
 الباب الرابع

 تحليل طبيعات األشخاص في حكاية األسد و الثور في حكاية كليلة ودمنة 

 إلبن المقفع

حتللت معلومات يف هذا البحث يف حكاية األسد و الثور يف حكاية كليلة و دمنة إلبن 
املقفع بتصوير سيكولوجية الشخصية اليت متصل مع اهلوى و األنا و األنا األعلى 
بأشخاص يف حكاية كليلة و دمنة إلبن املقفع. تتجمع تلك املسائل بناء على النظرية 

 خصية ثالثة ناحية هي: اهلوى و األنا و األنا األعلى. "سيغموند فرويد" عن تركيب الش

 أشخاص لقصة حكاية "األسد و الثور" في حكاية كليلة و دمنة إلبن المقفع

الباحثة حتلل الشخصيات األول يف حكاية "األسد و الثور" يف حكاية كليلة ودمنة إلبن 
 امللك)املقفع هي : كليلة و دمنة و األسد و الثور (شرتبة) و األسد (

 تركيب الشخصية لكليلة

 تركيب الشخصية النص الرقم
 واملسألة أنت شأنك ما :كليلة له قال ١

 آخذين ملكنا باب على حنن هذا؟ عن
 من ولسنا يكره؛ ملا وتاركني أحب مبا

 امللوك كالم أهلها يتناول اليت املرتبة أهل
 .أمورهم يف والنظر

 اهلوى أو األنا الدنيا أو الذات الدنيا
id 

 عند املرتلة ترجو فكيف :كليلة قال ٢
 وال السلطان، بصاحب ولست األسد

 السالطني؟ خبدمة علم لك

 ego األنا 

 اهلوى أو األنا الدنيا أو الذات الدنيا قلت أو هذا قلت إن أما :كليلة قال ٣
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 فإن السلطان من عليك أخاف فإن هذا
 .خطرٌة صحبته

Id و األنا ego 

 اهللا خار :كليلة قال .للملوك مركباً  وإما ٤
 .عليه عزمت فيما لك

 اهلوى أو األنا الدنيا أو الذات الدنيا
Id و األنا ego 

 الثور هالك على قدرت إن :كليلة قال ٥
 :فشأنك لألسد مضرٌة فيه ليس بشيءٍ 

 من وبغرينا وبك يب أضر قد الثور فإن
 إال ذلك على تقدر مل أنت وإن اجلند؛

 غدر فإنه عليه؛ تقدم فال األسد، الك
 .ومنك مين

 األنا األعلى أو الذات العليا
Super ego 

 ولكن كالمك؛ فهمت قد :كليلة قال ٦
 شديد األسد وعقاب عظيم، ذنبك
 معتقل فهد السجن يف بقرما وكان .أليم

 فعرف يريانه؛ وال كالمهما، يسمع
 وما فعله، سوء على لدمنة كليلة معاتبة
 عمله، بسوء مقر دمنة وأن منه؛ كان

 .ذنبه وعظيم

اهلوى أو األنا الدنيا أو الذات الدنيا 
Id  و األنا ego 

 تركيب الشخصية لدمنة

 تركيب الشخصية النص الرقم
 ما أخي يا :كليلة ألخيه دمنة فقال ١

 وال يربح ال مقيماًمكانه األسد شأن
 ينشط؟

 اهلوى أو األنا الدنيا أو الذات الدنيا
Id 

 Ego األنا امللوك من يدنو من كل أن اعلم ولكن ٢
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 منهم يدنو وإمنا لبطنه، منهم يدنو ليس
 العدو ويكبت ليسرالصديق

 عند ألسد أتعرض أن أريد :دمنة قال ٣
 .الرأي ضعيف األسد فإن :الفرصة هذه

 فأصيب منه أدنو احلال هذه على ولعلي
 .ومكانةً  مرتلةً  عنده

 Ego األنا

 وعرفت منه دنوت لو :دمنة قال ٤
 اخلالف وقلة متابعته يف لرفقت أخالقه،

 صواب، نفسه يف هو أمراً  أراد وإذا .له
 من فيه مبا وعرفته عليه، وصربته له زينته
 وعلى عليه وشجعته واخلري؛ النفع

 وإذا .سروراً  به يزداد حىت إليه، الوصول
 وأوقفته والشني، الضر فيه مبا أمراً  أراد
 حبسب والزين، النفع من تركه يف ما على

 .السبيل إليه أجد ما

 األنا األعلى أو الذات العليا
Super ego 

 رجاء امللك، باب مالزماً  أزل مل :قال ٥
 بنفسي به امللك فأعني أمر حيضر أن

 فيها تكثر امللك أبواب فإن :ورأيي
 ال الذي إىل فيها حتتاج رمبا اليت األمور

 وقد إال أمره يصغر أحد وليس له؛ يؤبه
 على واملنافع الغناء بعض عنده يكون
 رمبا األرض يف امللقى العود حىت قدره؛
 نفع

 األنا األعلى أو الذات العليا
Super ego 
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 ناله ما أن القوم يري أن دمنة وأحب ٦
 ومروءته لرأيه هو غنما امللك كرامة من

 ذلك أن ذلك قبل عرفوا ألم :وعقله
 أباه ملعرفته

 Ego األنا

 .به وخال باألسد استأنس دمنة إن مث ٧
 مكانٍ  يف أقام قد امللك أرى :يوما فقال
 ذلك؟ سبب فما منه، يربح ال واحدٍ 

 األنا األعلى أو الذات العليا
Super ego 

 حىت مبكانه وأقام بعثين امللك شاء فإن ٨
 .الصوت هذا ببيان آتيه

 Ego األنا

 على دخال حىت معه، والثور أقبل مث ٩
 وقربه؛ الثور إىل األسد فأحسن األسد
 وما البالد؟ هذه قدمت مىت :له وقال

 .قصته عليه شرتبة فقص أقدمكها؟
 فإين :والزمين اصحبين األسد له فقال

 .عليه وأثىن الثور فدعا .مكرمك

 اهلوى أو األنا الدنيا أو الذات الدنيا
Id,  واألنا ego  و األنا األعلى أو

 super ego الذات العليا

 اختص قد الثور أن دمنة رأى فلما ١٠
 قد وأنه أصحابه، ودون دونه باألسد

 وهلوه، وخلواته رأيه صاحب صاد
 غيظه منه وبلغ عظيماً، حسداً  حسده

 كليلة، أخيه إىل ذلك فشكا :مبلغ كل
 عجز من أخي يا تعجب أال :له وقال
 بنفسي؟ وصنعي رأيي،

 اهلوى أو األنا الدنيا أو الذات الدنيا
Id 

 اهلوى أو األنا الدنيا أو الذات الدنيا  أن أرجو اليوم فلست أنا أما :دمنة قال ١١
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 كانت ما فوق األسد عند مرتليت تزداد
 .إىل أعود أن ألتمس ولكن عليه؛

Id 

 أشد وهو الثور تطيق وكيف :كليلة قال ١٢
 أعواناً؟ وأكثر األسد على وأكرم منك
 :وضعفي صغري إىل تنظر ال :دمنة قال
 القوة وال بالضعف ليست األمور فإن
 فرب :اجلثة يف الكرب وال الصغر وال

 ودهائه حيلته بلغ قد ضعيفٍ  صغريٍ 
 .األقوياء من كثري عنه يعجز ما ورأيه

 Ego األنا

 يف ذكرت لكما الثور إن :دمنة قال ١٣
 وأنا بالفضل؛ يل مقر ولكنه ورأيه، قوته

 .اصرعه أن خليق

 الذات الدنيااهلوى أو األنا الدنيا أو 
Id 

 األسد على الدخول ترك دمنة إن مث ١٤
 منه؛ خلوةٍ  على أتاه مث كثريًة؛ أياماً 
 منذ عين؟ حبسك ما :األسد له فقال
 انقطاعك؟ كان خلريٍ  أال .أرك مل زمان

 Ego األنا

 مىت األسد أن وعلم ذلك، دمنة فكره ١٥
 جواباً  منه ومسع ذلك يف شرتبة كلم

 على واطلع به، أتى ما باطل عرف
 وكذبه غدره

 اهلوى أو األنا الدنيا أو الذات الدنيا
Id و األنا ego 

 يظهر ما وعلى ذلك، على امللك فأطلع ١٦
 .ذلك يف األسد له فأذن منه؟ يل

 كالكئيب شرتبة على فدخل فانطلق

 Ego األنا ,
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 .احلزين
 من العالمات هذه رأيت إن :شرتبة قال ١٧

 إن مث .قولك يف صدقك عرفت األسد
 على األسد محل من فرغ ملا دمنة

 إىل توجه األسد على والثور الصور،
 كليلة

 Ego األنا

 إشفاقاً  الوجد أخذه كليلة أن واتفق ١٨
 فمرض وأخيه، نفسه على وحذراً 

 دمنة، إىل الشغرب هذا فانطلق ومات،
 وحزن فبكى كليلة مبوت فأخربه

 اهلوى أو األنا الدنيا أو الذات الدنيا
Id 

 تركيب الشخصية ألسد (ملك)

 تركيب شخصية النص الرقم
 أخذٍ  دون برأيه منفرداً  األسد هذا وكان ١

 خوار مسع فلما .من أصحابه أحدٍ  برأي
 مسع وال قط، ثورُا رأى يكن ومل الثور،

يربح  ال مكانه مقيماً  كان ألنه خواره؛
 على يومٍ  كل برزقه يؤتى بل ينشط؛ وال
 جنده يد

 األنا الدنيا أو الذات الدنيااهلوى أو 
Id  و األنا األعلى أو الذات
 super egoالعليا

 وظن أعجبه، دمنة قول األسد مسع فلما ٢
 .ورأياً  نصيحةً  عنده أن

 اهلوى أو األنا الدنيا أو الذات الدنيا
Id 

 أعجب هذه مقالته من دمنة فرغ فلما ٣
 الرد وأحسن شديداً، إعجاباً  به امللك
 كرامته يف وزاد عليه،

اهلوى أو األنا الدنيا أو الذات و 
 egoو األنا  Idالدنيا 
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 فهيج :شديداً  خواراً  شرتبة خار إذ ٤
 وعلم ناله؛ مبا دمنة خيرب أن وكره األسد
 على أدخل قد الصوت ذلك أن دمنة

 راب هل :فسأله .وهيبةً  ريبةً  األسد
 يربين مل قال الصوت؟ هذا مساع امللك
 ذلك سوى شيءٌ 

 اهلوى أو األنا الدنيا أو الذات الدنيا
Id 

 .شرتبة فيه الذي املكان إىل دمنة فانطلق ٥
 فكر األسد، عند من دمنة فصل فلما

 دمنة إرسال على وندم أمره، يف األسد
 وأصبت :نفسه يف وقال أرسله، حيث

 مطروحا ببايب كان وقد دمنة، ائتماين يف

 اهلوى أو األنا الدنيا أو الذات الدنيا
Id 

 بعيٍد، غري فمشى مكانه من قام مث ٦
 نفسه فطابت حنوه مقبالً  بدمنة فبصر

 مكانه إىل ورجع بذلك،

 اهلوى أو األنا الدنيا أو الذات الدنيا
Id 

 األكفاء حماورة وحاورته منه دنوت وقد ٧
 الريح فإن :أمره عندك يصغرن وال

 احلشيش، بضعيف تعبأ ال الشديدة
 الشجر وعظيم النخل طوال حتطم لكنها

 اهلوى أو األنا الدنيا أو الذات الدنيا
Id و األنا ego 

 سامعاً  عبداً  لك ليكون به آتيك فأنا ٨
 لك بدا وما دونك :األسد قال .مطيعاً 

اهلوى أو األنا الدنيا أو الذات الدنيا 
Id و األنا ego 

 يغشين الثور أظن وال  :األسد قال ٩
 ير ومل يفعل وكيف . الغوائل يل ويرجو

 فعلته إال خرياً  أدع ومل قطُّ؟ سوءاً  مين

 األنا األعلى أو الذات العليا
Super ego 
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 .إياها؟ بلغته إال أمنيةً  وال معه؟
 :فقال .دمنة كالم األسد نفس يف فوقع ١٠

 تشري؟ ومباذا إذاً؟ ترى الذي فما
Id  اهلوى أو األنا الدنيا أو الذات

 الدنيا
 جماورة أكره تركتين لقد :األسد قال ١١

 وذاكراً  إليه، ل ◌ٌ  مرس وأنا إياي؛ شرتبة
 آمره مث منه؛ نفسي يف وقع ما له

 أحب حيث باللحاق

 األنا األعلى أو الذات العليا
Super ego 

 فرأى الثور إىل نظر األسد إن مث ١٢
 فلم :دمنة له ذكرها اليت الدالالت

 ونشأ فواثبه، .لقتاله جاء أنه يشك
 الثور قتال واشتد احلرب، بينهما

 الدماء بينهما وسالت وطال، واألسد،

 Ego األنا

 عنه وذهب قتله أن بعد قتله يف فكر مث ١٣
 شرتبة فجعين لقد :وقال .الغضب
 وخلقٍ  ورأيٍ  عقلٍ  ذا كان وقد بنفسه؛
 أو بريئاً  كان لعله أدري وال كرٍمي،

 كان ما على وندم فحزن عليه؛ مكذوباً 
 وجهه يف ذلك وتبني منه،

 اهلوى أو األنا الدنيا أو الذات الدنيا
Id 

 تركيب الشخصية الثور (شتربة)

 تركيب الشخصية النص الرقم
 مبكان وهو السباع، ملك هو :دمنة قال ١

 فرعب جنسه من كثري جند ومعه كذا،
 إن :وقال .والسباع األسد ذكر من شرتبة

اهلوى أو األنا الدنيا أو الذات الدنيا 
Id و األنا ego 
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 نفسي على األمان يل جعلت أنت
 .إليه معك أقبلت

 ما وتذكر دمنة، كالم شرتبة مسع فلما ٢
 العهد من له جعل دمنة من كان

 أن ظن أمر األسد، يف وفكر وامليثاق،
 األمر أن ورأى له؛ ونصح صدقه قد دمنة
 دمنة قال مبا شبيه

 اهلوى أو األنا الدنيا أو الذات الدنيا
Id 

 ومل يب يغدر أن لألسد كان ما :وقال ٣
 جنده، من أحد إىل وال ذنباً، إليه آت
 محل قد إال األسد أظن وال صحبته؛ منذ
 بالكذب علي

 Ego األنا

 واهدة االجتهاد إال أرى ما :شرتبة قال ٤
 صالته، يف للمصلي ليس فإنه :بالقتال

 يف للورع وال صدقته، يف للمتصدق وال
 نفسه، عن للمجاهد ما األجر من ورعه

 احلق على جماهدته كانت إذا

 األنا األعلى أو الذات العليا
Super ego 

 األسد إىل اذهب :لشرتبة دمنة فقال ٥
 .منك يريد ما إليك ينظر حني فستعرف

 ذلك؟ أعرف وكيف :شرتبة قال

 اهلوى أو األنا الدنيا أو الذات الدنيا
Id 
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الثور" في حكاية كليلة و طبيعات األشخاص في حكاية "األسد و 
 دمنة إلبن المقفع

األشخاص األول يف حكاية كليلة ودمنة هي: كليلة و دمنة و األسد (امللك) و الثور 
 (شرتبة). 

دمنة: الشخص األوىل الذي خيلق املسئلة و عند إرادة قوية لينال مكانة العاىل  -
طبيعته ماهر و خادع بقريب إىل امللك و يريد اجملتكع حلرمته بيصري عبد امللك. و 

 و جشيع
كليلة : الشخص الذي يصور بفكر بسيط (من كالمه) هو صاحب دمنة،  -

 وحيب أن يعط النصائح إىل دمنة ولو ال يقبل بدمنة. وطبيعته احلكيم و الرحيم. 
األسد (امللك) : امللك ضعيف، ضعيفه يستطيع أن ينظر يف النصوص الذي  -

يعترب خبوفه بصوت عال أو صار حار. و سهول يف اثر حبسود دمنة. وطبيعبه 
 شخص حليم و غري ثابت و و سهولة يف حتريش(اثر). 

الثور (شرتبة) : الشخص الذي صوته خياف باألسد، و بعد أن يعرف األسد هو  -
األسد يكون الثور صاحبه. وطبيعته عند أخالق الكرمي و أمانة و صوت الثور، 

 مساعدة سهولة يف حتريش (اثر).

 طبيعات األشخاص يف حكاية "األسد و الثور" يف حكاية كليلة و دمنة إلبن النقفع

الباحثة ستحلل األشخاص يف حكاية "األسد و الثور" يف حكاية كليلة و دمنة إلبن 
فهي أشخاص األوىل كليلة و دمنة و األسد (امللك) و الثور املقفع أما األشخاص 

 (شرتبة).

 كليلة  .١

 هو احليوان حكيم و رحيم يستطيع أن ينظر يف هذا النص
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 .له اخلالف وقلة متابعته يف لرفقت أخالقه، وعرفت دنوت منه لو :دمنة " قال
 النفع من فيه مبا وعرفته عليه، له وصربته زينته صواب، نفسه يف هو أمراً  أراد وإذا

 مبا أمراً  أراد وإذا .سروراً  به يزداد حىت إليه، الوصول وعلى عليه وشجعته واخلري؛
 إليه أجد ما حبسب والزين، النفع من تركه يف ما على وأوقفته والشني، الضر فيه

 من يراه ال ما مين ويرى مكانةً  األسد عند بذلك أزداد أن أرجو وأنا .السبيل
 :لفعل باطالً  حيق أو حقاً  يبطل أن لو شاء الرفيق األديب الرجل فإن :غريي

 خبارجٍة، خارٌجة وليست كأا صوراً  احليطان يف يصور الذي املاهر كاملصور
 هذا قلت أو هذا قلت إن أما :كليلة قال .بداخلةٍ  وليست داخٌلة انكأ وأخرى

 " .خطرٌة صحبته فإن السلطان من عليك فإن أخاف
 أعواناً؟ وأكثر األسد على وأكرم منك أشد الثور وهو تطيق وكيف :كليلة " قال

 القوة وال بالضعف األمور ليست فإن :وضعفي صغري إىل تنظر ال :دمنة قال
 ورأيه ما ودهائه حيلته بلغ قد ضعيفٍ  صغريٍ  فرب :اجلثة يف الكرب وال الصغر وال

 ".األقوياء من كثري عنه يعجز
هذا النص الذي يبني كليلة هو احليوان حكيم. كليلة يستعمل يف األنا األعلى أو الذات 
العليا، كليلة و دمنة يف أشرف على يف حول بيئة. هو مرحلة اجتماعية تكفيها الثاقفة 
حىت حتتوى الذات العليا الدوافع إىل اخلري وال خيضع سلوكه ملعايري اجملتمع. األنا العليا 

من اهلوى يدفع باألنا الذي يتعلق بعامل اخلارجي، عند كليلة ينصح دمنة هو  لكليلة ينشأ
 يفكر ما الذي يقع يف عامل اخلارجي. 

 دمنة .٢
 هو حيوان ماهر و خادع و جشيع، 

 عند ألسد أتعرض أن أريد :دمنة قال رأيك؟ عليه اجتمع الذي فما :كليلة "قال
 فأصيب منه أدنو احلال هذه على ولعلي .الرأي ضعيف األسد فإن :الفرصة هذه
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 قال أمره؟ عليه التبس قد األسد أن يدريك وما :كليلة قال .ومكانةً  مرتلةً  عنده
 ".والرأي باحلس :دمنة

يف هذا النص يبني أن دمنة يريد أن يويل قلب امللك، و يف علم سيكولوجية أن إرادة 
الدنيا هي مرحلة  دمنة هو يستعمل اهلوى. اهلوى يف رأي سيغمون فريد هو اهلوى أو

الالشعور اليت حتتوى على القوى أو الدوافع حنو إشباع الغرائز اجلنسية حنوى احلياة و 
 اخللق و اإلدباع و احلب، أي على الرغبة يف احلياة. و هذه املرحلة مل تؤثر الثقافة. 

اهلوى يعمل يف أساس النعمة، يعين جيتهد أن ينال التعمة و حيذر مقلوب كما يعمل 
نة عند يريد أن يوىل قلب امللك، يريد دمنة أن ينال النعمة أو يويل و إزالة الشعور دم

عزل. أما اهلوى ال يستطيع أن خيتلف الباطل و احلق و ال يعرف األخالق كما دمنة يف 
 حكاية كليلة الذي يريد أن حيسد بني األسد و الثور.

 
 لثور. هذا النص الذي يعترب دمنة يف تصميم حلسود األسد و ا

 ومل أمره، يف وشاوره أسراره على وأمتنه به وأنس وأكرمه شرتبة قرب األسد إن " مث
 عنده أصحابه أخص صار حىت منه؛ وتقريباً  فيه به ورغبةً  عجباً  إال األيام تزده
 قد وأنه أصحابه، ودون باألسد دونه اختص قد الثور أن دمنة رأى فلما .مرتلةً 
 غيظه كل منه وبلغ عظيماً، حسداً  حسده وهلوه، وخلواته رأيه صاحب صاد
 رأيي، عجز من أخي يا تعجب أال :له وقال كليلة، أخيه إىل ذلك فشكا :مبلغ

 إىل جلبت حىت نفسي نفع وأغفلت األسد، ينفع فيما بنفسي؟ ونظري وصنعي
 " .مرتليت على غلبين ثوراً  األسد
 أما :دمنة قال .ذلك يف عليه تعرم أن تريد وما رأيك عن أخربين :كليلة " قال

  عليه" كانت ما فوق األسد عند مرتليت أن تزداد أرجو اليوم فلست أنا
يف هذا النص الذي يعترب أن دمنة يصنع تصميم حلسود األسد و الثور. األعمال الذي 
يستعمل دمنة هو أشكال من األنا. . فاألنا تشبه اجلهاز التنفيذى يف الفرد، فهو الذي 
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يتحكم يف مطالب اهلوي و مطالب الذات العليا و ينظم االتصال بالعامل اخلارجي. 
ويسري األنا حسب مبدأ الواقع و ليس مبدأ اللذاة كما هو احلال بالنسبة للهوى. األنا 
عند فرويد ينشأ من اهلوى و يستطيع أن يعمل يف الواقع. حىت األنا يتبع أساس الواقع 

لذي مطالب اهلوى بإرجاء النعمة حىت يوجد املوضوع حقيقي. باجتهاد، لينال اقتناع ا
أساس حقيقي يعمل من عملية فرعي الذي يفكر الواقعي و يركب تصميم و ميتحن 
التصميم لكي موضوعي. كما يعمل دمنة عند يريد أن يتوىل يف اململكة األسد، دمنة 

 سود بني األسد و الثور. يئتمر األنا الذي ينال قوة من اهلور. دمنة مينع هوى بيواعد ح
 هذا النص الذي يعترب دمنة خياف أن ينال عقاب.

 العذاب من ال جتزع :العلماء قالت وقد .مقالتك صدق عرفت قد :دمنة " قال
 تعذب أن من خري جبرمك، الدنيا يف تعذب وألن خطيئة؛ على منك وقفت إذا

 عظيم، ذنبك ولكن كالمك؛ فهمت قد :كليلة قال .اإلمث مع جبهنم يف اآلخرة
 أليم.  شديد األسد وعقاب

سبق لدمنة قلق، قلق لدمنة هو قلق األخالق. قلق الذي يشعر دمنة عند جاءهتديد من 
إجتماعي. و األنا األعلى قد أدمج يف نفسه. هو يشعر خوفا بعذاب آخرة، فلذلك 

 دمنة يقبل العذاب يف األخرة.
 األسد (الملك) .٣

سهول يف اثر حبسود دمنة. وطبيعبه شخص حليم و غري ثابت و و سهولة يف 
 حتريش(اثر). 

يف هذا النص سيبني أن األسد امللك ضعيف. ويف تركيب الشخصية األسد يستعمل 
 اهلوى. 

خوار  مسع فلما .من أصحابه أحدٍ  برأي أخذٍ  دون برأيه منفرداً  األسد هذا "وكان
 يربح وال ال مكانه مقيماً  كان ألنه خواره؛ مسع وال ط،ق ثورُا رأى يكن ومل الثور،

 " .جنده يد على يومٍ  كل برزقه يؤتى بل ينشط؛
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من النصوص االيت يبني أن تطور اهلوى يف نركيب الشخصية األسد. األسد يشعر خوفا 
--بصوت عال، اهلوى للملك يتضمن مقدرة طبيهه أن صوت عال هو صوت حيوان 

يستطيع أن يهدد يف موقعه، اهلوى هو مصادر  ----، امللك خياف أن حيوان  --
ألنا و األنا العاليا). اهلوى مل يعرف يف الطاقة يف نفسه لينال أن يعمل يف منهج اآلخر (ا

عامل الداخلى وال يعرف عامل اخلارجي و ال ميلك معارف عن واقع موضوع، فلذلك هذا 
 سبب امللك ال يعرف واقع يف عامل اخلارجي، إلنه اهلوى ألسد يستعمل غامال. 

ألسد، و يستطيع و بعد اهلوى يدافع األنا و األنا العليا ليعطي طاقة أغلب األنا العليا ل
أن ينظر عند امللك خياف بصوت عال الثور (شرتبة)، و لكن امللك حيفظ مصدقية و 
هيبته أمام اجملتمع األنا العليا مللك حيصل على اهلوى بيغلق شعور خوف أمام جمتمعه.  

 كما يف هذا النص.
 ذلك؟ فما سبب منه، يربح ال واحدٍ  مكانٍ  يف أقام قد امللك أرى :يوما "فقال
 أن وكره األسد فهيج :شديداً  خواراً  شرتبة خار إذ احلديث هذا يف مها فبينما
 .وهيبةً  ريبةً  األسد على أدخل قد الصوت ذلك أن دمنة وعلم مبا ناله؛ دمنة خيرب

 قال .ذلك سوى شيءٌ  يربين مل قال هذا الصوت؟ مساع امللك راب هل :فسأله
 إن :العلماء فقد قالت .صوتٍ  ألجل مكانه يدع أن حبقيقٍ  امللك ليس :دمنة
 " .اهليبة جتب األصوات كل من ليس

من النص اآليت، امللك يؤدي إحدى من وظيفة األنا العليا، األنا العليا لثالثة وظائف:  
األول، يدافع األنا يبّدل أهداف واقع بأهداف أخالقه. الثاين، يعاق اندفاع اهلوى الذي 

 امل. خيالف جملتمع. الثالث، ليطارد يف ك
من ثالثة وظاؤف األتى، األسد يعمل يف وضيفة األنا العليا يف يطارد يف كامل. امللك 
يريد اجملتمع يعترب هو امللك قوي ال خياف عن األشياء. األسد يسرت خوف صوت عال 

 لثور بال يسأل ملن صوت عال. 
 الثور (شتربة) .٤
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ش (اثر). يف هذا النص طبيعته عند أخالق الكرمي و أمانة و مساعدة سهولة يف حتري
 سيعترب أن الثور هو حيوان سهولة يف حتريش (اثر). 

جنسه  من كثري جند ومعه كذا، مبكان وهو السباع، ملك هو :دمنة "قال
 على األمان يل جعلت أنت إن :وقال .والسباع األسد ذكر من شرتبة فرعب

 معه، والثور أقبل مث .به وثق ما األمان من دمنة فأعطاه .إليه معك نفسي أقبلت
 هذه قدمت مىت :له وقال الثور وقربه؛ إىل األسد فأحسن األسد على دخال حىت

 :اصحبين والزمين األسد له فقال .قصته عليه شرتبة فقص أقدمكها؟ وما البالد؟
 " .عليه وأثىن الثور فدعا .مكرمك فإين

األنا العليا يقدر بني الثور (شرتبة) ميلك صفة سهولة حتريش (أثر) حبيوان اآلخر، ألن 
 اهلوى و األنا. األنا العليا ألخر يستطيع أن مينع يف اقتناع غريرة الثور (شرتبة).
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