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 چکیده

در مجلّادات پنجگاناة   ق.(  788ـ 118) الحضةرةوصّااف موصوع مقالة حاصر، تحلیل نوع نگااه  
 «نظریة دریافات » است.« افتشناسی دری زیبایی»، از منظر نظریة کلیله و دمنهبه کتاب  تاریخ وصّاف
و نقش برجساتة خوانناده در معناگاذاری ماتن     « ا خوانش متن» رابطة بر ،«مؤل، ا متن» به جای رابطة

پردازان این رویکارد، بار آن باود کاه      هانس رابرت یاوس، یکی از بنیانگذاران و نظریهدارد.  تأکید
« تاریخ معنای متن»کند. کش،  تغییر میمعنای متن با توجه به دورة تاریخی و بسته به خوانندگانش 

های نظری وی بود. اینکه در هر دوره و در آثار نویسندگان بزرگ، به مدابة خوانندة  یکی از دغدغه
اسات و کادام    وجاود داشاته    )به عنوان یکی از شاهکارهای ادبیات فارسی(، چه تلقای  کلیله و دمنه

هاای مختلا، و    منتقد امروز محلای بارای تحلیال    تواند برای بخش از این متن مورد توجه بوده، می
باه عناوان یکای از     الحضةرة ساختن نوع تلقی وصّاف  روشن زوایای دید گوناگون از این متن باشد.

و مواجهاه باا آن، یکای از    کلیلاه و دمناه   هاای تااریخی و ادبای عصار مغاول از       ترین شخصیت مه،
ناا باه نظریاات هاانس رابارت یااوس اسات.        ب کلیله و دمناه ی «تاریخ معنا»های صروری تدوین  گام

)به عنوان مورّخی که در شارایط نابساامان    الحضرةدهد که خوانش وصّاف پژوهش حاصر نشان می
ها و عبارات،  زیست،( از حکایات این متن، با توجه به نوع انتخاب و گزینش داستان عصر مغول می

 .خوانشی کامالً سیاسی و انتقادی است

محاون، نمریاد  نیافا ،     ، نقاد توانناده  تانیخ غصّا،، یل  غ  من کل واژگان کلیدی:

 .هرمنوتیک فلسفی

                                                           
 E-mail: mohammadamir_jalali@yahoo.com  
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 مقدمه

. 6ی آن، سااه رویکاارد کلاای وجااود دارد: «معنااا»و فراینااد درک « مااتن»در مواجهااه بااا 
اسات(.   )که سعی در فه، معنایی دارند که در ذهن مؤل، بوده« مؤل،»رویکردهای ناظر بر 

. 8)که محل اهمیت آن، درک خوانندگان از متن است(. « نندهخوا». رویکردهای ناظر بر 8
)کاه ساعی دارناد باا توجاه باه قاراین زباانی، نحاوی، تااریخی،           « متن»رویکردهای ناظر بر 

اسات، باه توصای،     های فکری و نزدیک شدن به فضایی کاه ماتن در آن پدیاد آماده     سنّت
مؤلا،  »ون که غالباً ناظر باه  معانی ممکن متن برردازند(. برخالف رویکردهای گذشته به مت

و بررسای تااریخی فها،    « خوانندة متن»بود، از رویکردهای تازة نقد ادبی، پرداختن به « متن
هاای مختلا،    تاوان باه تلقای    خوانندگان یک متن، در گذر روزگار است. از این منظر، مای 

تن و شاناختی و تحلیلای از جریاان ادراک ما     تاریخی در ادوار مختل، و ناوعی نقاد جامعاه   
بررسی رویکردها و ادراکات مختل، از متنی واحاد، و باه تباع آن، باه بحاث از تماایالت،       

ها و فضاهای غالب فکری در هر دوره پرداخت. امروزه بناا   ها، گفتمان ها، ایدئولوژی انگیزه
، برخی از رویکردها در مطالعة تاریخ «معنای متن»و « تاریخ ادبیات»به نگاهی تازه به مفهوم 

اسات، باه تااریخ فها،      به جای جستجو در شرایط و تاریخی که متن در آن پدید آمده متن،
پردازند  چراکه برخالف تصاور گذشاته کاه معناای ماتن، اماری        خوانندگان از آن متن می

قائال  « خوانناده »شد، اماروز بناا باه اهمیتای کاه بارای        تلقی می« مؤل،»الضّمیر  ثابت و مافی
ی «معناا »دانند. بنابراین،  عارصی و وابسته به خوانندگان آن می شوند، معنای متن را امری می

تواند بسته باه خواننادگان آن تغییار کناد  یعنای       متن امری نسبی است که در گذر زمان می
، ساخن از  «مؤل، و معنای ثابات ماتن  »جای  امروزه در برخی از نظریات ناظر به فه، متن، به

اهمیات  »نقدی است که در آن « مدار خواننده»قد است. ن« خوانندگان و معانی مختل، متن»
هایی که به مساائل ماتن    های ذهنی او در مقابل متن، و پاسخ العمل بر خواننده است و عکس

 (. در این رویکرد، منتقدان معتقدند که:386: 6863)شمیسا، « دهد می

ا کند و به دالئل متعدد، مادالً مسائلة زباان یا     معنی متن را خواننده مشخص می»
مادار   علیاه هماه باشاد، ناداری،... نقاد خوانناده       ذات اثر هنری، یک معنی که متّفقٌ

کند.  گوید که معنای متن، بالقوه است و خواننده با قرائت خود آن را بالفعل می می
هاایی   مادار اخاتالف   های ادبی، بین منتقدان خوانناده  های مختل، نظریه اما در نحله

های  هست  مدالً در اینکه: چه عواملی باعث پاسخ ه، در شیوة کار و توجیه مسائل
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شاود؟ ماتن چگوناه     العمال خوانناده را باعاث مای     شود، یا اساساً عکس مختل، می
 )همان(.« کند؟ العمل خواننده را محدود یا کنترل می عکس

« شناسای دریافات   زیباایی »مادار، نظریاة    های مه، در رویکردهای خواننده یکی از نظریه
(Aesthetic of Reception  است که بر اهمیت درک و دریافت خواننده از متن تأکیاد دارد )

( و ولفگاناگ آیازر   Hans Robert Jaussپرداز، یعنی هانس روبرت یاوس ) و با نام دو نظریه
(Wolfgang Iserشناخته می )      تااریخ  در  الحضةرة شود. در مقالاة حاصار، ناوع نگااه وصّااف

 ایة این نظریه بررسی خواهد شد.بر پ کلیله و دمنهبه کتاب  وصّاف

 پیشینة پژوهش

شده دربارة نظریات جدیاد نقاد ادبای و برخای مقااالت       های متعدد ترجمه غیر از کتاب
هار ماتن   »مقالاة  و نیاز   از بهمن ناامور مطلاق،  « یائوس و آیزر: نظریة دریافت» همچون مقالة

ول نظرزاده که گذشته از رس« ناتمام است )سیری در پدیدارشناسی نظریة دریافت مخاطب(
درباارة  پاردازد،   مای « نظریاة دریافات  »هاای مها،ِ    از تاریخچة این نظریه، به توصای، مؤلفاه  

خوانش متون ادبی فارسی از منظر نظریة دریافت تااکنون مقااالت انادکی باه رشاتة تحریار       
از دادور و « نازد ماردم دهاة شصات خورشایدی      شااهنامه جایگااه  »مقالة مدل  است  درآمده
از نغماه  « های ادبای  شناسی دریافت در تدوین کتابنامه کاربرد نظریة زیبایی»، و مقالة یاحقی

تااریخ  در طول تاریخ و نیز تحلیل  کلیله و دمنههای متعدد از  دادور. اما در ارتباط با خوانش
است. مقالة حاصر نیز نخستین  از این منظر، تاکنون هیچ پژوهش مستقلی انجام نشده وصّاف
بار پایاة    کلیلاه و دمناه  از منظر نوع نگاه به  تاریخ وصّافاست که در آن به بررسی  ای مقاله

تنها چاپی سنگی در دست است  تاریخ وصّافپردازد. با توجه به اینکه از  نظریة دریافت می
و جز مجلّد چهارم آن هیچ یک از دیگر مجلّادات پنجگاناة آن هناوز باه تصاحیح انتقاادی       

جه به دشواری زبان این متن، تااکنون چناین پژوهشای در ایان زمیناه      است و نیز با تو نرسیده
 است. انجام نشده
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 های پژوهش پرسش

به عنوان  کلیله و دمنهزیست، از  به عنوان مورخی که در عصر مغوالن می الحضرة. وصاف6
است و  ها و تفاسیر متعددی دارد، چه درک و دریافتی داشته متنی تمدیلی که قابلیت خوانش

 است؟ مواجهة وی با این متن مه، ادبی چگونه بوده نوع

 است و چرا؟ محل توجه وصّاف بوده کلیله و دمنههای  . کدام بخش8

 های پژوهش فرضیه

کار رفته در آن، محتمال   به سبب ماهیت تمدیلی و نمادهای به کلیله و دمنه . از آنجاکه6
و ب( بستر تاریخی )زمان و مکان( ها و تفاسیر متعدد است و بسته به ال،( خواننده  برداشت

عنوان یک مور ، به   به الحضرة تواند صورت پذیرد، وصاف های متعددی می از آن برداشت
ا انتقاادی از   سبب فضای خاص فرهنگی و اجتماعی عصر مغول، درک و خوانشای سیاسای  

 است. داشته این متن

هایی از ماتن   ها و بخش تانبوده، داس الحضرة محل توجه وصّاف کلیله و دمنه. آنچه از 8
ها قابل تطبیق با شرایط اجتماعی و سیاسی عصر وصّاف است و توانشی  است که فحوای آن
 ا انتقادی دارد. برای خوانش سیاسی

 «دریافت»شناسی  . نظریة زیبایی1

باه   «مؤلا، »محور بودند و بر نقاش   بیشتر مؤل، نوزده،، در قرن نقد ادبی رویکردهای
هر ماتن تنهاا    در این نگاه،کردند.  اثر تأکید می معنای ینندةآفردر نتیجه،  و عنوان خالق متن

از قرن بیسات، تاا اماروز،    د. آن متن ایجاد شده بو مؤل،ِ از سوییک معنا داشت که آن ه، 
متااأثر از جریااان هرمنوتیااک فلساافی و آرای اندیشاامندانی همچااون هایاادگر و شاااگرد او   

شاود. در ایان رویکارد،     در تعیین معنای متن تأکید مای « هخوانند»گادامر، بر اهمیت و نقش 
زماان و مکاانی وابساته     خواننده و نیاز  همواره به و دریافت معنای آن، خوانش یک اثرنوع 

تارین موصاوعات    از مها، »درک مخاطاب از ماتن،   . شاود  یما خواناده  است که اثار در آن  
رن بیسات، ماورد توجاه    شود  موصوعاتی که در قرون متمادی تاا قا   هرمنوتیک محسوب می
ویاژه نیماة دوم آن شااهد تحاولی      است. با این حاال، قارن بیسات،، باه     برخی از محققان بوده



717 محمدامیر جاللی /ازمنظرنظریةدریافتوصّافخیتاردرمجلّداتپنجگانةودمنهلهیکلبازتابلیتحل

 

ای از  (. نموناه 69: 6837)نامور مطلاق،  « های دریافت است بزرگ در بررسی و مطالعة نظریه
 ت:: نام شهری در آلمان، زادگاه یاوس و آیزر( اسKonstanzاین جریان، مکتب کُنستانس )

شناسای   تارین جریاان در خصاوص دریافات و زیباایی      این مکتب[ خود مها، »]
گاردد. مکتاب کنساتانس کاه از ساوی هاانس روبارت یااوس و          دریافت تلقی می

هاا توساعه پیادا کارده، تاأثیر       ولفگانگ آیزر بنیان نهاده شد و به وسیلة پیاروان آن 
اسات. ایان    گذاشاته ویاژه نیماة دوم ایان قارن      بسیاری بر هرمنوتیک قرن بیست،، باه 

مکتب توجه خاصی به دریافت و رابطة آن با هرمنوتیک دارد. از هماین روی، ناام   
)مکاریاک،  « اسات  شناسی دریافت آمیخته شاده  مکتب کنستانس با موصوع زیبایی

6833 :838.) 

هانس رابرت یاوس، پژوهشگر ادبی و منتقد آلمانی، عقیده داشت که هر ماتن، ناکامال   
دهد. وی بر آن بود کاه   در جریان خواندن آن، خواننده به آن شخصیت میو ناتمام است و 

تااریخ  »معنای متن، بسته به دورة تاریخی و نیز بساته باه خواننادگانش متغیار اسات. کشا،       
های نظری وی بود. به عقیدة یاوس، متن در هر دورة تاریخی باا   یکی از دغدغه« معنای متن

 دهد: ها پاسخ می پرسد و به سؤاالت آن ها می کند، از آن خوانندگان خود گفتگو می

 Horizon) "افق انتظااراتِ "های هر طی، از مخاطبان را نمایانگر  یاوس پاسخ»

of expectationsهاای انتظاارات    دانسات و مجموعاة افاق    ( مخاطبان از آن متن می
 "تااریخ تأثیرگاذاری  "ی متن یا "تاریخ معنا"مخاطبان در طول تاریخ حیات متن را 

بناادی ایاان تاااریخ  نامیااد. وی وظیفااة پژوهشااگر ادباای را توصاای، و مقولااه آن ماای
دانست و معتقد بود تاریخ هر متن، فقط شامل زماان، مکاان و چگاونگی پدیاد      می

آمدن و اطالعاتی دربارة مؤل، آن نیسات. از نگااه یااوس، تااریخ هار ماتن ادبای        
های حیاات آن   ل سالها شامل چگونگی دریافت و پذیرش آن در طو عالوه بر این
 (.686ا683: 6869)دادور، « متن نیز بود

تاوان از دیادگاه    او معتقد بود با نگاهی تااریخی باه هار یاک از شااهکارهای ادبای مای       
(. نظریاة یااوس،   686ای، تاریخ حیات متن و سرگذشات آن را نوشات )ر.ک  هماان:     تازه

ظریه، اثار ادبای تنهاا ماتن نیسات،      است. در این ن« خواننده و متن»به « مؤل، و متن»عبور از 
و یکای  شناسی دریافات   زیبایی یةهستة اصلی نظرای از متن و خوانندة آن است.  بلکه آمیزه
یااوس از   را اصطالحاست. این « افق انتظارات»های کلیدی نظریة یاوس، اصطالح  از بخش

ارشناساانی  را پایش از وی در آثاار پدید  « افاق »اصاطالح  . است گرفته وامفلسفه مصطلحات 



 7937 پاییز، 77، شمارة 22سال  پژوهیادبی؛متن 718

را از گاادامر و  « افاق »اصطالح وی ظاهراً توان یافت.  همچون هوسرل، هایدگر و گادامر می
افاق در  »کناد:   . گاادامر افاق را چناین تعریا، مای     اسات  اخذ کردهرا از کارل پوپر « انتظار»

های وی ریشه دارد و مساائل   تجهت فکری خاص انسان است که در تاریخ و سنّ ،حقیقت
 :(Gadamer, 2004: 57) «...کند ق تحلیل میرا با آن اف

ها و نیازهای مخاطاب اسات کاه وی را باه ساوی       ای از خواسته افق انتظار، نظام پیچیده»
کنند که توقع دارند اثر در هنگام خوانش باه   دهند و انتظاراتی را ایجاد می یک اثر سوق می

عناای ماتن ادبای وابساته باه      م (.688: 6837)نامور مطلاق،  « آن انتظارات، پاسخ مناسب دهد
دهد. از دید یاوس، افاق   هایی است که در هر دوره به افق انتظارات غالب آن دوره می پاسخ

ا گساترة مطالعاات و   6انتظارات خوانندگان گوناگون هر متن ادبی برساختة سه عامل است: 
اا  8خواناد.   مای ا میزان آگاهی او از ژانر اثری کاه  8ا تاریخی خواننده.  میزان اطالعات ادبی

(. ایان تجرباة   668: 6869شناختی خواننده در حین خواندن اثر )ر.ک  دادور،  تجربة زیبایی
اسات کاه خواننادة اثار       شناختی متأثر از بافت تاریخی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگای  زیبایی

است. از آنجا کاه افاق فها، و دریافات ماتن در هار دورة تااریخی تغییار          ادبی در آن زیسته
هایی به  ند، پیشنهاد یاوس، بررسی تاریخی روند این تغییر و تحوالت بود. چنین بررسیک می

آگاهی از میزان موفقیت متن ادبی در طول تاریخ حیات آن، چرایای پاذیرفتن یاا نراذیرفتن     
شاود   های مختل،، و نیاز آگااهی از روناد درک تادریجی آن ماتن منجار مای        آن در دوره

یشنهادهای نظریة یاوس، پرداختن پژوهشگران تاریخ ادبیاات  (. یکی از پ666)ر.ک  همان: 
های یک متن ادبی در طول تاریخ حیاات آن و نیاز میازان توجاه و      به بررسی پ ستی و بلندی

 توجهی به آن در ادوار مختل، تاریخی است: بی

هاا و   ها، تفسیرها، اقتبااس  ها، تأویل ای از شرح تاریخ معنای اثر ادبی، مجموعه»
اسات.   های حیات آن پدید آمده های آن است که به مرور و در طی سال نیبازآفری

های مختلا، تااریخی،    هر شاهکار ادبی قابلیت دارد که متناسب با مقتضیات دوره
ناو   ها، اقوام، پژوهشگران، هنرمندان و یا حتی مردم عاادی، نوباه   به واسطة حکومت

تااریخ معناای آن شااهکار    تفسیر شود. بررسی کرونولوژیک مجموعة این تفاسیر، 
 (.663)همان: « ادبی را آشکار خواهد کرد

 جامعاه  و اثار  باین  رابطاة  کاه  دهاد  مای  شارح « ادبی استقالل» اصطالح بر تأکید با یاوس
 باه  شاده،  رهاا  مؤلا، خاود   تسالط  از ماتن  کاه  شود می ایجاد صورتی در تنها( خوانندگان)
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 بار  را اثار  معناای  او زیرا دارد  فعال و ه،م نقشی خوانندهدر نظریة او،  .گردد واگذار جامعه
 را خاود  حیاات  اثار،  و کناد  مای  تولید خود فرهنگی و اجتماعی شخصی، های ارزش اساس
 انتظااار افااق بازسااازی در نظریااه ایاان شناسااانة زیبااایی ارزش گویااد ماای او .اوساات ماادیون

 خواننادگان  انتظاار  افق با آن مقایسة و( ادبی اثر یک خوانندگان اولین) اثر اولیة خوانندگان
 کماک  معناای ماتن باه    یاوس، نظر از است. متفاوت های مکان و ها زمان در اثر همان بعدی
 خوانناده،  انتظاار  افق تلفیق و نیز با ادبی، تاریخ با خواننده و ادبی اثر میان دیالکتیکی ارتباط
 انتظار افق» ینب ،«انتظار افق» مفهوم کردن مطرح با یاوس .شود می روزآمد منتقدان و مؤل،
 یاک  دریافات  مطالعاة  الزماة  .شاود  می قائل تفاوت «ادبی انتظار افق» با «اجتماعی و تاریخی
 .اسات  خواننده از سوی متن آن دریافت انتظار افق و متن انتظار افق بین روابط بررسی متن،
 سات ا جدیاد  دریافت و قبلی «انتظار افق» بین رابطة بررسی شامل متن یک «دریافت» مطالعة
 «شناختی زیبایی شکاف» از یاوس که اینجاست در. کند ایجاد ها افق در تغییری تواند می که
از  شاده  ایجااد  )تأثیر «ادبی انتظار افق» بین یاوس گوید. می سخن بررسی این نتیجة عنوان به

 خواننادگانی « شناختی زیبایی کدهای»القاکنندة  )که «اجتماعی انتظار افق» و ادبی( اثر سوی
 را اثار  یاک  معنای  یااوس  .شاود  مای  قائل تمایز کنند(، می تعیین را دریافت شرایط ست کها

 اثار،  یاک  دریافات  مطالعاة  بارای  داند. می اجتماعی انتظار افق و ادبی انتظار افق تلفیق نتیجة
 لاذت  پاس . پرداخات  خوانناده  انتظاار  افاق  و اثار  انتظاار  افاق  بین روابط مطالعة به باید ابتدا

 انتظاار  افق دو همین تلفیق نتیجة کند، می حس مطلب خواندن از خواننده که  یشناخت زیبایی
 ای رابطاه  است، دریافتی ای رابطه که حال عین در متن و خواننده رابطة اساس، بر این است.
 (.6869هست )ر.ک  خزائی،  نیز فعال

ناگ ایازر   ولفگا در نیماة دوم قارن بیسات،،   « دریافات »پردازان نظریة  یکی دیگر از نظریه
تارین کاار    از نظار ایازر، مها،    را مطرح کرد.« استراتژی خواندن»اندیشمند آلمانی است که 

و « ساازی  فرصایه »، «های موجود در متن ادبی پُر کردن فضاهای خالی و شکاف»خواننده در 
است  بدین معنا که خواننده همواره بر اسااس حادس، دسات باه خلاق      « استراتژی خواندن»

کناد. اگار    سازی مای  ای آیندة متن را پیشگویی و فرصیه زند و به گونه تن میدنیای معنایی م
شاود. ایان فرایناد     هاایی تاازه سااخته مای     هاا فرصایه   ها ثابت شوند، بر اسااس آن  این فرصیه
ای از  به گمان آیزر، خواندن متن بر پایة سلساله  توان استراتژی متن نامید. سازی را می فرصیه
شاود. اساتراتژی خوانادن،     ها ساخته مای  ها ه، بر پایة عادت فرصیهگیرد.  ها شکل می عادت

هاا اساتفاده    یعنی آشنایی باا شاگردها، رمزگاان و قراردادهاایی کاه در اثاری خااص از آن       
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است. دانش خواننده )اطالعاتش دربارة موصوع یاا رخادادها(، آشانایی او باا رمزگاان       شده
او از رمزگان خاصی کاه مؤلا، در آثاارش      نشدة صمنی(، و آگاهی کلی )بیان شده یا بیان

برد، همه سازندة این استراتژی هستند. پُر کردن خ های موجود در متن از ساوی   به کار می
به عقیدة آیزر، جاهای خالی به خواننده اجازه  ، نوعی بازسازی معنای متن است.خوانندة اثر

اما  (.638: 6838ک  نظرزاده، دهند به داستان زندگی دهد و معنای آن را تعیین کند )ر. می
 کلیلاه و دمناه  « تااریخ معناای ماتن   »در این مقاله، از دیدگاه یاوس، برای بازسازی بخشی از 

 از این متن خواهی، داشت. الحضرة سعی در بازشناسی نوع درک و دریافت وصاف

 . اهمیت پژوهش حاضر2

خاوانش برخای از   هاای متعادد از یاک ماتن در طاول تااریخ،        با توجه به امکان خوانش
های مه، فرهنگی برای پژوهشگران یک متن ادبی، مه، و محل کنجکاوی است.  شخصیت

. صارورت تادوین   6نماید:  با توجه به مقدمات پیشین، پژوهش حاصر از چند نظر بایسته می
ترین آثار کالسایک ادبیاات فارسای )کاه      به عنوان یکی از مه، کلیله و دمنهی «تاریخ معنا»

سااختن ناوع تلقای و      اا روشان  8 روشنگر بخشای از ایان تااریخ معناسات(.     حاصر پژوهش
های تاریخی و ادبی عصر مغول  ترین شخصیت به عنوان یکی از مه، الحضرةمواجهة وصّاف

 .کلیله و دمنهاز کتاب 

 (Fable( و فابل )Allegory. تمثیل )3

ماا ماراد گویناده    ا ،بیان حکایت و روایتی است که هرچند معناای ظااهری دارد   ،تمدیل»
قهرمانان حکایت تمدیلی ممکان اسات   » .(887: 6839)شمیسا، « دیگری است تر کلیمعنای 

 .(883)همااان: « )تمدیاال حیااوانی( باشااند  جااانورانافااراد انسااانی )تمدیاال غیرحیااوانی( یااا   
گویناد و آن را   ترین قس، تمدیل، تمدیل حیوانی است که فرنگیاان باه آن فابال مای     معروف»

دانند. در فابل، قهرمانان حکایت جانورانند که هرکدام مُم دَّل تیاپ یاا    واع ادبی مییکی از ان
)هماان:  « و حاکماان اسات   ، شیر مُم دَّلِ )مظهار( شااهان  کلیله و دمنهدر  ای هستند  مدالً طبقه
فابل به روایتی کوتااه، منظاوم یاا منداور گفتاه      »کند:  . کادن فابل را اینگونه تعری، می(839
. محدود سااختن درونمایاة   (CuddonT 1984: 256)« که متضمن نتیجة اخالقی باشدشود  می

زمیناه، ر.ک    شود )در ایان   های دیگر نیز دیده می در فرهنگ« اخالقی»فابل به طرح مسائل 
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گمان نگارنده، این تعری،، تعریفی ناقص و برآمده از تلقای رایا  از    (. به 68: 6837ابرمز، 
آنکه غارض مؤلا، و    کند، حال  ادب تعلیمی و اخالقی منحصر می فابل است که آن را در

ژانار  است و نه صرفاً اخالقای.  « و انتقادی  سیاسی»نیز فه، خواننده از فابل گاه طرح مسائلی 
و تمدیل حیوانی، خود در حقیقت یک استعارة بزرگ است  یعنی کل داستان بیاانگر   «فابل»

شاود )و   تان تمدیلای از چنادین نمااد تشاکیل مای     کلی دیگر است، اما از آنجا کاه هار داسا   
کا، چنادوجهی    پذیری نمااد و دسات   های نماد با استعاره، تأویل دانی، که یکی از تفاوت می

تنها معنایی بسته و واحاد ندارناد،    بودن آن برخالف استعاره است(، متون تمدیلی داستانی، نه
در « مؤلا، »ددی بیابناد. درباارة نقاش    توانند معانی متع بلکه بنا به ذهنیت خالق خواننده می

تاوان گفات بیشاتر آثاار      در تفسیر این متن خالق می« خواننده»خلق داستان تمدیلی، و نقش 
« ادب تعلیمای »توان در ژانر  ادبیات تمدیلی حیوانی )فابل( را بنا به محتوا یا غرض مؤل،، می

ده است کاه بساته باه خالقیات     بندی کرد. حال، این خوانن تقسی،« ادب انتقادی»و یا در ژانر 
ها و نیازهای ذهنی خود تفسیر و  تواند از متن رمزگشایی کند و آن را بنا به پرسش ذهنی می

تارین دالئال پدیاد     تعبیری، رمزگشایی و معناگذاری نماید. گذشته از این، یکای از مها،    به
دی باه شاکلی   ، امکان طرح مطالاب انتقاا  «مؤل،»های تمدیلی حیوانی از سوی  آمدن داستان

گفتن به زیرکی در پارده و باه ابهاام، ایهاام و...       غیرمستقی، و در لفافه، گریز از اتهام، سخن
خارج است و بساتگی  « مؤل،»است. اینکه یک متن تمدیلی را چگونه باید فهمید، از کنترل 

رة به فه، خواننده دارد )اگرچه به هر روی، بر متن نیز قواعد و شرایطی حاک، است که گست
، جنباة  کلیلاه و دمناه  های رای  از  کند(. یکی از دریافت نوعی محدود می فه، خواننده را به 

کاه در ایان مقالاه خاواهی، دیاد، در قارن        آنکه، چنان است، حال  اخالقی و تعلیمی آن بوده
هفت، و مقارن با سلطة مغول بر ایاران، خاوانش سیاسای و انتقاادی از ایان ماتن، برجساتگی        

 است. خاصی داشته

 کلیله و دمنه. 4

های بسیار قدی، هند باستان است. منبع اصلی این کتااب را دو اثار    از کتاب کلیله و دمنه
( یا پان  اصال داناایی و مهابهاراتاا     Panchatantraمه، به زبان سانسکریت، یعنی پ نچه تَنتَره )

توان در کتاب  میها را  (. منشاء اغلب این داستان639: 6 ، ج6817دانند )ر.ک  یوسفی،  می
است )ر.ک  شایکهر،   های ودایی بوده جستجو کرد  زیرا آغاز ادبیات هندی با سروده وداها
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از سانسکریت به  ساسانی انوشیرواندر عصر خسرو را برزویة طبیب  کلیله و دمنه(. 6: 6839
 مقفاع  معروف باه ابومحماد عباداهلل ابان    پهلوی ترجمه کرد و بعد از آن، روزبه پسر دادویه، 

 981ق.( آن را به عربی برگرداند، اما ترجمة فارسی این کتااب در حادود ساال     638ا681)
شی صورت گرفت کاه  هجری قمری به دست ابوالمعالی نصراهلل بن محمد بن عبدالحمید من

 (.698: 6878است )ر.ک  صفا،  بهرامشاهی معروف شده کلیله و دمنةبه 

 نویسد: ها می های تمدیلی و رمزی و غرض از نگارش آن داستان دربارةپورنامداریان 

 ناماه  مرزباان و  کلیله و دمناه های  ها مدل داستان اگرچه در بعضی از این داستان»
هاا و   گویناد، توطئاه   ها باازمی  که داستان  و اخالقی توان گذشته از درس تعلیمی می

هایی را که در حضرت سلطان در جریان است، نیاز دریافات و حیواناات را     دسیسه
اناد، تلقای کارد. اماا غارض       نمایندة افراد گوناگونی که پیراماون حااک، را گرفتاه   

« ن استاصلی، بیشتر تفهی، و تعلی، همان نتای  اخالقی و اندرزهای مطرح در داستا
 (.688ا688: 6879)پورنامداریان، 

و هادف او از خلاق   « مؤلا، »نکته آن است که سخن استاد پورنامداریان بیشتر نااظر باه   
مردماان  »گویاد کاه    مای  کلیلاه و دمناه  آنچه مجتبای میناوی درباارة کتااب     اما است، « متن»

منشای،   آموختند )ر.ک  می« حکمت عملی و آداب زندگی»از خواندن آن « خردمند قدی،
کاه  کلیلاه   «سیاسای و انتقاادی  »جنباة  «. خوانندة ماتن »ای است بیشتر ناظر به  : ز(، نکته6838

ایان کتااب کاه    « تعلیمای »است، تا امروز در کناار جنباة   « خواننده»بیشتر برآمده از خوانش 
است  چیزی که  از خلق متن بوده، کمتر محل توجه قرار گرفته« مؤل،»بیشتر ناظر به غرض 

 است. ما در این مقاله  مد نظر

 تاریخ وصاف. 5

الادّین   ، نوشاتة ادیاب شارف   تااریخ وصّااف  ، معروف به األعصارتزجی األمصار و تجزی 

ترین مناابع باه زباان فارسای      ، از کهنالحضرة ق( ملقّب به وصّاف 788ا118عبداهلل شیرازی )
تاریخ جهانگشاای   ارق.( و در کن 783ا191های  دربارة دورة ایلخانان )مشتمل بر وقایع سال

اهلل یکی از سه اثر تاریخی مه، در شاناخت   خواجه رشیدالدّین فضلالتواریخ  جامعو  جوینی
است و حوادث  خوانده تاریخ جهانگشاوقایع عصر مغول است. وصاف کتاب خود را دنبالة 

  تاریخی را از همان جا که عطاملک جوینی در تااریخ جهانگشاا باه پایاان بارده، یعنای فاتح       

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
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است و حوادث  ها به دست هوالکو شروع کرده الموت و قلع و قمع اسماعیلیه و انقراض آن
هجری قمری، یعنای اواساط دورة ایلخاانی ابوساعید بهاادر باه پایاان         783و وقایع را تا سال 

 است. برده

 و متون تاریخی و سیاسی کلیله و دمنه. 6

 کلیلاه و دمناه  از دو جنباة کلای از    اند، به ندر فنی به نگارش آمده که  های تاریخی کتاب
اا از منظار محتاوای    8ا تاأثیر از سابک انشاای کلیلاه و ندرپاردازی فنّای آن.       6اند:  متأثر بوده

داستانی و مسائل فکری. از منظر سبک انشاء، اینکه نویسندگان بزرگ )همچاون وصّااف و   
ندر و شدت تأثیرگذاری سنجیدند، بیانگر اهمیت  ( خود را با ابوالمعالی میدُرّة نادرهصاحب 

(. اماا از نظار   133: 6837آن بر متون فنی پس از خود است )برای نمونه، ر.ک  استرآبادی، 
ترین آبشخورهای تمدیال در متاون پاس از خاود      از برجسته کلیلههای داستانی  محتوا، تمدیل

مرد کاه از  تاوان برشا   را در متون فارسی می  اند. کمتر متن تمدیلی کالن و برجستة ادبی بوده
حتای در متاون    کلیلاه و دمناه،  هاا و نمادهاای    تأثیری نگرفته باشد. اشارت باه داساتان   کلیله

 اخاالق ناصاری   خورد  برای نمونه، خواجاه نصایرالدّین طوسای در    غیرادبی نیز به چش، می
تهاذیب نَفْاس، سیاسات منازل، و     »و سه شاخة آن یعنای  « حکمت عملی»)که آن را دربارة 

 نویسد: است( می نگاشته« سیاست مُدُن

از مداخلت نمّام احتاراز بایاد کارد و ساخن ایشاان را       "صداقت"و در باب »... 
البته مجال استماع نداد  چه اشرار در صورت نصحا در میان اخیار مداخلت کنند و 

دوستی باه دوساتی نقال کنناد، ملاوّث باه شاایبة         در اثنای احادیث لذیذ، سخنی از
تارین صاورتی بارو عرصاه دهناد تاا... تقبایح         ا در زشات تحری، و تمویاه، و آن ر 

صورت او کنند، در نظر این کس، تا صداقت ایشان به عاداوت کشاد... و در ایان    
 اسات در  باب اسد و ثـور اند که یکی از آن،  باب، حکایات و امدال بسیار ایراد کرده

 (.888ا888: 6818)طوسی، ...« کلیله و دمنه

 تاریخ وصّافدر مجلدات پنجگانة  کلیله و دمنهبه  هالحضر . اشارات وصاف7

 . مجلد اول1ـ7

 شود. دیده نمی کلیله و دمنههای  ای به داستان ، اشارهتاریخ وصافدر مجلد اول 
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حکایات  است. یادرفات ایان    یاد شده کلیله و دمنههای  در این مجلد، یک بار از داستان
و نیز سعایت و « طوغان»و « سعدالدّوله»یلخان یعنی آنجاست که وصاف از دو تن از امرای ا

دشمنی طوغان در حقّ سعدالدّوله، تحریض و تحریاک دیگار امیاران ساراه علیاه او ساخن       
 گوید: یم

داد و در زماان خلااوات و مسااارات،   سااعدالدّولهکلیّات خااود را باا    ایلخاان بااه »
و هار روز در کماال   افتاد...  او در معرض اقبال قبول و حُسن ارتضا می فکریضة عر

یافت و باه سیورغامیشای تاازه و عاطفات      قدرت و نفاذ حکومت، ترقّی زیادت می
یناة ساعدالدّوله را در جویباار صامیر     کآمد... طوغاان نهاال    اندازه مخصوص می بی

پرداخات تاا میال تأمیال او      ها مای  ساخت و قصّه ها می غرس کرد... و با امرا مواصع
ی در دفاع دشامن باه    رأ روشان ود... هرآیناه خردمناد   کردند و به قتال او تقبّال نما   

معاونت دوستان توصّل نماید و به موافقت و مطابقت ایشان توسّال جویاد  چاه باه     
اِخاوان، اخاتالف آرای    کلماة اعادی دست دهد و باه اتّفااق    تفرقةجمعیّت اعوان، 

معـرو  و  حکایت کبوتران و مطوّقـه   کلیله و دمنهو در کتاب ارباب صغاین میسّر گردد  

مباینت جنسیّت و مغایرتِ صنفیّت حاصل باود، باه برکات     هچه با آنک مشهور است؛
معاونت و اعتصام به اَذیالِ موافقت، چگوناه خاالص از مکایادِ خصاام دسات داد.      

اَناد:   اند دوستانی که اس، محبّت بر ایشان اطالق توان کرد، ساه صان،   عاقالن گفته
ای کاه از   دشامنِ دشامن. و طایفاه    ساوم یکی دوست موافق، دوم دوستِ دوسات،  

دوّم  اَند: اوّل دشمن منافقِ مُمازِق، است، ه، سه نوع  یاولمکر و حقد ایشان احتزار 
 (.886: 6883، الحضرة)وصّاف« دشمنِ دوست، سوم دوست دشمن

دوساتی  »اسات کاه در بااب    کلیلاه و دمناه   در این عبارات، اشارة وصّاف به حکایتی از 
(. این داستان 668ا697: 6838است )ر.ک  منشی،  آمده« کبوتر و زاغ و موش و باخه و آهو

منادی از   و چگونگی دوستی و آغااز بارادری و بهاره   « دوستان یکدل»حکایتی است دربارة 
واسطة این همیاری و دوساتی )ر.ک  هماان:    نتای  دوستی خالصانه و رهایی از مشکالت به 

(. این حکایت، داستان دربند افتادن گروهی از کبوتران به رهباری کباوتری باه    668 و 697
در دام صیّاد و اتّفاق و همدلی آنان در نجات جمع اسات کاه پاس از همادلی،      «مطَوّقه»نام 

یابند. زاغی کاه   شود و نجات می همرایی و گریختن، به کمک موشی بندهایشان گسسته می
دسات   کوشد و دوساتی او را باه   دیدن این واقعه در دوستی موش میشاهد آن ماجراست با 
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گردد. آهویی نیز در اداماة حکایات    پشت می آورد و زاغ نیز باعث دوستی موش با الک می
شودکه این دوستان کاه در ظااهر    آید. در پایان داستان، نشان داده می به دوستی ایشان درمی

(، پس از دوستی چگونه با همراهی، 618همان: امر، میان آنان دوستی ناممکن است )ر.ک  
اعاادی   تفرقاة به جمعیّت اعوان، »گوید:  رهانند. اینکه وصّاف می یکدیگر را از دام صیّاد می

ای کاه از مکار و حقاد     طایفاه »بندی وی از سه نوع دوسات و ساه    ی،تقس، و نیز «دست دهد
ی درسات از فحاوای ایان    (، درکا 886: 6883، ضةرةحال )وصّااف « سات  ی ااولایشان احتزار 

هاای فرعای موجاود در آن اسات کاه باه رواباط سیاسای عصار او تعمای،            داستان و داساتان 
 است. یافته

 . مجلد سو 3ـ7

سخنی رفته باشد، تنها یک بار از دمنه  کلیله و دمنهدر این مجلد بدون آنکه از حکایات 
 است: یاد شده فریبکاریبه عنوان نمادی از 

ملتمساات بازکنناد.    حُقّةکه فردا کار طوی را ساز دهند و س رِ قرار بر آن افتاد »
ها ظاهر شد و اُمارا   بر این سخن، عنان به اردوهای خود تافتند و خطرات در اندرون

ای که در طایّ صامیر دارناد، در طاوی      یشهانددمی دمند و  وار دمنهبر عزم آنکه... 
ات، اقباال مناادی باشاد،    . اما هر که را فضال کردگاار، هاادی و ها    گردانند ساخته

هرآینه از مهالک امان یابد و مخالفان و قاصدان هرچند صاحب قادرت و شاوکت   

 (.863: 6883، ضرةحال وصّاف) «باشند، پایمال مهانت و اذالل گردند...

است، تمدیلی دقیق و مناسب است که در کمترین  کار برده تمدیلی که وصّاف در اینجا به
کلیلاه و  دانی، داستان اصلی کتااب   کند  چراکه می ی را تداعی میظرف زبان، بیشترین معان

، حکایت شغالی به نام دمنه است که با سعایت در حق گاو که باه وزارت شایر رسایده    دمنه
شادن خاود    کشته «( عاقبت مکر و فرجام بغی)»بود، موجب کشتن او شد، اما فرجام داستان 
رانی را کاه باه حیلاه ساعی در ناابودی شااهزاده       او به فرمان شیر است. وصّاف نیز فرجام امی

، «نمااد »باه عناوان   « دمناه »گیاری از   شدند، باا بهاره  « پایمال مهانت و اذالل»داشتند، اما خود 
را به بهترین نحو برای خوانندة « مخالفان و قاصدان»است و غایت کار  خوبی روایت کرده به

 است. به تصویر کشیده کلیله و دمنهآشنا با حکایات 
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اسات. ایان    تااریخ وصااف  ، در مجلاد چهاارم   کلیله و دمنهبیشترین اشارات داستانی به 
 موارد )از جمله اشاره به داستان موش و گربه، و شیر و شگال( از این قرارند:

در مُستَه لِّ شهور سنة ستّ و سبعمائه، باتموراغول پسر ابکاان و منقاان پسار    »* 
بزرگ... عنانِ عزیمت بر صوبِ خراسان سابک گردانیدناد...    ملک تمور... و امراء

ای به قراول از پیشروان گردانید... . به مقام قُندز بغالن...  نوئین یاساؤل ]نیز...[ هزاره
اّتفاق مصادفت افتااد. در مباادی مالقاات، بعضای قاراوالن، جواناان کارنااآزموده        

در وقاافِ اِساتنکاف بار آوای ص اهیلِ     بودند. از س رِ شَطارتِ جِبلّی و شَطَطِ جاوانی  
افشانی کردند. باز محقّق شد که قدومِ ایشان بنا بر تمکّنِ خدیعت  نژادان دست تازی

 کلیلـه و دمنـه  مصادقتِ موش با گربه که در  و تلوّن طبیعت نیست، بل چون افتتاحِ

 ، باعث بر آن، صرورتِ وقات و صایانتِ ذات باوده و مبارّا از شاایبة تصانّع و      آمده
خویی مراس،ِ حُسانِ   رویی و تازه شیوة تمحّل افتاده. امراء لشکر سلطانی... به گشاده

جای آوردند... . این م دَل راست است کاه ترکاان دوساتان را     تلقّی با استیناس... به 
دست آرند و زودزود دست بدارند  چه نظر ایشان بر احراز لذّت و طمع  زودزود به

 (.878ا816: 6833، ضرةحال وصّاف« )است...

، کاامالً  «دست آرند و زودزود دسات بدارناد   ترکان دوستان را زودزود به»این نکته که 
اسات. ماوش کاه در ابتادای داساتان در       کلیلاه و دمناه  در « موش و گرباه »مرتبط با داستان 

، تصمی، به دوساتی باا گرباه، یعنای     ردیگ یمی میان چند دشمن )راسو و بوم( قرار ا مخمصه
با او در آن شارایط مفیاد اسات. در پایاان، پاس از رسایدن باه          یدوستکه  ردیگ یمدشمنی 

و  کناد  یما اوست، گربه را رها  نةیریدمقصود و نیز عمل به پیمان دوستی با گربه که دشمن 
بارای کسای    ()تمدیال « م دَال »باه عناوان یاک     کلیلاه . ایان داساتان در   برد یمدر  جان سال، به

کاه در چنگاالِ    از چپ و راست و پس و پیش او درآیند  چناندشمنانِ انبوه »است که  آمده
هالک و قبضة تل، افتد، پس م خرَجِ خویش در مالطفات و مُاواالتِ ایشاان بیناد و جماالِ      

: 6838)منشای،  « حالِ خود لطی، گرداند و به سالمت بج ه د و عهد با دشمن باه وفاا رسااند   
ه نباید بر دوستی کسی اعتمادِ کُلّی کرد این است ک کلیله گربة(. نتیجة داستان موش و 811

و باید جانب احتیاط را از دست نداد و نیز انتقادی است بر کسانی که با اعتمااد بار دوساتی    
)هماان(.   «افگنناد[  فکرت و رویّات خاود را در دریاای حیارت و نادامت ]مای       بی»دیگران، 
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از برخای   «انتقااد »طارح  نیز غارض از اشااره باه ایان داساتان،      تاریخ وصّاف بینی، که در  می
 است. عادات اخالقی و رفتاری امرای مغول در عصر وی بوده

و در آن عهد، تقدّمِ قبیلة نایمان و کرایات و سااقِر و چناد قبایال دیگار،      »...  *
خان داشت و چنگیزخان را نام تموچین بود ... . به دواعای عاونِ ساعادت و     آونک

رگذشات، بال باا او یاک جاان در دو تان       خاان د  یمنِ نقیبت از جملة اَتباعِ آونک
و محاسادتِ نُظَارا و اَمداال     داستان شیر و شـگال  کلیله و دمنه کاه در  نمود... . چنان

خاان ماتّه، و متاوهّ، شاد.      آمده، بر حبایلِ خدیعت، مِلواحِ وِشای ت بستند تا آونک
رذمة گااهی باا شِا    کِلک و بایدو از قصد او چنگیزخان را آگاهی دادند. بنگاه را بی

قومِ خویش روان کرده... محاربت درپیوستند. به حک، سابقة ازل، چنگیزخان ظفار  

 (.871: 6833، ضرةحال وصّاف« )خان منکسر و متفرّق شدند یافت و لشکر آونک

آنچاه  »و « داساتان مُلاوک  »ای است به  ، در واقع، اشارهکلیلهداستان شیر و شگال نیز در 
(. ایان داسااتان درباارة شااغالی   883: 6838، )منشاای« ان ایشااان و نزدیکاان حااادث گاردد  میا 

پرهیازد و ساعی    طلبای مای   خردمند و درستکار است که در پی آزار کسای نیسات و از جااه   
دوستانش در نابود کردن اوست. شیر که پادشاه است، به اصرار و برخالف میل شغال، او را 

ای غذای شیر  ا ترتیب توطئهورزند و ب گرداند. نزدیکان شیر حسادت می از نزدیکان خود می
هاای دروغِ هماة اطرافیاان و     کنند و با طرحی هماهنگ و شهادت را در خانة شغال پنهان می

دهاد و   کردن شاغال مای   انگیزند. وی دستور به زندانی درباریان، شیر را به کشتن شغال برمی
ردمند شیر و اثبات اندیشی مادر خ گذارد، اما شغال به چاره درباریان را در کشتن او آزاد می
انگیازی حاسادان و    رهاد. سارانجام، شاغال باا انتقااد از فتناه       سعایت حاسدان، از مارگ مای  

خواهد که او را از عمل درباری معاذور   تأثیرپذیری شاه و احتمال دسیسة دوباره، از شیر می
کناد   گرم میبدارد تا به زندگانی عادی خود برردازد. اما شیر در پایان، او را به اکرام تمام دل

(. همان گونه که سعدی بزرگ نیاز خطااب باه    888ا883گمارد )ر.ک  همان:  و بر کار می
 گوید: شاه می

 پناااادی اگاااار بشاااانوی ای پادشاااااه »
 جااااز بااااه خردمنااااد مفرمااااا ع م اااال 

 )عمل: شغلِ درباری و دیوانی(                

 در همااه عااال، بِااه ازیاان پنااد نیساات     
 «گرچااه عماال کااارِ خردمنااد نیساات!  

 (.678: 6836)سعدی شیرازی،              
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هاای مغاوالن و کشاتن     ، انتقادی غیرمساتقی، باه سیاسات   کلیلهوصّاف با اشاره به داستان 
اسات. خاوانش وصّااف از     انگیزی اطرافیان ایشان داشاته  نزدیکان به سعایت، بدگویی و فتنه

 این متن کامالً سیاسی و انتقادی است.

ان و آروغِ ]: خاندان[ نامی او، زبان خامه اما صفتِ بسطتِ ممالکِ چنگیزخ* »
، دلیل بر اتّسااع  کلیلهابوالمعالي غزنوی در دیباچة از تحریر و تصویر قاصر است... 

چاون، وارث مملکات چناد پادشااه      عرصة مملکت سلطان محماود کاه حکا،ِ بای    
گاه بر لفظ گوهرافشان آن پادشاه رفتی که مملکت ماا   گشت، چنین آورده که گاه

« حد سراهان است و دیگار، تِرمِاذ و ساوم خاوارزم و چهاارم آبِ گَناگ...       را یک

 (.68: 6838و نیز، ر.ک  منشی،  838ا876: 6833، ضرةحال وصّاف)

، اشاره به موقعیت قدرت و قلمروی سیاسی پادشاه کلیلهدر اینجا، رویکرد ابوالمعالی در 
ی وصّاف از قلمارو قادرت   عصر است و نقل سخن ابوالمعالی نیز از توصی، و نگرش سیاس

 مغوالن حکایت دارد.

ماواعظ و  »سخنان خاود را باا   « خاتمة کتاب»* وصّاف در پایان مجلد چهارم، در بخش 
دهندة بخشی  کند و این نشان نقل می کلیله و دمنهبرد و جمالتی را نیز از  به پایان می« نصایح

ة علا، تااریخ و تجرباة احاوال     چاون فایاد  »تواناد باشاد:    از تلقّی او نسبت به این کتااب مای  
گذشتگان آن است که زیرک خردمند بدان پناد گیارد و از موجباات شارّ اجتنااب نمایاد،       
« خواست، تا بر مواعظ و نصایح که دین و دنیا را سودمند باشاد، خات،ِ کتااب کارده شاود...     

نقال  (. وی پس از نقل سخنانی از پیشوایان دیان، در اداماه باه    316: 6833، ضرةحال وصّاف)
 پردازد: میکلیله مطالبی از 

، این لطای، حِکَ، در نتای،ِ کَلِ، درج کارده: بهتارینِ   کلیلهدر سخن صاحب »
یاران و برادران آن باشد که در نصیحت مبالغات کناد و بهتارین دوساتان آنکاه از      
نفاااق دور باشااد ... و بهتاارینِ سااالطین آنکااه ب طَاار در او راه نیابااد ... و عاااجزترین  

 )همان(.« که مهمّات مُلک آسان گیرد و نظر در عواقب کمتر کندملوک آن

« ماواعظ و نصاایح  »نکتة مه، این است که در خاتمة کتاب، تنها متنی که وصّاف از آن 
عنوان اثاری   است و این نشانگر تلقی خاص وصّاف از این کتاب به کلیله و دمنه ،  نقل کرده

ست. اما نشانة مهمی که در هماین چناد ساطر    و برجستگی این ویژگی ا« اخالقی و تعلیمی»
اسات کاه   « عااجزترین ملاوک  »وجود دارد، اشارة مجمل وصّاف و انتقااد غیرصاریح او از   
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این خود خوانشی انتقادی از وصاع  «. مهمّاتِ مُلک آسان گیرد و نظر در عواقب کمتر کند»
اهان کاردن،  نصایحتِ پادشا  »قول سعدی بزرگ:   . به6سیاسی موجود در زمانة وصّاف است

(. وصّااف را  633: 6836)سعدی شیرازی، « کسی را مسلّ، است که بی، سر ندارد یا امیدِ زر
 گفتن، در زمانة اقتدار سیاسی حاکمان خونریز مغول؟! چه چاره از اینگونه در لفافه سخن

 . مجلد پنجم5ـ7

ا صامن  نظاری نادارد، اما    کلیله و دمناه وصّاف در مجلد پایانی کتاب خود، به حکایات 
اسات. وی در پاساخ باه     نقل برخی عبارات، به مقابله با سبک نگارش نصراهلل منشی پرداخته

پرداختاه باود،    کلیلاه و دمناه  یکی از دوستانش که ظاهراً با تعریض به وصّاف، به تمجید از 
کلیلاه  صمن تحدّی و مقایسة سبک نویسندگی خود با نصراهلل منشی، کتاب خود را برتار از  

اباوبکربن ساعدبن    است. در این مجلد، وصّاف پاس از ذکار حکاایتی درباارة     نستهدا و دمنه
 دلِ عاادل  بخاتِ  فرخناده تخاتِ   یعاال »یکای از شااهزادگانِ   و در ادامة سخنی درباارة   زنگی
کناد کاه باا ذکار برخای از       یما ، از یکی از یارانش سخنانی نقل «پناه دیندارِ اسالم بذلِ حات،

است. وصّاف نیز در مقاام پاساخ و نیاز معارصاه و      ارسی خواندهپ قرآن، آن را کلیلهعبارات 
 آید: یبرم کلیلهتحدّی با صاحب 

باا   بر این ترکیبات عدور یافات...  الصّفا اخوانو اماثل  الوفا خلّانیکی از افاصل »
آنکه نظر ادراک از کنه حقائق آن قاصر بود، پاس از لاوح حافظاه، ایان قارائن در      

کیست که باا قضااء آسامانی مقاومات تواناد      "برخواند:  منهکلیله و دطرز موعظه از 
پیوستن و در عال، به منزلتی رسد و در معرض خطر نیفتاد و از نعمات دنیاا شاربتی     

باک نشود و بار پای هاوا قادم نهاد و در مقاام هاالک نیفتاد و باا زناان            چشد و بی
 "هاد؟ مجالست کند و مفتون نگردد... و صحبت سلطان اختیار کند و به سالمت بج

کردن، دلیل اسات    یقتنسخلل بر این طرز  مقلّدانه اعجاب بسیار کرد که پارسی بی
« پارسااای خوانناااد قااارآنبااار کماااال قااادرت و ساااخنرانی و شااااید کاااه آن را  

 (.187: 6883، الحضرة وصّاف)

 گوید: یموصّاف در پاسخ 

اإلطاالق... معنای    یهاة عقال معلاوم کاه مقصاود از ساخن، علای       بدبه »... 
استنباط حکماء هند است و مصنّ، اصل بیدپای  کلیله و دمنهمعانی  است... و
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برهمن از زبان وحش و طیر و سوام و هوام، رموز حکمت و کنوز موعظات  
یة طبیب برزودر صورت افسانه جمع کرده. پس به اشارت کسری انوشروان 

برهمنان... استمال و استنسا  کرده، در کسوت الفا  پهلاوی   از زبان و کتب
عزّ عرض رسانید و در عهد میمون خلیفه اباوجعفر منصاور... چاون کتاب      به

را  کلیلاه المقفّاع   فرماود، ابان   حکمت از زبان یونانی به لغت عربای نقال مای   
آن را نظ،  ترجمةتعریب کرد و رودکی شاعر در زمان نصربن احمد سامانی 

هرامشااه  پارسی پرداخت. باز ابوالمعالی... غزنوی باه ناام سالطان اباوالمظفر ب    
 .(187همان: « )سلجوقی به زبان دری چنین ملمّعی... برین طرز بساخت...

نصاراهلل  « یوة ساخنرانی و ساخندانی  شا آداب کتابت و مراس، ترسّل و »وصّاف در ادامه، 
وچهار قرینه به دو قِس،  آن شصت مقابلةدر »کند و  یممعرّفی « سراسر عیب و عوار»منشی را 

مدالِ مساموع و معقاول کاه علای م ارِّ الزَّماان ساائرتر از ساحاب و          بی ودو م دَلِ مشتمل بر سی
 (.183همان: « )کند دائرتر از آفتاب خواهد بود، تلفیق می

 نویسد: یموی در پایان سخن خود، با ذکر اشعار انوری 

مطالعان... بدانند که تعرّض انوری در شأن امیر معزّی و شناعت انتحاال  »
ومای و مساعود ساعد سالمان حساب حاال وصّااف و        او از دیوان ابوالفرج ر

باه  « کلیله و دمنهو  الحضرةتحدّی وصّاف»غزنوی است... . سرس در ادامه از 
رانااد. در پایااان، از خوانناادگان   یماایی سااخن هااا نمونااه ارائااةتفصاایل بااا  

نداارِ   یاب غرا نگاارِ  بادائع انصااف دهناد کاه ایان کلمااتِ      »خواهد کاه   یدرم
حسب را به برهانِ عل،ِ معاانی و   یحجاز نسبِ ارسیپاعجازپیوندِ سحرآفرینِ 

بیان که مفسّر سرّ اعجاز قرآن عربی است، قرآنِ پارسی توان خواند یا سخن 
 (.186ا 187: 6883، ضرةحال وصّاف) !«غزنوی را؟

 گیری نتیجه

هاای   ، سارآغاز بررسای اناواع تلقای    «تااریخ معناای ماتن   »در پی بازسازی و بازشاناخت  
تواند بررسی نوع ادراک خواننادگان مشاهور    زمان، می طولتن واحد در خوانندگان یک م

دهندة  ترین متون تاریخی، شکل به عنوان یکی از مه، تاریخ وصّافاز آن متن باشد. مطالعة 
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های ممکن و متنوع  ، و به تعبیر دیگر، نمایانگر یکی از برداشت«تاریخ معنای متن»بخشی از 
کلیله و از زمان پیدایش آن تا امروز است. در کنار تلقی رای  از  کلیله و دمنهاز متن تمدیلی 

هاای دیگاری نیاز باه مداباة متنای        ها و برداشات  ، فه،«تعلیمی و اخالقی»به عنوان متنی  دمنه
که بخشای از   است  چنان های آن وجود داشته از کُلّیت این متن و داستان« سیاسی و انتقادی»

 تااریخ وصّااف  در کلیلاه  های  نوع گزینش و بازتاب داستانبا توجه به  الحضرةتلقی وصّاف

هاای   از میاان داساتان   الحضةرةهای وصّااف  مؤید این نوع دریافت از متن است. نوع انتخاب
)کبوتر مطوّقه، گربه و موش، شیر و شغال، و اشاره به عاقبت دمناه( و نیاز ناوع     کلیله و دمنه

دهنادة درک و دریافات    دة آن، نشاان هاای او از عباارات کتااب و جماالت نویسان      گزینش
اسات. ایان خاود     کلیلاه و دمناه  سیاسی و انتقادی او )به عنوان مورّ  دورة عصر مغوالن( از 

هاا و   داساتان  الحضةرة بنا باه شارایط تااریخی عصار اوسات. وصّااف      « افق انتظار»بیانگر نوع 
با شرایط اجتماعی و ها قابل تطبیق  که فحوای آن  هایی از متن را محل توجه قرار داده بخش

اسات. مواجهاة    ا انتقاادی داشاته   است، و توانشی برای خاوانش سیاسای   سیاسی زمانة او بوده
مورّخی بزرگ همچون وصّاف با این ماتن مها، ادبای، ها، باه صاورت اشاارات و تفاسایر         

های آن، و ه، معارصة هنری و زبانی با آن از نظار سابک نگاارش و ناوع      سیاسی از داستان
و  کلیلهگویی  بارها سعی در نظیره« شکلی»است. وصاف در کتاب خود از جنبة  دهروایت بو

جای این کتاب، برای تبیاین   نیز در جای« موصوعی»است. از جنبة  سبک نوشتاری آن داشته
تااریخ  است. بناا باه مجلّادات پنجگاناة      اشاره کرده کلیلههای تمدیلی  سخنان خود به داستان

، در کلیلاه الحضاره از   خشی از مواجهه، فه، و دریافات وصااف  توان گفت که ب ، میوصّاف
هاای قادرت حاکماة     ا هرچند به شکلی پنهان ا باه نهادهاا و دساتگاه     راستای نگاهی انتقادی

های کلّای رایا  از    است  همان گونه که بخشی از نگاه او نیز در راستای برداشت مغول بوده
کتااب  « موصاوع »است. این نکته با توجه باه  « میاخالقی و تعلی»عنوان متنی  به  کلیله و دمنه

اسات  چراکاه   « تاریخ»ای قابل توصیح و توجیه است و آن، موصوع  از جنبه الحضرةوصّاف
فایدة عل، تاریخ و تجربة احوال گذشتگان آن است کاه زیارک خردمناد    »در باور وصّاف، 

چاه در آخارین بخاش از    اگرچاه بناا باه آن   «. بدان پند گیرد و از موجبات شرّ اجتناب نمایاد 
تواناد نااظر باه انتقاادی پنهاان از       مای « پنادآموزی »نقال شاد،   تااریخ وصّااف   مجلّد چهاارم  

 ساختن شاهان و حاکمان وقت نیز باشد.  های حاکمه و نیز سعی در متنبّه دستگاه
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