
 محتويات البحث

 

 أ  ............................................................ صفحة الموضع

 ب ........................................................... تقرير المشرف

 ج  ..................................................... اعتماد لجنة المناقشة

 د  ................................................... االعتراف بأصالة البحث

 ه  .................................................................. الحكمة

 و  ........................................................... الشكر والتقدير

 ز  .......................................................... محتويات البحث

 ح  ................................................................ مستخلص

 الفصل األول: أساسية البحث

 ١ ................................................ مقدمة .أ 
 ٢ ..........................................أسئلة البحث .ب 
 ٣ ........................................ أهداف البحث .ج 
 ٣ .......................................... أمهية البحث .د 
 ٤ ................................... حاتتوضيح املصطل .ه 
 ٤ ......................................... البحث حتديد .و 
 ٥ ...................................... الدرسات السابقة .ز 

 ح 
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 الفصل الثاني : اإلطار النظري

  المبحث األول : ترجمة حياة ابن المقفع 
 ٧ .................................. أسرته و أصله .١
 ٨ .................................. طفولته ونشأته .٢
 ٩ .................................. مولده وحياته  .٣
  ١٢ ....................................... عقيدته .٤
 ١٢ ............................... صنعة ابن املقفع .٥
 "المبحث الثاني: حكاية "كليلة و دمنة  

 ١٥ ............................... حكاية كليلة و دمنة .١
 ٢٠ . خمتصر حكاية "األسد والثور" يف حكاية كليلة و دمنة .٢
 ٣٤ .................. ةالمبحث الثالث : سيكولوجية أدبي 
 ٣٧ ......................... المبحث الرابع : الشخصية  

 ٣٧ .......................... سيكولوجية شخصية  -۱
  ٤٠ ............. أنواع الشخصية عند سيغموند فرويد -۲

 الفصل الثالث : منهجية البحث

 ٤٦ ........................... مدخل البحث ونوعه -۱
 ٤٦ ........................ بيانات البحث ومصادرها -۲
 ٤٦ ............................ أدوات مجع البيانات -۳
 ٤٦ ............................. طريقة مجع البيانات -٤
 ٤٧ .................................. حتليل البيانات -٥
 ٤٧ ................................ تصديق البيانات -٦
 ٤٨ ................................ البحث خطوات -۷
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 الفصل الرابع : عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

حكاية "كليلة و دمنة" البن يف األشخاص عرض البيانات عن  .١
 ٤٩ ............................................ املقفع.

و الثور" يف حكاية " كليلة  سد"األ حكاية يف األشخاص طبيعات  .٢
 ٥٨ ............................... و دمنة"  البن املقفع.

 الفصل الخامس : الخاتمة

 ٦٤ ......................................... نتائجال -۱
 ٦٥ .................................... اإلقرتاحات -۲

 المراجع
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