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 ملخص
ـ خبالف  تتناول هذه الدراسة مستويات املتلقي كما جاءت يف مقدمة ابن املقفع لكتاب ( كليلة ودمنة ) أل�ا 
ـ تركز على القارئ وليس على مضمون الكتاب أو مؤلفه. ويضع ابن املقفع قراء كليلة  معظم مقدمات كتب التراث 

دة: الباحث عن التسلية يف صور احليوانات، واملكتفي باملعاين الظاهرة، والباحث عن املعاين العميقة ... ودمنة يف مستويات ع
إخل. وبناء على ذلك يتصور االحتماالت اليت ميكن أن تصادف قارئ هذه القصص، ويقترح حلوله بشأ�ا دون أن يقدم 

امتناع ابن املقفع عن تفسري تلك الرموز واإلشارات، وترك  تفسرياً لرموز كليلة ودمنة. وتقدم الدراسة حتليلها ألسباب
أمرها للقارئ رغم حرصه الشديد على أن يفهم القارئ املقاصد العميقة لتلك القصص. وتربط الدراسة كل ذلك بآراء 

أقل  الباحثني العرب الذين يرجحون ( أو يؤكدون ) أن ابن املقفع هو من كتب قصص كليلة ودمنة أو كتب بعضها على
ـ دراسة تفرهها املقدمة ذاتا ملا تتضمنه من اهتمام ابن املقفع بالقارئ: كيف عليه أن يقرأ قصص  ـ بذلك  تقدير. وهي 

 كليلة ودمنة وما يتوجب عليه فعله.
İBN MUKAFFA’NIN (KELİLE VE DİMNE) MUKADDİMESİ: OKUYUCU DÜZEYLERİ 

Öz 
Bu çalışma, İbn Mukaffâ’nın (Kelime ve Dimne) adlı eserinin mukaddimesindeki okuyucu seviyelerini 

incelemektedir. Bu eserin mukaddimesi, önceki mukaddimelerin aksine, kitabın içeriği ya da müellifine değil, 
okuyucunun seviyesine yoğunlaşır. İbn Mukaffâ, Kelime ve Dimne okuyucularına farklı seviyeler sunmuştur:  
Hayvan resimleriyle eğlence arayanlar, yüzeysel anlamla yetinenler ve anlamda derinlik arayanlar vs. Böylece 
bu hikâyeler okuyucularına, gerçekleşmesi muhtemel şeyleri düşündürür ve eserdeki sembolleri açıklamaksızın 
onlara çözümler önerir. Bu çalışma, İbn Mukaffâ’nın bu sembol ve işaretleri açıklamamasının sebeplerini ve 
okuyucunun bu hikâyelerdeki derin manaları anlamak için şiddetli isteğine rağmen, bu işi neden okuyucuya 
bıraktığını analiz eder. Bu çalışma, İbn Mukaffâ’nın Kelile ve Dimne hikâyelerini ya da en azından onlardan 
bazılarını yazdığını iddia eden Arap araştırmacıların bu görüşlerini bir araya getirir. Bu makale İbn 
Mukaffâ’nın okuyucuya, Kelile ve Dimne hikâyelerini nasıl okuyacaklarını ve yapılması gerekenleri 
mukaddimede empoze ettiğini açıklayan bir çalışmadır. 

Anahtar Kelimeler: İbn Mukaffa, Kelile ve Dimne, semboller. 

IBN MUQAFFA’S MUQADDIMAH (PANCHATANTRA): READERS LEVEL 

Abstract 
This study researches the levels of the receiver as ibn Al-Muqaffa indicates in his introduction for the 

book (Panchatantra) because it ( unlike most of introductions of heritage books ) makes focus on the reader 
not on the content of the book or its author. Ibn Al- Muqaffa puts Panchatantra readers in several levels: 
researcher for entertainment in animal pictures, and who takes only the surface meanings, and the researcher 
for the deep meanings etc and therefore imagines the possibilities that could encounter of these stories reader, 
and propose solutions for them without providing an explanation of the symbols of (Panchatantra). The study 
provides its analysis of the reasons which push Ibn Al- Muqaffa to doesn't give interpretation of those symbols 
and signs, and left it to the reader, despite his strong interest in the reader to understand the deep purposes of 
those stories. The study is linking all of this to the views of Arab researchers who reckon (or affirm) that Ibn Al 
Muqaffa is who wrote the Panchatantra stories or some of them at least. It is - thus - a study imposed by the 
introduction itself because Ibn Al- Muqaffa in it gives a full attention to the reader: how must he read the 
stories of Panchatantra and what he must do. 

Keywords: Ibn Muqaffa, Muqaddimah(Panchatantra), symbols 
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 مدخل

لتي تشمل أيضاً: العنوان تعد املقدمة إحد البنيات النصية املحيطة بالنص املتن ا

والعنوان الداخيل ولوحة الغالف وكلمة الغالف وكلامت التنويه والتصدير...إلخ. 

وألن هلذه النصوص (العالمات) عالقة وطيدة بالنص املتن فإن دراستها ذات أمهية 

بالغة يف معرفة دالالت النص من جهة، ويف دالالت العتبة ذاهتا بوصفها بنية نصية 

ن جهة ثانية. ومع ذلك ظلت املقدمة مهملة يف الدراسات النقدية التي تناولت مستقلة م

املتون ومل تنظر إىل املقدمة إال بوصفها زائدة نصية يمكن االستغناء عنها وجتاوزها 

بسهولة، غري أن الدراسات النقدية احلديثة أثبتت أن مقدمة الكتاب بنية نصية هلا 

صلة وثيقة بالنص املتن ومدخالً إىل قراءته قراءة  دالالهتا املستقلة من جهة، وذات

إن أفضل وسيلة لرد  "صحيحة من جهة ثانية، وهذا ما دفع أحد النقاد إىل القول: 

 ).41: 1996(احلجمري  "االعتبار للمقدمة هي قراءهتا والتحاور معها 

ة (يكتبها املقدمة من حيث مؤلفها قد تكون ذاتية (يكتبها املؤلف نفسه) وقد تكون غريي

غري صاحب الكتاب: ناقد أو صديق أو النارش أو املرتجم...). وتنبع أمهيتها و ـ كذلك ـ 

خطورهتا من كوهنا خطاباً سابقاً عىل املتن؛ فهي ـ بسبب موضعها ـ تضع القارئ أمام 

رؤية معينة حول الكتاب تؤثر يف قراءته سلباً أو إجياباً تبعاً للهدف املنشود من املقدمة 

 تي قد تكون : ال

 ـ تقريظية هدفها جتاري إشهاري. 1

 ـ أو نقدية تدخل يف حوار مع الكتاب. 2

). فإذا 6-5: ص1983ـ أو موازية للنص. وتكون مستقلة متاماً عنه (كيليطو،  3

كانت من النوعني األول والثاين فإهنا ختاطب متلقي الكتاب حتديداً بغية التأثري يف تلقيه 
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ة، أما إذا كانت من النوع الثالث فإهنا ختاطب القارئ عموماً بغية التعبري له اقتناء أو قراء

 عن فكرة أو وجهة نظر علمية أو أدبية معينة، حسب املجال الذي ينتمي إليه الكتاب.

يبدو ـ من خالل املصنفات العربية القديمة ـ أن املصنفني العرب القدماء كانوا يولون 

يث كانوا يتحدثون فيها عن منهجيتهم يف التأليف وعن أمهية بالغة ملقدمات كتبهم، ح

حمتو الكتاب، وقد نر بعضهم يدخل يف حوار مع كتاب سابق للكشف عن اجلديد 

الذي يطرحه يف كتابه وعن أسبقيته إىل موضوع من املوضوعات...إلخ. وهذا يدل عىل 

دمة ووظائفها واعني،أشد ما يكون الوعي، بأمهية املق "أن املصنفني العرب كانوا 

 ).39: 2000(بالل  "وأدوارها املتميزة وسلطتها اخلطابية واإلقناعية 

أياً كان اهلدف من املقدمة (التوجيه أو التوضيح أو اإلقناع ...) فإهنا موجهة أوالً 

وأخرياً إىل القارئ (قارئ الكتاب حتديداً)، وهلذا يقوم كاتب املقدمة ـ بوصفه مرسل 

ابه ويف ذهنه قارئ املقدمة ـ بوصفه متلقي الرسالة ـ وفقاً للغاية الرسالة ـ بتشكيل خط

التي من أجلها كتب تلك املقدمة. و ألن القراء خيتلفون يف تلقيهم للكتاب تبعاً 

ملستوياهتم العلمية والعمرية وألهدافهم من القراءة، فإن كاتب املقدمة قد يفصح عن 

خمتلفة من القراء ألنه حيتمل يف ذاته وطبيعته  ذلك إذا كان الكتاب ذاته موجهاً إىل رشائح

قراءات متنوعة، وهذا ما ملسناه بوضوح يف مقدمة ابن املقفع لكتاب كليلة ودمنة، وهو 

 ما دفعنا إىل هذه املقاربة بغية الكشف عن صور القارئ ومستوياته يف تلك املقدمة. 

 مقدمات كليلة ودمنة

وتسمى كل منها باباً: األوىل يكتبها عيل  تتصدر كتاب كليلة ودمنة ثالث مقدمات،

بن الشاه الفاريس ويتحدث فيها عن سبب تأليف كليلة ودمنة، حيث يرسد الظروف 

السياسية والثقافية التي سبقت تأليف الكتاب وتلك التي رافقته، ثم الغاية من املؤلَّف 
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لقمع إىل التسامح ذاته وأثره يف تغيري امللك اهلندي سياسته جتاه رعيته من التسلط وا

والتنمية. وخيتتم الفاريس مقدمته باإلشارة إىل تكليف كرس أنوشريوان الطبيبَ برزويه 

بجلب الكتاب من خزائن ملك اهلند. أما املقدمة الثانية فتصف رحلة برزويه إىل اهلند 

وحصوله عىل نسخة من الكتاب (إضافة إىل كتب أخر) بمعاونة من أحد موظفي 

كي اهلندي. جدير بالذكر أن ثمة رسداً لسرية الطبيب برزويه منذ الطفولة البالط املل

حتى تكليفه باحلصول عىل كليلة ودمنة كان برزويه طلب إىل كرس تثبيتها يف مقدمة 

الكتاب  مكافأة له عىل عمله، حتى تكون ختليداً السمه وإنجازه. وتأيت هذه املقدمة 

ليلة ودمنة مبارشة. أما ابن املقفع فيضع مقدمته (وهي الثالثة) قبل الباب األول من ك

 بعد األوىل والثانية وقبل الثالثة.

 مقدمة ابن املقفع 

كل خطاب رسالة طرفاها املرسل واملتلقي، و إذا كان للمرسل (املؤلف) مقاصده 

يف إنشاء رسالته فعىل املتلقي أن يتفاعل مع تلك املقاصد حتى تتحقق الغاية و (الفائدة) 

نشاء ذلك اخلطاب، وهنا نكون أمام وظيفة الرسالة التي تعد اهلدف األساس الذي من إ

 يدفع املؤلف إىل وضع رسالته بني يدي القارئ.  

يف مقدمته لكتاب كليلة ودمنة الذي قام بتعريبه عن الفارسية، يركز ابن املقفع عىل 

كل واحد منها  العنارص الثالثة للخطاب: املرسل واملتلقي والرسالة، ويتوقف عند

بأسلوبه اخلاص الذي سنتبني خصائصه فيام بعد. يف هذه املقدمة ينتقل ابن املقفع من 

        العام ـ بالتدرج ـ إىل اخلاص؛ أما العام فيتمثل يف وقوفه عند الغاية التي يريد املؤلف

 تزل العلامء ومل ") عموماً حتقيقها من خالل كتابه، حيث يقول:  ( العاملِ بتعبري ابن املقفع

ل عنهم، وحيتالون يف ذلك بصنوف احليل، ويبتغون إخراج  عقَ من كل ملة يلتمسون أن يُ
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ما عندهم من العلل، حتى كان من تلك العلل وضع هذا الكتاب عىل أفواه البهائم 

 ).52: 1974(بيدبا  "والطري، فاجتمع هلم بذلك خالل... 

ع العنارص التي سيتوقف عندها يف يف هذه البداية من املقدمة حيدد ابن املقف

 " العلامء "الفقرات التالية من مقدمته، وقد حدد تلك العنارص بالعبارات التالية: 

ويقصد بـ( يُعقل ) املتلقني أو القراء  " يُعقل عنهم "ويقصد هبم املؤلفني أو الكتّاب، و 

ري إىل مضمون التي تش " العلوم واحلكم "أو اجلمهور املعني باخلطاب عموماً ، و 

وضع هذا  "الرسالة. وال ينسى ابن املقفع أن يشري إىل أسلوب الرسالة من خالل عبارة: 

، وينبه القارئ عىل أن هذه الطريقة حيلة من املؤلف " الكتاب عىل أفواه البهائم والطري

)، لكي جيعل القارئ ينرصف عن املعنى حيتالون بصنوف احليلحيث يستخدم عبارة (

قصص إىل معانيها ودالالهتا العميقة. وهو أمر سيأخذ قسطاً مهامً من عناية ابن الظاهر لل

املقفع يف مقدمته كام سيتبني الحقاً. وهذا ما جعلنا يف هذه املقاربة نتوقف عند صور 

 املتلقي ومستوياته حتديداً يف هذه املقدمة. 

 القارئ / املتلقي: 

مستويات قراء الرسالة؛ فليس املتلقون يبدي ابن املقفع يف مقدمته وعياً عميقاً ب

كلهم بمرتبة واحدة وليست غايتهم مجيعاً من قراءة الكتاب واحدة، بل ثمة تفاوت يف 

مستويات املتلقني تبعاً للمستو الثقايف الذي يتمتع به كل قارئ، ولغايته من القراءة، 

ع حكمة وهلواً: وأما الكِ  "والفئة العمرية التي ينتمي إليها. يقول ابن املقفع:  مَ تاب فجَ

فاختاره احلكامء حلكمته، والسفهاء للهوه، واملتعلم من األحداث ناشط يف حفظه ما 

ربَط يف صدره وال يدري ما هو، بل عرف أنه قد ظفر من ذلك  صار إليه من أمر يُ

 ). 52: ص1974(بيدبا  "بمكتوب مرقوم... 
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مستويات : األول عامل حكيم عارف  إذن، قراء ( كليلة ودمنة ) عند ابن املقفع ثالثة

ببواطن األمور، وهو الذي سيُعنى من (كليلة ودمنة) باجلانب الفلسفي واحلكمي 

العميق من النص، أما الثاين فهو املتلقي البسيط الذي ال يدرك من الرسالة سو اجلانب 

ارة املسيلّ منها، كون القصص جتري عىل ألسنة احليوانات وتتميز بالكثري من اإلث

والتشويق، أما الثالث فهو ذلك الناشئ الذي وجد الكتاب بني يديه دون أن يعرف 

 قيمته األدبية واألخالقية.

إن إشارة ابن املقفع يف مستهل املقبوس السابق إىل كون الكتاب (مجع حكمة وهلواً) 

ال تعني أنه مقسم إىل قسمني أحدمها للحكمة واآلخر للتسلية، بل تعني أن القصص 

طوي عىل األمرين معاً أو أحدمها، تبعاً ملستو املتلقي/ القارئ، الذي قد يتفاعل مع تن

هذا اجلانب من القصص أو ذاك. وهلذا يسارع ابن املقفع إىل تبيان اسرتاتيجية الكتاب 

حتى يتم تلقيه بطريقة صحيحة، فيقوم بتنبيه القارئ عىل اجلانب األهم يف القصص 

ينبغي ملن قرأ هذا الكتاب أن يعرف الوجوه  "ل عنه فيقول: الذي يمكن للقارئ أن يغف

التي وضعت له، وإىل أي غاية جر مؤلفه فيه عندما نسبه إىل البهائم، وأضافه إىل غري 

مفصح، وغري ذلك من األوضاع التي جعلها أمثاالً، فإن قارئه متى مل يفعل ذلك مل يدرِ 

نها، وال أي نتيجة حتصل له من مقدمات ما ما أريد بتلك املعاين، وال أي ثمرة جيتني م

تضمنه هذا الكتاب. وإنه وإن كانت غايته منه استتامم قراءته إىل آخره دون معرفة ما يقرأ 

ه   ).   53: 1974(بيدبا  "منه مل يعد عليه يشء يرجع إليه نفعُ

وىل أن يف هذا املقطع يركز ابن املقفع عىل القارئ حتديداً ويركز منه عىل نقطتني: األ

يتنبه عىل كون القصص جتري عىل ألسنة احليوانات، وأن هذا األسلوب ترميز من 

املؤلف إىل أشياء أخر خفيّة ينبغي التفكري فيها والتأمل من أجل استنباط مراميها، وأال 
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يقف القارئ عند املستو الظاهر من الشخصيات (احليوانية) واألحداث التي قد ال 

سلية، ألهنا ليست الغاية القصو من الكتاب. أما األمر الثاين ـ حتقق سو املتعة والت

وهو مرتبط باألول ـ فهو إشارة ابن املقفع إىل أن القارئ لن يفيد شيئاً من هذه القصص 

ما مل يتعمق فيها، وما مل يفكر يف ما وراء الظاهر من اخلطاب. وبالتايل فهي دعوة من ابن 

عامق النص استناداً إىل ظواهره، ومعرفة مغازيه انطالقاً املقفع إىل حماولة الوصول إىل أ

من رموزه وإشاراته. وبذلك يسعى ابن املقفع إىل وضع قارئه عىل السكة الصحيحة، 

  بوصلة موجهة، هيتدي بواسطتها  "ليقوم األخري بقراءة صحيحة أيضاً؛ فاملقدمة تُعد 

 "طط يف التأويل والتقدير...[ كذا ] القارئ إىل القراءة اجليدة التي جتنبه كل ش

 ). وهذا ما يريد ابن املقفع حتقيقه من مقدمته بالدرجة األوىل.74: 2009(أشهبون 

الالفت فيام سبق أن ابن املقفع ال يقدم للقارئ تفسري الرموز واإلشارات يف قصص 

ت كليلة ودمنة، بل يكتفي بتنبيهه عىل أن وراء إجراء القصص عىل ألسنة احليوانات غايا

ومرامي عىل القارئ أن جيهد إلدراكها. إهنا دعوة للقارئ للمشاركة يف إعادة إنتاج 

النص من خالل تفسري رموزه، وهو ما يمكن أن خيتلف فيه القراء، وبالتايل تتعدد 

التأويالت ويبقى النص قابالً لقراءات متعددة. وربام هذا ما جعل ابن املقفع يمتنع عن 

وز للقارئ حتى ال يصاب بالكسل القرائي، وحتى ال ينغلق تقديم التفسري وفك الرم

النص عىل دالالته، فتبدو كل القراءات وكأهنا قراءة واحدة ألهنا ستنطلق ـ حينئذ ـ من 

تفسريات ابن املقفع نفسه. وقد يعود سبب عزوف ابن املقفع عن تفسري تلك الرموز 

حتدث عن  ن هذا القبيل، حنيواإلشارات إىل قيام عيل الفاريس (يف مقدمته) بيشء م

السبب الذي دفع احلكيم بيدبا إىل تأليف هذا الكتاب وهبذا األسلوب تلبيةً لطلب امللك 

اهلندي أن يؤلف كتاباً جيمع فيه بني اللهو واحلكمة ليخلّد به اسم امللك أسوة بسابقيه من 
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امللوك. وهلذا مل يشأ ابن املقفع إعادة ما قاله عيل الفاريس من تفاصيل الكتاب وسبب 

أليفه وإجرائه عىل ألسنة احليوانات، بل انرصف إىل الوقوف عند القارئ املحتمل ت

للكتاب حتى يضمن قراءة جيدة لقصصه، وهي مهمة تنهض هبا عادة  املقدمة الذاتية 

Auctorial تنهض املقدمة األصلية  "، أي تلك التي يكتبها مؤلف الكتاب نفسه، حيث

). وألن 69: 2007(منرص  "ن قراءة جيدة للنص الذاتية بوظيفة جوهرية تتمثل يف ضام

مقدمة املؤلف (بيدبا) غائبة يف كليلة ودمنة فقد أخذ ابن املقفع هذه املهمة عىل عاتقه 

حرصاً عىل تلقٍ جيد للقارئ العريب (القارئ الذي ترجم له ابن املقفع كليلة ودمنة 

يعد املوجه  "جوهري  وكتب مقدمته)، فاملقدمة ـ عموماً ـ تضع القراء أمام سؤال

(بلعابد "األسايس لقراءاهتم للكتاب عامة : ملاذا وكيف يمكنكم قراءة هذا الكتاب ؟ 

). وهذا هو السؤال الذي انطلق منه ابن املقفع يف مقدمته التي خيصص 118: 2008

القسم األكرب منها لتنبيه القارئ عىل مثل هذا السؤال. ولكن (مرة ثانية) ملاذا مل يفرس 

 قارئ تلك الرموز اإلشارات ؟.لل

إضافة إىل ما سبق قد يكون ثمة سبب آخر منعَ ابن املقفع من الترصيح بمعاين 

ه إىل ذلك احلرصِ الشديد عىل رضورة بحث  عَ قصص كليلة ودمنة ورموزها، ودفَ

القارئ عن تلك املعاين اخلفية يف تلك القصص. ذلك السبب (املحتمل) هو أن ابن 

ئاً أليب جعفر املنصور وعىل وئام مع أبناء أعاممه، وهلذا هناك من ير أن املقفع كان مناو

أن يكون من األسباب التي قتلت  "ذلك ربام كان سبب قتله، وير أنه من غري املستبعد 

هذا الكاتب كتبُه ورسائله كرسالة الصحابة وكليلة ودمنة وغريمها، ملا فيها من نقد 

يف الواقع إال دعوة  "كليلة ودمنة  "واإلعامر، فام رصيح (...) ودعوة إىل اإلصالح 

(ابن  "إصالحية عىل ألسنة احليوانات، ظاهرها اهلزل وباطنها العظة والنقد الشنيع...
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). فإذا كانت هذه حال ابن املقفع مع السلطة آنذاك وإذا كانت (كليلة 11: 1986املقفع 

لسنة احليوانات، فمن الطبيعي أن ودمنة) تشتمل عىل بعض آرائه وأفكاره الناقدة عىل أ

يدعو القارئ إىل إمعان النظر يف ما وراء السطور، ومن الطبيعي كذلك أال يفصح عن 

املعاين املتوارية خلف الرموز. وهكذا أيضاً يمكن أن نفهم سبب تقمص ابن املقفع 

 شخصية املؤلف (وليس شخصية املرتجم) يف مقدمته.

اء التي ظهرت يف السنوات األخرية، وتر أن ابن يؤيد مثل هذه القراءة تلك اآلر

املقفع هو من ألف قصص كليلة ودمنة ( أو بعضها عىل األقل )، حيث يشري الدكتور 

). أما 35: 2005(مجعة "أن ابن املقفع أضاف إليها بعض األبواب  "حسني مجعة إىل 

الرتاث العريب  الباحث حممد رجب النجار فيذهب إىل أن من اخلطايا التي ارتكبت بحق

، للموروث الرسدي العريب، منذ أن صودرت كليلة ودمنة سياسياً  " جتاهل الصفوة قديامً

ورقابياً باعتبارها نصاً حتريضياً مغايراً للنص الثقايف السائد آنذاك (...)، والغريب أننا 

ر ) وهذا ما دفع النجا8: 2006(النجار "صدقنا أيضاً الزعم القائل بأهنا نص مرتجم 

بعد سنتني من هذا التاريخ إىل تأليف كتاب بعنوان: كليلة ودمنة تأليفاً ال ترمجة. وإذا 

صح ذلك فإن مقدمة ابن املقفع هي مقدمة املؤلف وليس مقدمة املرتجم. وهذا هو 

سبب خماطبته مرات عدة القارئ املفرتض لقصص كليلة ودمنة، دون اإلفصاح له عن 

 ون عادة يف مقدماهتم. مقاصد النص كام يفعل املرتمج

هذا احلرص من ابن املقفع عىل رضورة فهم املتلقي خلفايا النص جيعله يتوقف 

طويالً عند االحتامالت التي قد يفهم هبا القارئ قصص (كليلة ودمنة) ومقاصدها. 

فيعمد ـ بعد كل ما سبق ـ إىل رصد احلاالت املحتملة لقصور القارئ يف قراءته أو يف 

أ. ولكي يضمن استيعاب القارئ لتنبيهاته يلجأ إىل اإلتيان بقصص قصرية فهمه ملا يقر
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جيعلها أمثلة عىل مقوله وتوضيحاً له، ما من شأنه لفت انتباه القارئ إىل مقصده، متبعاً يف 

ذلك أسلوب كليلة ودمنة يف إيراد القصص لتقريب الفكرة إىل القارئ وضامن استيعابه 

 االت أو االحتامالت عىل النحو اآليت: ملراميه. ويمكن إمجال تلك احل

 ـ االحتامل األول:  1

 الرويةومن استكثر من مجع العلوم وقراءة الكتب من غري إعامل  "يقول ابن املقفع: 

يف ما يقرؤه كان خليقاً أال يصيبه إال ما أصاب الرجل الذي زعمت العلامء أنه اجتاز 

 ). 53: 1974دبا (بي"بعض املفاوز فظهر له موضع آثار كنز... 

يورد ابن املقفع هذا الكالم ويرسد بعد ذلك قصة تبني حال من عثر عىل كنز ولكنه 

فد منه يف يشء. وهو تنيبه للقارئ عىل أن ما بني يديه (كليلة ودمنة)  بجهله أضاعه ومل يُ

كنز عليه أن يعرف كيف يفهمه وينتفع به بالتأين والرتوي، حتى ال تكون حاله كحال 

أال حيسن القارئ استغالل جواهر املعاين املكنونة لكنز. فاالحتامل األول، إذن، صاحب ا

.  يف قصص كليلة ودمنة  رغم وجودها بني يديه، إذا كان مترسعاً يف قراءته غري متأنٍ

 ـ االحتامل الثاين: 2

وكذلك من قرأ  "يورد ابن املقفع قصة يف نصف صفحة يقدم هلا هبذين السطرين: 

، مل ينتفع بام بدا له من خطه باطناً ، ومل يفهم ما فيه، ومل يعلم غرضه ظاهراً وهذا الكِتاب

ونقشه؛ كام لو أن رجالً قُدم له جوز صحيح مل ينتفع به إال أن يكرسه؛ وكان أيضاً 

 ).54: 1974(بيدبا "كالرجل الذي طلب علم الفصيح...

نه مل يتعمق فيه ومل ، ألعدم فهم القارئ للمقروءهذا االحتامل ينطوي عىل احتامل 

يعمل عىل حماكمته وإدراك أبعاده، ومل يعرف منه إال القشور. ويأيت ابن املقفع بمثالني؛ 
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، ولكن لن ينتفع به إال إذا كرسه "جوز صحيح  "األول يعرب عن ذلك الذي حصل عىل 

نح صحيفة  وحصل عىل مكنونه، أما الثاين فيتمثل يف ذلك الذي طلب الفصاحة فمُ

به واستيعابه، فأخطأ تتضمن  فصيح الكالم وتصاريفه، ولكنه حفظ ما فيه دون ترشُّ

بالتايل يف استخدامه عندما لزم األمر. يف هذين املثالني يركز ابن املقفع عىل جانب التعمق 

يف قراءة النص وحماولة الوصول إىل جواهره ومكامنه وبالتايل مراميه؛ ألن القراءة دون 

 ص ولن تكون ذات فائدة. ذلك ستقف عند ختوم الن

 ـ االحتامل الثالث:  3

يف هذه احلالة ينتقل ابن املقفع من حلظة القراءة إىل حلظة ما بعد القراءة، وهي 

اللحظة التي يقوم فيها القارئ باالنتقال من حالة التلقي والفهم إىل حالة الفعل 

 يتمثل ـ يف واقعه والتطبيق، حيث ال يكفي أن يفهم املتلقي ويستوعب ما يقرأ إذا مل

كم واملعاين التي نطق هبا النص. ولتوضيح هذه الفكرة يورد ابن املقفع قصة  العميل ـ احلِ

ثم إن العاقل إذا  "قصرية عن (الرجل الصابر عىل اللص) ويقدم هلا عىل هذا النحو: 

ه مثالً له منه لينتفع به؛ وجيعل يعمل بام علمفهم الكتاب وبلغ هناية علمه فيه، ينبغي له أن 

(بيدبا "ال حييد عنه. فإذا مل يفعل ذلك، كان مثله كالرجل الذي زعموا أن سارقاً... 

العمل بام علم؛ فقراءته الكتاب ). يف هذه احلالة يدعو ابن املقفع القارئ إىل 55: 1974

وهذه املعرفة التي  يف حياته العملية هبذا العلم واستيعاب ما فيه غري كافيني ما مل يعمل

حصل عليها. والقصة التي يوردها ابن املقفع توضح أن صاحب املنزل كان يعلم بوجود 

السارق ولكنه مل يفعل شيئاً لدرء اخلطر عن بيته حتى أتى السارق عىل حمتوياته مجيعاً. 

 فال يكفي العلم باليشء ما مل يتم العمل هبذا العلم. 
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 ـ االحتامل الرابع:  4

فبعد حديث عن العلم  يلة ودمنة التسلية واملتعة واجلامل.أن تكون غاية القارئ من كل

والعامل، ورضورة متثله لعلمه قبل أن يقدمه لآلخرين، وبعد استطراد  (عىل مد سبع 

) ال عالقة له بالكتاب أو املؤلف أو القارئ يرسد فيه جمموعة من 64 -57صفحات 

الكتاب حتديداً ويعود إىل  النصائح واملواعظ) يعود ابن املقفع إىل احلديث عن قارئ

وقد  "املعاين الثالثة األوىل وكأنه نيس أنه ذكرها، أو كأنه يود التأكيد عليها حيث يقول: 

ينبغي للناظر يف كتابنا هذا أال تكون غايته التصفح لتزاويقه، بل يرشف عىل ما يتضمن 

(بيدبا "همن األمثال، حتى ينتهي منه؛ ويقف عند كل مثل وكلمة ويعمل فيها رويت

). فهو يدعو القارئ إىل جتاوز املستو السطحي(املسيل) للقصص والبحث 64: 1974

عام فيها من (أمثال). املالحظ أنه مجع هنا اثنتني من احلاالت السابقة ومها التعمق يف 

 املعاين وإعامل الروية. ثم يأيت ـ كعادته ـ بقصة توضح للقارئ مقصوده. 

 ـ االحتامل اخلامس: 5

يصاب القارئ بالضجر وامللل إذا مل يمعن النظر والتفكري يف مضامني أن 

وكذلك جيب عىل قارئ هذا الكتاب أن  "،ويعرب ابن املقفع عن ذلك بقوله: القصص

يديم النظر فيه من غري ضجر، ويلتمس جواهر معانيه، وال يظن أن نتيجتَه اإلخبارُ عن 

ذلك عن الغرض املقصود. ويكون مثله حيلة هبيمتني أو حماورة سبع لثور : فينرصف ب

)، ثم يرسد حكاية 65: 1974(بيدبا "مثل الصياد الذي كان يف بعض اخللجان... 

 (الصياد والصدفة). 
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يف املعاين  "يلتمس اجلواهر  "و  "يديم النظر  "ابن املقفع يعود لدعوة قارئه إىل أن 

رها أحداث جتري بني واملقاصد كام فعل سابقاً، ولكنه يشري إىل أن القصص ظاه

حيوانات ولكنها ترمي إىل أبعد من ذلك، وكأن مهه أن ينبه قارئه عىل هذه الناحية حتى 

ال يأخذ القصص بظواهرها ألن الغاية منها أعمق وأهم. يتبني من كالم ابن املقفع أن 

هذا املخفي خلف السطور أو ما مل يُقل يف قصص كليلة ودمنة رصاحةً هو ما دفعه إىل 

مجتها (أو تأليفها) وتقديمها للقارئ العريب وليس الظاهر منها الذي يتمثل يف التسلية تر

 واللهو. وهو أمر يعود إليه مراراً من مقدمته.   

يف خامتة املقدمة يذكر ابن املقفع أن الكتاب مقسم إىل أربعة أغراض، ويصنف هذه 

 "راءة الكتاب حيث يقول: األغراض ـ أيضاً ـ تبعاً ملستويات القراء وغاياهتم من ق

أحدها ما قصد فيه إىل وضعه عىل ألسنة البهائم غري الناطقة ليسارع إىل قراءته أهل اهلزل 

من الشبان، فتستامل به قلوهبم (...). والثاين إظهار خياالت احليوان بصنوف األصباغ 

الصور.  واأللوان ليكون أنساً لقلوب امللوك، ويكون حرصهم عليه أشد للنزهة يف تلك

والثالث أن يكون عىل هذه الصفة، فيتخذه امللوك والسوقة، فيكثر بذلك انتساخه، وال 

يبطل فيخلق عىل مرور األيام، ولينتفع بذلك املصور والناسخ أبداً. والغرض الرابع، 

 ). 67: 1974(بيدبا "وهو األقىص، وذلك خمصوص بالفيلسوف خاصة 

ربعة ـ حيدد مستويات القراء الذين يوجه ابن املقفع من خالل أغراض الكتاب األ

إليهم هذا الكتاب، أو املتوقع تلقيهم له وهم: الشبان الذين حيبون قصص احليوانات، 

وامللوك الذين يأنسون بتلك القصص والصور املرافقة هلا، والفالسفة وأهل احلكمة 

عنون بام يف هذه القصص من معان عميقة ومن حكمة. بذلك يكون ا بن املقفع قد الذي يُ

بدأ مقدمته بالتوجه إىل قراء الكتاب وأهناها أيضاً بذكر مستويات أولئك القراء املتوقع 
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إقباهلم عىل الكتاب الذي تم تأليفه أساساً من أجل املستويات القرائية املذكورة كافة. 

ل ابن املقفع البعد التجاري النفعي  ولكن الالفت لالنتباه يف املقبوس السابق جعْ

كتاب أحد أغراض تأليفه عىل تلك الصورة؛ فالناسخ واملصور سينتفعان به إذا زاد لل

اإلقبال عىل رشائه، ولن يتحقق ذلك إال إذا كان موجهاً إىل رشائح واسعة من املتلقني 

 وبمستوياهتم املختلفة واملتفاوتة.

 النتيجة

ذه املقدمة ـ وعياً بناءً عىل كل ما سبق يمكن القول إن ابن املقفع أظهر ـ من خالل ه

عميقاً بمسألة التلقي يف زمن كان الرتكيز يف مقدمات الكتب ينصب عىل الكتاب أو عىل 

املؤلف أو عليهام معاً، ومل يكن التوقف عند القارئ يتم إال بإشارات عابرة. وربام يعود 

ة ما ذلك إىل طبيعة (كليلة ودمنة) التي تتطلب قراءة خاصة تنبني عىل فك الرموز وقراء

بني السطور وما خلفها، وعدم الوقوف عند ظواهر الكالم واألحداث والشخصيات، 

وهلذا وجدنا ابن املقفع يشري يف وقفاته املتعددة إىل رضورة التعمق يف القراءة إلدراك 

 القراءة إىل مستو املقاصد الكامنة واخلفية، ألنه يريد أن ينتقل بقارئه من مستو

: 2009(كاندو " قي ترتك إمكان االبتكار أو التفسري مفتوحاً فعملية التل "التلقي 

)، بعكس عملية القراءة التي تقف عىل ظواهر النص دون أن تغوص يف أعامقه 162

ة والتعمق  "لتعيد إنتاجه من جديد. وهلذا ظل ابن املقفع يركز عىل مسألتي  يف  "الرويّ

ردها يف كل مرة إال دعوة للقارئ القراءة لفهم املقاصد. وما القصص القصرية التي يو

 إلعامل فكره وخميلته بغية الوصول إىل أعامق النص وعدم التوقف عند ظواهره. 
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امتازت مقدمة ابن املقفع باملنهجية الواضحة واملتامسكة حيث انطلق فيها من العام 

طرق إىل اخلاص مركزاً فيها عىل القارئ بالتحديد (وأحياناً املؤلف)، عدا موضع واحد ت

فيه إىل مواعظ ونصائح ال عالقة هلا بموضوع الكتاب أو بقارئه أو بمؤلفه، واستغرق 

ذلك سبع صفحات من تلك املقدمة، ثم عاد ليذكر القارئ بام قاله سابقاً حول رضورة 

التعمق يف القراءة وعدم النظر فقط إىل كون القصة عىل ألسنة احليوانات. ولوال هذا 

مة من املقدمات الرصينة واملتامسكة يف الكتب القديمة. ولكنه يف االستطراد لكانت املقد

كل األحوال يسجل البن املقفع هذا االهتامم بالقارئ وبمستويات القراءة والفهم 

 والتأويل.  
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