمحكمة وسداد الرأي واإليثار
 (.23ـ 22:   2132، 33

وبعد ىذه الوقفة مع الترميز الحيواني في كميمة ودمنة، يمكن لنا أن نستنتج أّن ابن 
الحيوانية الغابية بشتى أنواعيا ليرسم لنا بحركاتيا  المقفع قد وظف ىذه المخموقات

 صور الّصراع اإلنساني الذي يتسم بعدم تكافؤ الفرص بين القوى المتصارعة  .
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 المبحث األول  
 كتاب كميمة ودمنة 

 
 لمحة عن حياة ابن المقفع 

 (. 332:  3،  2133ط،  () ابن النديم،xx)ه (ٕٗٔت -هٙٓٔولد عبد اهلل بن المبارك عام ) 

من أبوين فارسيين بخوزستان ،في قرية تسمى "جور" الفارسية والتي اشتيرت بالورد  
الجوري الذي ينسب إلييا وىي مدينة من أجمل المدن وأعمرىا وموضعيا فيروزأباد 

الذي كان  فنشأ وترعرع عمى دين والده "داذويو (xxi)"الحالية ،وكان أبوه قد سماه "روزيو
 . (xxii)امجوسي

ألنو كان –بصيغة اسم الفاعل –وبرى بعض الدارسين أن اسمو )المقفع( بكسر الفاء  
يشتغل بعمل القفاع  وكني )ابن محمد ( بعد أن أسمم و سمي بعبد اهلل ،فحرص المقفع 
عمى تنشئة ابنو أحسن تنشئة لمتقرب من الخمفاء األمويين ألن الموالي كانوا مضطيدين 

موية فقضى ابن المقفع مدة من حياتو في مسقط رأسو متقمبا في في أيام الدولة األ
الترف و النعيم فتثقف بالثقافة الفارسية و عرف الكثير من آداب اليند و اليونان ثم 
رحل إلى البصرة وعاش في آل األىتم وخالط األعراب وأخذ عنيم مبادئ المغة كما 

في عصره حتى تمكن من المغة اطمع عمى المغويين و الشعراء و الرواة المرموقين 
العربية وآدابيا إلى جانب ثقافتو الفارسية وصار عمما في األدبين العريقين فقد قال عنو 

 (.  34: 3936، 3)حسين،،ط .  (xxiii)طو حسين :"فيو زعيم كتاب الفرس و العرب
اتصل ابن المقفع بعيسى بن عمي عم السفاح والمنصور وىو وال عمى األىواز 

ىفف( ولفو مفن ٕٗٔيده وكتب لو، وقد قتل في عيد أبي جعفر المنصور سنة )فاسمم عمى 
 ( 536-532: 3ىـ ،3385، 3الفاخوري ،ط)(xxiv)العمر خمس وثالثون سنة.
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 اىم اثاره :
ـــ رســـالة الصـــحابة 3  "فيفففي تحفففوي نقفففد النظفففام الحكفففم و طفففرق إصفففالحو تبعفففا لمفففنظم ـ

اسففية الجريئففة ففففي كيفيففة إدارة الدولفففة السياسففية واإلداريففة لفففبالد فففارس طارحففا أفكفففاره السي
 اإلسالمية . 

: عبفارة عفن حكفم و أمثفال و كممفات مرتبفة يتضفمن األدب الكبير "أو الدرة اليتيمةفف "ٕ  
 أقواال خاصة بالسمطان و أصحابو ووالتو ومن اتصل بيم .

 : وبنفس النيج ألف كتابو "األدب الصغير" اعتمد فيو عبارات موجزة ـ األدب الصغير3
 عض الحكم المترجمة من الفارسية.أشبو باألمثال تعبر عن تجارب حياتو كما نقل فيو ب

: وىو مجموعة حكايات واقاصيص خرافية عمى ألسنة   ـ  كتاب كميمة ودمنة4
 (  536-532: 3ىـ ،3385، 3)الفاخوري،ط( xxv)الحيوانات.

 بناء كتاب كميمة ودمنة  
( حكاية رئيسية، موزعة عمى 34تمييا ) يتضمن كتاب كميمة ودمنة أربع مقدمات ،

 ( بابا ، وفيما يخص المقدمات األربع : 35)
، وفييا يذكر الدافع وراء تأليف الفيمسوف اليندى مقدمة عمى بن الشاه الفارسى :اوالً  

 القديم بيديا كتاب كميمة ودمنة لدبشميم، ممك اليند )سبب تأليف الكتاب( .
رحمة الحكيم الفارسى برزويو إلى بالد اليند مبعوثًا من  تحكي المقدمة الثانية ثانياً  

قبل كسرى ، ممك الفرس ، لمحاولة اصطحاب الكتاب ، ونقمو إلى المغة الفارسية 
 )محاولة الحصول عمى الكتاب( .

بقمم ابن المقفع ، مترجم الكتاب إلى المغة العربية ، وفييا يبين  والمقدمة الثالثة:  ثالثاً 
 أىمية الكتاب ، ويدعو القارئ إلى تدبر معانيو بعمق )أىمية الكتاب( .

، فيي عبارة عن قصة حياة برزويو ، الحكيم الفارسى الذى  أما المقدمة الرابعة: رابعاً  
وزير  سية ، وقد كتبيا بزرجمير ،أحضر الكتاب من اليند ، وترجمو إلى المغة الفار 

كسرى بنفسو ، تحقيًقا لرغبة الحكيم فى أن يخمد اسمو ، بوضع ترجمة حياتو فى مقدمة 
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/ 25.)الطاىر ، موقع االنطولوجيا ، (xxvi)(ىذا الكتاب النفيس )سيرة المترجم الفارسى
33 /2137). 

لثقافة ولعدم ويعد الكتاب ذو غايات سياسية محضة ويحكى الصراع بين السمطة وا
التكافؤ بين السيف والمسان وجب التحايل والرمزية، إال أن ابن المقفع ذكر وظائف 

 :عميماتوالكتاب وغايتو صراحة وىو ما جعمو عرضة لمقتل عمى يد أبو المنصور فقال ت
 معرفة القارئ ألغراض الكتاب.-ٔ
 أعمال الرؤية ومعرفة غرضو الظاىر والباطن.-ٕ
  (.31:  3991، 3.) النجار ،ط( xxvii)لمعاني التماس جواىر ا- ٖ

كتاب كميمة ودمنة ينطفوي عمفى حكايفات وأقاصفيص خرافيفة عمفى ألسفنة البيفائم والطيفر، 
وىففذه تمثففل الحيففاة البشففرية فففي نواحييففا المختمفففة وفييففا مففن النزاعففات واألىففواء والتيففارات 

وفييا أرباب الجدل والفقفو والمنطفق وعمفم  الفكرية ما نجده بين البشر في مختمف تالوينو
االجتمفففاع والسياسفففة وفييفففا األخيفففار واألشفففرار والمحسفففنون والمسفففيئون فالكتفففاب ىفففو حيفففاة 

 (. 536: 3الفاخوري .)(xxviii)مصغرة
يستطيع المتكمم من خالل الكتاب أن يقول ما يريده بقميل من التحفرج والخفوف، 

والبحففث عففن البعيففد مففن الففدالالت غيففر  ويسففتطيع المتمقففي أعمففال عقمففو وتوسففيع مداركففو
المباشرة أو المستقرة والثانية ليصفبح جفزءًا مفن الرسفالة )الحكايفة( ولفيس متمقيفا سفمبيًا ليفا 
من خارجيا إنيفا المغفة التفي تمثفل طاقفة داعمفة لمحكفي غيفر الصفريح، كمفا أنيفا صفناعة 

تفو ومفن ثفم فالكتفاب حاذقة لمكالم الذي يريد أن يقفول أكثفر مفن ألفاظفو وأوسفع مفن مدلوال
نمفففوذج لمفكفففرة حفففين تصفففبح حكايفففة، ولمقنفففاع إذ يصفففبح كائنفففًا ففففي محاولفففة لتحقيفففق عفففدة 
أىففداف أىميففا النقففد األخالقففي، واالجتمففاعي والسياسففي الغيففر المباشففر بغيففة اإلصففالح، 

الشــيدية، آفــاق الشــبيبة ـ   د.ت : .)(xxix)فضففال عففن التعمففيم وبففث الموعظففة، والترفيففو
31 .) 

دراسفففة قصفففص كميمفففة ودمنفففة حفففري بنفففا أن نتعفففرض عمفففى األصفففل الينفففدي  ونحففن بصفففدد
 لتأليف تمك القصص وكيف استقصى منيا ابن المقفع؟
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يقففال أن الينففد اختففار رجففال مففن الشففعب قففد أجمعففت عميففو فولتففو حاكمففًا حتففى إذا 
صفففار كفففذلك طغفففى وتجبفففر ففففاجتمع الفيمسفففوف بتالمذتفففو واختفففاروا أن يبحثفففوا عفففن حيمفففة 

حففاكم وتقويمففو إال أن الفيمسففوف كممففو صففراحة فغضففب وسففجنو، إال أنففو لموصففول إلففى ال
عفففاود ففففك سفففراحو ثفففم واله امفففرأ ولمفففا توطفففدت العالقفففة طمفففب منفففو أن يؤلفففف كتابفففًا يجعفففل 
ظاىره ليو وباطنو يحقق المقاصد، أما في المجتمع العربي فقد فطفن أبفو جعففر مقاصفد 

بفو ابفن المقففع فقذففو بالزندقفة وقتمفو ىذا النوع من التأليف ذات الحدين إضافة لما صفرح 
شر قتمو ولما ذكر ابن المقفع تعميماتو صراحة لمقارئ اختل التواتر بين المففظ المكشفوف 

 (.          31)الشيدية، آفاق الشبيبة ـ د.ت : .(xxx)والمعنى المستور
أن أىففم الفففروق بففين كميمففة ودمنففة )الففنص المتففرجم مففن األصففل الينففدي( والففنص 

 يتجسد من خالل :اليندي، 
 أوال : النسق األشادي لمعنوان :

البففنج تنتففرا : تعنففي األسفففار الخمسففة وىففي خمسففة أبففواب تتمحففور حففول الحكمففة 
عمففى حففين أن كميمففة ودمنففة : )كميمففة( وزيففر الخيففر و)دمنففة( وزيففر انتيففازي ظففالم والفففارق 

الغايفة تبفرر األساس أن وزير الخيفر ففي األسففار ينيفزم وينتصفر وزيفر الشفر تحفت مبفدأ 
الوسيمة أما في ) كميمة ودمنة( ترجمة ابن المقفع  ينتصر بمحاكمة وزير الظمم في بفاب 
الفحص عن أمر دمنة،  ويجمع الدارسون أن ىذا الباب من وضع ابن المقفع ألنو غير 
موجففود فففي التففراث الينففدي )البففنج تنتففرا(، ويحمففل ىففذا العنففوان الشفففرة لممغففزى السياسففي 

 اب.البعيد لمكت
ويحمل كميمة أبواب قصصية جديدة مترابطة بنائيًا كما أن النسق البنفائي لمفنص 
مفتوحا مما جعمو يستوعب قصصًا جديدة وقد رفض ابن المقفع في كتابو       انتصار 
الشفففففر وحاكمفففففو ورففففففض أيضفففففًا زج الحكايفففففات الجنسفففففية الفاحشفففففة وذلفففففك لمنسفففففق القيمفففففي 

ة وشفرف الوسفيمة، وتجمفع الكتفابين غايفة مشفتركة اإلسالمي السائد الذي يجمع نبل الغايف
وىفي أصففالح أمفر الحففاكم لكففن ففي منيجففين مختمففين )البففنج تنتففرا( يبفيح اسففتخدام الحيففل 

 والمخادعة، لكنو يتيح حرية واسعة في التعبير والنقد السياسي.
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أما نص ابن المقفع يرفض ذلك ويدينيا بشدة لكنو يقدم رؤية رمزيفة مغفايرة بفين 
 ٕٗقصففة رئيسففة و ٚٔوالظففاىر، ويتففألف النسففق البنففائي لففنص ابففن المقفففع مففن  البففاطن

  (31)الشيدية، آفاق الشبيبة ـ د.ت : .(xxxi)قصة فرعية
وبعد ىذه اإلشارات التي تميز الفنص األصفمي )الينفدي( والفنص المتفرجم )كميمفة 

التحميفل  ودمنة(. البد من الولوج إلى النص )الحيواني( لدراسفتو وففتح مغاليقفو مفن خفالل
 والتأويل. ونظرًا لكثرة القصص التي يتضمنيا الكتاب فقد اخترنا ثالث نماذج، وىي :

 األسد واألرنب . -ٔ
 الحمار الذي ال قمب لو. -ٕ
 المبوة وابن أوى. -ٖ

 المبحث  الثاني
 الفضاء الحكائي والرمزي : 

تجففري القصففص الففثالث فففي سففياق قصصففي مففع تبففاين فففي طبيعففة األشففخاص   
يعكس عنوانيا شخصيتين متضادتين من ناحية القوة.  األسد واألرنبة( واألحداث )فقص

فاألرنب يمثل شخصية مغموب عمى أمرىا وضعيفة، أما األسد فيمثفل شخصفية متسفمطة 
 وقوية بوصفو ممك الغاية.

لكن لنالحظ كيف كان الحوار بين ىذه الشخصيات ومفاذا أراد الكاتفب أن يرمفز 
 من خالليا، تقول القصة :

وا أن أسدًا كفان ففي أرض كثيفرة الميفاه والعشفب وكفان ففي تمفك األرض مفن "زعم
الوحففوش فففي سففعة الميففاه والمرعففى شففيء كثيففر، إاّل أنففو لففم يكففن ينفعيففا ذلففك لخوفيففا مففن 

 األسد فاجتمعت وأتت إلى األسد فقال لو :
أنففك لتصففيب منففا الدابففة بعففد الجيففد والتعففب، وقففد رأينففا لففك رايففًا فيففو صففالح لففك 

ا، فأن أنت أمنتنا ولم تخفنا فمك عمينا في كل يوم دابة نرسل بيفا إليفك ففي وقفت وأمن لن
 غذائك .

 فرضى األسد بذلك وصال الوحوش عميو ووفين لو بو.
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ثم أرنبًا أصابتيا القرعفة وصفارت غفذاء لألسفد فقالفت لموحفوش : إن أنفتن رفقفتن 
 بي فيما ال يضركن رجوت أن أريحكن من األسد.

 الذي تكمفيننا من األمور؟ فقال الوحوش وما
قالفت : تفأمرن الففذي ينطمفق بففي إلفى األسفد أن يميمنففي ريثمفا أبطففئ عميفو بعففض 

 اإلبطاء .
فقمففن ليففا : ذلففك لففك، فانطمقففت األرنففب متباطئففة حتففى جففاوزت الوقففت الففذي كففان 
يتغذى فيو األسد، ثم تقدمت إليو وحدىا رويدًا وقفد جفاع فغضفب وقفام مفن مكانفو نحوىفا 

 : من أين أقبمت؟فقال ليا 
قالت : أنا رسول الوحوش إليك، بعثني ومعي أرنب لك فتبعني  أسد في بعفض 

 تمك الطريق فأخذىا مني وقال : أنا أولى بيذه األرض وما فييا من الوحوش.
فقمففت لففو : أن ىففذا غففذاء الممففك، أرسففمت بففو الوحففوش معففي إليففو تغصففبنو فسففبك 

 وشتمك فأقبمت مسرعة ألخبرك !
 : أنطمقي معي فأريني موضع ىذا األسد . فقال األسد

فانطمقفففت األرنفففب إلفففى جفففب فيفففو مفففاء غفففامر صفففافي فاطمعفففت فيفففو وقالفففت ىفففذا 
 المكان.

فأطمع األسد، فرأى ظمفو وظفل األرنفب ففي المفاء فمفم يشفك ففي قوليفا ووثفب إليفو 
 ليقاتمو فغرق في الجب .

 3.) ابــــن المقفــــع  ط(xxxii)(فففففأنطمق األرنففففب إلففففى الوحففففوش وأعممففففتين ضففففيعيا باألسففففد
2132   :69 ) 

ترمز شخصية األسد إلى الممفك أو الخميففة أو أي صفاحب سفمطان أخفر لفو مفن 
 صفات المموك، كما أنيا تمثل القوة الغاشمة المستبدة التي تحكم الناس بالرىبة. 

 أما األرنب فيمثل أو يرمز إلى الرعية أو أحد أبناء الشعب الطبقة المستعبدة.



 هـ4443-م  2022. لسنة  3الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةالدراسات المستدامة . السنة المجلة 

 

 

 

 

 
 

 
 4424 

قة وصمت إلى مرحمة من العبودية والظمم بحيث تقدم نفسيا ضحية إن تمك الطب
ــع ، ط.)(xxxiii)بشففكل طففوعي )طعامففًا( لمسففمطة الففذي تمثمففو األسففد ــن المقف :  2132 3اب

71   ) 
والففذي يمفففت انتبففاه المتمقففي أن السففمطة المسففتبدة ألغففت وجففود كيففان الرعيففة وىففو 

 مضياع..!أمر في غاية الخطورة، إذ يعني ذلك تعرض ىوية األمة ل
وىناك رمز أخر أو فكرة أخرى أراد طرحيا الكاتب مفن خفالل الحكايفة وىفي أنفو 
متففى مففا تضففافرت جيففود الرعيففة وتعاونففت فيمففا بينيففا اسففتطاعت أن تتفففوق وتنيففي ظمففم 

 السمطة الجائزة المتسمطة عمييا.
نمففا رمففز إليففو بشففكل  وىففذا ىففو ىففدف الحكايففة الففذي لففم يصففرح بففو الكاتففب عمنففًا وا 

ركو لممتمقي النبيو ... ونحن نتأمل رمفوز تمفك الحكايفة يصفادفنا رمفزًا أخفر، وىفو خفي وت
أن السمطة المتمثمة باألسد سمطة تكاد تكون معزولة عن العالم إذ بمجفرد خروجيفا ألول 
مرة خارج مركزىا السمطوي فقدت وجودىا وكأنيا معدة سمفا لدور ضيق لم تتكيف معفو، 

ا، ويبدو أن ىذا الحدث عكس رمفزا أخفر ىفو أن السفمطة األمر الذي أنيى وجودىا سريع
 متقوقعة عمى نفسيا وال ييميا من األمور السمطوية سوى اإلدارة.

إن الماء الذي يمثل رمز الحياة بل الحياة بأسرىا وديمومتيا وخصبيا كان سفببًا 
 إلنياء وجودىا وىذه مفارقة رمزية ذكية عكست انطفاء الحياة في السمطة.

 القصة الثانية 
ـــن (xxxiv) أمفففا القصفففة الثانيفففة التفففي تحمفففل عنفففوان )الحمفففار الفففذي ال قمفففب لفففو( )اب

 ( 392:  2132 3المقفع ، ط
فإنيا تنتمي كسابقتيا لمقصص االسفطوري وتجفري مثفل سفياقيا فقفد ألفم الكاتفب  

 بثالث شخصيات أو بيائم ترمز إلى أشخاص وىي األسد، وابن آوى والحمار.
مطة السياسفية أو الخميففة )الشفائخة( العفاجزة عفن دورىفا القمعفي فاألسد يمثل الس

 والوحشي، فاستعانت بالحاشية )األتباع( المتمثمة بابن آوى ، تقول القصة :
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"زعمــوا أن أســدًا فــي أجمــة وكــان معيــا ابــن آوى ياكــل مــن فضــالت طعامــو، 
آوى :  فاصاب األسد جرب وضعف ضعفا شديدًا وجيد فمم يستطع الصيد فقال لو أبن

 ما بالك يا سيد السباع قد تغيرت أحوالك؟
 قال : ىذا الجرب الذي أجيدني وليس لو دواء إال قمب حمار وأذناه.

قال ابن آوى ما أيسر ىذا، وقد عرفت بمكان كذا حمارًا مع قصاٍر يحمل عميو 
 ( .       392:  2132 3.)ابن المقفع ، ط(xxxv) ثيابو، وأنا أتيك بو..."

آوى التي تمثل الفئة المضفممة لمسفمطة الطاغيفة ولمرعيفة أخفذت  إن شخصية ابن
دورًا انتيازيفففًا رئيسفففًا ففففي أدارة أمففففور الدولفففة )الغابفففة( وأصففففبحت المتصفففرفة رسفففميًا بأسففففم 
رئيسيا، لكن ىذا التصفرف كفان يشفوبو مظفاىر الخفداع، بحكفم طبيعتفو التفي جبفل عمييفا 

ير كيان الدولة )الرعية(، وىذا وىكذا فقد وضع نفسو موضع المتصرف عمى حساب تدم
 ما جعمو بوصفو رمزًا لحاشية الممك أن يخدع بمكره الرعية المتمثمة )بالحمار( مرتين :

"ففأنطمق بففو نحففو األسففد وتقفدم ابففن آوى ودخففل الغابففة عمفى األسففد وأخبففره بمكففان 
ت الحمار فخرج أليو وأراد أن يثب عميو، فمم يستطيع لضعفو، وتخمص الحمفار منفو فأفمف

 ىمعًا عمى وجيو، فمما رأى ابن آوى أن األسد لم يقدر عمى الحمار قال : 
 يا سيد السباع أعجزت إلى ىذه الغاية.

قال لو : إن جئتني بـو مـرة أخـرى فمـن ينجـو منـي ابـدًا فمضـى ابـن آوى إلـى 
 الحمار فقال لو : ما الذي جرى عميك؟

وثبففت عميففك، ولففو ثبففت ليففا لالنففت لففك، فممففا  إن األتففان لشففدة غممتيففا وىيجانيففا
 سمع الحمار ذلك ىاجمت غممتو ونيق وأخذ طريقو إلى األسد.

فسبقو ابن آوى إلى األسد وأعممو بمكانو وقال لفو : اسفتعد لفو، فقفد خدعتفو لفك، 
فففال يففدركنك الضففعف فففي ىففذه النوبففة، فأنففو أن أفمففت لففن يعففود معففي أبففدا فجففاش جففأش 

لفففو وخفففرج إلفففى موضفففع الحمفففار فممفففا بصفففر بفففو عاجمفففو بوثبفففة  األسفففد لتحفففريض ابفففن آوى
 (393: 2132 3ابن المقفع ،ط.)(xxxvi) افترسو بيا..."
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وىذا يعكس أن الرعية ال تممك أرادة وتفكير واع بعد أن سمبتيا السمطة الحاكمة 
 كل مقومات الوعي واإلرادة وبذلك كان زواليا وانياء مصيرىا.

حاشففية قففد ضففممت الرعيففة المتمثمففة بالحمففار مففن وممففا يمفففت االنتبففاه وبشففدة أن ال
ن دل عمى شيء فإنما يدل عمى  خالل استثارة غرائزىا الحيوانية وحاجتيا إلى الطعام، وا 
أن الرعيفففة وصفففمت إلفففى مسفففتوى فقفففدت معفففو ىويتيفففا اإلنسفففانية بعفففد أن أصفففبح الجففففنس 

 والطعام ىو الذي يحركيا.
 لقوة والعقل في التصرف.لقد ىدف الكاتب إلى غاية أخرى ترتبط بحدود ا

فالطبيعففة جيففزت ذلففك الحيففوان بففالقوة، كففأداة يففرد بيففا العوامففل والطففوارئ ويكسففب 
رزقففو لكنيففا لففم تمنحففو مففن قففوة العقففل مففا يضففاىي فيففو ويعففوض عففن قففوة الجسففد فبعففد أن 

 أصبح مصابًا )بالجرب( تردى في ىوة اليأس وافتقد الحيمة وخضع لمن ىم دونو.
ًا، إال أنيففا ال تنجففي صففاحبيا مففن الميالففك، إال إذا صففحبيا فففالقوة قففد تغنففي حينفف

 العقل وقام مقاميا يعوض عنيا.
فالكاتففب كمففا يبففدو ال يففزال يففدعو إلففى األخففذ بيدايففة العقففل كمففا أنففو يجعففل منففو 
القوام األول لحكمتو الواقعية وسبياًل دائمًا لمنجاح والنجاة من األخطار والميالفك، وافتقفاد 

 عقل األسد لفضيمة ال
أزرى بففو وجعمففو ألعوبففة بففين حبائففل ابففن آوى، أي لمففن ىففم دونففو ىيبففة وصففولو، 
فكأنففو يففوعز بففذلك إلففى أن اإلنسففان الفاقففد لميففزة العقففل يعجففز عففن صففون كرامتففو ويتعفففر 

 ( 713:   3969ـ  3)الحاوي، ط.(xxxvii)بالذل فيزري بو الضعفاء المخادعون
 القصة الثالثة 

بعنوانيا )المبوة وابن آوى( التي ال تختمف عن سفابقتييما وتطالعنا القصة الثالثة 
في سفياق األحفداث وتوزيفع الشخصفيات، فقفد أعطفى الكاتفب ففي ىفذه القصفة دورًا رئيسفًا 

 البن آوى وأن كانت المبوة تمثل السمطة وشبمييا يمثالن استمرار السمطة الطاغية.
يجابيففة بوصفففيا أخففذًا لزمففام األمفففر  أمففا الرعيففة فقففد رمففز ليففا شخصفففية واقعيففة وا 

 وعدم الخضوع واالتصاف بالجرأة لنرى كيف أدار الكاتب الحوار بين ىذه الشخصيات:
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"زعمففوا أن لبففوة كانففت فففي غيضففة وليففا شففبالن وأنيففا خرجففت فففي طمففب الصففيد 
وخمفتيمففا فففي كيفيمففا فمففر بيمففا أسففوار فحمففل عمييمففا ورماىمففا فقتميمففا وسففمخ جمففدييما 

ى منزلففو، ثففم أنيففا رجعففت فممففا رأت مففا حففل بيمففا مففن األمففر فاحتقبيمففا وانصففرف بيمففا إلفف
الفظيففع، اضففطربت ظيففرًا لففبطن، وصففاحت وضففجت وكففان إلففى جنبيففا شففغبر )ابففن آوى( 

 فمما سمع ذلك من صياحيا قال ليا :
 ما ىذا الذي تصنعين؟ وما نزل بك فأخبريني بو .

 قالت المبوة :
قبيمففا ونبففذىما بففالعراء قففال شففبالي مففر بيمففا أسففوار فقتميمففا وسففمخ جمففدييما فاتح

 ليا الشعير: 
ال تضجي وأنصفي من نفسك وأعممي أن ىذا السوار لم يأت أليك شيئًا إال وقد 
كنففت تفعمففين بغيففرك مثمففو وتففأتين إلففى غيففر واحففد مثففل ذلففك ممففن كففان يجففد بجسففمو ومففن 
يعز عميو مثل ما تجدين شبميك فاصبري عمى فعل غيرك كمفا صفبر غيفرك عميفو منفك، 

قففد قيففل كمففا تففدين تففدان ولكففل عمففل ثمففرة مففن الثففواب والعقففاب وىمففا عمففى قففدرة مففن  فإنففو
ــع .)(xxxviii)الكثففرة والقمففة كففالزرع إذا حضففر الحصففاد أعطففى عمففى حسففب بففذره" ــن المقف اب

 ( 291-287: 2132 3،ط
يظير الكاتب من خالل أحداث ىذه القصة أن الرعية المتمثمة باألسوار قفد ثفأر 

سفمطة المتمثمفة )بالشفبمين المفذين يمفثالن اسفتمرار السفمطة قبفل لنفسو وألبنفاء جنسفو مفن ال
الوصول إلى مقاليد الحكم( وىذا يعني أن الرعية تستطيع أن تفتخمص مفن جفور السفمطة 
الظالمفة عنففدما يتففوفر ليففا قائففد يأخففذ بزمففام ىفذا األمففر. وىففي دعففوة مففن الكاتففب السففتبعاد 

 الظمم.
التصففاعدية والنمففو السففريع بحيففث لقففد توسففل الكاتففب فففي ىففذه القصففة باألحففداث 

دفعفففت باألزمفففة المباشفففرة إلفففى عقفففدتيا وحميفففا فكأنفففو أراد أن يقفففول البفففد لممظمفففوم مفففن يفففوم 
يقتص بو الظالم وىذه ىي عدالة السماء التي تتجسفد ففي األرض وىفو المثفل الفذي قذففو 
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الكاتففففب فففففي نيايففففة سففففرده لألحففففداث "كمففففا تففففدين، تففففدان، ولكففففل عمففففر ثمففففرة مففففن الثففففواب 
 عقاب".وال

لقففففد توصففففل الكاتففففب مففففن خففففالل ىففففذه الحيوانففففات إلففففى طبففففائع النففففاس وغرائففففزىم 
وأخالقيم، وليعكس من خالل الصفراع بفين السفمطة والرعيفة فوضفع الشخصفيات كفل ففي 
مكانففو وحففاول تحفففريكيم مففن خفففالل األحففداث وسففار بيفففم وفقففا لمنطفففق الحيففاة ونواميسفففيا 

 الثابتة.
ل الحيفففوان أن العقففل لفففيس فضفففيمة إذا حففاول الكاتفففب أن يعمففم اإلنسفففان مفففن خففال

نمففا المجتمففع قففد  اسففتخدمو صففاحبو فففي سففبيل الشففر، كمففا أن اإلنسففان لففم يخمففق ضففعيفًا وا 
 يجعمو ضعيفًا أو أن يجبر عمى أن يبقى كذلك.

 المبحث الثالث
 تداخل السرد والحوار :

تباينت اآلراء والمفاىيم حول موضوعة السرد باختالف التيارات واالتجاىات في  
العصر الحديث . و يمكن تعريف السرد بشكل عام عمى انو :)"الطريقة التي يختارىا 

 (xxxix)الروائي أو القاص و حتى المبدع الشعبي الحاكي ليقدم بيا الحديث إلى المتمقي(
 . (84:  3، 3998 3)مرتاض  ط

عل المفيوم المرجح و األكثر شموال ىو تعريف جيرار جنيت لمخطاب السردي بأنو ول  
 :)عرض لحدث أو سمسمة من األحداث ،واقعية ،أو خيالية ،بواسطة المغة

 (252:  3، 3998 3)مرتاض  ط(xl).  المكتوبة(.
أما الحوار فيو وسيمة لمتخاطب والتواصل مع اآلخرين ويعرففو صفاحب المعجفم 

: ")حففديث يففدور بففين أثنففين عمففى األقففل ويتنففاول شففتى الموضففوعات أو ىففو  األدبففي أنففو
كففالم يقففع بففين األديففب ونفسففو أو مففن ينزلففو مقففام نفسففو يفففرض منففو اإلبانففة عففن المواقففف 

 (. 311: 3984، 2)عبد النور، ط (xli)والكشف عن خفايا النفس(
واففع . وىي أحدى الوسائل التي يستخدميا القاص أو الكاتب في الكشفف عفن د

 الشخصيات وردود أفعاليا، ومن وظائفو تنمية الحدث بطريقة أو بأخرى.
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ولكففن المؤلففف قففد يمجففأ أحيانففًا إلففى حففوار عففادي مسففطح لينقففل لنففا الففنمط الفكففري 
لشخوصففو ليعطففي القففارئ فكففرة عففن سففطحيتيا أو طريقففة تفكيرىففا أو أسففموب تعامميففا مففع 
األشياء أو األفكار أو القيم وىذا ال يعني أن العمل القصصي الذي يستند عمى الحفوار، 

الصففحيح فففي معظففم األحففوال، يخطففئ ففففي  سففيل وبسففيط وعميففق المعنففى، فففالعكس ىففو
تصرفو، ألن القفاص ففي محاولتفو لرسفم شخوصفو بطريقفة مفؤثرة وكأنيفا تحفاكي النفاس ، 

 ٔ() عبففداهلل عفففدنان طxlii)ومعظففم النففاس يتخففذون الحففوار سففتارًا يخففففون مففن خاللففو شخصففياتيم 

،ٜٔٛٙ  :ٚٔ  .) 

الحفوار السفيما  . وىذا ما نممسو في حكايات كميمة ودمنة ، فأغمبيفا ترتكفز عمفى
 النماذج التي تحدثنا عنيا في الصفحات السابقة.

وتتجمى وظيفة الحوار في رأي الباحثة ندية حفيز: "في توضيح وجيات نظر 
المتناظرين والمتناقشين، ىم ال يتكممون  إال بالحكمة، ولذلك فبناء الحوار األسموبي 

) حفيز  . (xliii)ي الحكمة الكتابية(متأثرا  بالحكمة، فتحتل الجمل الشرطية مكانا بارزا ف
 (.252د. ت :  3،     ط

إن افتتففاح القصففص بكممففة )زعمففوا أن( أحففال الحففوار إلففى منظومففة السففرد، لكففن 
المتمقي إذا لم يبد رغبة في االستماع ، فأن السرد يصفبح بفال معنفى وبفال جفدوى ففالراوي 

الفدعوة يصفير طفيميفًا يحرص عمى أن يكون ممبيا لدعوة صادرة عن المتمقي وبدون ىفذه 
 ( 34-33:  3988ـ 3)كميطو،ط .(xliv)ال يصغى أليو وال يؤبو لو

والسففرد يحتففاج إلففى اإلعففالن عففن نفسففو بصففيغة مففن الصففي  تكففون بالنسففبة إلففى 
( تعمففن لممتمقففي أن زعمــوا أنالحكايففة كاإلطففار بالنسففبة إلففى الموحففة ، وىكففذا فففأن عبففارة )

 بمو في البداية : السرد قد بدأ وتحدد نوعو وىذا ما نستق
"زعموا أن أسدًا في أجمة وكان معفو ابفن آوى يأكفل مفن فضفالت طعامفو فأصفاب األسفد 

.)ابـن .(xlv) جرب وضعف ضعفا شديدا وجيد فمم يسفتطع الصفيد فقفال لفو ابفن آوى: ..."
 ( 392: 2132، 3المقفع ،ط 
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وبعففففد ىففففذا التقففففديم يبففففدأ الحففففوار ليأخففففذ مجالففففو األرحففففب عمففففى لسففففان شخوصففففو 
وانيففة لففيعكس لنففا األفكففار التففي يريففد طرحيففا لنففا الكاتففب وكففأن اليففدف التعميمففي مففن الحي

الحكاية ال يتسع لمسرد مثمما يتسع لمحوار وىو ما حدث فعال السيما ففي القصفص التفي 
 تحدثنا عنيا سابقًا.

إذ حففففاول الكاتففففب أن يقففففيم ذلففففك الحففففوار باثففففًا فيففففو نوعففففًا مففففن الحركففففة والحيويففففة 
حوار األسد مع حاشيتو )ابن آوى( وىو يظيفر جانبفًا مفن نفسفو الحاشفية والواقعية فيناك 

 ..(xlvi)وخداعيا : "ما بالك يا سيد السباع قد تغيرت أحوالك؟"
 ( 392: 2132 ،3ابن المقفع ،ط )

ويعكس ذلك الحوار طبائع الحيوان السيما طبيعة ابن آوى ذات الدىاء والمكر، 
 التي منحتو إياه الطبيعة.

لألسد القوة الخارقة المتسمطة، والبن آوى الدىاء والمكر فأن األرنب ومثمما كان 
الذي يمتاز بالقوة البدنية الضعيفة قد تميز بالذكاء الذي تغمب بو عمى قفوة األسفد وأنيفى 
مصفيره وقففد نجفح الكاتففب ففي عكففس تمففك الصففة مففن خفالل طبيعففة الحفوار الففذي وضففعو 

 يره المحتوم:عمى لسان )األرنب( وىو يسوق األسد إلى مص
 "فقمت لو : أن ىذا غذاء الممك أرسمت بو الوحوش معي أليو تغصبنو.

 فسبك وشتمك فأقبمت مسرعة ألخبرك؟
فقففال األسففد انطمقففي معففي فففأريني موضففع ىففذا األسففد فانطمقففت األرنففب إلففى جففب 

 فيو ماء غامر صافي فاطمعت فيو وقال : ىذا المكان!
المففاء فمففم يشففك فففي قوليففا ووثففب إليففو فففأطمع األسففد فففرأى ظمففو وظففل األرنففب فففي 

 (69: 2132، 3)ابن المقفع ،ط  .(xlvii)ليقاتمو فغرق في الجب"
وىففذا يعنففي أن الكاتففب عففالم بغرائففز وطبففائع تمففك الحيوانففات فجففاء الحففوار مت لفففا 

 بين طبائع الحيوان واإلنسان.
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وقد امتفاز أسفموب ابفن المقففع ففي قصصفو باإليجفاز ففي مواضفعو وفقفا لضفرورة 
التعبيفففر وىفففو يخفففالف أسفففموب الحشفففد المفظفففي كمفففا امتفففازت عباراتفففو باأللففففاظ الفصفففيحة، 

 والموازنة بين المفظ والمعنى ولم يسرف في أحدىما عمى االخر.
 وقد وفق ابن المقفع في تحقيق الغاية الترفييية من خالل :

كو، التففأليف بففين التصففرف الحيففواني وغرائففزه وطبففاع اإلنسففان وأىوائففو وميولففو وسففمو  -ٔ
فالقارئ يؤخذ بيذا العالم المدىش الذي يمعب عمى مسرحو أبطال من البيائم كرموز 

 ألفراد من البشر.
: 2132، 3))ابـن المقفـع ،ط .(xlviii)أحداث العقدة وتوقفع مفا يتموىفا مفن حفل ونيايفة -ٕ

392) 
أمففا الغايفففة اإلصففالحية فقفففد ارتبطففت ففففي ذىففن الكاتفففب بواقففع العصفففر ومففا كفففان 

دسففائس وىففو لففم يففنيج فييففا نيجففا مثاليففًا إذ ال يفففوز وال يففنجح فففي يحففاك فيففو مففن مكائففد و 
النيايففة إال الغففادرون والمحتففالون ومففن ىنففا كانففت أقاصيصففو واقعيففة المنففزع تمثففل حقيقتففو 

 في بشاعتيا المؤلمة.
فففابن المقفففع كففان مممففًا بمخففازي العصففر العباسففي ولففم يكففن لففو صففمة فففي دفعيففا 

واإلشففارة مففن خففالل بيففائم يففنعكس فففي تصففرفيم سففموك  والتنديفد بيففل فتوسففل لففذلك التوريففة
 (  737ــ 717: 2132، 3ابن المقفع ،ط .)(xlix)اإلنسان في أحوالو المتباينة

إن الترفيو واإلصالح ال يفيان بحاجة األدب إذ لم يقدر لمكاتب أن يؤدييما أداء 
ن خفالل فنيًا، وقد نجح ابن المقفع في ىذا الجانب من خالل تحميفل أنففس االشفخاص مف

تصففرفاتيم وتعففاكس سففموكيم وتناقضففيم فيففو، ممففا أطمعنففا عمففى وجففو مففن وجففوه الحقيقففة 
اإلنسانية الدائمة عبر العصور لقد أبفدع مفنيم نمفاذج حيوانيفة إنسفانية تطالعنفا كفل غفداة 

 ( . 737 2132، 3)ابن المقفع ،ط .(l)في واقع الحياة
 وىذا ما جعل الكتاب خالدًا يعكس مالمح اإلبداع والخمود إلى يومنا ىذا. 
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 خالصة 
افضى بنا البحث في الكشف عن خفايا الخطاب النصي لحكايات ابن المقفع عن نتائج  

 أىميا :
ف استطاع ابن المقفع أن يعمي من شأن ىذا الجنس السردي وىو القص عمى لسان ٔ

ث النثري العربي وان يرفع من خاللو المثل عمى لسان الحيوان الحيوان ،السيما في الترا
الى مستوى أخالقي ومعرفي ،فضال عن تأثيرىا في التراث العالمي من خالل ترجمتيا 
الى اغمب لغات العالم ، كالفارسية والتركية واليونانية، والعبرية والالتينية، واإلسبانية، 

 واإليطالية وغيرىا .  
حكايات بالتداخل القصصي أي توالد الحكايات الفرعية ،فمثاُل  باب ف اتسمت ىذه الٕ

األسد والثور تولدت منيا تسعة عشر حكاية تخدم في مجمميا الحكاية االم ، كما 
اتسمت بسمة االستطراد من موضوع آلخر وعدم التقيد بفكرة الباب ، فضاًل عن 

 تضمنيا النصائح واالمثال .   
لغالبة عمى نصوص )حكايات ( كميمة ودمنة ، وان  لألوضاع ف ان سمة الترميز ىي اٖ

السياسية والثقافية واالجتماعية، التي كان يعيشيا في عصره، تأثير كبير عمى 
استخدامو ىذه التقنية التي اعتمد عمييا ، وذلك لمتيرب من السمطة والحكام في عصره 

قد الذع لمسمطة السياسية ألن يطالو اذى لما جاء في كتابو من توجييات وارشادات ون
 آنذاك . 

 ف  أخذت الحكايات منحى الحوار أكثر منيا إلى السرد ، إذ أن ىذا الحوار يفسحٗ
المجال لعرض األفكار والحجج أو دحض أفكار الخصم ،او طريقة تعامل الشخصيات 

 مما يفتح المجال لمقارئ بمشاركتو لتمك األفكار. 
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كهٍهح ٔديُح، اتٍ انًمفع ،ذخ ، غّ دسٍٍ ، عثذانْٕاب عساو :غ يؤسسح ُْذأي نهرعهٍى ـ  

 ٣٨:    50٤5، ٤غٔانثمافح ـ يصر 
(xxxiii)    :  ٜٙم. ن . 
(xxxiv)  : ٕٜٔم. ن. 
(xxxv)  ،ٕٜٔكميمة ودمنة . 
(xxxvi)  : ٖٜٔكميمة ودمنة . 
(xxxvii)  ٜٜٙٔف  ٖوت ف طنماذج في النقد األدبي، إيميا حاوي، دار الكتاب المبناني ف بير   :ٖٚٓ . 
(xxxviii)  ،ٕٚٛكميمة ودمنة-ٕٜٓ. 

xxxix
 ٔزارج انثمافح ٔ اإلرشاد انمٕيً-يرذاض عثذ انًهك -فً َظرٌح انرٔاٌح :تذس فً ذمٍُاخ انسرد ـ 

 ٩١، : ٤٨٨٩ ٤غ
xl
 .  525ـ  و. ٌ :  
(xli) ٕالمعجم األدبي، جبور عبد النور، دار العمم لمماليين  ف بيروت، ط ،ٜٔٛٗ :ٔٓٓ. 

xlii
، ٤( ٌُظر: انُمذ انرطثٍمً انرذهٍهً ، عذَاٌ خانذ عثذهللا، دار انشؤٌٔ انثمافٍح انعايح ،تغذاد غ 

٧٤: ٤٨٩٣ . 
xliii
د. خ :  ٤غ   ، دار ْٕيّ، انجسائرَذتح دفٍس   ذذهٍهٍح،  سحاتٍ انًمفع ٔكراتّ كهٍهح ٔديُح، دراـ   

525 . 
(xliv) د الفتاح كميطو ،دار توبقال ،الدار البيضاء ف أنظر الحكاية والتاويل دراسات في السرد العربي، عب

 .ٖٗ-ٖٖ:  ٜٛٛٔف ٔالمغرب ،ط
(xlv)  ،ٕٜٔكميمة ودمنة. 
(xlvi)   : ٚٙم. ن . 
(xlvii)  ،ٜٙم.ن. 
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(xlviii)  ،ٙٔٚأنظر، نماذج في النقد األدبي . 
(xlix)  ،ٚٓٚينظر: م. ن-ٚٔٚ . 
(l) :ٚٔٚم. ن،  ينظر . 
 

 المصادر والمراجع :
 أوال : القرآن الكريم 

 ثانيا : الكتب :  
. ابفن المقفففع وكتابفو كميمففة ودمنفة، دراسففة تحميميفة، نديففة حفيفز، ، دار ىومففو، الجزائففر. ٔ

 .         ٕ٘ٓٓ ٔط
 م.ٜٔٛٔ، دار العودة، بيروت، ٖاألدب المقارن، محمد غنيمي ىالل، ط -ٕ
ففففف أديفففب األسفففطورة عنفففد العفففرب، ففففاروق خورشفففيد ،  عفففالم المعرففففة ،المجمفففس الفففوطني  ٖ

  ٕٕٓٓ، ط  ٕٗٛلمثقافة والفنون واآلداب ،الكويت ع 
البرىان في وجوه البيان، أبو الحسن أسحق بن إبراىيم بفن سفميمان بفن وىفب الكاتفب  -ٖ

مطبعففة العففاني،  المتففوفي فففي القففرن الرابففع، د. أحمففد مطمففوب ود. خديجففة الحففديثي،
 م.ٜٚٙٔبغداد، 

التراث القصصي في األدب العربي )مقاربات سيو سردية(، د. محمد رجفب النجفار،  -ٖ
 د.ت، د.ط.

فف الترميفز ففي الففن القصصفي العراقفي ف صفالح ىويفدي ، دار الشفؤون الثقافيفة ،بغفداد ، ٗ
 .  ٜٜٛٔ، ٔط

، ٖمنشفورات ذوي القربفى، ط الجامع في تاريخ األدب العربي القفديم، حنفا الففاخوري، -ٗ
 م.ٕٗٓٓ

الحكايفففة والتأويففففل )دراسففففات فففففي السففففرد العربفففي( عبففففد الفتففففاح كميطففففو منشففففورات دار  -٘
 توبقال، الدار البيضاء، المغرب، د.ت، د.ط.
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، القفففاىرة ، دار  ٖفففف الرمفففز والرمزيفففة ففففي الشفففعر المعاصفففر ،  محمفففد فتفففوح أحمفففد  ط ٙ
 . ٜٗٛٔالمعارف ، 

معاصر، قضياه وظواىره الفنية والمعنويفة، عفز الفدين اسفماعيل ،دار ف الشعر العربي الٚ
 .       ٜٔٛٔ، ٖالعودة بيروت، ط 

الصورة في التشفكيل الشفعري، د. سفمير عمفي الفدليمي، دار الشفؤون الثقافيفة، بغفداد،  -ٙ
 .ٜٜٓٔ، ٔط

،  ٖف العمدة في محاسن الشعر وآدابو ونقده ، تح محمد محيي الدين عبدالحميد  ، ط ٚ
 .  ٖٜٙٔمطبعة السعادة ، مصر  

براىيم السامرائي، دار   ٛ العين، الخميل بن احمد الفراىيدي، تحقيق ميدي المخزومي وا 
 ، ٜٗٛٔالشؤون الثقافية، بغداد، 

فمسففففة القنفففاع ففففي كميمفففة ودمنفففة وانعكاسفففاتيا التاريخيفففة ففففي األدب والففففن، د. فاطمفففة  -ٜ
 الشيدية، ممحق أفاق الشبيبة ف عمان .

، ٙ. الفففففن ومذاىبففففو فففففي النثففففر العربففففي ، شففففوقي  ضففففيف،  دار المعففففارف، القففففاىرة.طٜ
ٜٔٙٓ . 

ف الفيرست البن النديم ، أبي الفرج محمد أبي يعقفوب إسفحاق المعفروف بفالوراق :تفح ٓٔ
 .  ٜٜٚٔ،  ٕ،رضا تجدد، دار المعرفة ، بيروت ف لبنان ، ط

وزارة الثقاففة و -بفد الممفك مرتفاض ع-ف  في نظرية الرواية :بحث في تقنيفات السفرد ٔٔ 
 .  ٜٜٚٔف واإلعالم، العراق، ط ، ٕٔ.ٜٜٛٔ ٔاإلرشاد القومي ط

ف كتاب قصص الحيوان في األدب العربفي القفديم، د. داوم سفموم، دار الرشفيد لمنشفر، ٕٔ
 .   ٜٜٚٔوزارة الثقافة واإلعالم، العراق، 

تفففح. طفففو حسفففين و د. عبفففد الوىفففاب عفففزام،   –فففف  كميمفففة ودمنفففو عبفففد اهلل بفففن المقففففع ٖٔ 
  ٕٕٔٓ،  ٔمؤسسة ىنداوي لمتعميم والثقافة ف مصر ، ط

 .ٜٗٛٔالمعجم األدبي، جبور عبد النور، بيروت، دار العمم لمماليين، -ٗٔ
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ط،   ٖٜٙٔ ٔفف مفن حففديث الشفعر والنثففر :طفو حسفين ،مطبعففة الصفاوي القففاىرة ،ط ٘ٔ
 .  ٖٕٔٓالمكتبة الورقية لمكتب المصورة ط، 

 . ٜٙٛٔ، بغداد، ٔف النقد التطبيقي التحميمي، د. عدنان خالد عبد اهلل، طٙٔ
 .  ٖٜٚٔ، ٖفالنقد األدبي الحديث،  محمد غنيمي ىالل ، دار الثقافة، بيروت ف  ط ٚٔ
وعبدالحميفففد فففف  نقفففد النثفففر ، قدامفففة بفففن جعففففر الكاتفففب البغفففدادي ، ، تفففح طفففو حسفففين ٛٔ

 م . ٖٖٜٔالعبادي ، د. ط ، )القاىرة (. مطبعة دار الكتب المصرية ، 
 . ٜٜٙٔ، دار الكتاب المبناني، ٖنماذج  من النقد األدبي، إيميا حاوي، ط -ٜٔ

 الدوريات 
ف فاعمية العالمات في حكايات كميمة ودمنة،  دراسة سيمائية ، خالد لفتفة بفاقي، ناصفر ٔ

، ٖٔ، مجمففففة دراسففففات البصففففرة، العففففدد  ٕٕ، ص  ٕٕٔٓ -ٖٕشففففاكر األسففففدي ، .
ٕٕٓٔ     

 المواقع االلكترونية : 
ف المضمون األخالقي في كتاب كميمفة ودمنفة )دراسفة تحميميفة( ، حامفد الطفاىر ، موقفع ٔ

  /m/blogs/14878https://alantologia.co. ٕٚٔٓ/ ٔٔ/ ٕ٘االنطولوجيا ، 
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