
 الفصل األول

 أساسيات البحث
 أ. مقّدمة

أحلمد هللا رب العاملني و الصالة و السالم على سيدنا حممد و على آله و آصحابه 
أمجعني, سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم احلكيم ال حول وال قوة إال 

 باهللا العلي العظيم. 
. السبب من كتابة حكاية ايف رمزهحكاية كليلة و دمنة هو حكاية يستعمل احليوان 

اجملتمع يف بل بأخالق امللك الظامل,  ا"كليلة و دمنة" أن الكاتب "بيدبا" يشعر حزين
أن ينالوا الغضب من  ونذلك العصر ال جيرتؤن أن يعطوا النصائح اىل امللك أل�م خياف

و ائح حبكاية, و السبب األخر أأن يعطي النص Baidabaامللك مث فكر "بيدبا"
ف يف كتابة احلكاية باملوضوع " كليلة و دمنة" لكي يستطيع النصائح أن تقبل أهدا

 بالسهولة بدون عرضة و ال منعة. 
هي من حكاية الفابليو.  و رمزالحكاية كليلة و دمنة هو حكاية تستعمل احليوان يف 

يوانات الفابليو هو أحد من األثر األدىب, يف حكاية الفابليو أشخاص يعرضون بصور احل
باللغة "   Dabasyalimو بيئتها, القصة الفابليو كتبها بيدبا يف عصر " دباشاليم"

 . Sansekerta السنسيكرتية "
  pancatantraتانرتا" و دمنة" عند اهلنود هو كتاب "بانج و أصل كتاب "كليلة 

الذي مجع حكايات ذات أهداف تعليميه وواقعيه بطابعها احلكمي و الفلسفي و  
كانت معروفة من قدمي الزمان لدى اهلنود, و هي خالصة جتارب أمة ذات حضارة, 

 ٦م. يف القرن  ٣٠٠فلم يؤلفها فرد واحد و إمنا مجعت باللغة السنسيكرتية حواىل سنة 
الفارسية  طبيب باملوضوع "كليالج و دمناج". امليالدي ترجم هذا الكتاب برزويه إىل 
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امليالدي مث ترمجه عبد اهللا بن املقفع من اللغة البهلويه اإلبرانية إىل  ٨يف منتصف القرن 
  ١العربية باسم "كليلة و دمنة" يف عصر املنصور العباسي.

يف حكاية كليلة و دمنة هلا حكايات كثرية فيها: حكاية األسد و الثور, و حكاية 
احلمامة و املطوقة, و حكاية البوم و الغربان, و حكاية القرد و الغيلم, و حكاية 
الناسك و ابن عرس, و حكاية اجلرذ و السنور, و حكاية امللك و الطائر فرتة, و 
حكاية األسد و ابن آوى, و حكاية اللبؤء و اإلسوار و الشغرب, و حكاية إيالذ و بالذ 

لضيف و حكاية السائح و الصائغ ,و حكاية ابن و إيراخت, و حكاية الناسك و ا
  ٢امللك و أصحابه, و حكاية احلمامة و الثعلب و مالك احلزين.

وجددت الباحثة يف  حكاية "كليلة و دمنة" يف  حكاية "األثر و الثور" من ناحية  
طبيعات األشخاص. وسبب اختار هذا املوضوع ألن حكاية "كليلة و دمنة" 

ز احليوان, هذه احلكاية هو أول حكاية الفابليو و يف حكاية شخصيتها يستعمل رم
"كليلة و دمنة" توجد كثريا من الفكرة, و يستطيع أن يعرف القارئ الفكرة بتحليل 

 طبيعات األشخاص يف حكاية "كليلة و دمنة".
 ب. أسئلة البحث 

قاها الباحثة يف من املقدمة السابقة استطاع الباحثة أن يبني اىل أما أسئلة البحث اليت ال
 موضوع هذه الرسالة فكما يلى:

 ما هي حكاية كليلة و دمنة ؟ -١
ما صورة أشخاص لقصة "االسد و الثور" يف حكاية "كليلة و دمنة"  -٢

 البن املقفع؟
كيف طبيعات األشخاص لقصة "األسد و الثور" يف حكاية كليلة و   -٣

 دمنة" إلبن املقفع؟ 

  ٢٩ص  ٢٠١٢, سورابايا. مذكرة يف األدب املقارنأمحد زيدون.  ١
٢  Ismail Hamid, kesusastraan Indonesia Lama Bercorak Islam. Pustaka al-Husna. Jakarta. 

1989. Hal 139 
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 ج. أهداف البحث 
 أّما األهداف اليت يسعى هذا البحث إىل حتقيقها فهي ما يلى:  

 ملعرفة حكاية كليلة و دمنة -١
ملعرفة صورة أشخاص لقصة "االسد و الثور" يف حكاية كليلة و دمنة البن  -٢

 املقفع
ملعرفة طبيعات األشخاص لقصة "األسد و الثور" يف حكاية كليلة و دمنة"  -٣

 إلبن املقفع
 لبحث د. أهمية ا 

كما سبق بأن موضوع هذا البحث "طبيعات األشخاص لقصة "األسد و الثور" 
الكثرية اليت  قي حكاية "كليلة و دمنة" ألبن املقفع", فلذلك هناك األمهيات

  تستفاد منها على حسب اجملال, وهي يذكر مما يلي:
العلمّية األمهية النظرية: الباحثة ترجو أن تكون هذا البحث أثر من آثار  .١

اجلّيدة الذي تقدر وصوله إىل نتيجة البحث األحسن و سوف أن يكون 
مسامهة لعامل األدّيب عاما و ألدب العرّيب خاصا. و بوسيلة هذا البحث أيضا 
سوف أن يكون سهولة لكل الطّالب الذين يريدون أن حيّللو عن اآلداب و 

 خاصة يف دراسة أدبية و عن احلكاية "كليلة و دمنة".
ألمهية التطبيقية: سوف أن يكون هذا البحث مراجعا و تراثا يف حتليل ا .٢

  األدب لطالب كلية اآلداب و خصوصا للطالب قسم اللغة العربية و أدبـها
 والذين حيبون بقراءة حكاية خاصة عن الفابليو.

يف األدب، خاصة يف الفابليو عن  ةوعامل ةعارف ةكون الباحثتأن  للباحثة: .٣
   s-1و دمنة ألبن املقفع و الداء و ظيفة �اية يف مرحلة احلكاية كليلة
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ليجعل هذا البحث من إحدى املراجع احملتاجات و لزيادة الكتب للجامعة:  .٤
املطلوبة للمصادر يف مكابة اجلامعة جلميع الطالب يف جامعة سونن امبيل 

 .االسالميه االحكوميه سورابايا
 ه. توضيح المصطلحات  

 يلي املصطلحات اليت تتكون منها صياغة عنوان هذا البحث, وهي: توضح الباحثة فيما
طبيعات : هو علم يبحث عن طبائع األشياء و ما جعله البارى فيها من  -١

 ٣اخلصائص. 
أشخاص: جاز سهمه اهلدف من اعاله او حازه هو " على  –أشخاص : شخص  -٢

 ٤التعدى و اللزم.
 ٥ن حكاية "كليلة و دمنة" إلبن املقفعاحدى حكاية م االسد و الثور :  حكاية -٣
حكاية كليلة و دمنة : كتب يف حكايات و حكمة و األخالق, هندي األصل.  -٤

 ٦نقله إىل العربية إلبن املقفع. 
حوايل سنة  قفعولد عبد اهللا بن امل ٧ابن املقفع : هو مرتجم حكاية "كليلة و دمنة" -٥

 . جور" ببالد الفرسهجرية, و كان امسه "روزية" يف مدينة " ١٠٦
 

 و. تحديد البحث 
حددت الباحثة يف ضوء ما ع ألجله وال يتسع إطارا وموضوعا لكي تركز حبثها فيما وض

 يلى:

 ٤٦٠ص  ١٩٨٨لويس معلوف, املنجد يف اللغة واألعالم, بريوت:دار املشرق,  ٣
 ٣٧٨ - ٣٧٧ص  ١٩٨٨بريوت:دار املشرق, لويس معلوف, املنجد يف اللغة واألعالم,  ٤
٥  Ismail Hamid, kesusastraan Indonesia Lama Bercorak Islam. Pustaka al-Husna. Jakarta. 

1989. Hal 139 
 ٤٥٨. دار العلم للماليني. بريوت. دون السنة. ص املعجم األديب جبور عبد النور. ٦
 ٤٠فرسي سليمان. األب القصص عند العرب دار الكتاب للبناين, مكتبة املداسة. دون السنة. ص   ٧
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أّن موضوع الدراسة يف هذا البحث هو طبيعات األشخاص لقصة "األسد و الثور"  -١
 يف حكاية "كليلة و دمنة" البن املقفع. 

دراسة أدبية عن طبيعات األشخاص لقصة "األسد و الثور" أّن هذا البحث يركز يف  -٢
 يف حكاية "كليلة و دمنة" البن املقفع.

 ز. الّدراسات الّسابقة 
التدعي الباحثة أّن هذا البحث هو األول يف دراسة حكاية كليلة و دمنة, فقد سبقته 

تلك  دراسات يستفيد منها ويأخذ منها أفكارا. ويسجل الباحث يف السطور التالية
الدراسات السابقة هبدف عرض خريطة الدراسات يف هذا املوضوع وإبراز النقاط املميزة 

 بني هذا البحث وما سبقة من الدراسات:
. معمر كهفي " دور كليلة و دمنة يف اصطالح اجملتمع" حبث تكميلي وحبث الباحث ١

يف دور كليلة و دمنة يف اصطالح اجملتمع  يف قسم اللغة العربية وأدهبا كلية األداب 
 م.  ٢٠٠٤جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا إندونيسا, سنة 

انية يف كليلة و دمنة " حبث تكميلي وحبث . مفتاح احلسنة " عناصر الدعوة القر ٢
الباحثة يف عناصر الدعوة القرانية يف حكاية كليلة و دمنة يف قسم اللغة العربية وأدهبا 
كلية األداب جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا إندونيسا, سنة 

 م.٢٠٠٦
كاية كليلة و دمنة البن . حممد يونس " عناصر الداخلي لقصة "احلمامة املطوفة" يف ح٣

املقفع " حبث تكميلي وحبث الباحث يف عناصر الداخلي يف حكاية كليلة و دمنة 
يف قسم اللغة العربية وأدهبا كلية األداب جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية 

 م. ٢٠١٣سورابايا إندونيسا, سنة 
لة و دمنة من جوانب الحظ الباحثة أّن هذه البحوث الثالثة تناولت يف حكاية كلي

خمتلفة, البحوث الثالثة من مصادر البحث خمتلفة. املبحث األول من دور اصطالح 
اجملتمع, املبحث الثاين يعين من الناحية عناصر الدعوة القرانية  , املبحث الثالث يعين من 
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الناحية عناصر الداخلي لقصة "احلمامة املطوحة" يف قصة كليلة و دمنة وهذه البحوث 
 لثالثة خمتلف عن هذا البحث الذي تقوم به الباحثة حيث أّن األخري تناول. ا
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