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عالل:اإلسم  

زوليخةاللقب:  

جامعة محمد البشير اإلبراهيمي برج المؤسسة األصلية:
 بوعريريج.

 

 

من كتاب  (الغراب وابن آوى والجمل)تحليل خرافة 
.كليلة ودمنة لعبد اهلل ابن المقفع  

أصل الكتاب(مقدمة:)  

ه منة''هو مجموعة من األقاصيص على ألسنة الحيوان وضعودكتاب ''كليلة   

الحكيم الهندي العظيم''بيديا'' الذي كان نديما للملك فكان يأتيه بهذه 

للسلطان  اصيص إذن هي نقد ونصح وتوجيهفاألقالحكايات ليجعله يتعظ ويعتبر,

 وحاشيته.

ومنها الفرس في عهد  تناقلت هذه األقاصيص العديد من األمم في ذلك الوقت   

بد اهلل بن المقفع إلى العربية روان'' ومن الفارسية نقلها عنو ش''كسرى أ  

)كليلة ودمنة(وغرضه في ذلك هو نقد الحكم والسلطان بطريقة  بهذا العنوان

.والتوجيهغير مباشرة مع إعطاء النصح   

:عبد اهلل بن المقفع له كذلك:مالحظة  

/األدب الكبير.أ  

/ األدب الصغير.ب  

أن تكون بينهما.والعالقة التي يجب وهما مؤلفان يخصان'' الراعي والرعية''  



ورة مركزة :وهم من تدور حولهم األحداث بصأ/رئيسيون:*الشخوص

فيتفاعلون معها ويصنعونها. وهنا الرئيسيون هم األسد وحاشيتهودائمة،  

.ابن آوى(-غراب-)ذئب  

:وهم األشخاص الذين يؤتى بهم بحسب مقتضى الحال وبحسب ما ب/ثانويون

الفنية.تتطلبه األحداث,وخاصة ما يخدم الحبكة   

صيصي,ال يعني أنه زائد,وإنما هو دعامة ال بد قفالشخص الثانوي في البناء ال

 منها للرئيس.

المغادرة( وحتى الحيوانات غير المذكورة  قافلته -وهنا الثانويون)الجمل

 والمرئية التي تتبادر إلى الذهن وقت القراءة.

 البيئة الزمانية والمكانية:

الخرافية( هذه فهو األثر البعيد والماضي )زمن,الحكاية  :أما الزمانو

وأروع ما يدل عنه كلمة ''زعموا'' التى دائما ما تفيد معنيين  السحيق

/تبرئة الذمة من الكذب والخيال الذي ستجده.أهما:   

/الماضي البعيد الذي ال تقام عليه الحجة.ب      

فهو الغاب والعرين واألدغال التي تعيش بها الوحوش. أما المكان:و  

المقدمة في حياة األسد الرتيبة  أويمكن اعتبار البداية  *البداية:

م وفود هذا الضيف ه,واعتماد عيشهم على ما يصطادون,ثوحاشيته المرافقة ل

.)الجمل(الجديد  

ح التأزم تبدأ األحداث ويكون صراع األسد مع الفيل ايذانا بمالم *األحداث:

رائس,ثم اشتداد الجوع والتشابك,ثم مسيرة البحث عن الطعام والطرائد والف

الجوع في عين العاصفة... نهمفي ورطة حقيقية،وفي ضائقة ،إ همنإبالمجموعة،

 يتهددهم والموت يقبع على مرمى أبصارهم.

 المريرالعقدة في البناء القصصي والحكي هي مرحلة الصراع  إن *العقدة:

والحقيقة أن الصراع األزلي في التي يجد البطل نفسه منخرطا فيها مرغما،

وما يزيد هذا الصراع حياة إنما هو صراع الخير مع الشر هذا الكون وهذه ال

وعتوا هو دخول العوامل المساعدة والعوامل المعادية,  والتهاباتأججا 

 وهنا مثال:

مستشارين يعينون  وجود هذه الحاشية بمثابة مجلس:أ/عوامل مساعدة

 بالمواساة والرأي والحيلة والتهوين.



:اشتداد مرض األسد عجزه التام عن الصيد.ب/عوامل معادية  

انة ولغة البطش اشتداد الجوع وال أمل يلوح في األفق,انهيار المجد والمك

 الى غير ذلك....

ذمته  ئع الذي وجده رفقاء األسد,وتبرئة:وتتمثل في المخرج الرا*النهاية

نقول النهاية فذلك يعني  وعندماوالخير،دم الجمل,وإصابتهم األكل  من
وهو المصطلح الفني للبناء القصصي والحكي. ''الحل''  

عنها منذ  براجاء أسلوب السرد موحيا بخرافة القصة وخيالها مع *السرد:

البدء بقول االفتتاح ''زعموا'' والحقيقة أن جميع حكايات وأقاصيص )كليلة 
ودمنة( تبدأ بهذا القول ''زعموا'' ثم كان السرد االخباري في بداية النص 

 تقديما لحال األسد وحاشيته,ليفسح المجال فيما بعد للحوار.

ل واالسترسال كان الحوار بجمل رصينة متينة ولكن بنوع من الطو:الحوار*

 وذلك ميزة ميزت أدب الرحلة آنذاك.

كما اشرنا في البداية فإن هذه الخرافات والحكايات تتضمن :المغزى

ل هو وعظ وتوجيه االنسان العاق دائما مواعظ ودروس وعبر ويكون المغزى منها
فهو أولى بأن يعلم غيره,ويعطي المثل في معامالته وتصرفاته وعالقاته مع 

 غيره.

مغزى المباشر الذي توصي به الخرافة هنا هو أن لكل ملك حاشية تحيط وال  
به وال أحد يمكنه أن يصيب خيرا أو يتقي شرا عند السلطان إال من خالل هذه 

 الحاشية وعبر أهدافها ورغباتها وما يخدم مصالحها أي:

إن خيرا  فخير                                      

وإن شرا  فشر.                                      

  

 *جماليات النص:

العصور الزاهية األولى  إلىالنص أدبي بامتياز خاصة أنه ينتمي        
التي تلت صدر اإلسالم لذلك نجد لغته أقل ما يقال عنها أنها راقية تبين أن 

وسنورد على سبيل صاحبها ''ابن المقفع''خبير بدقائقها متمكن من أساليبها,
 المثال ميزة وردت بالنص وهي ''التغلغل في بواطن ونفسيات الشخوص''

حتى  اآلكلفمثال:شخصية الجمل انظر كيف تخلف عن القافلة,وطوحت به عاطفة   
بن آوى والغراب وهي ، وعكسه الذئب وآرمت به في قبضة المكر دون دراية منه

مخلوق,كيف أنهم حيوانات معروف عنها شديد الحذر وعدم االطمئنان ألي  كلها
 شخصوا الوضع جيدا ووجدوا الحل.

يعزف على  ثم انظر كيف وصف الغراب ''بالقوال'' صيغة مبالغة وكيف راح  
يسقط عليه هالة السيادة والمروءة. أن عواطف االسد دون  

ثم جواب األسد للغراب والذي ينم على تعيف ما يجرح الكرامة والمروءة 
غير ذلك. ويسقط من القدر والمكانة الى  


