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مفهوم المفارقة في حكايات كليلة ودمنة البن المقفع
1

د .أسامة لطفي الشوربجي
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المراجعة
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النشر
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الملخص
يسععععذ اا البإل لذ دراسعععة نبرع نلواا الم ارقاك يي كاياك كليلة ودمنة  ،يوو مإاولة لقرا ة ل
ندبي قديم من خالل ملمح نسعععلوبي يي عععو النقد الإديل  ،خاصعععة ونة الم ارقة ي العنصعععر المويمن لذ
اه الإكاياك  ،يل لرى لذ ص إتوا العالم اإللسالي يبدو ساطعا بو وح خلف الم الإيواة  ،يوي رغم
ابتعاد ا ظا ريا ن الواقع اإللسععالي  ،ال نلوا لصععيقة الصععلة بفا الم ارقة ند ابن المق ع ليسععم وليدة موقف
ابر  ،لكنوا وليدة سعععاس داخلي نو ر ية خاصعععة  ،لخر من خاللوا لذ الإياة بمنخار الم ارقة  ،التي رى
الإياة سلسلة من الم ارقاك والمتناقضاكا
الخيط ال ني الاي يربط كثيرا من كاياك كليلة ودمنة ي نة معخموا يعتمد لذ المتناقضاك والثنائياك
الضدية  ،التي يصطدم بعضوا ببعض  ،وقد استخدم ابن المق ع الم ارقة ليكشف ناقضاك الإياة والواقع
السياسي واالجتما ي يي صرها
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Abstract
This research aims at studying the most prominent types of irony in the tales of "Kalila and
Dimna". It is an attempt to understand an ancient literary text through a stylistic feature in light of
modern criticism, especially that irony iswidely prevalent in these tales. Through the tales, we can
see clearly the world of humans masked behind the world of animals. Although they seem to be
set far from human reality, they are closely connected to it. Ibn al-Muqaffa'sirony was not born of
a transient situation; it is a product of an inner feeling or a private vision through which he looked
at life from the perspective of irony, seeing life as a series of paradoxes and contradictions.
The artistic thread connecting most of the tales of "Kalila and Dimna" is that they depend on
irony and binary contradictions. Ibn al-Muqaffa used irony to reveal the contradictions of life, and
the political and social reality of his time.
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 مقدمة:
الإياة قائمة لذ م ارقاك ديدة  ،يل تجاور ييوا المتناقضاك  ،و جتمع ييوا المتنايراك  ،ويختلط
بعضوا ببعض  ،ويتعايشاة معا  ،ويتصار اة نيضا  ،واإللساة ال ناة با نف المتوقد و الاي يزيح الستار ن
ن يننا  ،لنرى الإياة بمنخار الم ارقةا
يسعذ اا البإل لذ دراس ة نبرع نلواا الم ارقاك يي كاياك كليلة ودمنة  ،يوو مإاولة لقرا ة ل
ندبي قديم من خالل ملمح نسلوبي يي و النقد الإديل  ،خاصة ونة الم ارقة ي العنصر المويمن لذ اه
الإكاياك  ،يل لرى لذ ص إتوا العالم اإللسالي يبدو ساطعا بو وح خلف الم الإيواة  ،يوي رغم
اب تعاد ا ظا ريا ن الواقع اإللسالي  ،ال نلوا لصيقة الصلة بفا
وقد لالم دراسة الم ارقة ا تماما كبيرا من النقاد والدارسين يي العصر الإديل  ،ومن ن م اه
الدراساك دراسة دا سيزا قاسم بعنواة " الم ارقة يي الق العربي المعاصر "  ،ودراسة دا لبيلة برا يم "
الم ا رقة  :والدراستاة منشور اة بمجلة يصول  ،ودراسة دا سيا ميويك " الم ارقة وص ا وا " من موسو ة
المصطلح النقدي  ،رجمة دا بد الوا د لؤلؤةا

 مفهوم المفارقة :
الم ارقة مصطلح لقدي ديل التقل لذ اللغة العربية ن طريق الترجمة  ،و و رجمة للمصطلح
الغربي  ، Ironyو يلإظ البا ل ا طرابا و شكالية يي رجمة المصطلح لذ العربية  ،يل مم رجمتف
ن يالا بالسخرية ون يالا نخرى بالم ارقة  ،و ي نكثر الترجماك شيو ا ][1
وربما كاة من نسباب اا اال طراب والبلبلة يي الترجمة نة النقد العربي القديم لم يعرف اا
المصطلح  ،و اا ما يؤكده دا مإمد العبد يي قولف " ولم نجد ييما وقع بين يدي من مصادر ربية قديمة لغوية
وبالغية من ذكر مصطلح الم ارقة"][2
وال يعني دم معرية المصطلح يي التراث البالغي نة األدب العربي القديم يخلو من الم ارقة  ،يالم ارقة
ي جو ر األدب – كما يقول ميويك ، [3]-وقد مارس المبد وة العرب الم ارقة دوة و ي منوم بالمصطلح
 ،و ناك مصطلإاك يي البالغة العربية القديمة تداخل و تماس مع الم ارقة مثل  :السخرية  ،واالستوزا ،
والتوكم  ،والمدح بما يشبف الام  ،والام بما يشبف المدح  ،وقد ذكر بعض البا ثين لماذج من التراث األدبي
تإقق ييوا الم ارقة بصورة بارعة ][4
وقد بدن و ي اإللساة بالم ارقة منا قصة الخلق  ،وقبل نة يوجد مصطلح الم ارقة  ،وقد جسد ذلك يي
قصة آدم و وا  ،ين وسوس ليوما الشيطاة  ،يأكال من الثمرة المإرمة  ،ندئا ندركا الم ارقة – دوة و ي
بالمصطلح  -نو امتزاج القبح والجمال والخير والشر يي الشي الوا د ][5
لشأ مصطلح الم ارقة يي الثقاية الغربية يي ن ضاة ال لس ة  ،وقد وردك كلمة " آيروليئيا " eironeia
ألول مرة يي كتاب نيالطوة  ،يل يشير لذ نة سقراط كاة يطلقوا لذ ن د إاياه  ،وكالم عني طريقة
لا مة ادئة يي خداا اآلخرين  ،يل ك اة يتخا ر بألف يريد نة يتعلم من مإدثف نو مإاوره  ،الاي ال يتركف
ال بعد نة يشعره بجولف ووصولف لذ مر لة يقداة الثقة و دم اليقين  ،بما كاة يؤمن بف  ،وظلم الكلمة ند
نرسطو بواا المعنذ  ،الاي يقوم لذ التخا ر بالجول والنيل من الااك والإط من شألوا ][6
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ولم يخور مصطلح الم ارقة يي اللغة اإللجليزية ال يي نوائل القرة السادس شر  ،ولم يدخل يي
االستعمال األدبي بشكل ام تذ بواكير القرة الثامن شر  ،وظلم الكلمة ألكثر من قرلين من الزماة عد
صيغة بالغية مثل  :نة يقول المر كس ما يعنيف  ،نو نة قول شيئا و عني غيره  ،نو المدح من نجل الام ،
نو الام من نجل المدح  ،نو السخرية ][7
ويي بداية القرة التاسع شر اكتسبم كلمة الم ارقة ددا من المعالي الجديدة  ،دوة نة ومل المعالي
القديمة بالطبع  ،يإذا كاة ينخر لذ الم ارقة يي السابق لذ نلوا مقصودة ومؤثرة  ،يقد نصبح باإلمكاة ر ية
الم ارقة لذ نلوا شي يمكن مال ختف  ،و كاا إول اال تمام يي النخر لذ الم ارقة ال من عاوية من يمارسوا
بل من عاوية من يقع إية لوا ][8
و كاا نصبح بوسع المر نة يسبغ ص ة الم ارقة لذ ما يرى من ن داث نو مواقف  ،دوة نة ي ترض
وجود مخادا بشري  ،لالك قسم ميويك الم ارقة صن ين رئيسين ما :
(ن) م ارقة يصنعوا صا بوا  ،ييتعمد الم ارقة  ،و اا ما يسمذ بالم ارقة الل خيةا
(ب) م ارقة موقف نو ن داث  ،وليس ييوا صا ب م ارقة بل ثمة دوما إية ومراقب ][9
يالم ارقة قوم لذ التباين والتناير بين الخا ر والباطن  ،بين ما و متوقع  ،وما يإدث يي الواقع من
خالل كسر المتوقع والخروج ن المألوف  ،األمر الاي يثير التباه القارئ  ،ويديعف لذ البإل ن المعنذ
الخ ي ورا اا التناقض  ،والتنقيب ن الداللة الإقيقية التي يريد المتكلم البوح بوا من خالل اا التباين نو
إطيم المألوف والمعتاد  ،وبال ك يقيم القارئ وارا يعاال بينف وبين الن  ،يمنإف متعة ال وم واالكتشاف ،
ويوسع من دائرة ر يتف لألشيا والعالم من ولفا
و عرف سيزا قاسم الم ارقة الل خية بقولوا " الم ارقة الل خية يي نبسط عريف لوا ي شكل من نشكال
القول  ،يساق ييف معنذ ما يي ين يقصد منف معنذ آخر  ،غالبا ما يكوة مخال ا للمعنذ السطإي نو
الخا ر"][10
وي رق ميويك بين الم ارقة الل خية وم ارقة األ داث بأة األولذ عنذ القالبا يي الداللة  ،نما الثالية يوي
القالب يإدث مع مرور الزمن ][11
لذ ا توا المتناقضاك  ،ليغدو
ويعرف دا بد الو اب شعالة الم ارقة بقولف " الم ارقة قدرة الن
من خاللوا يزا دراميا  ،تن س مكولا ف الخصوصية اإلشكالية  ،يطرح ظا را  ،ويخ ي مستورا  ،يقول
متعاريا  ،ويبطن مضمورا  ،ل يمارس لعبة البوح والسكوك بصورة إ ز المخزوة الداللي المنطوي
ليف"][12
وقد ذ بم دا لبيلة برا يم لذ إديد ناصر الم ارقة بأربعة ي :


وجود مستويين للمعنى
" المستوى السطإي للكالم لذ لإو ما يعبر نف  ،والمستوى الكامن الاي لم يعبر نف  ،والاي
يلح القارئ لذ اكتشايف ثر ساسف بتضارب الكالم  ،و اا يعني نة المستوى السطإي للكالم يجب
نة يمد القارئ بالخيط الاي يعينف لذ اكتشاف المستوى الكامن ييف"] [13يوناك مستوياة للمعنذ
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ن د ما قريب نو سطإي واآلخر ميق  ،و اا يعني نة الم ارقة إتاج لذ متلق جيد  ،يستطيع نة
يغوص يي ن ماق الن متخطيا المعنذ السطإي لذ المعنذ العميق الكامن يي الن ا
ويطلق ميويك لذ اا العنصر " المخور والمخبر "  ،ويرى نة العالقة بينوما ي القة
ضاد  ،وكلما اعداد التضاد اعدادك الم ارقة مقا ][14


التعارض والتناقض
عتمد الم ارقة لذ التناقض والتناير بين المخور والإقيقة  ،واإللساة ذو الإس الم ارقي و
الاي يستطيع نة يدرك بو وح اا التناقض والتنا ير  ،قول د ا لبيلة برا يم " ال يتم الوصول لذ
دراك الم ارقة ال من خالل دراك التعارض والتناقض بين الإقائق لذ المستوى الشكلي
للن "][15
يقول ميويك " ذا كاة ضاد المخور والمخبر ص ة نساسية يي الم ارقة  ،يإة الو ي بالتضاد
شرط نساسي يي دراك الم ارقة"][16



التظاهر واصطناع الغفلة
" غالبا ما ر بط الم ارقة بالتخا ر بالبرا ة  ،وقد يصل األمر لذ د التخا ر بالسااجة
والغ لة"] [17ويتإقق التخا ر والخداا يي الم ارقة – كما يرى ميويك – من خالل نسلوبين ما][18
:
(ن) المراوغة و و يمثل لوذج اآليروة  ، eironو و شخ مراوغ مخادا  ،ال يقدم نيعالف لذ
قيقتوا  ،يتخا ر بالتوا ع الزائف  ،ويتخ ذ ورا نقنعة نال من ذا ف
(ب) التبجح واالد ا و و يمثل لموذج اآلالعوة  ،alazonالاي يخت ي ورا واجوة من االد ا اك
 ،والمتبجح قد يكوة بالغ الغ لة نو م رطا يي االطمئناة  ،نو يكوة شديد الإار ييرى كل رة
سوى لك الإ رة التي يقع ييوا ا

 الضحية
" ال بد من وجود إية يي الم ارقة  ،وقد كوة " نلا " الكا ب ي الضإية  ،وقد كوة الضإية
ي ال " نلم " نو اآلخر  ،و اا ما يجعل الم ارقة منطوية لذ المضإك والمبكي يي آة وا د"] [19
يل ينجم ن التضاد والتناير باإل اية لذ الغ لة المطمئنة و را ل سيا  ،ال يسري نف سوى
الضإك  ،نما العنصر المؤلم يي الم ارقة ييبدو من خالل التعاطف  ،الاي لشعر بف جاه الضإية] [20
ي ي الم ارقة تضارب و تقاطع األيكار والعواطف  ،يوي كوميديا مبكية نو مأساة مضإكة  ،كاا يمتزج
الضإك بالبكا يي الم ارقة  ،و اا ما يؤكده نارا وميسن بقولف " ة الم ارقة ال كوة م ارقة ال ندما يكوة
نثر ا مزيجا من األلم والتسلية"][21
نما ن وظائف الم ارقة يتاكر دا لبيلة برا يم بعضا منوا يتقول " تعد نشكال الم ارقة ون دايوا  ،يقد
كوة سال ا للوجوم الساخر  ،وقد كوة نشبف بستار رقيق يشف ما ورا ه من زيمة اإللساة  ،وربما ندارك
الم ارقة رنسوا لعالمنا الواقعي  ،وقلبتف رنسا لذ قب  ،وربما كالم الم ارقة ودف لذ خراج ن شا قلب
اإللساة الضإية  ،لنرى ما ييف من ناقضاك و ضارباك  ،ثير الضإك"][22
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ويرى دا مإمد العبد نة الم ارقة نداة نسلوبية يعالة للتوكم واالستوزا من خالل قلب المعنذ و غيير
الداللة لذ د ا يي كثير من األ ياة][23
وقد يكوة من وظائ وا خداا الرقابة ربا من المسا لة وخويا من بطش الإاكم نو السلطة السياسية قول
دا سيزا قاسم " الم ارقة يي كثير من األ ياة راوغ الرقابة  ،بألوا ستخدم لذ السطح قول النخام السائد
ل سف  ،بيد نلوا إمل يي طيا وا قوال مغايرا"][24
ويرى شليغل نلوا ر ية يلس ية ل وم ناقضاك الإياة من خالل النخر ليوا بمنخار الم ارقة  ،يقول "
يالم ارقة قوم لذ دراك قيقة نة ال عالم يي جو ره ينطوي لذ ضاد  ،ونة ليس غير موقف النقيضين ما
يقوى لذ دراك كليتف المتضاربة"][25
يوي خلق لو ا من التواعة يي الإياة  ،لدرك من خاللف سر وجود التعارض والتناير واالختالف كجز
من بنية الوجود  ،كاا تبدى لنا الإياة لذ قيقتواا] [26يل تيح الم ارقة للمتلقي " يرصة النخر لذ
مسألة ما من وجوتين متضاد ين  ،من دوة نة يقع إم طائلة االختيار اإلجباري أل د ما دوة اآلخر  ،يتوسع
بالك مداركف"][27
و كمن القيمة ال نية للم ارقة يي ثارة التباه القارئ  ،و ثف لذ التأمل والت كير للبإل ن المعنذ الخ ي
المتضاد مع المعنذ السطإي  ،يالم ارقة " جعل القارئ يي ر لة بإل د وب ن المعنذ بر ن ماق الن
وبنيا ف اللغوية  ،ليربط المعنذ الخا ر لل ظ وبين دالال ف الخ ية  ،ومن نا خور المتعة  ،وبالك قوي رى
الن " ][28
ويؤكد ميويك القيمة ال نية والجمالية للم ارقة بقولف " ة غايتوا لتاج نبلغ األثر بأقل الوسائل سرايا"][29
ويعد القارئ شريكا نساسيا يي صنع الم ارقة نو يي يك ش ر وا  ،و اا ما ؤكده دا لبيلة برا يم يل
رى نلوا لغة ا صال سري بين الكا ب والقارئ " يالم ارقة لعبة لغوية ما رة وذكية بين طريين  :صالع
الم ارقة و قارئوا  ،لذ لإو يقدم ييف صالع الم ارقة الن بطريقة ستثير القارئ  ،و د وه لذ ريضف بمعناه
الإريي ،وذلك لصالح المعنذ الخ ي  ،الاي غالبا ما يكوة المعنذ الضد  ،بإيل ال يودن للقارئ بال ال بعد نة
يصل لذ المعنذ الاي ير ضيف  ،ليستقر نده" ][30
ويؤكد ميويك ني ضا لذ دور القارئ يي يك ش رة الم ارقة  ،ييقول " ذا لم يتم سير رسالة الم ارقة
كما نريد لوا  ،يإلوا بقذ نشبف بيد وا دة ص ق" ][31
شكل الم ارقة األساس الاي بنيم ليف معخم كاياك كليلة ودمنة  ،يالكتاب مبني لذ الثنائياك الضدية
الخير  ،بينما يمثل دمنة الجالب الشرير  ،وكل كاياك الكتاب عتمد
بد ا من العنواة  ،يكليلة يمثل الجالب ِّ
لذ الصراا القائم لذ اه الثنائية الضدية  ،وما ينبثق نوا من ثنائياك دية نخرى مثل  :القوي والضعيف
 ،والعدل والخلم  ،والإاكم والمإكوم ][32
و بدو الم ارقة يي كاياك كليلة ودمنة نة اا الكتاب ذو طابع ثنائي  ،يوو يمثل ياة البشر  ،ويإكي
واقعوم من خالل الربط بين العالمين  :العالم اإللسالي الواقعي ،و الم الإيواة الخيالي  ،يواا العالم الخيالي
ينقلنا لذ العالم الواقعي  ،يل يإاكي الواقع وير بط بف  ،رغم ابتعاده ظا ريا نف  ،يالعالماة يت قاة ويختل اة
معا يي ل س الوقم " وبالك ينت ي التعارض بين العالمين  ،و ة ظل التعارض بينوما قائما" ][33
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وقد صرح ابن المق ع يي المقدمة المنسوبة لذ لي بن الشاه ال ارسي نة للكتاب ظا را وباطنا معلال
ذلك بقولف " ليكوة ظا ره لووا للخواص والعوام  ،وباطنف ريا ة لعقول الخاصة اااااا يصار الإيواة لووا
 ،وما ينطق بف كمة و لما" ] [34يابن المق ع يخ ي مقصوده و ديف المراد " الإكمة " خلف لقيضف " اللوو
" وكألف ينتخر من القارئ نة يقوم بدوره  ،ويكتشف المعنذ الخ ي نو الكامن يي الكالما
وقد استخدم الكا ب الإيواة  ،لنطل من خاللف لذ الم اإللساة مإلقين يي الم الخيال ومتإررين من
ذوا نا و المنا الواقعي  ،يواه الإكاياك تناول ن داثا وشخصياك  ،نتمي لذ الم الإيواة  ،بيد نلوا يي
الإقيقية عكس العالم اإللسالي بكل ما ييف من خير وشر وقبح وجمال  ،و بدو الم ارقة نيضا نلف جعل الإيواة
ينطق بالإكمة  ،يقد نصبح الإيواة غير العاقل معلما ومرشدا لإللساة العاقل  ،يقول ياروق خورشيد " ولعل
نديب األسطورة جعل من كمة الإيواة والطير سخرية ينية من استشراف اإللساة لذ المعرية  ،وغروره
بألف سيد الكوة  ،أللف يعرف كل نسرار الكوة  ،ولعلوا نيضا ل تة من نديب األسطورة لذ عف اإللساة
و ا تف  ،موما دل بقو ف  ،وموما ع ا بجبرو ف"][35
ويرى بد ال تاح كيليطو نة اللجو لذ الرمز ونلسنة الإيواة ير تف رورة عليمية  ،ودف لذ
رض الإكمة يي ثوب جااب  ،ونة الرمز يي البنا السردي يإقق وظي ة مزدوجة  :يوو وسيلة إليصال
الإكمة لذ امة الناس  ،ولكنف نيضا وسيلة لإجب الإكمة نوم  ،وجعلوا بعيدة ن متناولوم"] [36ويودف
اا البإل لذ دراسة نبرع نلواا الم ارقة يي كاياك كليلة ودمنة  ،و اا ما سنتناولف يي الص إاك التالية ا

 مفارقة األحداث
" تإقق م ارقة األ داث ندما يكوة ناك ناقض نو عارض بين ما لتوقعف وبين ما يإدث  ،ينما
يكوة لدينا و وح نو ثقة ييما ؤول ليف األمور  ،لكن سار ا غير متوقع لأل داث يغلب ويخيب وقعا نا نو
خططنا" ][37
يأسباب األ داث نو مقدما وا ؤدي لذ لتائج غير متوقعة نو متناقضة  ،األمر الاي يكسر وقعاك
القارئ  ،ويكشف غ لة الضإية  ،التي القلبم وقعا وا  ،يقد إصل لذ ما كالم تمناه  ،ولكن بعد يواك
األواة  ،وقد تخا خطواك لتصل لذ دف معين دوة  ،نة علم نة لك الخطواك ؤدي بوا بعيدا ن اا
الودف  ،وقد كوة الوسيلة التي تجنب بوا شيئا ارا  ،ي ل سوا الوسيلة التي وصلوا لذ ذلك الشي ]
[38
يمقدماك األ داث سير يي ا جاه معين  ،ولتائجوا سير يي ا جاه آخر متناقض " ذ يعكس يعل
الم ارقة األسباب يي القتوا بالنتائج كسا اما  ،يالسبب (ن) يؤدي لذ (ج)  ،التي ي كسف  ،وليس لذ
(ب) التي ي لتيجة طبيعية بالنسبة لف  ،والنتيجة (ب) ال خرج ن السبب (ن)  ،الاي و طبيعي بالنسبة لوا
 ،ولكن من السبب (د) الاي و كسوا ماما "][39
ومن نمثلة م ارقة األ داث كاية األرلب واألسد  ،و ي كاية متولدة يي باب األسد والثور  ،و دور
ن داثوا نة نسدا كاة يعيش يي نرض كثيرة المياه والعشب  ،وكاة ي ترس الو وش التي عيش معف يي لك
األرض  ،األمر الاي رموا من نة ستمتع بتلك البيئة الجميلة  ،التي عيش ييوا بسبب خويوا من األسد ،
ياجتمعم و قدك ا اقا مع األسد  ،نة يؤمنوا  ،وال يواجموا  ،مقابل نة قدم لف يوالا كل يوم ليأكلف ا" فقلن
له  :إنك ال تصي ب منا الدابة إال بعد تعب ونصب  ،وقد اجتمعنا على أمر لنا ولك فيه راحة  ،إن أنت أمنتنا
فلم تخفنا  ،فقال  :أنا فاعل  ،فقلن  :نرسل إليك لغذائك كل يوم دابة منا  ،فرضي بذلك  ،وصالحهن
عليه"][40
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ويي ن د األيام نصابم القر ة نرلبا كغاا لألسد ،يتباطأك يي الا اب ليف  ،تذ جاوع الوقم
مو د الغدا  ،ثم دخلم ليف يي رينف " فلما رآها قال  :من أين جئت ؟ وأين الوحوش ؟ فقالت  :من
عندهن جئت  ،وهن قريب  ،وقد بعثن معي بأرنب  ،فلما كنت قريبا منك عرض لي أسد  ،فانتزعها مني ،
فقلت  :إنها طعام الملك  ،فال تغصبنّه  ،فشتمك وقال  :أنا أحق بهذه األرض وما فيها منه"][41
يطلب األسد من األرلب نة أخاه لذ مو ع اا األسد  ،يأخا ف لذ بئر ما وقالم " هذا مكانه ،
أفرق منه  ،فاحملني على صدرك  ،فحملها على صدره  ،ونظر في الجب  ،فإذا هو بظلها
وهو فيه  ،وأنا َ
وظله  ،فوضع األرنب من صدره  ،ووثب لقتال األسد في الجب  ،وطلبه فغرق"][42
برع الم ارقة نا من التصار الضعيف لذ القوي  ،يالمعطياك نو المقدماك ال ؤدي لذ النتيجة ،
التي التوم ليوا ن داث الإكاية  ،يالصراا بين األسد واألرلب ينتوي لصالح األول بسوولة ويسر  ،ويقا
لقالوة الغاب الاي يإتكم لذ ا لقوة  ،ويتربع األسد لذ قمتف  ،بينما يأ ي األرلب يي قا ف  ،ولكن لواية
األ داث خرق وقع القارئ  ،الاي ي اجأ بالتصار األرلب الضعيف لذ األسد القوي  ،و نا كمن الم ارقة
 ،يل القلب قالوة الغاب رنسا لذ قب  ،والقلب موقع كل منوما  ،األمر الاي ن دث إوال يي ميزاة
القوى  ،يا تل األرلب القمة  ،ونصبح و األقوى  ،ويقا لم ووم القوة العقلية ال الجسدية  ،ياألرلب عيف
البنية الجسدية يي الخا ر  ،قوي البنية العقلية يي الباطن  ،واألسد قوي البنية الجسدية يي الخا ر  ،عيف
البنية العقلية يي الباطن  ،ياألرلب ن مل العقل لال ك التصر لذ األسد  ،الاي ا تمد لذ القوة الجسدية يقط
 ،يالعقل نقوى من القوة الجسدية  ،والقوة الجسدية دوة قل ؤدي لذ الك صا بوا  ،وشبيف بتلك الإكاية
كاية األرلب وال يل المتولدة يي باب البوم والغرباة ا
ويرى دا مإمد الجابلي نة ابن المق ع يي اه الإكاية يجسد " دوائر متراكبة من الرمز  ،و ي
مجتمعة بالتطلع لذ قالوة جديد يإكم الإياة بدل التواعلاك القديمة  ،التي ينتصر ييوا القوي بقو ف  ،رغم
ما ينطوي ليف من جول وقصور"][43
ومن نمثلة م ارقة األ داث كاية السارق والرجل المتوالي  ،و ي كاية مثلية يي باب رض
الكتاب البن المق ع  ،و دور ن داثوا نة سارقا سلل لذ ن د المناعل  ،يشعر بف صا ب المنزل  ،واستيقظ
من غ لتف " فقال في نفسه  :ألسكتن حتى أنظر غاية ما يصنع  ،وألتركنه حتى إذا فرغ مما يأخذ  ،قمت
إليه فنغصت ذلك عليه وكدرته  ،فسكت في فراشه  ،وجعل السارق يطوف في البيت  ،ويحمل ما قدر عليه
 ،حتى غلب صاحب البيت النعاس  ،وحمله النوم فنام  ،ووافق ذلك فراغ السارق  ،فعمد إلى جميع ما كان
قد جمعه فاحتمله  ،وانطلق به  ،واستيقظ الرجل بعد ذهاب السارق  ،فلم ير في منزله شيئا  ،فجعل يلوم
نفسه ويعاتبها  ،ويعض كفيه أسفا"][44
اه الإكاية جعلوا الكا ب مثال لإللساة الاي يعلم  ،وال ينت ع بعلمف  ،و برع الم ارقة من خالل ثنائية
التقابل بين قيمة يجابية تمثل يي مال العقل وااللت اا بالعمل  ،وبالك يتإول العلم لذ سلوك ملي  ،وقيمة
نخرى سلبية تمثل يي عطيل العقل  ،و دم اإليادة من العلم  ،وبالك يصير العلم جوال  ،نو المة لذ الجول
والإمق ا
يصا ب البيم لم عصمف معريتف بوجود السارق يي بيتف من السرقة  ،يل ن مل العقل  ،وبالغ يي
الغ لة واالطمئناة  ،واكت ذ بمال خة السارق ومتابعتف  ،تذ ذا التوذ من سرقتف  ،قام ليف  ،ونمسك بف
وكدره  ،لكن دث القالب لم يتوقعف  ،يقد غلبف النعاس  ،و مكن الل من اإليالك بجريمتفا
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يالسارق لجح يي مام سرقتف ال أللف ن مل العقل  ،بل ألة صا ب البيم طل قلف  ،ولم ينت ع بعلمف
 ،يالعقل مر بط بالعمل  ،يوما وجواة لعملة وا دة  ،ال ن مية أل د ما دوة اآلخر  ،لالك يعلق ابن المق ع لذ
الإكاية السابقة بقولف " والعلم ال يتم المرئ إال بالعمل  ،والعلم هو الشجرة  ،والعمل هو الثمرة ،وإنما يطلب
الرجل العلم لينتفع به  ،فإن لم ينتفع به  ،فال ينبغي أن يطلبه"][45
وشبيف بالإكاية السابقة كاية الرجل ال قير والسارق  ،و ي كاية ير ية يي باب رض الكتاب البن
المق ع  ،و إكي نة سارقا دخل منزل رجل يقير معدم  ،ال يملك ماال وال ثيابا  ،يشعر بف  ،يقال يي ل سف " ما
في منزلي شيء يستطيع هذا السارق أن يسرقه  ،فليصنع ما يشاء  ،وليجهد نفسه" وظل السارق يجول يي
المنزل  ،ويتردد نا و ناك  ،يلم يجد ال خابية ييوا شي من القمح  ،يقال يي ل سف  :ما ن ب نة يا ب نائي
باطال  ،وبسط ملإ ة كالم معف  ،وصب ييوا القمح  ،و م نة ينطلق  ،يقال صا ب البيم  :نيا ب بالقمح ؟!
علي أمران  :الجوع والعري  ،ولن يجتمعا على أحد إال أهلكاه " يصاح بالسارق  ،يورب من
" ويجتمع
ّ
البيم  ،و رك الملإ ة ][46
يصا ب المنزل الت ع بعلمف  ،لالك جا ك لواية األ داث متناقضة مع الإكاية السابقة  ،وجا ك الم ارقة
من صول صا ب البيم لذ ملإ ة السارق  ،الاي جا لسرقتف  ،األمر الاي سا م يي عميق يجوة التضاد
والم ارقةا

 المفارقة الدرامية
" ار بطم الم ارقة الدرامية يي األساس بالمسرح  ،يوي متضمنة يي ني مل مسر ي  ،لكن اا
ال يعني دم وجود ا خارج المسرح  ،و ي كوة نبلغ نثرا ندما يعرف المراقب ما ال عريف الضإية "
][47
تإقق الم ارقة الدرامية ندما يكوة الجموور  /القارئ لذ و ي بجول الضإية  ،ونكثر معرية منوا
بإقيقة ما يدور ولوا من ن داث  ،خاصة ندما كوة اه األ داث مناقضة ماما للو ع كما راه الضإية
 ،و بدو الم ارقة الدرامية نبلغ نثرا ندما شارك دى شخصياك المسر ية نو القصة الجموور يي المعرية
 ،وخاصة ندما ال كوة الضإية لذ لم بوجود اه الشخصية ][48
ولتيجة لمعرية المراقب بإقيقة األ داث وغ لة الضإية ن اه الإقيقة يقد لجد ا "ال عي نة كالموا
يإمل شارة مزدوجة  :شارة لذ الو ع كما يبدو للمتكلم  ،و شارة – ال قل نوا مال مة – لذ الو ع
كما و ليف  ،و و الو ع المختلف ماما  ،مما جرى كش ف للجموور"][49
ومن نمثلة الم ارقة الدرامية كاية البوم والغرباة  ،و ي كاية طار  ،و دور ول يكرة دم االغترار
بالعدو  ،و ة نظور ضر ا و وددا  ،يالعاقل ال يثق بعدوه  ،وال يطمئن ليف  ،و ة نظور الخضوا واالستسالم
 ،يمن نا أ ي الغ لة  ،و كوة الخديعة والمكرا
و بدن الإكاية باإلشارة لذ العداوة المتأصلة بين البوم والغرباة  ،و غارة ملك البوم يي نصإابف لذ
الغرباة يي نوكار ا ليال  ،يتركوا ما بين قتيل وجريح ومكسور الجناح ومنتوف الريش  ،ون إم شديدة
الر ب من جرنة البوم ليوا والكشاف وكر ا ا
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ويجتمع ملك الغرباة بخمسة من البوم المعرويين بإسن الرني  ،ليستطلع رنيوم  ،ويستشير م يي لك
المصيبة  ،التي نلمم بوم  ،ييرى األول رورة الر يل ن الوطن وم ارقة المكاة مؤكدا كالمف  ،بقول
العلما " ليس للعدو ال َحنِق الذي ال يطاق إال الهرب منه والتباعد نف " ويريض الثالي م ارقة الوطن ،
ويرى رورة االستعداد لمالقاة العدو  ،تذ ال يؤخاوا لذ غرة ا
ويرى الثالل مصالإة البوم مقابل خراج يؤدوه ليوم يي كل سنة  ،خاصة ونة البوم نقوى منوم ونشد
بطشا  ،مؤكدا كالمف بأة من آرا الملوك ذا اشتدك شوكة دو م نة يجعلوا األموال ُجنة للر ية والبالد ،
ويريض الرابع مصالإة العدو  ،ويرى رورة مإاربة العدو وقتالف ديا ا ن وطنوم وشريوم  ،مؤكدا
كالمف بأة الغرباة نشرف من البوم سبا ا
وال يؤيد الخامس يكرة مإاربة العدو  ،أللوم ال قدرة لوم لذ قتال البوم " فال سبيل إلى قتال من ال
نقاربه في القوة والبطش" ثم يطلب نة يخلو بالملك يي مجلس من رد  ،لي ضي ليف برني  ،يريد نة يوير
لف نكبر قدر من السرية والكتماة  ،ويخبره نة الرني يي مواجوة البوم و الإيلة والمكر  ،ولتن يا ذلك يقول
علي الملك  ،فيأمر بي على رءوس
" أرجو أن نصيب من حاجتنا بالمكر والرفق  ،فأنا أرى أن يغضب
ّ
جنده  ،فأُضرب وأنقر حتى أتخضب بالدم  ،وينتف ريشي وذنبي  ،ثم أطرح في أصل الشجرة  ،ثم يرتحل
الملك وجنده إلى مكان كذا وكذا  ،حتى أمكر مكري  ،ثم آتي الملك فأعلمه األمر  ،ففعل الملك ذلك" ][50
ورنى البوم الغراب يئن ويتوجع  ،يسألف ملكوم ن سبب لك الإالة المزية التي و ليوا  ،يأخبره
نة الغرباة كالم ريد الإرب  ،ونلف لصح الملك بعقد مصالإة مع البوم  ،وديع ال دية يي سبيل ذلك ،
يريض  ،وا ومف نلف يمالئ البوم  ،و ربف و ابف  ،وار إل مع الغرباة لذ مكاة غير معلوم ا
ويطلب ملك البوم من وعرائف النصيإة يي نمر اا الغراب  ،ييد وه الوعير األول لذ التعجيل
بقتلف  ،ال تقاده نلف من نيضل الغرباة رنيا ومكرا  ،وقتلف شديد الوقع لذ الغرباة  ،ويرى الوعير الثالي
استبقا ه والص ح نف  ،ومنإف األماة والطمألينة  ،ال سيما نلف مستجير خائف  ،و عيف اجز  ،ويؤيد
الوعير الثالل اإلبقا ليف واإل ساة ليف  ،مضي ا نلف يمكن االلت اا بف واستخدامف ولا يي الصراا مع
الغرباة  ،لما لإقف منوم من ذل و دواة  ،ويستجيب الملك لرني الوعيرين  :الثالي والثالل  ،و كاا لجإم
الإيلة  ،ويتاح للغراب ن ة يعيش بين البوم جاسوسا ليوم  ،و نا كمن الم ارقة يالغراب يتقم شخصية
المخادا  ،يخور العداوة والبغض للغرباة  ،والتقرب والتودد لملك البوم  ،تذ كسب ثقتف واطمئنالف ،
و معالا يي المكر والخديعة و خ ا النوايا يعلن استعداده لاللتقام من الغرباة  ،و قديم ل سف قربالا يي سبيل
قرب قربانا
ذلك  ،يقال " بلغني من بعض أهل العلم أنهم قالوا  :من طابت نفسه عن نفسه  ،فأحرقها  ،فقد ّ
إلى هللا عظيما  ،وإنه ال يدعو عند ذلك بدعاء إال استجيب له  ،فإن رأى الملك أن يأمر بي فأحرق  ،ثم
أدعو ربي  ،فيحولني بوما  ،لعلي أنتقم من عدوي  ،وأشفي غليلي  ،إذا تحولت في صورة البوم" ][51
وينخدا ملك البوم بكالم الغراب  ،ولم يلت م لذ رني الوعير األول  ،وريق بالغراب  ،وعاد يي
كرامف  ،تذ طاب يشف  ،ولبم ريشف  ،واطلع لذ ما نراد نة يطلع ليف  ،يل ن ا م لف قامتف مع
البوم  ،نة يتعرف لذ نسرار م وموا طن ع وم  ،وذاك يوم راغ من البوم ،وذ ب لذ نصإابف من
الغرباة  ،ليعلموم بطريقة القضا لذ البوم  ،يقال لملكوم " إن البوم بمكان كذا وكذا  ،وهن بالنهار
يجتمعن في مغار في الجبل  ،وقد علمت مكانا كثير الحطب  ،فتعالوا نعمد إليه  ،وليحمل كل غراب منا ما
استطاع إلى ذلك النقب  ،وقرب ذلك الجبل راعي غنم  ،وأنا مصيب منه نارا  ،فألقيها في الحطب  ،وتعاونوا
أنتم ضربا بأجنحتكم  ،أي نفخا وترويحا للنار  ،حتى تضطرم وتتأجج  ،فما خرج من البوم احترق بالنار
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 ،وما بقي مات خنقا بالدخان  ،ففعلوا ذلك  ،فهلك جميع البوم  ،ورجع الغربان إلى أوطانهن آمنات" ]
[52
تجلذ الم ارقة من جول البوم بالخد ة  ،التي اكوا الغراب د م  ،يي ين نة القارئ لذ و ي
بواه الخد ة  ،و زداد الم ارقة مقا نثنا متابعة القارئ لملك البوم  ،و و يتصرف بسااجة وغ لة مطمئنة
جاه الغراب  ،الاي يد ي الصداقة والرغبة يي االلتقام من نصإابف  ،ويخ ي العداوة الشديدة للبوم  ،وينتوز
ال رصة للقضا ليوم  ،األمر الاي يشد التباه القارئ  ،ويزيد نده الرغبة يي متابعة األ داث ومعرية مصير
البوم وملكوم الساذج المنخدا  ،الاي لم يستمع لذ صوك العقل (الوعير األول)  ،اا الملك الاي صدق العدو
 ،واطمأة ليف  ،يت اجأ يي لواية األ داث  ،يل نكشف الخد ة  ،ولكن بعد يواك األواة  ،يقد جم الغرباة
لذ البوم  ،ونبادو م ن بكرة نبيوما
كشف اه الإكاية ن صور ين متناقضتين متقابلتين  ،ما اال تكام لذ العقل واالستسالم لسلطاة
الووى  :األولذ صورة ملك الغرباة الاي ا تكم لذ العقل  ،و مل برني النصإا  ،ياكتسب بالك قوة ،
و قق لصرا ومجدا  ،والصورة األخرى المناقضة يوي صورة ملك البوم المتسرا الساذج  ،الاي ا تكم لذ
الووى  ،ولم يصغ لذ صوك العقل ونقوال الإكما  ،لالك بدن البوم الإكاية منتصرا  ،والتوذ لذ الوالك ،
وبدن الغرباة منوزما يي غاية الال والوواة  ،والتوذ مإققا لصرا خيما ][53
ومن نمثلة الم ارقة الدرامية كاية الائب والغراب وابن آوى والجمل  ،و ي كاية متولدة يي باب
األسد والثور  ،و إكي نة جمال خلف ن قطيع من نصإابف  ،يدخل نجمة ييوا نسد وذئب وغراب وابن
آوى  ،يأمنف األسد لذ ل سف  ،ونقام معوم عمنا طويال  ،يشعر باألمن واألماة يي كنف األسد  ،الاي جرح
يي ن د األيام يي معركة مع ال يل  ،ون إذ اجزا ن الصيد  ،يطلب من نصإابف نة يصطادوا غاا لف
ولوم  ،ولكنوم نيضا ن إوا اجزين ن الصيد  ،يقد نصابوم الجوا والوزال لخرا ال تماد م يي غاائوم
لذ األسد  ،يقد كالوا يقتا وة من بقايا طعامفا
يخرجوا من ند األسد يتشاوروة يي األمر  ،وا قوا لذ مكيدة لإليقاا بالجمل ونكلف  ،ال سيما نلف
ليس من يصيلتوم  ،يوو يواة شبي  ،و م آكلو لإوم  ،لكن المشكلة التي واجووم ي األماة الاي ن طاه
األسد للجمل " خرج الذئب والغراب وابن آوى من عند األسد فتنحوا ناحية  ،وائتمروا بينهم  ،وتشاوروا
 ،وقالوا  :مالنا وهذا الجمل اآلكل العشب  ،الذي ليس شأنه من شأننا  ،وال رأيه من رأينا ؟ أال نزيّن لألسد
أن يأكله  ،ويطعمنا من لحمه ؟ قال ابن آوى  :هذا مما ال تستطيعان ذكره لألسد  ،فإنه قد أ ّمن الجمل ،
وجعل له ذمة  ،قال الغراب  :أقيما مكانكما ودَعاني واألسد"][54
ذ ب الغراب لذ األسد قنا ف بضرورة نكل الجمل بإجة دم التمائف لذ يصيلتوم الإيوالية  ،ونلف
يعيش بينوم دوة يائدة رجذ منف  ،يغضب األسد  ،وريض ال كرة  ،ماكرا ياه باألماة الاي ن طاه للجمل ،
وقال لف " ويلك ! ما أخطأ مقالتك  ،وأعجز رأيك  ،وأبعدك عن الوفاء والرحمة  ،وما كنت حقيقا أن
تستقبلني بهذه المقالة  ،ألم تعلم أني أ ّمنت الجمل  ،وجعلت له ذمة ؟ ألم يبلغك أنه لم يتصدق متصدق
بصدقة – وإن عظمت – هي أعظم من أن يجير نفسا خائفة  ،وأن يحقن دما مهدورا ؟ وقد أجرت
الجمل"][55
ييلجأ الغراب لذ الإجاج العقلي إلقناا األسد ب كر ف و ملف لذ نكل الجمل  ،يالر ية جميعا يدا
للمك  ،كما نلف سيلجأ لذ يلة خل األسد من العود الاي ن طاه للجمل  ،يقال لف الغراب " إني ألعرف ما
قال الملك  ،ولكن النفس الواحدة يَفتدِي بها أهل البيت  ،وأهل البيت تَفتدي بهم القبيلة  ،والقبيلة يَفتدي بها
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والمص ُر فدى للملك  ،وإني جاعل للملك مخرجا  ،فال يتكلف األسد أن يتولى غدرا  ،وال يأمر به ،
صر ِ ،
ِ
الم ُ
ّ
ولكنا محتالون حيلة فيها وفاء للم لك بذمته  ،وظفر منا بحاجتنا  ،فسكت األسد" ][56
وي وم الغراب نة سكوك األسد معناه الموايقة  ،يالسكوك المة الر ا  ،كما يقال  ،ويبدن الغراب مع
الائب وابن آوى يي دبير مؤامرة لإليقاا بالجمل  ،مؤدا ا نة يعرض كل منوم ل سف لذ األسد ليأكلف ،
ييس ف اآلخراة رنيف  ،ويبيناة الضرر من نكلف  ،ييسلم كل منوم  ،وير ذ نوم األسدا
و بدن الخطواك العملية لتن يا المؤامرة  ،و نا تولد الم ارقة  ،يالجميع يعرف نبعاد المؤامرة  ،التي
لسجم بائلوا ألكل الجمل  ،والجمل غايل ما يإاك ولف من مؤامرة  ،ويي رين األسد يتخا ر كل يواة
ن ر ا واقتناا بتقديم ل سف لألسد ليأكلف ويا لف و رصا لذ سالمتف  ،يا تقد الجمل نلف ذا قدم ل سف لألسد
ليأكلف  ،سوف لتمس لف بقية الإيوالاك األ اار  ،و س ف رنيف  ،كما يعلوا مع بعضوم  ،يينجو بالك  ،وينال
ر ا األسد  ،يقال " لكن أيها الملك لحمي طيب ومريء  ،وفيه شبع للمك  ،فقال الذئب والغراب وابن آوى
 :صدقت  ،وتكرمت  ،وقلت ما نعرف  ،فوثبوا عليه  ،فمزقوه"][57
يقد دث ما لم يتوقعف الجمل  ،يقد نثنم الإيوالاك لذ رنيف  ،والقضوا ليف  ،وايترسوه ا
إققم الم ارقة من خالل جول الجمل بالخد ة  ،التي دبر وا الإيوالاك بليل  ،يالخدا بسااجة وغ لة
" يكلما اعداد مذ الضإية كالم الم ارقة نشد وقعا"] [58يقد ا تمدك الإيوالاك لذ العقل يي دبير
خد توا  ،وغيب الجمل قلف  ،وا تقد نة الإيوالاك قدم ل سوا لألسد ليأكلوا  ،ولم يدرك نة قيقة الموقف
الاي و ييف مختل ة ماما ما يراه  ،ونة ذلك كاة خد ة الستدراجف  ،يبدا شخ جا ل سريع التصديق لما
يراه ،ولم يع نة كالمف يإمل شارة مزدوجة  :شارة لذ الو ع كما يبدو لف  ،و شارة نخرى لذ الو ع
الإقيقي  ،الاي جرى كش ف للجموور][59
ومن نمثلة الم ارقة الدرامية كاية القرد والغيلم  ،و ي كاية طار  ،جا ك ردا لقول الملك "
ا رب لي مثل الرجل الاي يطل ب اجتف تذ ذا ظ ر بوا ن ا وا" و دور ن داثوا نة ملك القردة رم
وطعن يي السن  ،ياستولذ قرد شاب من ن ل بيتف لذ الإكم  ،يورب القرد العجوع  ،وا خا من شجرة ين
لذ السا ل مأوى لف  ،وذاك يوم و و يأكل التين سقطم منف وا دة يي الما  ،يأ جبف وقعوا  ،يأخا يلقي
ا لتين مستمتعا بالرلين  ،وكاة يي الما غيلم ا تقد نلف يلقي التين من نجلف  ،يشكره  ،ولشأك بينوما صداقة ،
ولبل الغيلم معف عمنا طويال  ،ال ينصرف لذ ن لف  ،و ندما لمم عوجة الغليم سر غياب عوجوا  ،شعرك
بالغيرة من القرد  ،و مار م ند ود ف ليوا  ،ونخبر ف دى صديقا وا نلف ليس لوا دوا ال قلب قرد ،
لعلوا بالك تخل من القرد  ،الاي شغل عوجوا نوا  ،يأصابم الإيرة الغيلم  ،نيغدر بصديقف نم يترك
عوجتف عالي المرض ؟ ويي الصباح زم لذ الغدر بصديقف  ،والطلق ليف ليستدرجف لذ بيتف  ،لينزا قلبف
 ،وما يزال يي ل سف شي من ا لإيرة  ،يأخبره نلف يريد مكايأ ف لذ سالف ليف  ،ود اه لذ عيار ف يي
منزلف  ،الاي يقع يي جزيرة كثيرة الشجر طيبة ال واكف  ،يركب القرد لذ ظوره  ،وسبح بف يي رض
البإر  ،ثم بدا لف سو يعلف من غدره بصديقف يتوقف ن السبا ة موموما  ،يسألف القرد ن سبب ذلك ،
يأخ بره نلف يخشذ نال يجد يي بيتف كل ما يتمناه  ،ألة عوجتف مريضة  ،يرد ليف القرد " ال تهتم  ،فإن الهم
ال يغني شيئا  ،والتمس لزوجتك األدوية واألطباء  ......فقال الغليم  :زعمت األطباء أنه ال دواء لها إال قلب
قرد "
شعر القرد بالورطة  ،التي وقع ييوا  ،ونلف مإتاج إل مال قلف للنجاة بن سف  ،يتإايل لذ الغيلم
 ،ون لمف بعدم ضار قلبف معف  ،ونلف ركف يي منزلة بإجة " سنة فينا معشر القرود إذا خرجنا في زيارة
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الظنة عنا " وطلب من الغيلم العودة بف لذ بيتف  ،تذ يتمكن من ضار
أخ أو صديق نخلف قلوبنا لتزول ِ
قلبف  ،و ندما وصل الغيلم لذ الشاطئ  ،وثب القرد لذ الشجرة ،يلما نبطأ  ،د اه الغيلم لذ النزول  ،يسخر
منف][60
بدو الم ارقة نا من خالل ال عل ورد ال عل  ،يالغيلم يتخا ر برغبتف يي كرام القرد واإل ساة ليف
 ،ويخ ي ديف الإقيقي  ،و و استدراج صديقف لنزا قلبف  ،متجا ال رباط الصداقة  ،الاي جمعف بواا القلب ،
الاي يريد التزا ف  ،لكن القرد با تماده لذ العقل والإيلة يستطيع التخل من ذلك المأعق  ،مد يا نة
القردة يتركوة قلوبوم يي المنزل ند الخروج لزيارة األصدقا  ،و نا تولد م اجأة نخرى من خالل ال عل
ورد ال عل  ،و ي صديق الغيلم للقرد  ،يبدا شخصية ساذجة  ،ال يعمل العقل يي صريا ف  ،لالك كاة نلعوبة
يي يد عوجتف والقرد  ،يقد واجف كيد عوجتف وذكا القرد وا تيالف بالغبا والغ لةا

 المفارقة القدرية أو العامة
يرى المراقب يي الم ارقة القدرية نو العامة نة الجنس البشري بأجمعف إية م ارقة  ،ينطوي
ليوا الو ع البشري  ،و اه الم ارقة م ارقة من لوا خاص  ،يل نة المراقب يكوة من إايا الم ارقة
مع بقية الجنس البشري  ،و تإقق اه الم ارقة ندما لتأمل العالم الاي لعيش ييف  ،يل يتكوة من لخامين
 ،ال يمكن نة يتآل ا  :النخام األول ينشط يي طار مبادئ العقل وقيم العدالة  ،نما النخام الثالي يال يمكن يومف
يي طار اه الإدود  ،ورغم نة اين النخامين غير متآل ين ال نلوما متداخالة يي بعضوما  ،و قوم اه
الم ارقة لذ التناقضاك األساسية يي الإياة مثل الموك والإياة  ،نو ال رد والمجتمع ] [61يالم ارقة نا
وليدة القدر ال دخل لإللساة ييوا  ،يكشف الكا ب من خاللوا ن مأعق اإللساة يي اه الإياة من خالل ر ية
مزدوجة  ،رى السعادة قد إمل معوا الإزة  ،والمكسب قد ينطوي لذ خسارة  ،والقوة قد تإول لذ
عف والعكسا
ومن نمثلة اه الم ارقة كاية الرجل الاي نلجأه الخوف لذ بئر  ،و إكي نة رجال نلجأه الخوف
لذ بئر  ،يتدلذ ييوا  ،و علق بغصنين لذ ايتوا  ،ووقعم رجاله لذ نربع نياا  ،قد نطلعن ر وسون من
ن جار ن  ،ولخر يي قاا البئر  ،يإذا بتنين ياغر ياه لإوه  ،ينتخر سقوطف  ،وريع بصره  ،يرنى جرذين :
نبيض ونسود  ،يقر اة الغصنين دوة كلل نو عب  ،وبينما و يلتمس لن سف مخرجا  ،رنى خلية لإل ييوا
شي من سل  ،يااق العسل والشغل بإالو ف ن الت كير يي ورطتف  ،ولسي الإياك األربع والتنين
والجرذين الدائبين يي قطع الغصنين  ،ولم يزل ال يا سا يا تذ لك ا
وقد يسر ابن المق ع رموعه  ،ليضمن يوم القارئ لإكايتف ولجاح وصول الرسالة ليف  ،يالبئر ي
الدليا المملو ة آياك وشرورا  ،والإياك األربع ي شوواك اإللساة  ،التي سيطر لذ سلوكف  ،و تإكم يي
نيعالف  ،والجرذاة ما الليل والنوار  ،الدائباة يي ينا نجل اإللساة  ،والتنين و الموك  ،الاي البد منف ،
والعسل و الإالوة القليلة التي يصيبوا اإللساة يي الدليا  ،يتشغلف ن مصيره ][62
بنذ الم ارقة نا لذ التقابل بين العقل والجول نو العقل والشووة  ،ياإللساة الاي و نشرف
المخلوقاك ونكرموا ون قلوا  ،رغم دراكف نة الإياة الدليا يالية  ،ونلوا مليئة باآلياك والموالك  ،ال نلف لم
يإتكم لذ العقل والإكمة يي النجاة منوا  ،بل الشغل بنعيموا الزائل ن الت كير يي المصير المؤلم الاي
ينتخره  ،و و الموك  ،غايل ن النجاة من البئر نو النعيم األبدي الاي ن ده هللا لعباده  ،مقابل شباا شووة
قيرة ومتعة يالية  ،يأ إذ يعيش بدا لرغبا ف وغرا ئزه  ،متناسيا نة األجل قصير  ،ومتغايال نو مغيبا
قلف الاي ميزه هللا بف ن سائر المخلوقاك  ،اا و الواقع المرير لإللساة منا لزولف من ال ردوس لذ
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الإياة الدليا  /البئر  ،لم يمنعف قلف من السقوط يي بئر الشوواك  ،ولم يديعف لذ سن التدبير للنجاة منوا ،
كاا ل زا الكا ب غطا العقل ن اإللساة  ،اا العقل الاي يتبا ذ بف  ،يقد غايل ن صو ف  ،وخضع
لسلطاة الغرائز والشوواكا
ومن نمثلة اه الم ارقة كاية الرجل الوارب من الائب  ،و ذ متضمنة يي باب األسد والثور ،
و إكي نة رجال جم يف ذئب  ،يالطلق اربا لإو قرية لذ شاطئ لور  ،يلما وصل لذ النور  ،وجد
الجسر الاي يريد بوره لذ القرية مكسورا  ،والائب خل ف يريد ايتراسف  ،يألقذ ل سف يي الما  ،و و ال
يإسن السبا ة  ،يرآه ن ل القرية  ،و و لذ مشارف الغرق  ،يألقاوه  ،يلما نياق جلس يإدثوم ن كايتف ،
يالودم ليف جدار  ،كاة يستند ليف  ،يماك ][63
ال ستند م ارقة الموك والإياة يي اه الإكاية لذ منطق اإللساة و قلف  ،يالرجل ي ر من الموك
لذ الموك  ،يال مورب منف  ،وال يغني ار من قدر كما يقال  ،يالرجل ي ر من الموك  ،ويلقذ ل سف يي الما
ربا منف  ،ييت اجأ بمقابلتف لف يي النا ية األ خرى من النور  ،يي لإخة ا تقد ييوا النجاة منف  ،يالرجل يعتقد
نلف ي ر من الموك  ،ونلف يبتعد نف  ،لكنف يي الإقيقة سائر ليف دوة نة يشعر  ،و خور الم ارقة جلية ندما
يوجم ليف الموك  ،و و يعتقد نلف رب منف  ،ونلف نصبح يي مأمن منفا
ومن نمثلة الم ارقة القدرية كاية الصياد والخبي والخنزير  ،و ي قصة مولدة يي باب الإمامة
المطوقة  ،و ربوا الكا ب مثال للتدليل لذ نة الإرص واإلمساك وخيم العاقبة  ،والسخرية من اإللساة الاي
يجمع لغيره  ،ويبخل لذ ل سف ،و إكي نة رجال خرج للصيد  ،ومعف قوسف وسوامف  ،يقن غزاال  ،يإملف
لذ ك ت ف  ،ورجع منصريا لذ منزلف  ،يا تر ف خنزير بري يي طريق ود ف  ،يأمسك الرجل بالقوس ،
ورماه بسوم  ،يأصابف صابة قا لة  ،يوجم ليف الخنزير  ،و ربة ربة شديدة  ،يوقعا ميتين  ،ومر ذئب
يوجد الجميع قتلذ  :الخبي  ،والرجل  ،والخنزير ،يشعر بالسعادة لواا الغاا الويير  ،الاي يك يف دة نيام ،
وقرر نة يدخر اللإم أليام نخر  ،ويبدن بأكل و ر القوس  ،و ندما شرا يي قطع الو ر  ،طارك القوس من يده
 ،ونصاب طريوا لقف  ،يوقع ميتا ][64
ت جر الم ارقة نا من ثنائية الإياة والموك  /والخير والشر  ،يالشر قد يكمن ييما يعتقده اإللساة خيرا
ومن عة  ،يلإخة قبال الدليا لذ اإللساة  ،قد كوة ي ل سوا لإخة دبار ا نف  ،كاا جمع الدليا بين
النقيضين يي وقم وا د  ،يالإياة موج بالمتناقضاك نو الثنائياك المتضادة  ،ي ي الوقم الاي شعر ييف كل
من الرجل والائب بالسعادة وال رح لل وع بمغنم ثمين  ،كاة و ل س الوقم الاي جم ليوما ييف الموك بغتة
 ،ياإللساة يقضي يا ف يي عب ولصب  ،يجمع األموال  ،ويكنز الا ب  ،ثم يأ يف الموك يجأة  ،اه الإقيقة
يعايشوا اإللساة كل يوم  ،ومع ذلك يتغايل نوا  ،لالك يعمد الكا ب نة يكشف ن مأعق اإللساة يي اه
الإياة الدليا  ،من خالل اه الر ية المزدوجة  ،التي يتقاطع ييوا الموك مع الإياة  ،يقالوة الإياة الاي يتغايل
نف اإللساة  ،و نة الإياة يالية  ،والموك يأ ي يي طرية ين  ،وربما يي لإخة يشعر ييوا اإللساة بالز و
وااللتصار نو ببعده ن الموكا
ومن األمثلة نيضا كاية ابن الملك ونصإابف  ،و ي كاية طار  ،و بدن بقول الملك لل يلسوف "
نخبرلي ما بال الرجل الس يف يصيب الريعة والشرف  ،والإكيم اللبيب ال يخلو من الوم والجود؟ " يرد ليف
ال يلسوف قا ئال :كما نة الرجل ال يبصر ال بعينيف  ،وال يسمع ال بأذليف  ،كالك العلم لما مامف الإلم والعقل
والتثبم  ،غير نة القضا والقدر يغلباة كل شي "
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و إكي نة نربعة ل ر اصطإبوا يي طريق  :ن د م ابن ملك  ،والثالي ابن اجر  ،والثالل ابن شريف
من ن م الناس سنا وجماال  ،والرابع ابن يالح  ،وقد نصابوم التعب والجود  ،وال يملكوة شيئا ال ما ليوم
من ثياب  ،وكالوا يتجاذبوة نطراف الإديل  ،و م سائروة يي طريق ا
يقال ابن الملك  :ة نمر الدليا كلف بقدر ا
وقال ابن التاجر  :العقل نيضل من كل شي ا
وقال ابن الشريف  :الجمال خير مما ذكر م ا
وقال ابن ال الح  :االجتواد نيضل من كل ذلك كلف ا
و ندما وصلوا لذ مشارف دى المدة  ،طلبوا من ابن ال الح نة يا ب ليإضر لوم طعاما  ،يالطلق
يإتطب  ،وباا ما ا تطبف بنصف در م  ،واشترى لوم طعاما  ،وكتب لذ باب المدينة " اجتهاد يوم واحد
تبلغ قيمته نصف درهم " ا ويي اليوم التالي نرسلوا ابن الشريف ليإضر لوم طعاما  ،يالطلق و و يشعر
بإيرة شديدة  ،أللف ال يإسن مال  ،وجلس إم شجرة يي المدينة  ،ونسند ظوره ليوا  ،يمرك بف امرنة ،
ن جبوا جمالف  ،يأرسلم لف خمسمائة دينار  ،ياشترى ألصإابف طعاما  ،وكتب لذ باب المدينة " جمال يوم
واحد بخمسمائة دينار"
ويي اليوم الثالل نرسلوا ابن التاجر  ،يرنى س ينة لذ السا ل مإملة بمتاا و بوب  ،ياشترى ما ييوا
وبا ف  ،يربح مائة نلف دينار  ،ورجع لذ نصإابف بطعام  ،وكتب لذ باب المدينة " عقل يوم واحد بمائة
ألف دينار " ويي اليوم الرابع نرسلو ا ابن الملك  ،يجلس غلذ باب دكاة بالمدينة ائرا ماذا ي عل ؟ ويشا
القدر نة يتويذ ملك المدينة يي اا اليوم  ،ولم يترك ولدا وال قرابة  ،يلما رنى ن ل المدينة ابن الملك ،
و ريوا نلف ابن ن د الملوك  ،ونة نخاه غلبف  ،والتزا الملك منف بعد وياة نبيوما  ،ملكوه ليوم  ،وكاة من
سنتوم ذا ملكوا رجال  ،نة يضعوا التاج لذ رنسف  ،ويطويوا بف المدينة لذ ظور ييل نبيض  ،يلما مر
لذ باب المدينة  ،نبصر ما كتبف نصإابف  ،يأمر نة يكتب " إن االجتهاد والجمال والعقل وما أصاب المرء
من خير وشر فبقضاء وقدر" ][65
يمثل كل يرد يي اه الإ كاية شريإة يي المجتمع  ،و و ح ما ستعين بف اه الشريإة يي إصيل
رعقوا  ،يابن الملك يؤمن بالقضا والقدر  ،وابن النجار يستعين بالعقل  ،وابن الشريف يعتمد لذ الجمال
الجسدي والوسامة  ،وابن ال الح يعتمد لذ العمل واالجتواد  ،و تولد الم ارقة من ثنائية القدر والعقل ،
ياإللساة يجتود يي يا ف  ،ويعمل العقل والإيلة  ،لكن القدر غالب  ،يابن الملك وابن الشريف ال يمتلكاة
موارة قلية وال قوة ضلية  ،ؤ لوما لتإصيل الرعق نو لجاع مل من األ مال  ،لكن القدر يسوق امرنة
عجب بجمال ابن الشريف  ،يتمنإف خمسمائة دينار  ،ويصادف يوم دخول ابن الملك المدينة يوم وياة الملك ،
يالقدر يسوقف  ،لتولذ عمام الإكم  ،بعد نة استولذ نخوه لذ الإكم منف بعد وياة والد ما ا
ومع يماة ابن المق ع بدور العقل ون ميتف يي الإياة  ،ال ابن التاجر المؤمن بالعقل لم يكن صا ب
الإظ األ لذ يي اه الإكاية  ،يا لقدر يأ ي يوق العقل والعمل واالجتواد  ،يالقضا والقدر و القالوة الاي
يإكم اه الإياة الدليا  ،والبشر جميعا يقعوة إم سيطر ف  ،وال يستطيع ن د ال رار منف  ،لالك يعلق ال يلسوف
لذ اه الإكاية بقولف " ليعرف ن ل النخر يي األمور والعمل بوا نة األشيا كلوا بقضا وقدر  ،ال يجلب
ن د منوا إللذ ل سف خيرا  ،وال يديع نوا  ،مكرو ا  ،ونة ذلك كلف من هللا ز وجل  ،ونة هللا ي عل ييوا ما
نراد  ،ويقضي ييوا ما ن ب" ][66
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 مفارقة التنافر البسيط
تإقق م ارقة التناير البسيط ندما لجد جاورا شديدا بين ظا ر ين لذ ناير شديد نو دم وايق نو
جاور بين قولين متناقضين نو صور ين متناير ين بشكل طبيعي من دوة عليق مثل  :وصف ال و ذ لذ
منضدة الزينة  ،نو جاور يي سياق طبيعي بين لساة اقل وقرد مضإك  ،نو نة يقوم قصر قبالة كوخ ][67
يم ارقة التناير البسيط إدث زة و ثارة للمتلقذ من خالل و ع الشي ولقيضف نمام ينيفا
ويستخدم ابن المق ع م ارقة التناير البسيط  ،ليكشف ن القالب معايير الإياة يي صره  ،ييقول "
وكأن الخير أصبح ذابال  ،والشر نضيرا  ،وكأن الغي أقبل ضاحكا  ،وأدبر الرشد باكيا  ،وكأن العدل أصبح
غابرا  ،وأصبح الجور غالبا  ،وكأن العلم أصبح مستورا  ،وأصبح الجهل منشورا  ،وكأن اللؤم أصبح آمرا
 ،وأصبح الكرم موطوءا  ،وكأن الود أصبح مقطوعا  ،وأصبح الحقد موصوال  ،وكأن الكرامة قد سلبت من
الصالحين ،وت ُُوخي بها األشرار  ،وكأن الغدر أصبح مستيقظا  ،وأصبح الوفاء نائما  ،وكأن الكذب أصبح
غضا  ،والصدق قاحال  ،وكأن الحق َولّى عاثرا  ،وأصبح العدوان قد جرى سبيله ......والسلطان متنقال من
أهل الفضل إلى أهل النقص  ،والدنيا جذلة مسرورة  ،تقول  :قد غُيبت الحسنات  ،وأُظهرت السيئات" ][68
ابن المق ع يعبر من خالل م ارقة التناير البسيط ن اختالل مواعين القيم يي صره ،ييضع نمامنا
صور ين متناقضتين  :ؤكد الصورة األولذ يقداة القيم اإليجابية النبيلة كالعدل والويا والصدق  ،و خور
الصورة األخرى اعد ار القيم السلبية المضادة كالخلم والغدر والكاب  ،يقد لم القيم السلبية مإل القيم
اإليجابية  ،األمر الاي يو ح القالب معايير القيم ويقداة المنطق السليم  ،يقد ن إم الدليا سير بمنطق
معكوس نو مقلوب  ،يل سيطرك القيم السلبية لذ المجتمع  ،و وارك و راجعم القيم اإليجابيةا
ويعبر من خالل م ارقة التناير البسيط ن استوالة الناس بال قير وا ترا وم لذ كل صريا ف ونيعالف
 ،يالقيم التي إكم مجتمعف ي قيم المن عة المادية  ،وليسم قيم األخالق ال ضيلة  ،يقول" ووجدت الرجل إذا
افتقر اتهمه من كان له مؤتمنا  ،وأساء الظن به من كان يظن به حسنا ،فإذا أذنب غيره كان للتهمة موضعا،
وليس من خلة هي للغني مدح إال وهي للفقير ذم؛ فإن كان جوادا سمي مفسدا ،وإن كان حليما سمي ضعيفا،
وإن كان وقورا سمي بليدا ،وإن كان لسنا سمي مهذارا ،وإن كان صموتا سمي عييا" ][69
ويستعين بالم ارقة يي براع خطورة مصا بة السلطاة ،يصإبتف ليسم لعيما خالصا ،لكنوا جمع بين
المتعة والمن عة والوالك والعااب ،يقول " إنما شبه العلماء السلطان بالجبل الوعر الذي فيه الثمار الطيبة ،
وهو معدن السباع المخوفة  ،فاالرتقاء إفيه شديد  ،والمقام فيه أشد وأهول" ][70
ويي مقدمة لي بن الشاه ال ارسي والتي يتإدث ييوا ن األسباب السياسية  ،التي ندك لذ أليف كتاب
كليلة ودمنة  ،يسعذ ال يلسوف بيدبا بالنصيإة لذ الملك دبشليم إلقنا ف بالعودة ن ظلمف وطغيالف  ،وا باا
سيرة نجداده يي عاملف مع الر ية معتمدا لذ م ارقة التناير البسيط  ،يقول بيدبا موجوا ديثف لذ دبشليم "
أيها الملك إنك في منازل آبائك وأجدادك من الجبابرة  ،الذين أسسوا ال ُملك قبلك  ،وشيدوه دونك  ،وبنوا
القالع والحصون  ،ومهدوا البالد  ،وقادوا الجيوش  ،واستجاشوا العدة  ،وطالت لهم المدة  ،واستكثروا من
السالح والكراع  ،وعاشوا ال دهور في الغبطة والسرور  ،فلم يمنعهم ذلك من اكتساب جميل الذكر  ،وال
قطعهم عن اغتنام الشكر  ،وال استعمال اإلحسان إلى من خولوه  ،واإلرفاق بمن ولوه  ،وحسن السيرة فيما
تقلدوه  ،مع عظم ما كانوا فيه من ِعزة الملك وسكرة االقتدار  ،وأنك أيها الملك السعيد جده  ،الطالع كوكب
سعده  ،قد ورثت أرضهم وديارهم وأموالهم ومنازلهم  ،التي كانت عدتهم  ،فأقمت فيما خولت من الملك ،
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وورثت األموال والجنود  ،فلم تقم في ذلك بحق ما يجب عليك  ،بل طغيت  ،وعتوت  ،وعلوت على الرعية
 ،وأسأت السيرة  ،وعظمت منك البلية"][71
يسعذ بيدبا لذ سدا النصح لذ دبشليم  ،ييكشف الغطا  ،ويزيح الستار ن ينيف  ،لينبوف لذ ال رق
الوا ح والتضاد الإاد بين صره و صور آبائف ونجداده من الملوك السابقين  ،ييضع نمامف صور ين
لعصرين متناقضين متآل ين  :األول و صر الملوك السابقين آبا دبشليم ونجداده  ،و و صر يتميز بالقوة
والعدل واإل ساة لذ الر ية  ،لالك اشوا الد ر يي غبطة وسرور  ،والعصر اآلخر و صر دبشليم ل سف
 ،الاي نقام ملكف لذ الخلم والطغياة واإلسا ة لذ الر ية  ،يدبشليم رغم وشائج النسب التي ربطف بأجداده
ال نة صره ليس امتدادا لعصر م  ،بل يتناير معف نايرا ش ديدا  ،يقد خالف ميثاق نجداده يي التعامل مع
الر ية  ،يالعالقة التي ربط صره بعصر نجداده ي القة ا صال وال صال يي الوقم ل سف  ،يبيدبا يقف
من دبشليم موقف المعلم  ،الاي ينبوف لذ رورة العودة لذ طريق األجداد يي التعامل مع الر يةا

 المفارقة والشخصية
معخم نبطال كاياك كليلة ودمنة نتمي لذ الم الإيواة  ،وبعضوا ينتمي لذ الم اإللساة  ،و بدو
الم ارقة نا نة الشخصياك الإيوالية إمل نسما يي الغالب لذ العكس من الشخصياك اإللسالية  ،التي
إمل ص اك ال نسما  ،ينجد التاجر  ،وابن التاجر  ،والسارق  ،والمغ ل  ،ويعلل دا ن مد درويش اه الخا رة
بقولف " ربما كاة الت سير ال ني لواه الخا رة راجعا لذ مإاولة داث واعة بين المي اإللساة والإيواة ،
يواا الإيواة ال يتميز يي المنا لإن غالبا ال من خالل نجناسف ونلوا ف  ،وال يإمل نيراده نسما  ،ميز
ذوا وم  ،اا الإيواة ندما يوجد جنس ندبي يعبر نف  ،ويصبح العالم ييف المف و  ،يصبح البشر غربا
يي اا العالم نو يويا ليف  ،يرد لوم ل س المعاملة  ،التي لقا ا الإيوالاك يي الموم  ،يال يصبح للبشر
نسما  ،و لما يتميزوة من خالل ص ا وم ونجناسوم ونلوا وم ال من خالل اسم العلم  ،رمز الااك المستقلة
المدركة المتميزة يي المي اإللساة والإيواة لذ السوا " ][72
وربما لم يمنح ابن المق ع الشخصياك اإللسالية يي كليلة ودمنة نسما  ،ولم يإدد سما وا الجسدية ونبعاد ا
الن سية والثقايية  ،أللوا ال دل لذ شخ بعينف  ،و لما مثل لموذجا  ،ينطبق لذ شخصياك نخرى كثيرة
 ،قد شترك معوا يي الوظي ة نو الص ة  ،وقد استخدم الم ارقة للسخرية من اا النموذج نو النمط الاي مثلف
الشخصيةا
ومن ذلك كاية الرجل الاي طلب علم ال صا ة  ،و ي كاية متضمنة يي باب رض الكتاب البن
المق ع  ،و إكي نة رجال طلب لم ال صا ة من صديق لف  ،يكتب لف يي صإي ة ص را ِّ لم العربية وشروط
ال صا ة  ،يالطلق بوا لذ منزلف  ،ونخا يقر ا  ،يإ خوا ن ظور قلب  ،دوة نة ي وم معنا ا  ،وما رمي
ليف  ،وظن نلف ن قن لم ال صا ة  ،ويي ن د األيام كلم يي مجلس  ،وييف جما ة من ن ل األدب وال صا ة ،
يقال لف بعضوم  :لإنم  ،يقال  :نلإن والصإي ة الص را يي منزلي؟ ][73
ابن المق ع يسخر من لك الشخصية التي قرن و إ ظ  ،دوة نة وم نو درك ما قر ه  ،يواا الرجل
الاي طلب علم ال صيح  ،رغم الجود الاي بالف يي ظ ما يي الصإي ة ال نلف لم ينت ع بما ييوا  ،وكش م
الم ار قة ن ر يتف المغلوطة نو الزائ ة ن ذا ف  ،يل بالغ يي قدير ذا ف  ،معتقدا نلف ن اط بعلم ال صيح ،
وبلغ شأوا اليا ييف  ،والإقيقة كس ذلك ماما  ،يوو يقوم نا بدور المتبجح الد ي  ،الاي يميل لذ خديعة
ل سف نكثر من خديعة اآلخرين  ،الاين يتبا ذ نماموم ] [74ويغلب لذ اا النموذج اإللسالي " نة يكوة ن مذ
يي كبريا وواثقا يي مق" ] [75لالك يسخر منف الكا ب  ،وجعلف يدين ل سف  ،وذلك يي قولف  :ألحن
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والصحيفة الصفراء في منزلي ؟ يالم ارقة نا كش م ن جول الضإية بالااك  ،وليس ن الجول بالموقف
الاي و ييف ][76
و عد شخصية الناسك نو رجل الدين من النماذج التي لالم ا تماما كبيرا من ابن المق ع يي كاياك كليلة
ودمنة  ،يل ذكر ا نكثر من مرة  ،و مل بابا يي كتابف نواة الناسك وابن رس  ،وقد استغل الكا ب اه
الإكاياك ليعري اه الشخصية " ويكشف ن اعدواجيتوا  ،وربما ليودم لك الوالة القدسية  ،التي إيط بكثير
من رجال الدين  ،الاين م كغير م يخطئوة  ،ولوم نيضا ناقضا وم  ،التي لتقي مع ناقضاك كثير من
الشخصياك األخرى" ][77
ومن لك الإكاياك كاية الناسك والجرة  ،و ي كاية متولدة يي باب الناسك وابن رس  ،إكي
نة لاسكا يقيرا يأ ي ليف كل يوم من بيم رجل من التجار رعق من الدقيق والسمن والعسل  ،ييأكل منف ،
ويجعل الباقي من السمن والعسل يي جرة معلقة يي بيتف  ،وذاك يوم و و مستلق لذ ظوره  ،والجرة يوق
رنسف  ،اكر غال السمن والعسل  ،يقال يي ل سف  :سأبيع ما يي اه الجرة بدينار  ،واشترى بف شرة ن نز
 ،ييإملن  ،ويلدة يي خمس سنواك نكثر من نربعمائة نز  ،يأبيعوا  ،ونشتري بثمنوا مائة من البقر والثيراة
 ،التي ا تمد ليوا يي الزرا ة  ،وبعد خمس سنواك يصبح ندي ماال كثيرا من الزرا ولتاج البقر  ،يأبني
بيتا ياخرا  ،ونشتري بيدا و ما ورياشا ومتا ا  ،ون زوج امرنة جميلة ذاك سب ولسب  ،يتلد لي ابنا
مباركا  ،يأ سن ندبف  ،ونشتد ليف ليف يي ذلك  ،يإة لم يقبل مني األدب  ،ربتف بواه العصا كاا  ،وريع
يده  ،يأصابم العصا الجرة  ،يالكسرك  ،وسال العسل والسمن لذ رنسف ولإيتف ][78
ابن المق ع يسخر من اا الناسك  ،الاي يعي ش دوة مل ير زق منف  ،رغم نة األدياة السماوية إل
لذ السعي وطلب الرعق  ،ويكت ي نة يأ يف رعقف من صدقة ن د التجار  ،و بلغ الم ارقة ذرو وا ين كشف
لنا ن مخبو لك الشخصية يي لإخة لم من ن الم اليقخة  ،وقد إولم من ال قر لذ الغنذ  ،ونصبإم
ملك ماال وييرا وثروة كبيرة  ،يوجدلا ا يي اا ال ُإلم  ،سعذ لذ متاا الدليا ال لذ لعيم اآلخرة  ،تعلق
بزخرف الإياة الدليا من منزل ياخر و بيد و ما ونثاث ورياش  ،و غ ل ن الباقياك الصالإاك ومد يد
العوة لذ ال قرا والمإتاجين  ،يالكا ب يعري اه الشخصية التي يو ي مخور ا بالز د والورا  ،بينما
مخبر ا كس ذلك ماما  ،و نتوي الإكاية بم ارقة نخرى  ،يقد الشم و بخرك ن المف يي الثرا بالكسار
الجرةا
ويسخر من شخصية الناسك مرة نخرى يي كاية الناسك وابن رس  ،و ي كاية طار  ،و روي
نة لاسكا مكل عمالا طويال لم يرعق بولد ،ثم ملم عوجتف  ،ياستبشر  ،وقال لوا  :نبشري يإلي نرجو نة
لدي غالما  ،يكوة لنا ييف متاا وقرة ين  ،يقالم لف  :أيها الرجل ما يحملك على أن تتكلم فيما ال تدري
هل هو كائن أو غير كائن ؟ فاسكت عن هذا الكالم  ،وارض ما قسم هللا لنا  ،و ربم لف مثال كاية الناسك
وجرة العسل السابقة  ،ثم ولدك غالما جميال  ،يسر بف  ،و ندما اة لوا نة تطور ،ذ بم لتغتسل  ،و رك
عوجوا والغالم  ،يلم يلبل نة جا ه رسول الملك يستد يف  ،ولم يجد من يخل ف ند ابنف سوى ابن رس ،
كاة قد رباه صغيرا  ،يتركف مع الصبي  ،وذ ب لذ الملك  ،يخرج من بعض ن جار البيم ية سودا ،
ريد الغالم  ،يوثب ليوا ابن ِّ رس  ،يقتلوا  ،و ند ودة الناسك لذ منزلف لقيف ابن ِّ رس كالمبشر لف ،
بما صنع  ،يلما رآه ملطخا بالدم  ،ظن نلف قد قتل ولده  ،يضربف بعصا  ،كالم يي يده  ،يماك  ،و ندما دخل
المنزل  ،ورنى الغالم يا  ،واألسود مقتوال  ،نصابتف الإسرة والندم  ،وظل يبكي  ،ويلطم وجوف ][79
قوم الم ارقة نا بتعرية شخصية الناسك من خالل التضاد بين مخوره ومخبره  ،يشخصية الناسك
تصف بسماك سلبية  ،ي الطيش والعجلة  ،رغم نلوا تميز يي الو ي الجمعي بالإكمة وصوك العقل من
خالل مخور الوقار نو اإلجالل الاي يخلعف العامة لذ رجال الدين  ،يي ين نة شخصية المرنة تصف
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يي الوجداة الجمعي بالس ف وسيطرة العاط ة لذ العقل  ،ال نلوا نا تميز بص اك يجابية مناقضة لتلك
الص اك  ،التي ينخر بوا العامة لذ المرنة  ،يقد ميزك بالإكمة والعقل  ،يوي عظ عوجوا – الاي كاة
يجب نة يقوم و بدور الوا ظ لوا – بالتألي و دم العجلة والر ا بقضا هللا  ،و تضح الم ارقة من خالل
و ع الصور ين وجوا لوجف  :صورة الناسك  ،وصورة المرنة  ،يالناسك الاي يعظ الناس  ،كاة يجب ليف
نة يبدن بن سف ييؤدبوا  ،لكنف لم ينت ع بعلمف  ،ولم ينت ع بنصيإة عوجتف لفا
كما إققم الم ارقة يي لواية األ داث  ،التي جا ك متناقضة مع المتوقع  ،يل كاة من الم ترض
نة يلقذ ابن ِّ رس كريما من الناسك لقتلف الإية و اظف لذ ياة الغالم  ،ال نة الخا مة جا ك كسية
ماما  ،يقد القلب الإدث لذ لقيضف  ،يالناسك قتل ابن ِّ رس ظنا منف نلف قتل الغالما
يإمل كتاب كليلة ودمنة لقدا سياسيا للإكام المستبدين والإاشية المإيطة بوم  ،ويرى دا ن مد درويش
نة الكتاب ما و ال ر لة سياسية " يبيدبا يكتبوا وجيوا لإاكم سياسي ظالم  ،وبرعويف يترجموا امتثاال
ألمر ملك ورغبة وعير  ،وابن المق ع ينقلوا لذ العربية  ،و و يعمل يي دواوين الإكم " ][80
ويربط ن مد نمين بين الكتاب والغاياك السياسية  ،خاصة ونة ابن المق ع بلغ لضوجف ال كري يي عمن
نبي جع ر المنصور  ،و و شديد البطش وال تك  ،سريع يي مال السيف  ،يالإرية السياسية لم كن متويرة
يي عمنف  ،لالك وقف ابن المق ع من المنصور موقف بيدبا من دبشليما][81
وقد وظف ابن المق ع الم ارقة ليسخر من شخصية األسد  /الملك نو الإاكم  ،ويكشف مدى التناقض
يي اه الشخصية من خالل الص اك المتنايرة  ،التي لتقي يي اه الشخصية  ،ويبدو ذلك وا إا يي نول
نبواب الكتاب  ،و و باب األسد والثور ،يل دور ن داث اا الباب ول ثور دخل الغابة  ،و اش يي رغد
يل الما والكأل  ،يأكل تذ سمن  ،ونخا يخور  ،ويريع صو ف بالخوار  ،األمر الاي ندخل الويبة والخوف
يي قلب األسد  ،أللف لم يكن رنى ثورا قط  ،يخل مقيما يي مكالف ال يبر ف  ،ويصف الكا ب األسد بقولف "
وكان ملك تلك الناحية  ،ومعه سباع كثيرة من الذئاب وبنات آوى والثعالب وغير ذلك  ،وكان مزهوا متكبرا
متفردا مكتفيا برأيه  ،وأن ذلك األسد لما سمع خوار الثور  ،ولم يكن رأى ثورا قط  ،وال سمع خواره ،
رعب منه  ،وكره أن يفطن لذلك جنده  ،فلم يبرح من مكانه"][82
يابن المق ع يقدم لنا شخصية األسد  /الملك يي صورة نطوي لذ ناقض مع لك الإقائق المألوية
والمنتشرة نف بين الناس لتيجة مكالتف كملك للغابة  ،يوو ينخر لذ األسد من عوايا مختل ة  ،خور التناقض
الموجود يي شخصيتف  ،و عريف نمام القارئ  ،يوو يي الخا ر ملك مز و متكبر  ،ملك قوي ولف جنود كثيرة
من السباا  ،لكنف جباة خائف ما ور من خوار الثور  ،كما ينتق نيضا من ذكائف و قلف و نكتف  ،ييص ف
لذ لساة دمنة " بأنه ضعيف الرأي " يالملك الاي ينبغي نة يتصف بإسن الرني والتدبير يبدو عيف
الرني والعقلا
و مضي األ داث وينجح دمنة يي التقريب بين األسد والثور  ،معتقدا نلف بالك سوف ينال مكالة ند
األسد  ،لكن وقعف يخيب  ،ذ يصبح الثور و الصديق األقرب لذ قلب األسد  ،األمر الاي يدخل الإسد
والغيرة لذ قلب دمنف  ،ييستغل د ا ه و عف قل األسد  ،ويسعذ للوقيعة بين األسد والثور  ،وينجح يي
ذلك  ،ييقتل األسد ن ز نصدقائف  ،و و الثورا
ن نمر دمنة  ،يشعر األسد بالندم  ،أللف عجل يي قتل صديقف الثور  ،و لعب نم
ويي باب ال إ
األسد دورا موما يي كشف مكيدة دمنة  ،و وجف ابنوا لذ رورة مإاكمة دمنة والقصاص منف  ،و بدو
الم ارقة نا من خالل اه المعادلة المتناقضة  ،يالملكة  /األم  /المرنة التي يعتقد نلوا إمل ص اك العجلة
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والتسرا  ،تميز بص اك الإكمة والإار والإلم  ،نما الملك  /الرجل  /األسد الاي يعتقد نلف خبير بالسياسة
والتدبير والعقل  ،ييتميز بالتسرا والبال ة والإمق ] [83كما بدو الم ارقة نيضا يي نة الخطوة التي قام بوا
دمنة الستعادة مكالتف ن األسد  ،كالم ي ل سوا الخطوة التي ندك لذ مقتلف ا
ومن نمثلة الم ارقة والشخصية كاية األسود وملك الض ادا  ،و ي كاية متولدة يي باب البوم
والغرباة  ،و إكي نة ثعبالا ن إذ اجزا ن صيد الض ادا بسبب الورم والكبر  ،ياستعمل العقل والإيلة
يي إصيل طعامف وخداا ملك ا لض ادا  ،ونخبره نلف لدغ ابن لاسك  ،يلعنف الناسك  ،ود ا ليف نة يصبح
مركبا لملك الض ادا  ،ونة يإرم ليف نكلوا ال ما يتصدق ليف ملكوا  ،يرغب ملك الض ادا يي ركوب
األسود  ،وظن ذلك شرف لف وريعة  ،ونمر نة يديع ليف كل يوم د ين رعقا ومعيشة ][84
لقد وقع ملك الض ادا إية خداا الن س  ،يوو يقوم بدور المتبجح الد ي  ،يل ا تقد نلف نصبح
سيدا لألسود  ،وشعر بالكبريا والز و لركوبف ياه  ،لكن الإقيقة ي غير ما بدو ليف األمور  ،و كشف ن
غ لتف وسااجتف  ،مما جعل الم ارقة نشد وقعا  ،يواا الملك الاي ي ترض نة يإمي ر يتف  ،ونة يمنع األسود
من اال تدا ليوا  ،يقدم لف د ين كل يوم ليأكلوا  ،يأيعالف تناقض بشدة مع واجبف  ،يواا الكبريا والغرور
من جوة ملك الض دا  ،جعلف يتسم بالغ لة والعمذ  ،لقد الخدا بإيلة األسود  ،مصدقا نلف صار سيدا ليف ا
قام األسود نا بدور المخادا والمراوغ  ،يبعد نة يقد القدرة الجسدية لذ صيد الض ادا لتيجة كبره
و جزه  ،جعل من ل سف مركبا لملك الض ادا  ،ليضمن صولف لذ الطعام  ،ويضمن قدر ف ليوا مرة
نخرى  ،يوو يتال ب بالض ادا  ،آكل لوا يي التي القوة والعجز  ،يوو قادر لذ التواموا بعضال ف ينا
وبعقلف ينا آخر  ،نما الض ادا يوي اجزة ومأكولة يي الإالتين  ،وملكوا ذليل يي الإالتين  ،و ة ظن امتطائف
األسود شرف لف وريعة  ،كاا يتضح نة بودية األسود ما ي ال وجف من وجوه سياد ف  ،ونة سيادة ملك
الض ادا ما ي ال وجف من وجوه بوديتف ] [85بدن األسود الإكاية اجزا ن الصيد بسبب كبره و ع ف ،
والتوم وقد استعاد منزلتف األولذ بالإيلة  ،ون إذ قادرا لذ نكل الض دا  ،الاي بدن الإكاية مأكوال ،
والتوم نيضا و و مأكول  ،رغم سيادة ملك الض دا لذ األسود وركوبف لف يي لواية الإكاية ا
ومن نمثلة م ارقة الشخصية كاية الإمامة والثعلب ومالك الإزين  ،يل لجد صور ين متناقضتين
لمالك الإزين  ،الاي يقدم الإكمة لغيره وال ينت ع بوا لن سف  ،ي ي الصورة األولذ يبدو بمخور الإكيم  ،ييعلم
الإمامة طريقة النجاة بن سوا وب راخوا من الثعلب  ،الاي استطاا نة يإتال ليوا مدة طويلة  ،ويجعلوا قاف
ليف ب ر اخوا من يوق قمة لخلة الية خويا من نة يصعد ليوا  ،ييلتوموا ي ويراخوا ا
" فلما رأى الحمامة كئيبة حزينة شديدة الهم قال لها مالك الحزين  :يا حمامة مالي أراك كاسفة
اللون سيئة الحال ؟
قالت له  :يا مالك الحزين  ،إن ثعلبا دهيت به  ،كلما كان لي فرخان جاء يهددني  ،ويصيح في أصل
فرخي .
النخلة  ،فأفرق منه  ،فأطرح إليه
ّ
فرخي  ،فارق إلي ،
قال لها مالك الحزين  :إذا أتاك ليفعل ما تقولين  ،فقولي له  :ال ألقي إليك
ّ
فرخي  ،طرت عنك  ،ونجوت بنفسي  .....فأقبل الثعلب في الوقت
وغرر بنفسك  ،فإذا فعلت ذلك  ،وأكلت
ّ
الذي عرف  ،ف وقف تحتها  ،ثم صاح كما كان يفعل  ،فأجابته الحمامة بما علمها مالك الحزين  ،فقال لها
الثعلب  :أخبريني من علمك هذا ؟ قالت  :علمني مالك الحزين"][86
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ويي الصورة األخرى يبدو مالك الإزين بمخور الغايل األ مق  ،الاي يعلم غيره  ،وينسذ ل سف ،
األمر الاي يصدم القارئ  ،ويثير د شتف وسخريتف من ناقض نقوالف الإكيمة وسلوكف الطائش  ،ويسلط الراوي
دستف لذ ركا ف الجسدية بصورة كشف مدى غ لتف و مقف  ،مما يؤدي لذ ايتراس الثعلب لف ا
" فتوجه الثعلب حتى أتى مالكا الحزين على شاطئ النهر  ،فوجده واقفا  ،فقال له الثعلب  :يا مالك
الحزين  ،إذا أتتك الريح عن يمينك فأين تجعل رأسك ؟
قال  :عن شمالي .
قال  :فإذا أتتك عن شمالك فأين تجعل رأسك ؟
قال  :أجعله عن يميني أو خلفي .
قال  :فإذا أتتك الريح من كل مكان وكل ناحية فأين تجعله ؟
قال  :أجعله تحت جناحي
قال  :وكيف تستطيع أن تجعله تحت جناحك ؟ ما أراه يتهيأ لك .
قال  :بلى .
قال  :فأرني كيف تصنع ذلك ؟ فلعمري يا معشر الطير لقد فضلكم هللا علينا  ،إنكن تدرين في ساعة
واحدة مثل ما ندري في سنة  ،وتبلغن ما ال نبلغ  ،وتدخلن رءوسكن تحت أجنحتكن من البرد والريح
 ،فهنيئا لكنَّ  ،فأرني كيف تصنع ،فأدخ ل الطائر رأسه تحت جناحه  ،فوثب عليه الثعلب مكانه  ،فأخذه
 ،فهمزه همزة دقت عنقه"][87
يسخر الكا ب من مالك الإزين  ،الاي يرمز لشخصية اإللساة الإكيم  ،الاي يتناقض سلوكف ال علي
ناقضا صارخا مع كمتف و لمف  ،و تإقق الم ارقة من خالل و ع الصور ين اللتين رسموما لف وجوا لوجف
 ،وربطوما يي لسيج القصة  ،يالصورة األولذ ثبم لف ص ة الإكمة والرعالة  ،يل يقدم الرني للإمامة ،
لتنت ع بف يي النجاة من الثعلب  ،ويت اجأ القارئ يي الصورة الثالية بسلوك مضاد ن مق  ،ال يت ق مع كمتف
ورعالتف  ،بل يجسد الجول والإمق  ،يال ينت ع بعقلف و سن رنيف  ،يتتصادم الصور اة من خالل التعارض
بين القول الإكيم والسلوك األ مق  ،األمر الاي يصدم القارئ  ،الاي كاة يتوقع نة كوة الصورة الثالية
امتدادا للصورة األولذ  ،يتتجسد الم ارقة مثيرة السخرية والد شة من الشخ الاي يقدم الرني والعوة
لآلخرين  ،وال ين ع بف ل سف ا
ومن نمثلة م ارقة الشخصية كاية األرلب والص رد والسنور ،و ي كاية متولدة من باب البوم
والغرباة  ،و دور ن داثوا نة الص رد واألرلب ا تكما لذ السنور يي النزاا القائم بينوما ول ن قية ن د ما
بالمسكن نو الجإر  ،و بنذ الم ارقة لذ نساس السلوك الإركي للسنور  /القاصي والمتمثل يي ظوار قواه
وور ف وع ده ا
صفرد
صفرد  :ههنا قريب من القاضي فانطلقي بنا إليه  ،قالت األرنب  :ومن القاضي ؟ قال ال ِ ّ
" قال ال ِ ّ
سنّور متعبد  ،يصوم النهار  ،ويقوم الليل  ،وال يؤذي دابة  ،وال يأكل إال الحشيش  ،فاذهبي بنا
ِ :
إليه"][88
ويسلط الكا ب الضو لذ السنور  /القا ي  ،ويرسم لف صورة ركية ض ي ليف الويبة والوقار
" فلما رآهما أقبال من بعيد انتصب قائما يصلي  ،فتعجبت األرنب مما رأت منه  ،ولما صارا إليه دنُوا منه
هائبين له  ،فطلبا منه أن يقضي بينهما"][89
ويتآعر السلوك الإركي للسنور  /القا ي مع نقوالف  ،تذ ؤدي الم ارقة غر وا المقصود  ،و و
خديعة الضإية " فقال  :قد فهمت ما قصصتما  ،وإني بادئكما بالنصيحة قبل القضاء  ،آمركما أال تطلبا
إال الحق  ،فإن طالب الحق هو الذي يفلح  ،وإن قضي عليه  ،وطالب الباطل مخصوم وإن قضي له  ،وليس
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لصاحب الدنيا من دنياه شيء ال مال وال صديق إال عمل صالح قدمه فقط  ........فلم يزل يقص عليهما ،
ويدنوان منه  ،ويستأنسان به  ،حتى وثب عليهما جميعا فقتلهما"][90
بنذ الم ارقة نا لذ التناقض والتناير بين السلوك الخا ر للناس ومخبر الشخصية  ،يالمخا ر قد
كوة خاد ة  ،وال نم ن جو ر و قيقة الشخصية  ،واستطاا الكا ب بر اه الم ارقة نة يسخر من
شخصية ا لسنور  ،الاي يرمز ل ئة من القضاة تستر بالصالح والتقوى  ،بينما واقع الوم ال علي يتنايذ مع
ما يتخا روة بف  ،بودف عرية اه ال ئة  ،وكشف الوجف الإقيقي لوا  ،يالم ارقة قوم نا لذ التناقض بين
نقوال الشخصية وسلوكوا الإركي  ،األمر الاي يخلق مجاال للضإك نو السخرية  ،ين يتم اكتشاف التناير
والتضاد بين األقوال واأليعال  ،ومدى الووة الواسعة التي صل بينوما ا

الخاتمة:







الم ارقة ند ابن المق ع ليسم وليدة موقف ابر  ،لكنوا وليدة ساس داخلي نو ر ية خاصة ،
لخر من خاللوا لذ الإياة بمنخار الم ارقة  ،التي رى الإياة سلسلة من الم ارقاك والمتناقضاكا
استخدم ابن المق ع الم ارقة ليكشف ناقضاك الإياة والواقع السياسي واالجتما ي يي صرها
الخيط ال ني الاي يربط كثيرا من كاياك كليلة ودمنة ي نة معخموا يعتمد لذ المتناقضاك
والثنائياك الضدية  ،التي يصطدم بعضوا ببعضا
نو م نلواا الم ارقة يي كاياك كليلة ودمنة  ،يونالك وم ارقة األ داث  ،والم ارقة الدرامية ،
والم ارقة القدرية نو العامة  ،وم ارقة التناير البسيطا
استخدم ابن المق ع سالح الم ارقة للسخرية من بعض النماذج الشخصية  ،من خالل الغوص يي
ن ماق اه الشخصياك و عريتوا  ،وكشف التناقضاك التي عتمل بداخلواا
كاياك كليلة ودمنة رغم نلوا نتمي لذ الم الإيواة ال نلوا عكس لنا العالم اإللسالي  ،يقد صبغ
ابن المق ع يوالا ف بصبغة لسالية  ،يجعلوا عقل و كر مثل اإللساة  ،بل و تإلذ ب ضائلف
وسلبيا فا
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،المؤسسة العربية للدراساك والنشر  ،ط األولذ 1993ا
 الز را صباية
ال م ارقة يي الرواية العربية الإديثة  ،رواية الثلج يأ ي من الناياة " لإنا مينا " نلموذجا  ،رسالة ماجستير
 ،جامعة المسيلة الجزائر 2015 ،ا
 سعيدة بولقاب
سيميائية الإكاية يي مؤلف كليلة ودمنة لعبد هللا بن المق ع  ،رسالة ماجستير  ،جامعة الإاج لخضر
الجزائر 2012 ،ا
 سوام شيشي العشي
الم ارقة يي مقاماك الإريري  ،رسالة ماجستير  ،جامعة الإاج لخضر الجزائر  2012ا
 دا سيزا برا يم
الم ارقة يي الق العربي المعاصر  ،مجلة يصول  ،المجلد الثالي  ،العدد الثالي  ،الويئة المصرية
العامة للكتاب 1982 ،ا
 دا بد ال تاح كيليطو
الإكاية والتأويل  ،دراساك يي السرد العربي  ،دار وبقال للنشر  ،المغرب  ،دا ك ا
 بد هللا البولول
مصادر القوة اإلقنا ية يي المثال المخترا  ،باب البوم والغرباة نلموذجا  ،مؤسسة دراساك ونبإاث
 ،الرباط 2016 ،ا
 بد هللا بن المق ع

سياقات اللغة والدراسات البينية
Contexts, Language and Interdisciplinary Studies
اإلصدار األول العدد الرابع ديسمبر ٢٠١٦

@ 2016 NSP
Natural Sciences Publishing Cor.

|147

مفهوم المفارقة فى حكايات كليلة ودمنة....

كليلة ودمنة  ،إقيق دا بد ا لو اب زام  ،دار الشروق  ،الشركة الوطنية للنشر والتوعيع  ،ط الثالية
1981 ،ا
كليلة ودمنة  ،إقيق مإمد بن لي جياللي  ،دار التوييقية للتراث  ،القا رة 2010ا
 دا بد الو اب شعالة
السرد العربي القديم  ،البنية السوسيو ثقايية والخصوصياك الجمالية  ،مجلة الموقف األدبي  ،العدد
 ، 413السنة الخامسة والثالثوة  ،ا إاد الكتاب العرب بدمشق 2005 ،ا
 دا ياروق خورشيد
نديب األسطورة ند العرب  ،جاور الت كير ونصالة اإلبداا  ،الم المعرية  ،دد  ، 284المجلس
الوطني للثقاية وال نوة واآلداب الكويم 2002 ،ا
 دا قيس مزة الخ اجي
الم ارقة يي شعر الرواد  ،دار األرقم للطبا ة والنشر العراق  ،ط األولذ 2007
 دا مإمد الجابلي
العقل والااكرة  ،منزا العقل يي التراث األدبي من ابن المق ع لذ نبي العال  ،سلسلة يكرلا المعاصر
 ،مؤسسة سعيداة للطبا ة والنشر سوسة  ،د ا كا
 دا مإمد العبد
الم ارقة القر آلية  ،دراسة يي بنية الداللة  ،دار ال كر العربي  ،ط األولذ 1994 ،ا
 دا لبيلة برا يم
الم ارقة  ،مجلة يصول  ،المجلد السابع  ،العدداة الثالل والرابع  ،الويئة المصرية العامة للكتاب ،
1987ا
 دا لجاة رب الشيعة
خصائ البنا النصي يي كليلة ودمنة  ،مجلة الموقف األدبي  ،السنة الرابعة والثالثوة  ،ا إاد الكتاب
العرب بدمشق  ،العدد  2554 ، 396ا
 لجاة لي
الم ارقة يي قص يوسف دريس القصيرة  ،ط المجلس األ لذ للثقاية 2009 ،
 دا لعماة بد السميع متولي
الم ارقة اللغوية يي الدراساك الغربية والتراث العربي القديم دراسة طبيقية  ،دار العلم واإليماة للنشر
والتوعيع  ،ط األولذ 2014 ،ا
 دا لوال بن صالح
الم ارقة يي األمثال العربية  ،مجمع األمثال للميدالي نلموذجا  ،رسالة دكتوراه  ،جامعة بسكرة الجزائر ،
2012
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