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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 كلية اآلداب والفنون

 قسم اللغة العربية

 د(   المقياس: نص أدبي قديم)النثر(، السنة األولى ليسانس )األفواج ب،ج،      

 كليلة ودمنة(.)الحكاية على لسان الحيوان : ثامنةالمحاضرة ال      

 (10األستاذة: بّنابي )جامعة وهران                                                       

 الحكاية:-0

 أ/لغة:

.." أتى بمثله، وشابهه، إذ يقال هي تحكي الشمس .في معجم الوسيط حكى الشيء حكاية ورد
و غيرهما، الفعل أحسنا، وعنه الحديث...نقله فهو حاك ج: حكاة، فحاكاه: شابهه في القول أو 

والحكاية: مّما يحكى ويقّص وقع أو تخّيل، وتطلق كذلك على الّلهجة، إذ تقول العرب: هذه 
  حكايتنا بمعنى هذه لهجتنا"

وذكر ابن فارس في مقاييسه:" حكى: الحاء والكاف وما بعدها معتل أصل واحد، وفيه جنس 
م الشيء بعقد أو تقرير، يقال حكيت من المهموز يقارب معنى المعتل والمهموز منه، هو إحكا

 الشيء أحكيه، وذلك أن تفعل مثل فعل األّول".

 وهكذا نجد أّن المعاجم العربية تحصر مفهوم الحكاية في التقليد والنقل والمشابهة.

 ب/اصطالحا:

السردية العربية على داللة اللفظة فهي من وجهة نظر نبيلة إبراهيم " نص لقد أّثرت المدارس 
هذا  مفهومها" فهي بتبادل بين موقفين متعارضينم له بداية ونهاية ويحتوي على حوارل متكام

وضعت للحكاية مساحة معّينة حّددتها ببداية ونهاية، يكون الحوار فيها المحّرك الّرئيسي بين 
 المواقف المتعارضة المنقولة عبر الحكاية.
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ي ينقلها ية بالتسلسل المنطقي لألحداث التويّتفق كل من سيزا قاسم وكمال عّياد في التزام الحكا
الحاكي، رغم اختالفها في الشكل االصطالحي المترجم عنه، فاألولى أطلقت مفهومها السابق 

بينما أطلق كمال عّياد مفهومه على المصطلح األجنبي  FABLEعلى المصطلح األجنبي 
STORY. 

سرد الحكاية إال أّن جّلها يلتقي في كون الومنها يّتضح أّنه بالّرغم من االختالف في تعريف 
 هو الوسيلة الوحيدة التي تعتمدها الحكاية في نقل األحداث.

  الحكاية المثلية:-2

وهي حكايات وقصص نثرية تروي على ألسن الحيوانات، والتي تحكي خرافات وقصص بطولية 
 اجتماعية وسياسيةتحمل عبرا ودروسا موّجهة لنقد سلوك الّناس أو من أجل معالجة قضايا 

كثيرة عن طريق التلميح والترميز، كما يجّسد هذا الفن التواصل الحضاري بين الثقافة العربية 
 مع ثقافات الشعوب المجاورة باعتبارها " فنا كونيا عرفته كل الثقافات عبر التاريخ ".

أصوله  رونيواختلف الباحثون حول نشأة هذا الفن فبعضهم يرى أصوله هندية وبعضهم اآلخر 
يونانية كما أّن الحكاية المثلية ترتكز على أحداث متتابعة يكون أبطالها من الحيوانات التي 
تتحاور فيما بينها، واختلف في تسميته حيث عرف هذا الجنس بأسماء متعّددة: األمثولة أو 

 الخرافة أو القّصة على لسان الحيوان، أو رواية الحيوان.

تجسيد المعاني المجّردة في صورة محسوسة كالعدالة والمحبة  تقوم الحكاية المثلية على
عت ضوالحكمة، يقول ابن المقّفع:" فأّول ما ينبغي لمن قرأ هذا الكتاب أن يعرف الوجوه التي و 

افه إلى فيه عندما نسبه إلى البهائم وأض لى أي غاية جرى مؤّلفهله والّرموز التي رمزت فيه وا  
ضاع التي جعلها أمثاال فإن قارئه متى لم يفعل ذلك لم يدر ما غير مفصح وغير ذلك من األو 

أريد بتلك المعاني وال أي ثمرة يجتني منها وال أي نتيجة تحصل له من مقّدمات ما تضّمنه 
هذا الكتاب، وأّنه إن كانت غايته منه استتمام قراءته والبلوغ إلى آخره دون تفّهم ما يقرأ منه لم 

نفعه". فالحكاية المثلية جنس أدبي سردي أسهم في صياغة األدب  يعد عليه شيء يرجع إليه
 العربي القديم ومن أهم نصوص الحكاية المثلية كتاب كليلة ودمنة لعبد اهلل بن المقّفع.
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 أدب الحيوان في اآلداب اإلنسانية:-3

قية منها من أدب الحيوان الذي ايخلو وفاض أي حضارة من الحضارات القديمة حتى الرّ  ال
ينشأ عند شعوبها فطريا، ولذلك يندر أن " يخلو أدب من اآلداب من قصة الحيوان، إّما مكتوبة 
ضمن اإلنتاج األدبي القومي أو مترجمة أو منقولة من آداب أمم أخرى"، ومن ثّم يحتل األدب 

مساحة عريضة في اآلداب اإلنسانية القديمة، ويمّثل مصدرا من مصادر تراثها الحيواني 
بالصّور الطريفة، والمعاني الشّيقة، ورموز عن التعامل البشري، والُخلق اإلنساني العام 

 والخاص، كما ال يقّل عن اإلنسان تمثيال لوجوده الحياة المختلفة.

دالالت الحكمة اإلنسانية العامة إلى أّمة بعينها ومن غير الجائز أن ينسب هذا األدب الزاخر ب
طالما أن الحيوان ظاهرة مشتركة بين بني البشر، منذ أن وارى قابيل أخاه هابيل التراب مقتفيا 
أثر الطير، وعليه يرّجح " أن يكون هذا الجنس األدبي الّرمزي من مبتكرات كثير من األمم 

ن اعتراه بعض التأّثر فيما بعد"، ولكن ب، رغم ذلك، تجيز بعض األرقام التاريخية هذا الترات وا 
 وتمنح بعض األمم أسبقية استنطاق آدابها للحيوان وأّول هذه األمم:

لهم قصص حيواني، من أمثلته )السبع والفأر(، وقد عثر عليه على أوراق المصريون: -1
 قم.11البردي، ويرجع تاريخها إلى القرن 

الحيواني طابع الشعر، حيث يرجع أّول تاريخ له إلى القرن غلب على قصصهم اليونانيون: -1
ق م على يد الشاعر " هيزيودس " بخرافته )الباز والبلبل( وبعده " ستيسيكوس" بخرافته  8

ق م أيضا بخرافاته  6ق م، لكن أشهرهم " إيزوب " في القرن  6)النسر والثعلب( حوالي القرن 
 الغالم والذئب(.)الكلب وقطعة العظم، الثعلب والعنب، 

ن لم يكونوا ذوي السبق، يبقى أدبهم الحيواني أحسن آداب األمم األخرى الهنود: -3 حتى وا 
ق م نتيجة  4كما وكيفا وأقدم اآلداب الشرقية، ويرجع بعض الدارسين ضلوعهم فيه إلى القرن 

ك من افتوح اإلسكندر األكبر في الشرق وحكوماته المتعاقبة على شعوبه من بعده، لكن هن
، وهو تاريخ تشكيل خرافات كتاب )جاكاتا( الذي يحكي ق م 7-6أرجعها إلى ما بين القرنين 

 تناسخ روح بوذا مع أدنى الحيوانات إلى أرقاها.
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ق م(، و " فيدوس"  8-66" ) عن طريق كل من " هوراساألوروبيون في العهد الالتيني: -4
م(، وقد عكست خرافاته موقفه االستيائي من مظالم عصره، وجاء األدب الحيواني 43-ق م33)

 الالتيني في معظمه محاكاة لسابقه اليوناني.

 وال يستبعد أن تكون هذه الشعوب قد منحت واستقبلت في آن طيلة عهود هذا الفن.

خرة عن الهنود، إذا ما اعتبرنا األدب الفارسي بمعزل عن أّما معرفة الفرس بأدب الحيوان فمتأ
ارسي لآلداب القديمة، فرقا بين األدبين الف التاريخيةنظيره الهندي، إذ ال ترى بعض الدراسات 

والهندي خاصة قبل التأريخ الميالدي، ففضال عن أّنهم أبناء عمومة، كان لهم عهدها وطن 
لغة  ، وتقارب بين لغتيهما جعلهما بما يشبه لهجتين فيمشترك، وأفكار وعقائد وأخيلة مشتركة

 واحدة، ولكليلة ودمنة بالغ األثر في ترسيخ أدب الحيوان لدى الفرس.

 قصصية أدب الحيوان:-4

ال كيمكن بأي حال من األحوال أن نتصّور أ ال ان أدب دبا للحيوان دون فعل قصصي، وا 
، ويوّسع من مساحة اإلبداع فيه، ويلزمه جمود وانحباس، إذ يلهب الخيال الحكائي هذا الفن

بأن يتناص مع فنون أخرى كثيرة، كالمثل والحكمة والّرمز، وكّلها لصيقة أشد االلتصاق بتعبير 
الجماعة الشعبية، متوثقة في تعامالت أفرادها وعاداتهم وتقاليدهم وتصّوراتهم وتصّرفاتهم، " 

 جة كل هذه األغراض مزجا بديعا، إّنه مزجفحكاية الحيوان تشرح وتحكي وتسّلي وتعّلم، ماز 
عجيب، بل هو في بعض األحيان محّير ولكّنه مثير للّنشاط"، ومن ثّم اّتخذ أدب الحيوان له 

 وسيلتين تعبيريتين إلى إدراك المتلقي الشعبي هما:

ويكون ذلك في تعبيرات قصيرة مضغوطة موجزة، كاألمثال الحكمة والعضة والّنصيحة: -أ
األقوال المأثورة، كالذي أورده الميداني، ومنه: الحذر قبل إرسال السهم، وقّصته أن والحكم و 

صائدا يضع السهم على القوس ليصيده، فطار فقال له أبوه: انتظر حتى نعرف فرخ غراب رأى 
ما يريد الّرجل، فأجاب الفرخ أباه بالمثل المذكور سابقا. ومن قبيله أيضا قولهم: الخنفساء إذا 

ّتن ت، ويضرب لمن ينطوي على خبث، وكذا: إذا اصطلح الفأر والسّنور خرب دّكان ُمست ن  
 البقال، أخلف من ولد الحمار، أخّف رسا من الذئب، أهدى من قطاة، أعقد من ذنب الضب.
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وفيها يقوم الحيوان بأدوار رئيسية بمفرده أو مع شخوص آدمية، وال غرابة أن الحكاية: -ب
فيتصّرف تصّرف اإلنسان. وبالّرغم من أّن عالمه " مستقل قائم بذاته، لكّنه تمنحه روحا ووعيا 

 يوازي العالم اإلنساني، تتصّرف كائناته تصّرف البشر فتحّب وتكره وتحتال وتمكر".

والقصة الحيوانية خير الوسيلتين" لميل القلوب إليها، وآنس النفس بها، وبعدها عن دواعي 
االستماع إلى العظات المجّردة )الوسيلة التعبيرية األولى( التي  الملل الذي يؤّدي إليه طول

عبي ولطواعيتها أيضا للمجتمع الشيثقل وقعها أحيانا على األسماع وتجفوها بعض الطباع "، 
الذي يستغّل " معرفته بطباع الحيوانات فيستخدمها في نسج خطوط القّصة، وبيان ما يهدف 

ورّبما أنطقها أيضا بما يفصح عن آرائه أو يبدي مواقفه ، "إلى إيصاله من المواعظ والتجارب
 من مجمل الظواهر المحيطة به.

حيوان ناجحا، شعرا كان أو نثرا بمعزل عن فعل القّص، أو التجارب الولذلك قّلما نجد أدب 
اإلنسانية ذات الطابع االجتماعي الشعبي، ومنه دون شك أدب الحيوان الذي شّكل اإلنسان 

 ه الحّية النابضة قصص كليلة ودمنة.الشعبي بمادت

 القيمة التأسيسية والحضارية لكليلة ودمنة:-5

ع على جودتها في عصره، ولعّله من أقدم ما بين جم  ، أحد خمسة كتب مُ كتاب كليلة ودمنة
أيدينا من كتب النثر العربي، كما أّن أسلوبه هو اآلخر من أقدم أساليب االنشاء في أدبنا 

في مجال أسلوب الحوار القصصي حمل بواسطته ابن المقّفع إلى اللغة  العربي، وطرفة رائعة
العربية نمطا جديدا، هو سرد الحكايات على أفواه الحيوان: بهيمة وسبعا وطيرا، ظاهره هزل 
جاد وباطنه حكمة مقتطعة من حياة البشر، كما " يعتبر من الظواهر األدبية النادرة، حّتى أّنه 

ة القرآن المعجزة من حيث األسلوبية، واإليحاءات، والخصائص القصصية اقترن في المقارنة بلغ
البارزة"، معسول الّلفظ مستور المعنى خفي المغزى كثير التسلية، ولكن ليس مروحة للكسالى 

الكثير  انطوت على عن هموم وأشجان عصره وما قبل عصره النائمين، فرموزه ومعانيه تنبئ
واالجتماعية واألخالقية، فحققت بذلك نقلة جد مهمة في معالجة مشكالت من مأخذه السياسية 
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إنسان ذلك الزمان وبذلك اعتبرت كليلة ودمنة أحسن إخراج فّني لمضمون الحياة البشرية 
 بتراكماتها المختلفة خصوصا على مستواها الشعبي.

قى كليلة ية وعربية تبوبالرغم من احتوائها مصادر شعبية متباينة مكانا وزمانا، هندية وفارس
 ودمنة مرجعا شعبيا وحيدا ال تزال الحاجة إليه تتجّدد باستمرار.

وهي من أربعة مقّدمات واختالف يكتنف أبوابها ال يقل عن ثالثة عشر بابا، كما ال يزيد عن 
أنو سرى ( في عهد كالسنسكريتيةسبعة عشر بابا، نقلها الفرس عن اللغة الهندية القديمة )

م، ثّم ارتحلت إلى العرب عن طريق ابن المقّفع منتصف القرن الثاني 673الي عام حو  شروان
)الفهلوية(، فهي بذلك هجين من األسلوب الساساني  م عن لغة الفرس القديمة761للهجرة 

الفهلوي العربي ولكن ال تعدم األسلوب اليوناني بطابعه الفيثاغوري المتمّثل في تدّرج الكالم 
 دّرجا وتقسيما ال يخلوان من منطق اليونانيين وعلومهم الحسابية.وتقسيم الفكرة، ت

ما لحكايات رّددها إقليم العراق، السي ومن المستبعد أن تكون كما يزعم البعض صياغة عربية
 البصرة التي عمرت بالهنود وسّميت بأرض الهند، ثّم أعاد كتابتها عبد اهلل ابن المقفع.

لى مجموعة من الرّواة والمؤّلفين قد يزيد تصّرفهم في نّصها أو كما أّن تأليفها يكاد يتوّزع ع
 بزر جمهربيقل تبعا للقدرة الشخصية ومستلزمات العصر، بدءا من بيدبا الحكيم الهندي مرورا 

حكيم الفرس أو برزويه، ومن بعدهما ابن المقّفع ثم الناسخون والكتبة والمحّققون فالطابعون، 
دب ّسد تواجده في نّصها بمظهرين...ابن المقّفع الفارسي المترجم ألحتى ابن المقّفع نفسه قد ج

 قومه، وابن المقّفع العربي المعايش للواقع العربي في ظروفه المختلفة.

شّعب محتواها وتهلهل نّصها وضعفه النحرافه عن أصلها الحكائي، بقدر وال يعني هذا التعّدد ت
  ( WALTER ANDERSONا جارينا )فالتر اندرسن  ما يعني غناه وثراه ومصداقية شعبيته إذا م

نونه المسّمى )الحق الذاتي للحكاية الخرافية( مّما يوجب تصّرف القاص الشعبي في قّص في قا
ّم إّن الحكاية ث ،حكايته وفق ما يتصّوره هو، ال مجاراة نّصها المسموع والمنقول إليه عن غيره
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ي في ظل كما هصين تبقى محتفظة بحّقها الذاتي وتإذا انتشرت عن طريق مختلف القّصا
 صورتها العامة في مختلف الّروايات.

ومدار كليلة ودمنة حول سؤال يسأله الملك دبشليم بيدبا الحكيم، عن أمر من أمور السياسة 
كيم بقصة)مثل( تكون عبارة )زعموا( نقطة أو االجتماع أو األخالق أو المعامالت، فيجيب الح

البدء واالنطالق، فإذا ما سار شوطا انتقل إلى غيرها فقصة ثالثة فرابعة وخامسة أحيانا، وال 
يعدم أثناء سرد أحداثها البحث واالستقصاء والتحليل وضرب األمثال والحكم في ثنايا الوصف 

إذا داخلة في استطراد محكم، فقتضى الموقف القصصي، فترد قصصه متأو الحوار حسب م
استوفى فكرة المثل أو القّصة عاد فأتّم القّصة قبلها، فما قبلها حتى يعود إلى نقطة البدء فيكمل 

ّنما ضربت لك هذا المثل من أحداثها، وكما يستفتح بابه يختما تبّقى  مه غالبا بجملة ) وا 
وهي  أجله فيجعله نتيجة لما تقّدم، لتعلم...(، وتكون خاتمة الباب بذكر ما ُقّصت الحكاية من

ن غاب  طريقة سردية تشّد إليها المتلّقي شدا، فال يكاد يغيب عن أحداثها الحكائية لحظة، وا 
 انقطع خيط فهمه لها ووعيه لمغزاها.

ضافة إلى جمال مادتها الحكائية وصياغة ابن المقّفع لهذه المادة أخذت كليلة ودمنة لها  وا 
ليها فّنانها الشعبي صورا وأصباغا ونقوشا، زّينت مظهرها ولعّله محتواها جمال الثوب، أضفاه ع

وتجسيدا للمشهد يجعله أقرب إلى االلتقاط، وهو ما أقّره ابن  ،أيضا لما للصورة من تأثير قوي
عل غايته التصّفح أال يجالمقفع في مقّدمته لعرض الكتاب بقوله: " ينبغي للّناظر في كتابنا هذا 

صورة ذات ألوان بديعة  86"، ومن أمثلة ذلك نسخة أحمد حسن طّبارة المزدانة ب لتزاويقه...
 صورة.  133ونقوش جميلة، ونسخة محّمد المرصفي المشتملة على حوالي 

ولم تكن غاية الناظر إلى كليلة ودمنة بعد ابن المقّفع تزاويقها إّنما محتواها الشعبي العريق 
لغة العرب باسم ابن المقّفع، وآراء إنسان شعوب الشرق  النائم أبدا وسط لحد مقّدس صنعته

 القديم.
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 :أدب الحيوان في كليلة ودمنة-6

لم يكن لحكاية الحيوان ضوابط فنية تحّدد معالمها، ولكن مع مرور الزمن وبعد انتباه  بداية
بعض  سير اإلنسان الشعبي إلى ما يمكن أن تسديه من مغزى ومعنى لجماعته الشعبية بدأ يُ 

قواعدها الفنية ُملزما نفسه التعبير على شاكلتها، ولذلك لم يجد الفرس أو العرب بد في أن 
يسلكوا نفس الطريقة التي سلكها الهنود في تشكيل ما زادوه على قصص كليلة ودمنة، وهو ما 
 اضاعف الشك لدى الكثير من الدارسين لما رأوا في كليلة ودمنة من وحدة التأليف بين أبوابه

 الهندية والفارسية والعربية فرّجحوا وحدة التأليف.

وأهم ميزة راعتها حكاية الحيوان في كليلة ودمنة وغيرها، الحرص على التشابه بين شخوصها 
)اإلنسان( في سياق عملية الحكي أو  الخيالية الرمزية)الحيوان( واألخرى الحقيقية المرموزة

ترسال عن ذلك عدم االس القص، وذلك بقصد إثارة األولى ذهن المتلقي لمعرفة الثانية، وينجرّ 
)الحيوان(، والتقصير في وصف الثانية )اإلنسان(، أو النقيض كي ال يختل  في وصف األولى

ن كان التقصير واضحا في و  صف حيوان كليلة ودمنة المعنى المقصود والمغزى المراد، وا 
جه من ترسيم اإلنسان الشعبي العربي، ذو التو  -فيما يبدو–لصالح الشخصية الحقيقية، وهو 

الواقعي كما أسلفنا. أما ما دون ذلك من الميزات والمالمح ذات الصلة بهذا الفن، فليست ذات 
ي األسلوب بطرفأهمية إذ يرتبط بعضها بطبيعة فن الحكاية والقّص، ولبعضها اآلخر عالقة 

 شعرا ونثرا وما شابه ذلك.

م مع هجدر اإلشارة إلى أن ثمة مجموعة من التصنيفات للقصص الحيواني، نورد منها األوت
 أقسام هذه التصنيفات:ذكر موقع كليلة ودمنة من 

هد، شعرية، وأخرى نثرية، والشعرية منها حديثة الع من هذه التصنيفات تقسيمها إلى قصص-أ
يها بالشاعر الفرنسي " الفونتين " المتأّثر بدوره بكليلة ودمنة، ومن الجلي أن قصص متأّثر ف

كليلة ودمنة الحيوانية، من وجهة نظر هذا التقسيم نثرية، مع العلم أّنها نظمت شعرا في محاولة 
من ابن الهبارية لتقريب خطابها أكثر إلى الملتقى العربي، ولكن دون جدوى، إذ بقيت كليلة 

 ة معروفة بهويتها النثرية أكثر مما هي عليه شعرا.ودمن
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 )ومنهأّولها  ،Arbethnoteهل أربثنوت " وهي ال تتجاوز ثالثة ألوان في تقسيم " ماري-ب
كليلة ودمنة، من وجهة نظرنا( الحيوانات المتكّلمة: وفيه يتقّمص الحيوان شخصية اإلنسان 

هو: وفيها يتكلم الحيوان ولكن ال يخرج عن  وكل ميزاته ومالمحه، وثانيهما، الحيوان كما
خصائصه الحيوانية، أما الّلون الثالث فيمثله الحيوان بكامل خصائصه الحيوانية، بما فيها عدم 
نطقه أو تفكيره على غرار اإلنسان، وعلى عاتق المتلقي يقوم تفسير وتأويل ما يصدر عنه من 

  .وسلوكياتأفعال وتصّرفات 

 وظائف قصص الحيوان:-7

 قناع مناسب للنقد السياسي، باإلضافة إلى تقويم السلوك السياسي للراعي. الوظيفة السياسية: أ
 والرعية.

وظيفة تعليمية تستهدف النقد االجتماعي االخالقي، فتتجاوز كل العادات . الوظيفة التربوية: ب
م يطل العنب، ذي لوالتقاليد، فهي عالمية بطبيعتها إنسانية بمضمونها. ومن االمثلة: الثعلب ال

 والناسك والفأرة.
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