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Abstract
The Role of Animals in kalīlaẗ wa dimnaẗ
(The Study of Semiotic and Seminal Values)
Qadeera Saleem
This piece of research brings animals characters used in the book titled
kalīlaẗ wa dimnaẗ by ibn al-muqfaʿ under a microscopic view, to see how
and what they are saying. The book is undoubtedly one of the stroke of
genius of Arab literature. The animals in this book are talking selves who
speak in all areas of life, politics, morals, and friendship. It is a collection of
allegorical stories by animals that fall within the art of fabrication; it is a
fine literature on its own.
He takes the approach of wisdom, setting examples for lessons and
education, which the writer adopts for amusement, ridicule or humiliation in
a manner that is carried out by animals for fear of the unjust ruler, where
animals exploit resourcefulness to achieve their ends, the wise men also
formulate tricks in order to carry out their educational role, and their
greatest influence on souls is to put proverbs on the tongues of animals.
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Summary of the Article
This research focuses upon the use of fables methodology and the
underlying message carried through this technique. In this effort, another
important aspect relating to semiotic and seminal values of the stories
narrated by birds and other animals have been highlighted which hitherto
remained overlooked. Distinctive style of the author out shines while
making comparisons to state governance and politics vis-à-vis degrading
morals and falling societal norms.
The research starts with a brief introduction, followed by elaboration of the
concept of semiotics language and terminology used in the book. The
research encompasses an analytical study of specific excerpts from the
book, referring to different animals presented as representative community
individuals. The article concludes with the summarized findings along with
quoting sources and references.
After reading the supernatural stories in the book of kalīlaẗ wa dimnaẗ, I
reached the following conclusions:
1- The semantic study in the role of animals in the story is nothing but
an opening for other doors of semiotic understandings of our ancient
literary heritage.
2- As for the title of the book, kalīlaẗ wa dimnaẗ, it is the gateway to
cross-literary texts and open the mind to many questions.
3- It is a targeted criticism of kings, notables of the state and politics
with symbols and metaphors.
4- The writer has presented animal characters imaginings of rulers and
princes using various artistic and linguistic means.
5- As for the art of philosophy and wisdom through the literary style, it
may perform an expressive function and an essential sign for the
researcher to explore the depths of literary texts.
Superstitious literature is not only for entertainment and for fun, but is a
fine literature in itself that embraces valuable education and lessons in the
folds of symbols and metaphors if we try to reach them.

:املقدمة
ّ  إال،إن دراسات نظام العالمات يف الرتاث العريب دراسة قديمة قدم الدرس اللساين
ّ
أن
تتجسد يف إطار التجربة
ّ األفكار والتأمالت السيميائية التي وصلت ظلت يف إطار التجربة الذاتية مل
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العلمية املوضوعية .أما الدراسات السيميائية احلديثة ،فقد تشعبت يف جماالت عديدة وحضارات
خمتلفة ،بحيث مل تبق حكر ًا عىل أمة دون أمة وثقافة دون أخرىّ .
إن معرفة السيميائية تساهم يف
توسيع دائرة االه تاممات العلمية ،ويف فتح آفاق جديدة يف البحث ،فهو علم جيعل الباحث ينظر إىل
الظاهرة األدبية أو االجتامعية بعمق فال يقنع بام هو سطحي ،وكذلك ينسق العلوم األخرى،
ويدرس األشياء يف توظيفها للعالمات.
أما كليلة ودمنة فهو جمموعة من احلكايات الرمزية عىل لسان احليوانات التي تندرج ضمن
فن التخريف ،وهو أدب رفيع قائم بذاته ،وينهج هنج احلكمة ضاربا األمثال للعربة والتعليم،
يعتمدها األديب للتسلية أوالسخرية أو التحقري بأسلوب جيري عىل لسان احليوانات خشية احلاكم
الظامل ،حيث تستغل احليوانات احليلة لقضاء مآرهبا ،كذلك احلكامء يصوغون احليل من أجل القيام
بدورهم التعليمي ،وأعظم حيلهم تأثري ًا يف النفوس وضع األمثال عىل ألسنة احليوانات ،فاحليوانات
يف هذا الكتاب هي ذوات ناطقة تتحدث يف كل جماالت احلياة :السياسة واألخالق والصداقة  ،كام
ّأهنا ذوات مفكرة تستعمل خمتلف مظاهر احليل واحلجاج للدفاع عن وجهة نظرها .يتحدث هذا
البحث عن اجلوانب الرمزية والسيميائية ما تتضمن احلكايات من دور احليوانات بإذن اهلل سبحانه
وتعاىل.
املبحث األول :معنى السيميائية وملحة موجزة عن املؤلف والتعريف بالكتاب
أوال :معنى السيميائية لغة واصطالحا
 :1يف اللغة
السيامء يف معاجم اللغة :هي العالمة

()1

أو الرمز الدال عىل معنى مقصود لربط تواصل

املسومة هي التي عليه سمة ،كام ورد يف القرآن الكريم :ﭽﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ما ،واخليل
ّ

-1

حممد بن جالل الدين بن مكرم بن منظور ،لسان العرب ( بريوت :دار صادر للطباعة والنرش1٩٩١،م) ص.٤٨٤
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ﭫﭼ(.)2
 :2معنى السيميائية اصطالحا
يعرف سعيد بنكراد
السيمولوجيا دراسة مجيع السلوكيات واألنظمة التواصليةّ ،
بأهنا :دراسة حياة العالمات داخل احلياة االجتامعية ( .)3جتمع عدة كتابات ومعاجم
السيميائية ّ
لغوية وسيميائية عىل ّ
أن السيامئية عبارة عن العلم الذي يعني بدراسة العالمات( ،)٤كام ذكر
الرسغيني بأنه" :علم يدرس العالمة ومنظوماهتا يف رأي اللغات الطبيعية واالصطناعية كام يدرس
اخلصائص التي متتاز هبا عالقة العالمة بمدلوالهتا ،والعالمة هي االصطالح املركزي يف
السيميائية"(.)5
وحددها عادل فاخوري بأهنا" :دراسة الوسائل املستخدمة للتأثري والتواصل مع
الغري"(.)6
ف قد توسعت مباحث السيميائية وشملت خمتلف جوانب احلياة السياسية واالقتصادية
واالجتامعية والثقافية بل وحتى النفسية ،ودخلت بشكل كبري ومبارش إىل املعطيات النقدية ملا بعد
البنيوية.
ثانيا :ملحة موجزة عن حياة ابن املقفع
ولد ابن املقفع يف قرية من بالد فارس يف مطلع القرن الثاين من اهلجرة .فهو كان جمتهدا

-2

سورة الفتح ،اآلية.2٩ :

-3

سعيد بنغراد ،السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاهتا ( السوريا :دار احلوار2١12،م ) ص.23

-٤

عادل فاخوري ،تيارات يف السيامء ( بريوت :دار الطليقة للطباعة والنرش ) 1٩٩١ ،ص.11٨

-5

حممد الرسغيني ،حمارضات يف السيميولوجيا ( دار الثقافة للنرش والتوزيع٩1٨٩ ،م) ص.55

-6

عادل فاخوري ،علم الداللة عند العرب :دراسة مقارنة مع السيمياء احلديثة (دار الطليعة للطباعة والنرش1٩٨5،م)
ص.٩١
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منذ الصغر ،حيب العلم وتع ّلم اللغات( ،)٩فدرس العربية وبرع فيها ،وتعلم الفارسية واليونانية
واهلندية ،وكان فيها مجيعا فصيحا بليغا .وقىض معظم أ ّيام عمره بني الكتب واملكتبات ،ومل يشغل
نفسه بغري العلم وجمالسة العلامء ،وامتاز بأنّه كان أديبا وشاعرا وكاتبا ولكنه مل يكن بالشاعر فقط
ليستجدي بشعره اخللفاء واألمراء كام كان يفعل شعراء عرصه ،وال كان من رجال اللغة وعلوم
الكالم ليقوم بالتدريس يف جمالس األدب ،وال كان صاحب الصنعة ليعيش من خريها ،وإنّام كان
شاب ًا حيسن الكتابة ،وحيسن الرتمجة وكتابة الرسائل والتعليق عىل الرقاع والعمل يف الدواوين،
فتمكن من الوصول إىل الدواوين للعمل حسب ما يتناسب مع مؤهالته.
ِ
عُرف عبد اهلل بن املقفع بذكائه وكرمه وأخالقه احلميدة ،وكان له سعة وعمق يف العلم
واملع رفة ماجعله من أحد كبار مثقفي عرصه ،حيث تتكون ثقافته من مزيج من ثالثة جوانب:
العربية والفارسية واليونانية ،فنال من كل هذه الثقافات نصي ًبا وافرا من الفصاحة والبالغة
واألدب ،وال بد أن تكون ثقافته العربية أوفر بالتأكيد من ثقافته الفارسية ،ليصل إىل ما وصل إليه
من قوة األسلوب وجزالة اجلمل ،ووجيز الكلم يستوعب املعنى العريض الواسع ،مما ال نعرف أن
عنده مثله يف لغته الفارسية.
حت مؤل ًفا من مؤلفاته ،وكان مل ًام بلسان العرب
وال خيفى هذا األثر الط ِّيب إذا تص ّف َ
ً
فصاحة وبيان ًا ،وكاتب ًا من أصحاب أسلوب جيد( ،)٨وذلك لنشأته يف والء آل األهتم ،ووصف
بمنزلة اخلليل بن أمحد بني العرب يف الذكاء والعلم ،واشتهر بالكرم واإليثار ،واحلفاظ عىل الصدق.
وكان ابن املقفع كاتب ًا مفكر ًا وصاحب دعوة اجتامعية لإلصالح ،كام كليلة ودمنة يف الواقع
االهتام من أسباب
دعوة إصالحية عىل ألسنة احليوانات .وقد اهتمه حساده بفساد دينه ،وربام كان ّ
االهتام بل اختلف فيه املؤرخون.
مقتله ،وال نجد يف يشء من كتاباته ما يؤكد صدق هذا ّ

-٩

عبد اهلل ابن املقفع ،كليلة ودمنة (بريوت :دار القلم) ص.5

-٨

عبداللطيف محزة ،ابن املقفع ( دار الفكر العريب ) ص.2٩-2٨
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ثالثا :التعريف بالكتاب
حيتوي الكتاب عىل جمموعة من القصص األخالقية وضعت عىل ألسنة البهائم والطيور،
وحوت من األخالق واحلكم ،وتدور حول ما جيب أن جيري عليه احلكام يف حكمهم وسياسة
دوهلم .وسمي الكتاب باسم أخوين من بنات آوى ،ومها كليلة ودمنة .قد أطلق الكاتب عىل
شخصيات القصة أسامء حيوانات ،وحيكي الكتاب حاكام ظامل ًا لشعبه ،يذهب إليه فيلسوف يدعى
بيدباء ليعطي له بعض النصائح ليصبح حاكام عادال ،ولكن احلاكم حيكم عليه بالسجن وبعد فرتة
يستدعي احلاكم الفيلسوف ليستمع منه النصائح ،ويعده بتنفيذ كالمه ،ويفك أرسه ،وحيوله إىل
وزيره مما دفع الفيلسوف إىل تدوين هذه النصائح لتصبح مرجع الكالم.
وقد اختلف املؤرخون يف أصل الكتاب قال بعض ّ
بأن:
ابن املقفع ترمجه عن اللغة الفهلوية-اللغة الفارسية القديمة-إىل اللغة العربية(.)٩

وذهب

بعضهم إىل أ ّنه اقتبس بعضه وترجم البعض اآلخر .ولكن األبحاث الدقيقة التي قام هبا بعض
بأن للكتاب أصوالً يف اللغة اهلندية واللغة السنسكريتية ،ويقال ّ
املسترشقني قد أكدت ّ
إن ناقل
الكتاب من اهلندية راهب رسيانى نقله إىل رسيانية ،وقد اعتمد عىل ترمجته دون اهلندية.
أن املؤرخني قالوا ّ
عىل الرغم من ّ
بأن الكتاب قد كتب باللغة السنسكريتية ولكن النسخة
الوحيدة التي وجدت هي النسخة التي كتبها ابن املقفع باللغة العربية ،وهناك رواية أخرى تفيد
ّ
بأن ابن املقفع هو من كتبها ولكنّه خاف من احلبس واإلعدام  ،ولذلك ا ّدعى بأنّه ترمجها فقط من
القصة األصلية .هو كتاب فيه كنوز من احلكمة الرشقية( ،)1١كام اجتمع فيه دفينة من الفضائل والعرب
واحلكم واألمثال ،وهو امتزاج بني أدب الرشق وحكمه وفلسفة اإلغريق ونظمهم بأسلوب أديب
رائع ،بألسنة البهائم والطيور الذي يدفع املتلقي إىل استنباط بام حيتوي عليه النص والعنوان من

-٩

خليل مردم بك ،ابن املقفع (دمشق :مكتبة مرشفة1٩3١،م) ص.63-62

- 1١

فكتور ،ابن املقفع أديب العقل (بريوت :دار الكتاب اللبناين1٩٨1،م) ط ،1ص.1٤-12
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إبداع فني وما يرتبط باملؤلف وبيئته والتناص مع النصوص األخرى ،الذي قد يسمى الدراسة
السيميائية.
املبحث الثاين  :الدراسة السيميائية للكتاب ولدور الشخصيات احليوانية
أوال :الدراسة السيميائية للكتاب
أحدث عنوان الكتاب وما فيه من العنارص الفنية مجلة التساؤالت عرب مستوياته املدروسة
وتنوع األساليب البالغية واملعجمية والنحوية مما
من الشخصيات واألحداث والوصف واحلوار ّ
شحذ فينا روح املغامرة ودوافع التحفيز ملعرفة ما ترمز إليه دالالت البنية العميقة ،كام جعل
شخصية الفيلسوف أن يبحث املتلقي وينفصل ويتلذذ يف كشف ما يرمي إليه النص يف بنيانه
الداخلية ،وحيفر عن شفرات النصوص ،ووسائل العالمات ،وسيامء الشخصيات وصور انبعاثها يف
النص ،والبناء الفني الذي يثري الطموح والرغبات لكل من القارئ والسامع (.)11
املتعجل املفتقر للمعرفة
شخصيات الكتاب حيوانات برية ،فاألسد يلعب دور امللك
ّ
واحلكمة واملتحكّم لسلطة اجلسد حسب منطق القوة دون قوة املنطق ،والثور خادم امللك تابع
معدوم الشخصية مستغل واسمه شرتبة ،وابن آوى وهورمز املكر واخلديعة ،عقله يعمل
بالرشالباخلري ،كليلة ودمنة رمز لدورهذا احليوان الرشير.
وشخصيات أخرى عديدة ،وليست هذه الشخصيات احليوانية إال وسيلة فنية و ّظفها ابن
املق فع لنقد الواقع الفكري واألخالقي والسيايس ،وسعى إىل إصالحه بطريقة مبارشة متوسال
بالشخصيات احليوانية كرموز احلدث ،كام تدور أحداث قصة يف الغابة عىل ألسنة هذه احليوانات،
حيث ترمز هذه احليوانات إىل شخصيات برشية يف األصل ،وهي قصة العالقة بني احلاكم
واملحكوم.

- 11

حممد فتوح أمحد ،الرمز والرمزية يف الشعر املعارص (القاهرة :دار املعارف1٩٨٩ ،م) ط ،2ص.222
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ثانيا :الدراسة السيميائية لدور الشخصيات احليوانية
تعد الشخصية جز ًءا أساسي ًا يف بناء القصة ،فهي منبع احلدث والشعور ،فثمة عالقة
وطيدة بينها واحلدث ،فالشخصية هي صاحبة الفعل والدافعة إىل احلدث ،وهي مصدر املشاعر التي
متثل لباب القصة األسايس( .)12فتمتلك الشخصيات بأسامئها وصفاهتا وخلجاهتا طاقات إحيائية،
ودالالت معينةّ ،
فإن أفضل تعبري عن العاطفة والشعور إنّام يكون باللغة املشرتكة بني أفراد اجلامعة،
فالشخصية تعطي القصة أو الرواية بعدها احلكائى ،وتقود األحداث وتن ّظم األفعال( .)13فمن أهم
الشخصيات:
 -1األسد
من أهم شخصيات القصة هو األسد؛ رمز من الرموز التي تتحقق اجلدلية والرصاع
للضعف السيايس واألخالقي الذي يريد الكاتب عن تعبريهّ ،
ألن الرمز يعد يف األدب وسيلة
تعبريية مجالية من جهة ،وقوة نصية تصنع املعنى من جهة ثانية ،وفهم النص ليس من سهل بل
يتوسل القارئ مقاربة النص وفق سيمياء الداللة ،وتعد سيمياء الداللة بحث ًا عن قراءات دفينة يف
أغوار النص( .)1٤فسيمياء لدور هذه الشخصية يف النص:
"زعموا ّ
أن أسد ًا كان يف أرض كثرية املياه والعشب ،وكان يف تلك األرض من الوحوش
يف سعة املياه واملرعى شىء كثري ،إال أنّه مل يكن ينفعها ذلك خلوفها من األسد ،فاجتمعت وأتت إىل
األسد ،فقالت له :إنك لتصيب منا الدّ ا ّبة بعد اجلهد والتعب ،وقد رأينا لك رأيا فيه صالح لك
وأمن لنا ،فإن أنت أمنتَنا و مل ُ ِ
ُت ْفنا فلك علينا يف كل يوم دا ّبة نرسل هبا إليك يف وقت غدائك ،فريض
ّ
الق ُ
إن أرنب ًا أصابتها ُ
ني له به ،ثم ّ
رعة ،وصارت غداء
األسد بذلك وصالح الوحوش عليه وو َف ْ َ
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فؤاد قنديل ،فن كتابة القصة (القاهرة :اهليئة العامة لقصور الثقافة2١١2 ،م).
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ُن من األسد ،فقالت
حيك َّ
يرضكن رجوت أن أر َ
األسد ،فقالت للوحوش :إن أنتم رفقت َُّن يب فيام ال ّ
الوحوش :وما ا ّلذي تُك ّلفينا من األمور؟ قالت :تأمرن ا ّلذي ينطلق يب إىل األسد أن يمهلني َر ْي َثام
ً
متباطئة حتى جاوزت الوقت ا ّلذي
أبطي عليه بعض اإلبطاء ،فقلن هلا :ذلك لك .فانطلقت األرنب
كان ّ
يتغذى فيه األسد ،ثم تقدمت إليه وحدها رويد ًا ،وقد جاع فغضب وقام من مكانه نحوها،
فقال هلا :من أين أقبلت؟ قالت :أنا رسول الوحوش إليك( )15بع ْثنَني ومعي أرنب لك فتبعني أسد
يف بعض تلك الطريق فأخذها مني ،وقال :أنا أوىل هبذه األرض وما فيها من الوحوش ،فقلت له :
ً
ّ
مرسعة
أرسلت به الوحوش معي إليه فال تغصبنّه ،فس ّبك وشتمك فأقبلت
إن هذا غدا امللك
ْ
ب فيه ماء
رنب إىل ُج ٍّ
ألخربك فقال األسد  :انطلقي معي فأريني موضع هذا األسد فانطلقت األ ُ
غامر ٍ
لعت فيه وقالت :هذا املكان ،فا ّطلع األسد فرأى ظله وظل األرنب يف املاء فلم
صاف ،فا ّط ْ
وأعلمتهن صنيعها
اجلب ،فانقلبت األرنب إىل الوحوش
يشك يف قوهلا ووثب إليه ليقاتله فغرق يف
ّ
ِّ
باألسد".
يف هذا النص املذكور شخصية األسد من أهم الشخصيات احليوانية ،وأهم الرموز
السيميائية التي يعنى هبا البحث ،ولذا ،كان األسد يعد رمزا من رموز القوة والسطوة منذ العصور
القديمة ( ،)16وهو يعد من احليوانات املفرتسة املعروفة بقوهتا البدنية وأسناهنا القوية ،إذ يعد األسد
حيوان ًا قوي ًا عىل وجه األرض( ،)1٩ويمثل األسد أمهية كبرية يف الفكر العراقي القديم نظرا ملا يمثل
من القوة والسطوة ،ويمثل أيضا العدو الفتاك لإلنسان( .)1٨نظر اإلسالم إىل األسد أنه رمز
للشجاعة والقوة ويسمى العرب الرجل الشجاع باألسد.
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عبد اهلل ابن املقفع ،كليلة ودمنة ( بريوت :دار القلم ) ص.٩5
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أمني املعلوف ،معجم احليوان ( بريوت :دار الرائد العريب) ص.151

- 1٩

نارص عبد الواحد الشاوي ،تاريخ الفن اإلغريقي ( بغداد :وزارة التعليم العايل والبحث العلمي2١1١ ،م) ص.٩1

- 1٨

عيل وائلة ،من الطيور واحليوانات الربية يف العراق (بريوت :موسوعة البيئة العراقية ،مركز دراسات األمة
العراقية2١1١،م) ص.٨6
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أما ابن املقفع فهو يتّخذه رمزا مللك ضعيف عق ً
ال ورأي ًا وفكر ًة ،عىل الرغم من القوة
البدنية والسطوة وامللك العظيم واهليبة والرعب عىل كل من حيكم عليه من الرعية واألعوان
واألنصار ،فجملة" :إال أنّه مل يكن ينفعها ذلك خلوفها من األسد" ،تدل عىل اهليبة واخلوف،
وسيميائية ظلم امللوك عىل الرع ّية ،كام شخصية األسد تظهر كسيميائية امللك غبي العقل ،ضعيف
الرأي ،عليل الفكر ،حيث وقع يف خديعة األرنب بدون التفكري والرتدد ،فيدل عىل ذلك ذهابه مع
عدوه ،ودل عىل ذلك الكالم املذكور
األرنب لرؤية األسد وغرقه وهالكه يف
اجلب ظنًّا بأنّه يقاتل ّ
ِّ
ب فيه
يف النص بأن األسد قال" :انطلقي معي فأريني موضع هذا األسد ،فانطلقت
األرنب إىل ُج ٍّ
ُ
ماء غامر ٍ
لعت فيه وقالت :هذا املكان ،فا ّطلع األسد فرأى ظله وظل األرنب يف املاء ،فلم
صاف ،فا ّط ْ
اجلب"( )1٩كام أسلوب األمر(:انطلقي) ،و(فأريني ) يرمز
يشك يف قوهلا ووثب إليه ليقاتله فغرق يف ِّ
إىل ضعف وعدم متكن حكام غري املؤهلني من الوصول إىل الدقائق من األمور ،حيث بمعاجلة فعل
األمر تتسع دائرة املعاين يف النصوص ،وتتعاظم دالئلها ثرا ًء ،وتتعدد إحياءاهتا مما يدل عىل مجالياهتا
وتنوع اجتاهاهتا.
أما دور األرنب فهو دور أحد من املصلحني واملحسنني من أعيان وأنصار احلكومةّ ،
ألن
األرنب يعد رمز ًا للحظ السعيد عند معظم شعوب العامل ،ربام يعود سبب هذا الرمز لرسعة األرانب
التي حتميها من األخطار( ،)2١ويعود رمز ًا األرنب الذي يرافق االحتفاالت إىل عدد من التقاليد
القديمة جد ًا ،فهو أيضا رمز للقمر الذي أصبح رمز للقيامة أو احلياة بعد املوت .ففي النص األرنب
رمز للسعادة لعامة الناس حيث سبب ُت ّلص احليوانات من براثن األسد ،ورمز للقيامة لكل من
اجلبابرة من امللوك واحلكام ،حيث أغرق األسد يف غيابة اجلب بعد التفكري واحليلة .والنص" :ثم ّ
إن
أرنب ًا أصابتها القرعة ،وصارت غداء األسد؛ فقالت للوحوش :إن أنتم رفقتن يب فيام ال يرضكن؛
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رجوت أن أرحيكن من األسد".
يدل عىل حكمته وفطانته وغاية إدراكه األمور قبل تعاظمها ،فكلمة " أرحيكن" بمعانيها:
اطمئنان ،اسرتاحة ،اهلدوء ،السكون ،تدل عىل حكمته وفطانته التي فطن هبا الرصاع النفيس لكل
من يرافقها من الوحوش واحليوانات حتى نجح يف الوصول إىل غاياته ،واستخدامه فعال متعديا
يفيد للتشاور يف األمور السياسية ولصالح الرعية.
أما مجلة" :إن أنتم رفقتن يب فيام ال يرضكن" فهو خري دليل عىل ذكاء مصلح ناجح
وخملص ،أل ّن أداة الرشط (إن) تستخدم مع األمور التي يشك يف وقوعها أو يندر وقوعها(،)21
ولكن عىل الرغم من هذا الشك اعتمد زمالؤه عليه كل االعتامد .وتوظيف تقنية املكان لألسد":
أرض كثرية املياه والعشب" أكثر تأثري ًا وارتباط ًا باألسد ا ّلذي يضفي عىل املتلقي سيميائية إغفال
امللوك وإ مهاهلم عن رعيتهم باإلضافة إىل سيميائية متكن امللوك وأعيان الدولة عىل الكنوز واخلزائن،
بينام خوف احليوانات من الوصول إىل تلك األرض دليل عىل ظلم احلكام وعدواهنم عىل رعيةّ ،
ألن
املكان باعتباره عنرص ًا مه ًام من عنارص القصة يؤدي دور ًا ف ّعاال للنص القصيص أو الروائي(،)22
حيث تقع ف يها أحداث القصة أو الرواية ،فعالقة التأثري والتأثر بني املكان واإلنسان تتوثق العالئق
بينهام.
هكذا داللة اجلمل يف النصوص تؤدي دورا أساسي ًا جلامليتها وإدراك ما فيها من الرموز
والدفائن ،أما اجلمل االسمية يف النص فهي ترصد حالتني متصارعتني حالة وفرة املال وكثرته،
والبعد عن رغدة العيش لعدم متكن الوصول إىل ما ُتتزن األرض من املاء والكأل خوف ًا من األسد،
أما اجلمل الفعلية فقد طغت بشكل كبري حركة دافعية لبعث األمل واالنبعاث من جديد للمقاومة
مع احلكام الغاشمني.
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حاشية الدسوقي(ضمن رشوح التلخيص) (بريوت :دار الرسور) ص.35
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سيزا قاسم ،بناء الرواية ( القاهرة :مكتبة األرسة2١١٤ ،م) ص.1١3
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 -2الثور
قال كليلة" :إن قدرت عىل هالك الثور بيشء ليس فيه مرضة لألسد فشأنكّ ،
فإن الثور قد
أرض يب وبغرينا من اجلند وإن أنت مل تقدر عىل ذلك إال هبالك األسد فال تقدم عليه فإنّه غدر مني
ّ
ومنك .ثم ّ
إن دمنة ترك الدخول عىل األسد أ ّياما كثرية ،ثم أتاه عىل خلوة منه ،فقال له األسد :ما
حبسك عني؟ منذ زمن مل أرك أال خلري كان انقطاعك؟ قال دمنة :خري ًا فليكن ّأّيا امللك ،قال
األسد :وهل حدث أمر؟ قال دمنة :حدث ما مل يكن امللك يريده وال أحد من جنده .قال :وما
ذلك؟ قال كالم فظيع ،قال أخربين به ،قال دمنة :إنه كالم يكرهه سامعه ،وال يشجع عليه قائله،
وإنك أّيا امللك لذو فضيلة ،ورأيك يدلك عىل أن يوجعني أن أقول ما تكره ،وأثق بك أن تعرف
نصحي وإيثاري إ ّياك عىل نفيس ،وإنّه ليعرض يل أنّك غري مصدّ قي فيام أخربك به ،ولكني إذا
وتفكرت َّ
أن نفوسنا معارش الوحوش متعلقة بك مل أجد بد ًا من أداء احلق ا ّلذي يلزمني،
تذكرت
ُ
ُ
وإن أنت مل تسألني ،وخفت أال تقبل مني ،فإنّه يقال :من كتم السلطان نصيحته واإلخوان رأيه فقد
خان نفسه ،قال األسد :فام ذاك؟ قال دمنة :حدثني األمني الصدوق عندي أن شرتبه خال برؤوس
جندك ،وقال قد خربت األسد ،وبلوت رأيه ومكيدته وقوته ،فاستبان يل أن ذلك يؤول منه إىل
ضعف وعجز ،وسيكون يل وله شأن من الشئون( .)23فلام بلغني ذلك علمت ّ
أن شرتبه خوان غدار
وأنّك أكرمته الكرامة كلها ،وجعلته نظري نفسك ،وهو يظن أنه مثلك وأنك متى زلت عن مكانك
صار له ملكك ويدع جهد ًا إال بلغه فيك ،و قد كان يقال :إذا عرف امللك من الرجل أنه قد ساواه يف
املنزلة واحلال فليرصعه ،فإن مل يفعل به ذلك كان هو املرصوع .وشرتبة أعلم باألمور وأبلغ فيها
والعاقل هو الذي حيتال لألمر قبل متامه ووقوعه"(.)2٤
يف هذا النص شخصية الثور و شخصية الدمنة( أحد من ابن آوى) شخصيتان مهمتان،
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أما الثور فهو كان يرمز إىل القوة واحلكمة والشجاعة والسمو يف احلضارة الرافدية( ،)25و يف
مرصكان يرمز إىل القداسة والفطانة ،فهنا رمزللشخصية املخلصة للملك والرعية ،الذي اكتسح
مكان االعتامد والوفاء عند امللك بخدمته وحكمته وبصريته ،فدليل عىل ذلك ":وأنّك أكرمته
الكرامة كلها ،وجعلته نظري نفسك ،وهو يظن أنه مثلك ،وأنك متى زلت عن مكانك صار له
ملكك"ّ ،
ألن" :عىل قدر أهل العزم تأيت العزائم  ،وتأيت عىل قدر أهل الكرام املكارم"( )26فجناس
االشتقاق "أكرمته الكرامة" يؤ ّيد املوقف.
أما ابن آوى فهو حيوان رسيع التنقل والرتحال وأدى دورحيوان رشير ،ومفسد وحريص
مش ٍ
هلامز ّ
اء بالنامئم من أعيان احلكومة ،الذي
عىل التقرب إىل األسد دون الصلح واخلري ،فهو رمز ّ
يريد اكتساب املعايل دون اجلد والكد ،بل باحليل واملكر والتملق واملجاملة يفسد بني امللوك وبني
األنصار واألعوان ،فدليل عىل ذلك قوله" :قال دمنة إنه كالم يكرهه سامعه ،وال يشجع عليه قائله.
وإنك أّيا امللك لذو فضيلة ،ورأيك يدلك عىل أن يوجعني أن أقول ما تكره ،وأثق بك أن تعرف
نصحي وإيثاري إياك عىل نفيس".
ّ
واالحتاد ،والوحدة
فهنا تكرار ضمري املتكلم مقرتنا بضمري املخاطب يدل عىل القوة
واملصري املشرتك بني دمنة واألسد ،بينام ضمري املخاطب يدل عىل التحديد والتخصيص ،وااللتزام
والوجوب ،وحتميل املسؤو لية من جانب األسد للتخطيط والتنظيم ما يناسب إلخراج الثور من
حلقة امللك ومن أعوانه وأنصاره ،حتى نجح دمنة يف مكره وحيله باستخدام هذا األسلوب املؤثر
اجلذاب.
هذه سيميائية لشخص مكار وخديع من أعوان امللوك واحلكامء وأنصارهم ،ا ّلذي يشتت
ويفرق اجلمع والعالقة ما بني احلكومة والرعية بالتملق واملجاملة ،إذ متتلك احلروف
الشمل
ّ
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فادية جربيل" ،رمزية الثور" ،جملة جهينة ،العدد ( 6٤دمشق2١1١ :م).
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جتسد أحاسيس وأفكار وسلوكيات مس ّبقة وحمايثة لذاكرهتا قبل توظيفها يف
واأللفاظ هوية داللية ّ

النص ،فالكلمة بشكلها ومقاطعها الصوتية تساهم يف صنع املعنى وُت ّلقه صور ًا تنبش
أخرى ،وتشدّ نا إىل ما مل تالمسه الكلامت(.)2٩
واستخدام تقنية املكان للقاء ما بني األسد و الدمنة " ثم أتاه عىل خلوة منه " أكثر ما يالئم
ٍ
مرصاد ،وتقنية الزمن فرتة غياب الدمنة عن
لسرباألغوار وُتطيط احليل وللتسلل لواذ ًا عن كل
يسمى الزمن امليقايت؛ الزمن الذي يتناول كل ما هو مرتبط
زيارة األسد أل ّيام كثرية فهو زمن
ّ
بالكون جانب ًا ظاهري ًا وباجلانب الداخيل يعالج الشخصية من خالل الذكريات واملشاعر
واألحاسيس ،فهو يشمل كل ما هو كوين ويتضمن الفصول والشهور واأل ّيام ،واملؤرشات الزمنية،
ً
وسيميائية":،فالزمن يف حقيقة شعور
التنوع الفني و املعريف رمز ًا
فهذة التقنية تؤدي رسدية القصة ّ
نفيس معنوي يرتك فينا أثر النشوة عندما يتسارع نبضه"(ّ ،)2٨
إن هذه فرتة الغياب أتاحت دمنة
التخطيط للحيل واملكر ضد الثور ،بينام زاد األسد تشويق ًا وحرص ًا خالل الفرتة.
أسلوب الرشط بتكرار أداة الرشط(إن) يرمز إىل الرصاع النفيس وكيفية قلب دمنة وما فيه
من االنفعاالت من املكائد والرذائل الدافعة إىل السقوط والتخ ّلف( ،)2٩أما أسلوب االستفهام فهو
يرمز إىل احلالة االضطرابية املؤدية إىل التشتت واالفرتاق ،وأسلوب احلكمة الرامز إىل الفطانة
يقوي النص وقع ًا وتأثري ًا يف األسد ،حيث تأثر األسد من قوله" :و قد كان
والذكاء لشخصية دمنة ّ
يقال :إذا عرف امللك من الرجل أنه قد ساواه يف املنزلة واحلال فليرصعه ،فإن مل يفعل به ذلك كان
هو املرصوع .وشرتبة أعلم باألمور وأبلغ فيها ،والعاقل هو الذي حيتال لألمر قبل متامه
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ووقوعه"(.)3١

 -3الغراب
الغراب رمز للفراق واملوت ،والغراب مث ً
ال سلبيا يف الثقافة العربية لشدة سواده ،قد
سامه العرب القدماء غراب البني وفراق املحبني( ،)31والغراب من أحذر الطيور وأحزمها،
كام يقال :فالن أحذر من الغراب ،فأثبت الدراسات العلمية أن الغراب هو أذكى الطيور
وأمكرها عىل اإلطالق ،ويعلل ذلك أن الغراب يملك أكرب حجم لنصفي دماغ بالنسبة إىل
حجم اجلسم يف كل الطيور املعروفة.
ففي هذه القصة قد أ ّدى الغراب دور الذكاء واحلزم والبصرية ،سيام ًء ورمزا لوزير
ملك أو مشري له ،يعتمد عليه امللك عىل حسن تدبره وذكائه وبصريته ،ويستشريه عند املكاره
وعندما تكالب عليه ما جياوره من األعداء ،فيدل عليه التشاور والتحاور ما بني امللك
والغربان حول مهامجة البوم واملدافعة عنها ما كان يتوقع بعد ماوطئت عليها أرايض اجلريان
ظل ًام وعدوان ًا ،فنكتفي بنقل قليل من نصوص القصة من باب (البوم والغربان) من الكتاب:
" قال امللك للرابع :فام رأيك يف هذا الصلح؟ قال ال أراه رأي ًا بل أن نفارق أوطاننا،
ونصرب عىل الغربة وشدة املعيشة خري من أن نضيع أحسابنا ،ونخضع للعدو ا ّلذي نحن أرشف منه،
مع أن البوم لو عرضنا ذلك عليهن ملا رضني منّا إال َّ
بالشطط ،ويقال يف األمثال :قارب عدوك بعض
املقاربة ،لتنال حاجتك ،وال تقاربه كل املقاربة فيتجرئ عليك ويضعف جندك َّ
وتذل نفسك ،ومثل
ذلك مثل اخلشبة املنصوبة يف الشمس ،إذا أملتها قلي ً
ال زاد ظلها ،وإذا جاوزت هبا احلد يف إمالتها
نقص ُّ
الظل ،وليس عدونا راضي ًا منّا بالدون يف املقاربة ،فالرأي لنا ولك املحاربة .قال امللك
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للخامس :ما تقول أنت؟ وماذا ترى :القتال أم الصلح أم اجلالء عن الوطن؟ قال :أما القتال فال
سبيل للمرء إىل قتال من ال يقوى عليه وقد يقال :إنه من اليعرف نفسه وعدوه وقاتل من ال يقوى
عليه ،محل نفسه عىل حتفها مع أن العاقل ال يستصغر عدواّ ،
رت به ،ومن
فإن من استصغر عدوه اغ ّ
اغرت بعدوه مل يسلم منه .وأنا للبوم شديد اهليبة وإن أرضبن عن قتالنا وقد كنت أهاهبا قبل ذلك ،فإن
ّ
احلازم ال يأمن عدوه عىل كل حال فإن كان بعيد ًا مل يأمن سطوته ،وإن كان مكثب ًا مل يأمن من وثبته،
وإن كان وحيد ًا مل يأمن من مكره"(.)32
تبدأ القصة بخلفية اجلبال وشجرة الدوح ،خلفية اجلبال ترمز إىل الرشف والكرم ملن
يمتلك هذا الفضاء املكاين ،وشجرة الدوح سيميائية اليرس والرخاء ملن جياور هذا احليز املكاين.
فشخصية الغراب الوايل سيميائية رجل عاقل حازم يدير أمور احلكومة والسياسة بالتشاور مع من
يرافقه من املسئولني .قد نجح الكاتب يف تقديم هذه السيميائية بكل الوضوح مستخدما أسلوب
األمر والنهي متنوعا يف املعاين خالل التخيري بني الصلح والقتال ،والتحديد والتخويف من عواقب
القتال ،والنصح واإلرشاد لكل من ألقى إليه السمع.
باإلضافة إىل ذلك تنوعت األساليب البالغية يف النص ضمن قالب استعاري وجمازي،
فمن الكناية نجد :أن نضيع أحسابنا :كناية عن اخلضوع للذلة مقابل الرشف والكرم وكام نجد
أسلوب االستفهام ّ
الذي زاد املعنى إحيا ًء وسيام ًء مثل :فام رأيك يف هذا الصلح؟ وما تقول أنت؟
وماذا ترى القتال أم الصلح أم اجلالء؟ وغري ذلك .وقد زادت أدوات الرشط التي شكلت داال
اغرت بعدوه مل يسلم
رت به ومن ّ
حموري ًا تعلقت هبا مجلة احلوار ومدلوالته مثل" :من استصغر عدوه اغ ّ
منه ...وإن أرضبن عن قتالنا ...فإن كان بعيد ًا مل يأمن سطوته ،وإن كان مكثب ًا مل يأمن من وثبته ،وإن
كان وحيد ًا مل يأمن من مكره"(.)33
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هكذا تراوحت اجلمل الفعلية واالسمية حيث ترصد اجلمل االسمية حالة السكون من
خالل تصوير احلالة املأسوية وحالة اليأس بعد اإلغارة من البوم ،كام اجلمل الفعلية خم ّلقة حركة
دافعية لبعث األمل واالنبعاث من جديد للمقاومة مع البوم .فاجلناس املشكل للتضاد ناجم عن
تعرب عن نفس مضطربة
تناقص اآلراء بني امللك والوزراء من :زاد ،نقص ،بعيد ًا ،مكثب ًا ،بعض ،كلّ :
غري موافقة عىل من سواه.
 -4األرنب
شخصيات األرانب حمببة لألطفال ،وهي رمز للوداعة واهلدوء ،كام يرضب هبا املثل يف
رسعة اجلري واجلبن( .)3٤قد استخدمها ابن املقفع كشخصية لينة ومالطفة التي ُتتار للتشاورحلل
العقد عندما تتعاظم األمور ،والشخصية املعتمدة عليها لدى احلكام وأعيان السياسة حلل العقد
والصلح ما بني الفريقني أو الدولتني بعدما توالت احلروب أو طال التشاجر ،كام يف النص:
"ثم ّ
إن األرنب انطلقت يف ليلة قمراء حتى انتهت إىل الفيلة ،وكرهت أن تدنو منهن خمافة
كن غري متعمدات ،فأرشفت عىل اجلبل ونادت ملك الفيلة ،وقالت
أن يطأهنا بأرجلهن فيقتلنها وإن ّ
لهّ :
والرسول غري ملوم فيام يبلغ وإن أغلظ يف القول .قال ملك الفيلة :فام
إن القمر أرسلني إليك ّ
فاغرت بذلك يف شأن األقوياء قياس ًا
قوته عىل الضعفاء ّ
الرسالة؟ قالت :يقول لك إنّه من عرف فضل ّ
فغرك ذلك
هلم عىل الضعفاء كانت قوته وباالً عليه ،وأنت قد عرفت فضل قوتك عىل الدواب ّ
تسمى باسمي فرشبت منها وكدّ رهتا .فأرسلني إليك فأنذرك أال تعود إىل
فعمدت إىل العني التي ّ
يغيش عىل برصك و ُيتلف نفسك ،وإن كنت يف ٍّ
شك من رسالتي فه ُل ّم إىل
مثل ذلك ،وأنّك إن فعلت ِّ
العني من ساعتك فإنّه موافيك هبا ،فعجب ملك الفيلة من قول األرنب فانطلق إىل العني مع فريوز
الرسول ،فلام نظر إليها رأى ضو َء القمر فيها فقالت له فريوز الرسول :خذ بخرطومك من املاء
فخ ّيل إىل الفيل ّ
فتحرك ُ
أن القمر
فاغسل به وجهك واسجد للقمر ،فأدخل الفيل خرطومه يف املاء
ّ
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ارتعد ،فقال :ما شأن القمر ارتعد أتراه غضب من إدخايل اخلرطوم يف املاء؟ قالت فريوز األرنب:
نعم ،فسجد الفيل للقمر مرة أخرى وتاب إليه مما صنع ورشط أال يعود إىل مثل ذلك هو وال أحد
من فيلته" (.)35
كن غري
فهذا النص ":وكرهت أن تدنو منهن خمافة أن يطأهنا بأرجلهن فيقتلنها وإن ّ
متعمدات" يدل عىل جبنه ،ولكن استخدام األفعال"كرهت" "يطأهنا" " فيقتلنها" دليل عىل عدم
حتول هذا اجلبن إىل احلكمة واحليلة للوصول إىل الفيلة ،فدليل عىل
دوام اجلبن واستمراريته ،بل ّ
ذلك ":ثم أرشفت عىل اجلبل ونادت ملك الفيلة وقالت لهّ :
إن القمر أرسلني إليك والرسول غري
ملوم فيام يبلغ ،وإن أغلظ يف القول" ،حماولته إلقناع الفيلة للذهاب معه إىل العني تدل عىل حكمته
وهدوئه .و تقنية الزمان(ليلة قمراء) تقنية حمورية ترتتب يف القصة عنارص التشويق واإليقاع(.)36
فاملتلقي يبحث عن األرسار واخلفايا التي يف بواطن ذلك الفضاء الزماين متخ ّلال ظلمة
الليل و ضوء القمر ،ويكاد يصادف العقبات والعوائق ،فإذا يضفي عليه قدر ًا وافي ًا من صورة
احلذر واحلكمة ما ّاُتذها األرنب للتجنّب عن الفيلة .فاختيار األرنب ليلة قمراء للرتحال والسفر
إىل جانب الفيلة رمز إىل امتزاج طبعيته باللونني؛ اجلبن واهلدوء ،فاختارها جتنبا عن االطالع عىل
األعداء وخمافة الدرك والبطش ،ثانيا ليلة قمراء تتوفرعىل املسافرين قدرا بالغا من اهلدوء واألمن
بضوئها اللطيف جانبا ،وبعدها عن شدة احلر إىل جانب آخر .هنا الرمز والسيمياء للحذر
ّ
األعداء،ألن مقاومة
واالحتياط عند املخاوف واملهالك ،والعزم واهلمة عند الشدائد ومقاومة
الضعفاء مع األقويا ال حتتاج إىل القوة الظاهرية بل حتتاج إىل احلكمة والبصرية ،كام نرى يف النص:
قوته عىل الضعفاء
"قال ملك الفيلة :فام الرسالة؟ قالت :يقول لك إنّه من عرف فضل ّ
فاغرت بذلك يف شأن األقوياء قياس ًا هلم عىل الضعفاء كانت قوته وباالً عليه ،وأنت قد عرفت فضل
ّ
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تسمى باسمي فرشبت منها وكدّ رهتا،
فغرك ذلك فعمدت إىل العني التي ّ
قوتك عىل الدواب ّ
فأرسلني إليك فأنذرك أال تعود إىل مثل ذلك"(.)3٩
أما تقنية املكان املفرتض(اجلبل) و (العني) فتتوفر بام حيويه من الواقع من دالالت إحيائية
رمزية وتصويرية ،وتربط بام فيه من اجلامليات الطبيعية النامجة من تناقض شدة اجلبل وثباته جانب ًا،
ورقة املاء ولطفه إىل جانب آخر ،ترمز إىل احلالتني املتناقضتني بني الرعاية وبني أعيان الدولة
وامللوك.
 -5الثعلب
تتمحور رمزية الثعلب يف الثقافة الصينية حول احلياة اآلخرة ،وكان ُيعتقد ّ
بأن رؤية
الثعلب عبارة عن إشارة من أرواح املوتى( .)3٨وكان هذا احليوان يرمز عند الكلتيني إىل الذكاء،
حيث كانوا يعتقدون ّ
بأن الثعلب دليل أو مرشد ،وكان مزود ًا بقرنني حلكمته .فقد أدرك الكلتيون
ّ
أن الثعلب يعرف الغابات متام ًا ،فاعتمدوا عليه كمرشد هلم يف عامل الروح هو باب من يرى الرأى
لغريه وال يراه لنفسه.
أما ابن املقفع فقد استخدمه كواحد من أعيان الدولة والسياسة أو عضو من أعضاء
املؤسسات واهليئات الذي يرصد كل املرصد ليختطف لنفسه كل ما يقع يف يده دون املصالح
تغره
والعون ملن يمدّ يد العون أمامه ،ويكافح كل املكافحة والنضال و احليل واملكر للوصول إىل ما ّ
نفسه ،يتمكن من التقرب إىل أعيان الدولة واحلكومة بكل الثقة واالعتامد بالتاملك واملجاملة
مستخدما آلية الذكاء والفطنة .حيث نرى يف النص:
" وذات يوم من أيام الشتاء خرج الثعلب يتمشى ىف الغابة  ،وكانت احليوانات الكبرية قد
فخرا وكربياء،
عرفت بمكانته من األسد فلم تعد تتعرض له بل إهنا كانت تتحاشاه ،وقد زاده ذلك ً
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وفجأة التقى بأحد زمالئه القدامى من الثعالب الضعيفة املتهالكة فألقى عليه السالم لكنه مل يرد،
فعاتبه قائالً :كيف تقابلني هبذا اجلفاء؟ قال له ألنّك عديم الوفاء لبني جنسك من الثعالب ،انفردت
وحدك بالغنيمة وتركتنا نموت من الربد واجلوع واحتقار حيوانات الغابة لنا ،عندئذ تذكر ماضيه
واطمأن الثعلب املسكني قائ ً
ال له :من غد سوف أجعل األسد يصدر فرمانًا بإحلاقكم بالعرين وأن
تنعموا بخرياته ،وأال يتعرض لكم أحد بسوء ومن يفعل ذلك مهام كانت قوته سوف يكون جزاؤه
التنكيل والقتل .وهنا سأل الثعلب الضعيف :هل أنت واثق من قولك؟ أجابه بتمكن أجل ّأّيا
الغبي فقد متكنت متا ًما من عقل األسد وسيطرت عىل أفكاره وأصبحت أوجه مشاعره إىل حد ،أنّه مل
يعد يقدم عىل افرتاس حيوان آخر إال بعد مشاوريت".
يف هذا النص املذكور مظهر الثعلب يدل عىل مكانته عند امللك ،حيث الالفظ وامللفوظ
كالمها يؤ ّيدان مكانته عند األسد ،وحسن ذكائه وغباوة األسد ،وعدم رغبته يف أمور املصالح ملن
كان حتت رعايته ،بل ملحات الزمان واملكان التي اختارها ابن املقفع تدل عىل قدرته الفنية ومتكنه
لتقديم الصورة املالئمة للجو:
"وذات يوم من أيام الشتاء خرج الثعلب يتمشى ىف الغابة  ،وكانت احليوانات الكبرية قد
فخرا
عرفت بمكانته من األسد فلم تعد تتعرض له ،بل إهنا كانت تتحاشاه ،وقد زاده ذلك ً
وكربياء".
يف هذا النص الشتاء رمز للشدة والقسوة التي تعاين الرعايا حتت ظلم احلاكم وعدم عنايته
برعيته ،فكلمة " ّ
وتفضلهم
يتمشى" من باب تف ّعل تدل عىل كرب احلكامء وتفاخرهم عىل من سواهم،
ّ
عىل من يرعاهم ،و"يتحاشاه" من باب تفاعل تدل عىل غضب الرعية عىل من توالهم من احلكام
واألمراء لعدم متكنهم من الوصول إليهم حلل القضايا واملشاكل ،حتى أغضبهم تواجد الثعلب فيام
بينهم ،فثاروا غاضبني ومل يتعرضوا لعدم متالكهم عىل شدة الغضبان .هنا سيامء ورمز لغاية التفاوت
والبعد ما بني احلكام والرعية ،الذي يؤدي إىل تفكك احلكومات وتشت اجلمع ما بني اجلانبني.
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والنص الثاين:
فتوجه الثعلب
"قال هلا الثعلب :أخربيني من ع ّلمك هذا؟ قالت :ع ّلمني مالك احلزين،
ّ
إىل مالك احلزين عىل شاطئ النهر ،فوجده واقف ًا .فقال له الثعلب :يا مالك احلزين :إذا أتتك الريح
عن يمينك فأين جتعل رأسك؟ قال :عن شاميل .قال :فإذا أتتك عن شاملك فأين جتعل رأسك؟ قال:
أجعله عن يميني أو خلفي ،قال :فإذا أتتك الريح من كل مكان وكل ناحية فأين جتعله؟ قال :أجعله
جناحي ،قال :وكيف تستطيع أن جتعله حتت جناحك؟ ما أراه يته ّيأ لك ،قال :بىل :قال :فأرين
حتت
ّ
فضلكن اهلل علينا ّ
كن تدرين يف ساعة واحدة مثلام
كيف تصنع؟ فلعمري يا معرش الطري لقد ّ
إن ّ
لكُن
ندري يف سنة ،وتبلغن ما ال نبلغ ،وتدخلن رؤسكن حتت أجنحتكن من الربد والريح ،فهنيئ ًا ّ
فأرين كيف تصنع ،فأدخل الطائر رأسه حتت جناحه فوثب عليه الثعلب مكانه فأخذه فهمزه مهزة
دقت عنقه" (.)3٩
يف هذا النص أسلوب االستفهام حيمل رؤيا تأملية ورغبات جامعة متعلقة بالثعلب وما
يقاوم مقاومة نفسية للتغلب عىل مالك احلزين ،حيث أسلوب االستفهام يعطي الكالم حيوية
ويزيد من اإلقناع والتأثري ،كام ّ
أن فيه إثارة للسامع وجذب ًا النتباهه وإرشاكا له يف التفكري ليصل
بنفسه إىل اجلواب دون أن يمىل عليه.هنا دور الثعلب كشخص خديع مكار يتغ ّلب عىل من سواه من
الزمالء ومن يقاومه من املعاندين باملكر واحليل والتم ّلق بكل الثقة دون الشك والرتدد ،فتغ ّلب عىل
موظف ًا أداة الرشط ( إذا)  ،فأداة الرشط (إذا)
مالك احلزين بالسهولة .فصور الكاتب شخصيته ّ
تستخدم مع األمور التي يتحقق وقوعها بدون الشك والرتدد( ،)٤١بينام أداة الرشط(إن) تستخدم مع
األمور التي يشك يف وقوعها أو يندر وقوعها.

- 3٩

عبد اهلل ابن املقفع ،كليلة ودمنة ،ص.235

- ٤١

اإلمام عبد القاهر اجلرجاين ،دالئل اإلعجاز (القاهرة :مكتبة القاهرة1٩61،م) ص.211
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نتائج البحث:
بعد قراءة القصص اخلرافية يف كتاب كليلة ودمنة وصلت إىل النتائج التالية:
ّ -1
إن القراءة السيميائية الداللية يف دور احليوانات يف القصة ما هو إال فتح ًا ألبواب أخرى
من القراءات السيميائية لرتاثنا األديب القديم.
 -2أما عنوان الكتاب كلية ودمنة فهو بوابة الولوج لعبور النصوص األدبية وفتح الذهن
عىل كثري من التساؤالت.
 -3فهو نقد هادف عىل امللوك وأعيان الدولة والسياسة بالرموز والكنايات.
 -٤قد قدم الكاتب بالشخصيات احليوانية صور احلكام واألمراء مستخدما الوسائل الفنية
واللغوية املتنوعة .
 -5أ ّما فنية الفسلفة واحلكمة خالل األسلوب األديب فقد تؤ ّدي وظيفة تعبريية وعالمة
أساسية للباحث إىل سرب أغوار النصوص األدبية .
ّ -6
إن األدب اخلرايف ليس للتسيلة واملتعة فقط ،بل هو أدب رفيع يف ذاته حيتضن العرب
والدروس القيمة يف ط ّيات الرموز واملجازات لو نحاول للوصول إليها.
 -٩فن التخريف حيتاج إىل املزيد من العناية والتوجه للتعبري عن األرسار واخلفايا
باألساليب غريمبارشة .
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