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  دمنه و کلیلهدر  »پادشاه و برهمنان« حکایت الگویی نقد کهن
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  چکیده
تر بر نظریات یونگ در مورد  که بیشاست اي   الگویی از انواع نقد اسطوره  نقد کهن

آن دسـته از   الگوهـا  کهن در نظر یونگ،. ناخودآگاه جمعی و صور ازلی تأکید دارد
صـورت بـالقوه    هـا، بـه    که در عمق ناخودآگاه جمعی انسـان  اند صور ازلی و نوعی

تواننـد در هنـر و ادبیـات      این صور کهن و اساطیري، مـی . اند  وجود دارند و خفته
الگوهـاي آنیمـاي    کهـن ، دمنه و کلیله »پادشاه و برهمنان«در حکایت . تجلی یابند

هاي ایراندخت، زن دیگر پادشاه   در چهره ،ترتیب پیر خردمند را به ومنفی مثبت و 
الگوهاي اعداد، مرگ و تولد دوباره و مانـداال   کهن. توان دید  و کارایدون حکیم می

هـاي    توان به الیـه   به این صور ازلی، میبا توجه . اند  هم در این حکایت نمود یافته
  .معنایی دیگري از متن دست یافت

  .ناخودآگاه جمعی، یونگ، اعداد، مرگ و تولد دوباره، آنیما، پیر الگو، کهن :ها کلیدواژه
  

 مقدمه. 1
  .ها هستند  هاي ازلی و نوعی در ناخودآگاه جمعی انسان  ها صورت  تایپ الگوها یا آرکی  کهن

ـ  یمثـال  صـور . داند  یم یمثال يها  صورت يحاو را یجمع ناخودآگاه ونگی  الگوهـا  کهـن  ای
 یباسـتان  اجـداد  تـأمالت  و ها  نشیب و کهن اریبس يایدن از رفتهگ شکل ییها  دهیپد و ریتصاو

  .)138: 1380 فر،  گانیشا( رسد  یبه ارث م يناخودآگاه انسان امروز ریکه در ضم ماست
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  28/7/1393 :تاریخ پذیرش ،2/6/1393: تاریخ دریافت
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میـراث روانـی مشـترك    ــ   که یونگ آن را بخشی از روان قدمت ناخودآگاه جمعی،
کند، نه به اندازة عمر یک یا چند انسان و نه به اندازة عمر مردم یک   معرفی میـ  بشریت

شامل مضامین بازماندة حیات اجدادي «بلکه به اندازة حیات بشر است و  یا چند سرزمین،
آیـد کـه همـان      اساطیري درمـی هاي   این مضامین و محتویات، به شکل صورت. ماست
در  ،بـه عبـارت دیگـر    .)105: 1377 یونگ،( »هاي مثالی است  هاي دیرینۀ صورت  نمونه

صـورت   بـه انـد کـه     الگوها ثبت شده هاي نوعی یا همان کهن  ناخودآگاه جمعی، صورت
 درکشان از بسا چهو  میمان  یم رتیح در آنان يها  یشگفت از زنی ما« وکنند   نمادین بروز می

 ینوع صور رود که است ریاساط چشمۀ همان درون، در خفته یلیتمث ریتصاو نیا. میغافل
 »ونددیپ  یم فردا به را روزید و روزید به را امروز که است يرود نیا و شود  یم جدا آن از
  .)  198: 1383 یگان،شا(

ماننـد   ،هـاي بشـري    ترتیب کـه اندیشـه   بدین ؛داند  الگو را گرایشی غریزي می کهنیونگ 
  :گوید  او می. اند غرایز طبیعی، فطري و موروثی

ـ البته غرا ؛شود  یم افتیحواس در ۀلیوس بهاست که  یکنش جسمان زهیغر  لۀیوسـ  بـه  زی
 را خود حضور نینماد يها  هینما لۀیوس بهتنها  اغلب، و کنند  یم بروز هم ها  يپرداز  الیخ

 ،ستیشده ن شناختهمنشأ آن . ام  دهینام الگو کهن را زیغرا بروز نیهم من و سازند  یم آشکار
کـه نتـوان    ییدر جاها یحت ؛خورند  یبه چشم م ایدن يجا همه در و ادوار یتمام در اما

 داد حیتوضـ  مهـاجرت  از یناشـ  ينـژاد  يها  زشیآم و ها  حضورشان را در تداوم نسل
  .)96: 1387 ونگ،ی(

ایستا نیستند که حیاتی کامالً پویا و محرك دارنـد و در   فقط الگوها نه ، کهناین بر اساس
پویـایی و  . سـازند   خود را آشکار می ،ها، برخی رفتارها و آداب و رسوم و در ادبیات  خواب
هرچـه کشـف و   « .هاست  ادبیات هم عرصۀ حضور آن ؛در رویا نیست فقطالگوها  کهنبروز 

 »شود  ه میان ادبیات و رویا نظرگیرتر میکند، تشاب  تفحص در حوزة ناخودآگاهی پیشرفت می
هماننـد مفاصـل و عناصـر     هـا و شـعرها،    الگوهـا در داسـتان   کهن .)124: 1387 فراي،(

کننـد و بخـش زیـادي از سـاختار ادبـی را همـین مقـوالت و          دهندة اثر عمل می شکل
مثـالی  شاعران با پیگیـري صـور   «جملۀ نورتروپ فراي که . دهند  الگوها تشکیل می کهن

الگوهـا در ادبیـات نشـان دارد و گـویی از      کهـن از اهمیـت  ) 118: همـان ( »کنند  اندیشه می
الگوهاست و شاید بتوان با کمـی مسـامحه     ترین عوامل ماندگاري آثار کهن، وجود کهن مهم

که زیرکانه اسـت یـا خـوب نوشـته      هیچ اثر کالسیک ادبی، صرفاً به خاطر این«پذیرفت که 
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که چنـین باشـد،    شمول باشد و براي این ماند؛ بلکه باید حاکی از اموري جهان  باقی نمی شده
  ).177: 1385گرین، ( »الگوها در خود خواهد داشت  احتماالً عناصري از کهن

 در خـود  بسـیار  سـمبلیک  معـانی  بـا  مثـالی  صور گرایان،  اسطوره نظر به«: پس باید گفت
 الگوهاي  کهن یناز ا یبرخ). 146: 1380 فر،  یگانشا( »دارند یکسان تأویلی ادبیات، و اساطیر

 ادبیـات  و هنـر  در اغلـب  اعـداد، و  تضـادها  و ها  خردمند، تقابل یرزن، آب، پ دمانن مشترك،
هـاي مثبـت و هـم در      ، هـم در نمایـه  انـد  جهانی يکه نمادها الگوها،  کهن. شوند  می گر  جلوه
  .آیند  هاي منفی به نمود درمی  نمایه

پادشـاه و  «الگویی، با بررسی و تأویل عناصري در حکایت   جستار با رویکرد کهندر این 
  .هاي ادبی آن، اشاره خواهیم کرد  مایه  گیري درون  ، به چند صورت مثالی مؤثر در شکل»برهمنان

مأخـذ دیگـر برزویـه، کـه      ؛مهابهاراتاشود و نه در   یافت می پنچاتنترااین حکایت، نه در 
کـه بـا عنـوان     ،ایـن حکایـت  . افزوده است پنچاتنترارا هم ترجمه کرده و به حکایاتی از آن 

 از یک افسانۀ بودایی، دربارة شاه چنده پردیوتـه « ،است هم آمده» پادشاه و هشت خواب او«

است که در  کلیله و دمنهاین تنها داستان . ـ اخذ شده است تري از آن است  که تحریر کامل ـ
جـا نقشـی اهریمنـی دارنـد و      چه برهمنان در ایـن  ؛نماید تا برهمنی  تر بودایی می بیش ،اصل

تواند این مسئله را توضیح دهد که چرا داستان مذکور در هند باقی نمانـده و    همین معنی می
بایست این داستان را از بعضی   برزویه می. شود  تنها در کشورهاي بودایی اطراف آن دیده می

  .)39: 1382دوبلوا، (» برگرفته باشد ،که اکنون مفقود شده ،سنسکریت ـ تحریرهاي بودایی
یاهـاي  ؤرهاي ترجمۀ نصراهللا منشی بـا اصـل بـودایی حکایـت، تعـداد        تفاوت جمله از

شـاه و  «، بـا عنـوان حکایـت    دمنه و کلیلهتر   هاي قدیمی  این حکایت در نسخه. پادشاه است
 لیلـه،  ذات الملک فنام«: مقفع نیز آمده است  در ترجمۀ عربی ابن. آمده است» اویاي ؤرهشت 

در ترجمـۀ   .)181: 1966ابـن المقفـع،   ( »مرعوبا فاستیقظ أفزعته، أحالم ثمانیه منامه فی فرأي
هاي عمدة این دو عـدد در    با توجه به تفاوت. جاي هشت نشسته است فارسی، عدد هفت به

  . جاي دیگري پذیرفت سادگی یکی را به توان به  نمادشناسی، نمی
  :در ترجمۀ نصراهللا منشی آمده است

 هایل خواب هفت کرت، هفت به شبی. بود ملکی نام هبالر هند، بالد در که اند  آورده
 ها  خواب آن از درآمد، بازپسین خواب از چون. درآمد خواب از هریک به که دید

 طپید  می گزیده  کژدم مردم و بریده  دم مار چون و نالید  می آن غم در شب همه و بهراسید
  .)351: 1381 منشی، نصراهللا(
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  :زبان خود پادشاه روایت شده است حکایت بار دیگر از
 هـر  بـه  که چنان ؛شنودم هایل آواز هفت  خواب، اثناي در  بودم، پرداخته استراحتی به روزي

 هـر  اثـر  بر که دیدم هایل خواب هفت  بخفتم، چون آن عقب بر و شدم بیدار خواب از یک
  .)368: همان( شد  می دیده دیگري و کرد  می غلبه خواب باز و بود  می انتباهی ،یک

رنه الفونـگ  . دارند نقش مهمی الگوها آمدن برخی کهن  ظهور اعداد و ارقام در نمود و به
هـا یافـت     داند که نزد همۀ اقوام و در همـۀ زمـان    ترین رمزها می  اعداد را مجردترین و شامل

انـد   ظرافـت و نـازکی، دقیـق    یکه با تمام اند اي  هاي گسترده  شوند و از جمله رمزپردازي  می
  .)22: 1387الفونگ، (

الطبیعه  شد و اعداد را با عالم ماوراء  بشر در گذشته براي برخی اعداد تقدس قائل می
گرچـه امـروزه   . برخی اعداد برایش مقدس و برخی نامقـدس بودنـد  . دانست  مرتبط می

هـا    تري دارد، دیگر همچون گذشته تأثیر و رموز آن انسان با اعداد و ارقام سروکار بیش
در دانش نمادپردازي، «اما ، کنند  کمیت را بیان میفقط پذیرد؛ چراکه امروزه اعداد   را نمی

هـاي    ها نیستند؛ بلکه هر عدد، نیروهاي تصـوري و ویژگـی    کنندة کمیت بیاناعداد صرفاً 
بلکـه در  ، انـد   کلی از بین نرفتـه  این باورها به .)143: 1389  سرلو،(» ا داردخاص خود ر

هاي ادبی و هنـري امکـان     و آفرینشرؤیاها اند و اغلب در   اي از ناخودآگاه پنهان  گوشه
  .یابند میبروز 

بـا   ،حتی پیش از آن تـا زمـان مـرگ    ،از لحظۀ تولد ،لحظات زندگی خود یبشر در تمام
گـر معـانی و     توانند منبع غنـی و تـداعی    این، اعداد می اساس بر. اعداد و ارقام سروکار دارد

اعداد پر رمز و رازي مانند چهـار،   ،»پادشاه و برهمنان« در حکایت. تأمل باشند خورردرموز 
  .اند  و دوازده آمده) هفت(هشت 

هـاي    در معتقدات و اندیشـه  هفت از پر رمز و رازترین و پرکاربردترین اعدادي است که
نشینی آن بـا عـدد   اي براي جا  کننده قانعاما از نظر رمزپردازي دلیل  ،آدمی وجود داشته است

  .هشت وجود ندارد
بـار   تواند از این روي باشد که تبتیان هشـت خـداي دهشـت     پیوند هشت با حکایت می

کنند و آب مقدس   یان قربانی میکاهنان براي این خدا. کنند  دارند که ارواح خبیث را دفع می
  .)295/ 2: 1388شوالیه، (سازند   مهیا می

 و) زمینی نظام( مربع میان واسط شکل و ضلعی هشت یا مربع دو به وابسته ها  تایی  هشت
 بـودن  دارا سبب به هشت عدد است دوباره تولد نماد نتیجه، در و) آسمانی نظام( دایره
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 است بوده تعمید غسل مخصوص آب از اي  نشانه وسطی، قرون در دوباره تولد مفهوم
  ).148: 1389 سرلو،(

بـار   مکرر را به هشدار هشـت خـداي دهشـت   یاي ؤربا این توضیحات، برهمنان هشت 
کـردن   قربـانی راهی براي  ،آب مقدس و غسل ه،اند و با توجه به مفهوم تولد دوبار  تعبیر کرده

گوینـد وي    ها در تعبیر خواب پادشاه مـی  آن. اند جستهبراي این خدایان و دفع ارواح خبیث 
هـا را   پیل سپید، دو پیل دیگر و اشتر بختی را بکشد، خـون آن  دبیر،   همسر، وزیر، باید پسر، 

  .در آبزنی بریزد و ساعتی در آن بنشیند
  .آورد  شو را به یاد میو نشستن پادشاه در این آبزن، تغسیل و شست

 آنچـه  از توانسـت   مـی  خـویش  روان و روح پاالیش طریق از تنها ،دست  چیره کارآموز یک
 بنـابراین، . یابـد  دسـت  مرحلـه   بـدین  و کند پرهیز شد،  می او برآشفتن سبب معمول طور به

 برونـی  و عینـی  هاي  زشتی پاالیندة که آن از بیش که اي  تصفیه است؛ تصفیه نماد شوو شست
  . )268: 1389 سرلو،( است ذهنی و درونی هاي  پلیدي زدایندة باشد،

در شـکم اسـت کـه    «. کنندة حالت جنین در رحم است تداعی »آبزن خونین«نشستن در 
برهمنـان   .)568 /3: 1388شـوالیه،  (» شـوند   مرگ و زندگی هریک به دیگري مسـتحیل مـی  

ان، وري در آب نیز براي روانکاو  غوطه«. اند  اي براي تولد دوبارة پادشاه  درپی بازسازي صحنه
به طور کلی به عنوان محمل زنـدگی  «خون نیز  .)27: همان(» تصویر بازگشت به رحم است

در  .)135: همـان (» نهایتاً نوشابۀ جاودانگی اسـت  ـ مخلوط با آبـ  خون...  شود  ملحوظ می
  :نشیند  وي براي رهایی از فال بدشگون در آبزن خونین می) در داستان ضحاك(نیز  شاهنامه

  فـال پـر آتـش اسـت      زدهدلش زان 
  

  همه زندگانی بر او نـاخوش اسـت    
  همــی خــون دام و دد و مــرد و زن  

  
  بریـــزد کنـــد در یکـــی آبـــزن     

  مگر کو سر و تن بشـوید بـه خـون     
  

  شــود فــال اخترشناســان نگــون     
  )77/ 1: 1386فردوسی، (  

از چهـار جانـب او درآیـیم و افسـونی      ،چون بیرون آید، چهار کس از ما«پادشاه  سپس
بخوانیم و بر وي دمیم و از آن خون بر کتف چپ او بمالیم، پـس انـدام او را پـاك کنـیم و     

  .)353: 1381نصراهللا منشی، (» بشوییم و چرب کنیم و ایمن و فارغ به مجلس ملک بریم
) در کیمیا( تحمیر. نیز هست ،که در ژرفا پنهان است ،حیات رّنشانۀ س«سرخی خون گاه 

نماد و نشانۀ مرگ عرفـانی در   ،این رنگ. همانا نوشدن و تجدید حیات آدمی و صنع اوست
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در یونـان،   )Cybele( بـل   سـی  ۀالهـ هاي سـرّي    ینیکه در آ چنان ؛مراسم رازآموزي نیز هست
و ...  ریختنـد   جا خون گـاو یـا بـره مـی     رفتند و در آن  هایی می  رازآموختگان به درون گودال

 چون باور داشتند که به برکت قرمزي خـون  ؛دادند  شو میو پیکرهاي خونین را با آب شست
)haima(که اصل جان ، )psyche( شود و زندگی بـه مـرگ    است، مرگ به زندگی تبدیل می« 
هـا و    ــ کـه از مایـه    توان رمز مرگ و حیات دوبـاره را   می ،بنابراین .)124: 1376 دوبوکور،(

  .ـ در این حکایت مشاهده کرد الگویی است  هاي کهن  انگاره
  .ها نمود دارد  چهار در بسیاري از رمزپردازي. روییم هنیز روب جا با عدد چهار در این

 گردد  برمی تاریخ از قبل دوران به شاید و ها  زمان دورترین به قدمت حیث از چهار عدد مزر
  .)112: 1370 یونگ،(ت اس بوده توأم جهان خالق خداي تصور با نیز همیشه و

» چهـار دشـمن  «عدد چهار در عبـارت   ،کلیله و دمنهجالب است که در جاي دیگري از 
هاي عربی جاي این چهار دشمن را به اخالط چهارگانـۀ    نویس بسیاري از دست. آمده است

که مـراد از چهـار دشـمن      حالی اند؛ در  یعنی صفرا، سودا، بلغم و خون داده ،معروف یونانی
  .)70: 1382دوبلوا، (است » گناه«نظریۀ هندي چهار دسه یا همان 

هـاي آفـرینش نیـز      هاي چرخه  کنندة دوران بیان ،بر معناي چهار گناه عالوهچهار  ،در هند
هریـک از ایـن   . اسـت  از نظر هندیان جهـان، بارهـا و بارهـا آفریـده و ویـران شـده       است؛
ــ کـه کـل     پس اصل جاودانی حقیقت. شود از چهار دوران تشکیل می ،هاي آفرینش  چرخه

اي از آن از بین   پایه ،  شباهت دارد که در هر دوره اي ـ به چهارپایه کاینات بر آن استوار است
اما براي معـدود افـراد خردمنـد بازمانـده از ایـن دورانِ       ،رسد  رود و دوران تاریکی فرامی  می

هایی نـادر وجـود     راي دریدن این پردة توهمات و رسیدن به بصیرتهایی ب  تاریکی، فرصت
  .)136 -  133: 1389بیرلین، (دارد 

نماد زمین، فضاي مربـوط بـه زمـین، وضـعیت انسـان، حـدود عینـی و طبیعـی         «چهار 
  .)146: 1389سرلو، (» هاي استداللی است  نماد نظام ،آگاهی از کمال و سرانجام “حداقل”

ضـمیر   ،به تعبیـر دیگـر  . چهار قاعده و مخلوق ضمیر ناخودآگاه است نظر یونگ، عدد به
اسـت کـه ظـاهراً رمـز تربیـع از آن      ) هیکل زنانـه (کند و غالباً آنیما   ناخودآگاه را مجسم می

موارد مذکور، گـویی چهـار    یدر تمام ،در هر حال). 122: 1370 یونگ،( گیرد  سرچشمه می
هرچند ممکن است در برخـی مـوارد، چهـار     ـ ره داردمؤنث و به کمال و ناخودآگاه نیز اشا

در دنیـاي  ت میـ تمات است و ینماد تمام«اما اغلب  ـ با زن عجوزه و اغواگر نیز مرتبط باشد
طـور کلـی     بـه  ،بنابراین). 130: 1368 یونگ،( »نقشی عمده دارد ،تصویري ضمیر ناخودآگاه
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زندگی، چهار فصل، اصل  ۀچرخچهار متداعی با دایره، «بندي کرد که  گونه جمع  توان این می
  ).165: 1385 گرین،( »مادینه، زمین، طبیعت و چهار عنصر است

 ــ  مرکـز  ـ اي  آمدن پادشاه از آبزن، او باید در نقطه  بیروندر این بخش از مراسم، پس از 
د و چهار عمل بر روي بدن او انجـام  بماند و چهار برهمن از چهار جهت به او نزدیک شون

دادن   بشـر بـا انجـام    ،نظـر الیـاده   بـه  .آیینی است یاین مراسم، گویی بازآفرینی مراسم. دهند
 ؛کنـد   هـا را بـازآفرینی مـی     ها، زمان آفرینش نخستین یا دور کیهان و گردش سال  برخی آیین

جدیـد تضـمین کنـد یـا      يخواهد حکمرانـی فرخنـده را بـراي شـهریار      حتی زمانی که می
 .)63: 1387الیـاده،  ( بخشد  آفرینی را واقعیت می را نجات دهد، کیهان شده محصوالت تهدید

واژة سانسـکریت مانـداال بـه    «جاي ایستادن برهمنان و پادشاه نشـانۀ مانداالسـت؛    همچنین،
دقیقاً ناظر بـه  که همه  ،مرکز هماین ساختار پیچیدة دوایر  ،اما درواقع ،معنی دایره، مرکز است

مانداال  .)106: 1376دوبوکور، (» اند، غالباً در یک یا چندین مربع محاط است  کانونی مرکزي
گونه که در تمامی روایات نمادین تصور شده است، بیـان بصـري و تجسـمی از تـالش      آن«

و آرزوي وحـدت دوبـاره، بـا     ــ  هـا   ارچوب گونـاگونی هحتی در چ ـ براي دستیابی به نظم
کـه   نخست، امکـان ایـن   دارد؛این تالش دو جنبه . مکان جاودانه است  نخستین و بی “مرکز”

بـوده باشـند و   ) شناسی یا سودمندي  زیبایی(برخی از مانداالها بعد از این، صرفاً آرزوي نظم 
گرفتـه از آرزویـی عرفـانی در جهـت      الهامکه مانداال به معناي واقعی کلمه  دوم، توجه به این

  :به گفتۀ دوبوکور .)732: 1389سرلو، (» تعالی استکمالی م
مانداال بازتاب یا بازنمایی تصویر جهان معنوي، بـه شـکلی محسـوس و ملمـوس اسـت و      
محملی براي تمرکز حواس و تأمل و نمودار سیر آفاق و انفس و راهی آیینی کـه سـالک و   

  .)107 :1376دوبوکور، (زائر باید آن را بپیماید 

برهمنان پادشاه را پس از تولدي دوباره و آغاز حیـاتی جدیـد، بـه سـلوکی     با این نگاه، 
صـورت   بـه از یـاد نبایـد بـرد کـه مانـداال      . کننـد   براي رسیدن به نظم و تعالی راهنمایی مـی 

نـد کـه گـاه هـدف از چنـین      ا برخـی بـرآن  «. آید  تر، گاه به شکل ماز یا البیرنت درمی  پیچیده
» هـا بـاقی نمانـد    اي که راه فراري بـراي آن   گونه به ؛است بوده انداختن شیاطین  دام بهطرحی، 

  .و شاید هدف از این کار دورکردن شیاطین از پادشاه بوده باشد) 816: 1389سرلو، (
امـري  . شوند  شوند موجب مرکزیابی جدید شخصیت می  دیده مییا ؤرمانداالهایی که در 

، پادشـاه پـس از   ایـن  بـر اسـاس   .)108: 1376دوبوکور، (که یونگ آن را تفرد نامیده است 
  .تجدید حیات شخصیت نوینی خواهد یافت
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بـه  «خـون  . برهمنان از خونی که در آبزن است بر کتف چپ پادشاه خواهند مالید سپس
گرماي حیاتی و جسمانی بستگی دارد و در مقابلِ نور اسـت کـه وابسـته بـه نفخـه و روح      

هـا    ها و اشـتیاق   ن، این اصل جسمانی، محمل هوسانداز است که خو  در همین چشم. است
خواهند حیات جسـمانی دوبـاره را بـه     گویی برهمنان می. )135/ 3: 1388شوالیه، (» شود  می

گویـد بامباراهـا     دانـد و مـی    شوالیه کتف را نماد قدرت، نیرو و عملکرد می. پادشاه برگردانند
  .)533/ 4: همان(ونت است جایگاه نیروي جسمانی و حتی خش کتف باور دارند

منزلۀ بازگرداندن نیروهاي جسـمانی در   به، اند همراهی خون و کتف، که هر دو جسمانی
  .این تولد دوباره به پادشاه است

بر پایۀ مـرگ و   آیینی یگویند، بازآفرینی مراسم  آنچه برهمنان در تعبیر خواب پادشاه می
را درسـت   شانها اعتماد کند و عمل پادشاه به آنشود   اي که سبب می  نکته ؛تولد دوباره است

کـردن قـدرت در     متمرکزبا تعبیر دروغین و نادرست خواب پادشاه، درپی ها  اما آن ،بپندارد
هـزار   12برهمنان به یاد دارند که پادشـاه  . اند دست خود و نابودي پادشاه و خانوادة سلطنتی
 از او خواسـتند بـراي دفـع شـر     ،بنابراین .اند  هنفر از آنان را کشته و اکنون فرصت انتقام یافت
پادشـاه   ،هاي خاص خود را بکشد تا درنهایت  خواب خود، پسر، همسر، وزیر، دبیر و مرکب

بسـیاري از عناصـر   «اگـر بپـذیریم کـه    . شده از همۀ لوازم سلطنت را از میـان بردارنـد   خلع
است و ایـن خـود    ریشه هم باستانالنهرین  فرهنگی آسیاي غربی در فرهنگ ما با فرهنگ بین

هـرین  نال گیري بعدي از بین  هرین و هم وامنال تواند نتیجۀ فرهنگ مشترك بومی ایران و بین  می
شاید بتوان این فرضیه را مطرح کرد که تقابل پادشاه و برهمنان و  .)392: 1375بهار، ( »باشد

بسیار کهـن تمـدن آسـیاي غربـی     ریگ ادوار  مردهیادآور  ،فکر خلع پادشاه از لوازم سلطنت
زمـانی کـه در آشـور و    . است؛ تقابل دو اندیشه و دو سازمان قدرت، یعنی سلطنت و معبـد 

بـار بـه معبـد راه     شاه را فقط سالی یـک «بابل قدرت از معابد به سازمان سلطنتی منتقل شد، 
و عصـا خلـع   دادند و این تنها هنگامی میسر بود که شاه را از همۀ مظاهر سـلطنت، تـاج     می

بـا  . شـد   پس از خروج از معبد، لوازم سلطنت به او برگردانده می. )440 :همان( »کرده باشند
 نـد این نگاه، برهمنان درپی نابودي سلطنت و متمرکزساختن قدرت سیاسی و دینی در معابد

 هـایی کـه    قربـانی  ؛گنجانند  اي می  و براي رسیدن به هدف خود، در اجراي مراسم، نکتۀ ویژه
ها سـه فیـل هـم     در بین آن. اند  باید در آبزن ریخته شود، همراهان و نزدیکان پادشاه شانخون

ترین مفهوم جهانی، فیل نماد نیرومنـدي    در گسترده«. فیل سفید و دو فیل دیگر ؛شود  دیده می
  .)598: 1389سرلو، (» و قدرت غریزه است
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اسـت و   ،ندره، شاه آسمانیاول از همه مرکوب ای؛ فیل مرکب شاهان است«در هند 
اي است کـه سـیطره     فیل اثر قدرت شاهانه...  ترتیب، نماد قدرت شاهنشاهی است بدین

 ،1)مـاتنگی (فیل به خـاطر قـدرت خـود    . یافته و صلح و سعادت را گسترش داده است
 .)413 /4: 1388شوالیه، (» سازد  شوند برآورده می  آرزوهاي کسانی را که به او متوسل می

فیل هم در هنـد و  «بر آن  افزون. دادن قدرت پادشاه است ها به معناي ازدست  کشتن فیل
فیل حیـوان  ...  دنیا بر پشت فیل نشسته است؛ بر را برعهده دارد  تبت نقش حیوانِ کیهان

در ضمن، فیل به عنوان یک حیوان کیهانی ملحوظ شده است؛ زیـرا  . حامل جهان است
 .)415 /4: همان(» کنند  یعنی چهار ستون که فلکی را حمل می؛ دخود ساختار کیهان را دار

، کشتن فیل به معناي مرگ است که سرآغازي براي تولد دوباره و تجدید این بر اساس
  .رود  شمار می بهحیات 

ذکـر   اوهزار برهمن به فرمـان   12شدن  کشته گیري از پادشاه را  لزوم انتقام علتبرهمنان 
  .)352: 1381منشی، نصراهللا (کنند   می

البـروج برابـر و    منطقۀاین عدد با صور فلکی . دوازده نماد نظام کیهانی و رستگاري است
با توجه به رموز مربوط بـه چهـار    .)149: 1389سرلو، (تایی است   هاي دوازده  پایۀ همۀ گروه

مطـرح   پرسـش با زمان و گردش سال یا تأمل دربارة نظریۀ ادوار کیهـانی، ایـن    شو ارتباط
 که در داستان پادشـاه و برهمنـان آمـده اسـت،     ،هزار 12توان بین چهار و   شود که آیا می  می

طور قطع، رقم دوازده همیشه نمرة فرجـام یـک عمـل و     به«: گوید  پیوندي یافت؟ شوالیه می
بنابراین، این اعداد به گذر یک دور کیهـانی   .)264/ 3: 1388شوالیه، (» پایان یک دوره است

الگـوي زمـان     اشاره به آغاز زمان، با این توجیه که گویی کهـن  ؛و آغاز دور دیگر اشاره دارد
با ظهـور سـال و دور نـو،     ،نظر الیاده به. مقدس و مرگ و حیات دوباره نمود پیدا کرده است

 ،بنـابراین  .گی جدیدي آغاز کرده استکند متولد شده و زند  گویی انسان دوباره احساس می
طی مراسمی،  .)62: همان(بخشد  کند و واقعیت می  خود را در زمان آغازین حیات تصور می

) یعنی زمـان مقـدس  (زمانی که کیهان به وجود آمده و جهان در وضعیت آغازین بوده است 
  . کند  را بازآفرینی می

هنگامی که پادشاه از ؛ ه شده استدر جاي دیگري در این حکایت، به این عدد اشار
هـزار زن در   12 کند، بالر وزیر به حضـور   مرگ ایراندخت ابراز ناراحتی و پشیمانی می

  .گویی در این زمینه نیز به نوعی تمامیت دست یافته است. کند  حرمسراي او اشاره می
ن را شود بـالر وزیـر اسـت و کسـی کـه راز برهمنـا        کسی که بر اندوه پادشاه واقف می
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آنیما یا مادینه جـان،  . تواند نماد آنیماي مثبت باشد  ایراندخت می. یابد، ایراندخت است  درمی
الگوست کـه مظهـر طبیعـت و     ترین کهن  شناسی یونگ و پیچیده از اصطالحات خاص روان

هاي روانی زنانه در روح مردان است و به زندگی و تجارب نـژادي کهـن و صـدها      گرایش
الگـوي   کهـن  .شود که در ناخودآگاه مرد به یادگار مانده است  مرد با زن مربوط میهزار سالۀ 

الگوها ممکن است نمود منفی یا مثبت داشـته باشـد و کیفیـت و نـوع      آنیما مانند دیگر کهن
نمودهـاي   .)209: 1383 شـایگان، (بستگی به آگاهی، اراده و خودآگـاهی فـرد دارد   فعلیتش 

ماننـد سـودابه در   (شود   ظاهر می...  ادوگر، ویرانگر و اغواکننده وصورت زن ج منفی آنیما به
گـذارد، او را تنـزل     و در این نقش، بر ذهن و عملکرد مرد تأثیر منفـی مـی  ) داستان سیاوش

صورت معشـوق خردمنـد،    هاي مثبت آنیما، به  از طرف دیگر، جلوه. کند  دهد و تحقیر می  می
بخـش    ه با نقش زایندگی و باروري و گاه راهنما و الهـام مادر خردمند و همسر خردمند همرا

را در جهـت   شتواند منزلت و روان مرد را رشد دهد و فکـر و عملکـرد    و می یابد مینمود 
بخش در اسـاطیر و فرهنـگ    نمود آنیما در چهرة زن متعالی و الهام«. تعالی سمت و سو دهد

هـا یـا موجـودات مـافوق بشـري        ، پري)انوانب ایزد(ها   صورت باور به الهه به ،اقوام مختلف
  .)75: 1391 صرفی،( »تجلی یافته است

گویـد کـه بـراي او نقـش       از جنـی لعبتـی سـخن مـی     ،عبهرالعاشـقین روزبهان بقلی در 
کـه   ،عربـی از دیـدارش بـا دختـر رومـی       بخش و راهنما داشته است یـا حکایـت ابـن     الهام
کـه  ...  تابعه، الهـه، خـرد و   دست بهیا تلقین شعر به شاعر  ،بخش اشعار وي شده است  الهام

در «جالـب توجـه اسـت کـه      .)73: همان(اند  بخش  اي از حضور آنیماي راهنما و الهام  نمونه
بـر   ،وجود دارد که بعـد از مـرگ  ) وجدانـ  دین( آیین و شریعت مزدایی، مظهري به نام دئنا

در زنـدگی دنیـوي اعمـال    شتی دزرکه مرد    درصورتیدئنا  ... یابد   میروان مرد مؤمن تجلی 
صـورت زن   عمـل نکـرده باشـد، بـه     اش زشت انجام داده باشد و به وظایف اخالقی و دینی

و نـاموزون خـویش، در چشـم او     منفورزشتی درآمده، اعمال ناصواب او را از هیکل  ةپتیار
دئنا منِ ملکوتی و اصل آسمانی روح است که اگر اعمال انسان در زنـدگی  . سازد  مجسم می

او را مسخ نکرده باشد، بعد از مرگ، راهنمـایی روح را بـراي گذشـتن از پـل      ةچهردنیوي 
  .)290 :1383 ،یانپورنامدار( »گیرد  میعهده چینوت به 

ر هنـد و آناهیتـا در ایـران،    گانـه در یونـان باسـتان، سرَسـوتی د      ایزدبـانوان نـه   ،ها»موز«
چـه ذکـر شـد، نقـش       بنـابر آن . هاي متعـالی و راهنمـا هسـتند     هایی از این زنان و الهه  نمونه

  :بازنگري کرد »پادشاه و برهمنان«توان در داستان   ایراندخت را می
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توانـد راه    او نمـی . گزینـد   ، عاجز و درمانـده خلـوت مـی   یاهایشؤرپادشاه پس از تعبیر 
در ایـن حـین، زنـی     .اندیشد  در مکانی تنها و مجرد، به گذشتۀ خود می. راستین را تمیز دهد
او  .بخشد  گیري می  شود و با سخنان خردمندانۀ خود به او قدرت تصمیم  به خلوتش وارد می

آورد و بـه سـمت دریافـت واقعیـت و عملکـرد خردمندانـه         را از تنگناي عجز بیـرون مـی  
نصـراهللا   ۀترجمـ ، إیراخـت و در  دمنـه  و کلیلهعربی  ۀترجمنام این زن در . کند  راهنمایی می

ایرانـدخت زمـانی   . سخن و حامـل الهـام الهـی     ایراندخت است؛ زنی خردمند، خوش  منشی
هاي پنهان ناخودآگاه ناتوان شده اسـت؛ پـس     که ذهن پادشاه از تشخیص کنش یابد مینمود 

دهد تا خـود    تی عنصر مادینه است که به ذهن امکان مینقش حیا«این . شتابد  به یاري او می
هاي وجود برد و با ایـن    ترین بخش  هاي واقعی درونی همساز کند و راه به ژرف  را با ارزش

 بـه  “خود”یعنی  ،“درونی دنیاي”و  “من”دریافت ویژة خود، نقش راهنما و میانجی را میان 
  ).278: 1383پورنامداریان، (» عهده دارد 

راحتـی بـا    بـه تواند   رسد نمی  نظر می بهدارد و   کشمکش و درگیري درونیپادشاه با خود 
گـذارد و    اما ایراندخت با خردمندي بر روان و تفکر پادشاه تأثیر مـی  ،آنیما ارتباط برقرار کند

نی گویی نمایشی از برخورد و دیدار با آنیماي متعالی و نادید جا، در این. شود  با او همراه می
  .هاي وجود پادشاه راه برده است ترین بخش  اتفاق افتاده است؛ زنی که به ژرف

  . دیدار با آنیما دیدار با خود و ناخودآگاه است
 پرشور عشق شود،  می عشق به منجر که زیباروست معشوقی با دیدار منزلۀ به خود با دیدار

 اگر حتی. است آسمانی و برتر من یا شخصی رب یا حق همان که معشوقی به عارفانه
 دهد  می دست زمانی دیدار خلوت .است حجاب باشد، داشته وجود همدم دو میان مویی

  .)103: 1382 پورنامداریان،( کنی عادت ترك و کنی باز خود داري، هرچه از که

بـالر  . دهـد   روي می  دیدار پادشاه و ایراندخت در مرحلۀ گرفتاري و بحران ذهنی پادشاه
به عنوان یکی از نمادهـاي خودآگـاهی و فـرد    « دتوان  می رایزن. هاست  دیدار آنوزیر واسطۀ 

  .)24: 1389 خسروي،(» محسوب شود که در عرصۀ پیوند زن و مرد حضور دارد
توجه پادشاه به زن . افتد  در این حکایت، بین پادشاه و ایراندخت جدایی موقتی اتفاق می

دارد؛ واکنشـی کـه     ایراندخت را بـه واکـنش وامـی   ـ  ـ که در موازنۀ ایراندخت است دیگري
دهد، اما بالر   پادشاه دستور قتل ایراندخت را می .شود  ها می  سبب کدورت و مفارقت بین آن

، بـه معنـاي   )آنیمـا ( جان   شناخت و تشخیص مادینه«انگار . کند  وزیر او را در خانه پنهان می
شـدن   خودآگـاه  ،یـافتن بـه وي و در نتیجـه    شعوربلکه به معنی  ... طلبی با او نیست  وحدت
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پشیمانی پادشاه،  پس از). 90: 1377 ستاري،( »گرفتن با اوست فاصلهجان و سرانجام،    مادینه
ایـن  . آورد  ، ایراندخت را بـه حضـور پادشـاه مـی    پرسش و پاسخگو و و وزیر با طرح گفت

وزیر . نان وزیر از پشیمانی اوگویی آزمونی است براي پادشاه در راه حصول اطمی ،گوو گفت
خردي و نادانی خالی شود و خردمند و دانا   از بی) پادشاه(خواهد   می«گو و با طرح این گفت

رد، تـازه از    از ماجرا بیرون آید و در مرگ و تولدي رمزي و تمثیل، در خود بمیرد و چون مـ
توان بازگشـت دوبـارة     و نتیجۀ این خودآگاهی را می) 24: 1389 خسروي،( »خود زاده شود

  .دخت در پایان داستان دانست ایران
هـاي خـاص آنیمـاي مثبـت اسـت کـه         هاي ایراندخت از ویژگـی   خصوصیات و کنش

بخـش    راهنمـا و الهـام   منزلۀ ایراندخت به. انجامد  به آرامش و خردمندي پادشاه می ،درنهایت
 تـرین نمـود آنیماسـت     بخش متعـالی   الهامبه اعتقاد یونگ، زن راهنما و . یابد میپادشاه نمود 

  .)227: 1387 یونگ،(
  .توان یافت ارتباط ایراندخت با تاج است  قرینۀ دیگري که بر این ادعا می

کند که از دو هدیه، یکی   پس از تعبیرشدن خواب پادشاه، وي ایراندخت را مخیر می
نمـاد مفهـوم   «تـاج  . نـد گزی  ایرانـدخت تـاج را برمـی   . تاج و جامۀ ارجـوان ؛ را برگزیند

تـرین حـد     یونگ تاج درخشان را نماد عالی .)246: 1389سرلو، (» بودن را دارد بلندپایه
، تاج است داند؛ زیرا کسی که بر خویش پیروز شده  دستیابی به برترین هدف متعالی می

اي است که   تاج سر نقطه«در یوگا  .)247: همان(دست آورده است  بهحیات جاودان را 
» گریزد تا به مرحلۀ فوق بشـري برسـد    هاي جسمی خود می  جا از محدودیت فرد در آن

  .)296/ 2: 1388شوالیه، (
زنـی از همسـران پادشـاه کـه      ؛دخت، زن دیگري هم در داستان نقش داردندر برابر ایرا

توجـه پادشـاه را جلـب و او را مسـحور      ،او در این جامه. گیرد  جامۀ ارجوان به او تعلق می
. و برخالف ایراندخت، در حکایـت تشخصـی نـدارد   است نام او در حکایت نیامده . کند  می

پوشـاند و او را بـه جـایی      عقـل و خـردش را مـی    ،گـذارد   بر پادشاه تأثیر می شظاهر فقط
  . دهد میرساند که با خشم و شتاب به قتل ایراندخت حکم   می

سرخ، به خاطر نیرو، قـدرت و  «. کند جلب می خود به راشاه  توجهدر جامۀ ارجوان،  او
...  شـود   درخشش خود در سراسر جهان، به عنوان نماد اساسی اصـل زنـدگی ملحـوظ مـی    

جالب است که همیشـه   .)567/ 3: 1388شوالیه، (» سرخ رنگ روح است، رنگ لیبیدو است
اند؛ چراکـه اعتقـاد     کرده  اند و آن را پنهان می  پوشیده  هاي دیگر می  لباس سرخ را در زیر لباس
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شـود، بـه     قـدرت خطرنـاك مـی    ةغریـز برمالکردن سرخ اگر مهـار نشـود، چـون    «اند   داشته
. )571/ 3: همـان (» شـود   خودخواهی، نفرت، هوس کورکورانه و عشق دوزخـی منجـر مـی   

توجـه بـه ایـن    . ها، اغلب نماد شور و هیجان و برانگیزاننده است  رنگ سرخ در نمادپردازي
اي از جلوة منفی آنیمـاي فریبنـده و     ها، آن زن را نمود نفس و قواي شهوانی و نمونه  یویژگ

ات یـ صورت تصـویري ثابـت بـا متعلقـات و کیف     جان به   مادینه«کند؛ زیرا   اغواگر معرفی می
زمـان،   گاه بر یک و گاه بر چند زن، هـم  ،گردد و چون ناخودآگاه است  تغییرناپذیر ظاهر نمی

  ).89: 1377 ستاري،( »شود  از دیگري تابانده مییا یکی پس 
دانـا و  » پیـر «ها مشهود است،   در بسیاري از داستان شالگوهایی که حضور  از دیگر کهن

شـود و بـا     معموالً تنها و مرموز است که در لحظات درمانـدگی و حیرانـی فـرد ظـاهر مـی     
به عبارت دیگر، زمـانی کـه    .شود  گشاي مشکل می  جوي و گره  بصیرت و دانایی خود، چاره

. یابـد  مـی گیري عاقالنه نـدارد، پیـر ظهـور      تنهایی توانایی تصمیم شخص درمانده است و به
کنـد و او را    نظر یونگ، این صورت مثالی با تجلی خود، کمبود شخص درمانده را پر مـی  به

در ایـن کمبـود همـان خـردي اسـت کـه       . دهـد   از تنگناي گرفتاري و استیصال نجات مـی 
هـایی کـه شـخص قـدرت و فرصـت        اما به دالیلی در لحظه، ناخودآگاه شخص وجود دارد

ایـن صـورت مثـالی    . شـود   تفکر ندارد و خود را باخته و دل بر مرگ نهاده، پیـر ظـاهر مـی   
تجسم دانایی، بصیرت، تمرکز اندیشه و تمرکز قـواي روحـی و روانـی فـرد      ،پیر) الگو  کهن(

در فضـایی  «ظهور پیر ظهور ناخودآگاه فـرد اسـت کـه     ،درواقع .)114 :1368یونگ، ( است
الگوي پیـر   کهن ،از طرفی). 152: 1380فر،   شایگان( »آید  روانی و خارج از خودآگاه پدید می

الگوهایی که نمود جهانی دارنـد، از نظـر نمـادین دووجهـی اسـت و در        نیز مانند دیگر کهن
کنـد و در اسـاطیر و     نیـز نمـود پیـدا مـی    ...  ومانند موجود شـرور و جـادوگر    ،نقش منفی

  .و آثار ادبی حضوري برجسته داردیا ؤرهاي پریان و   قصه
ترین مفصل   ترین و حیاتی هاي عرفانی نمود بسیار دارد و مهم  الگوي پیر در حکایت  کهن

در  »شـاه و کنیـزك  «هـا، ماننـد داسـتان      در بسیاري ازحکایت. دهد  بدنۀ عرفان را تشکیل می
سـهروردي،  ...  و »عقل سرخ«، »آواز پر جبرئیل«، »الغربیه الغربۀ«موالنا، داستان  معنوي مثنوي

 .)314: 1383پورنامداریان، ( توان کنش پیر را مشاهده کرد  می...  الدین کبري و  آثار شیخ نجم
هاي عرفانی، دیدار  برخی داستان ،و همچنین قرآنهاي ظهور پیر خردمند در   از برترین نمونه

نـوعی تجلـی ناخودآگـاه جمعـی یـا بـه        ،و بیداريیا ؤردیدار با پیر در . با خضر نبی است
  .است» عقل فعال«همان تجلی  است آمده» هاي رمزي  رمز و داستان«تعبیري که در 
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رسـان    و یـاري  يگشا  ، کارایدون حکیم و دانایی است گره»پادشاه و برهمنان«در داستان 
ایرانـدخت زمینـۀ   . کنـد   او در نقش خوابگزار و شخصی دانا و معنوي نمود پیدا مـی . پادشاه

کـه او از   بـا ایـن   .رود  پادشاه پوشیده و پنهانی نزد او می. آورد  دیدار او و پادشاه را فراهم می
بـدون  کند و تعبیـر خـوابش را     برهمنان است، پادشاه بدون مقاومت و تأمل به او اعتماد می

  .دست او سپرده است پذیرد؛ گویی عنان اختیار خود را به  چون و چرا می
توان نماد ناخودآگاه برتر پادشاه دانست که موجـب    کارایدون حکیم را می این، بر اساس

گـري کـه گـویی تمرکـز قـواي       حمایت. شود  وضع موجود و نیز هدف می ازخودآگاهی او 
ـ که پادشاه به نـوعی سـایۀ    لحظۀ یأس و درماندگیروحی و ذهنی خود پادشاه است و در 

اي   رساند تـا تصـمیم عاقالنـه     ـ او را یاري می بیند  میاش  همرگ را در اطراف خود و خانواد
ن معرفـت، تفکـر، بصـیرت،    پیـر از طرفـی مبـیِّ   «ترتیـب   بـدین . بگیرد و شر را از خود براند

از قبیـل   ،ل خـوب اخالقـی  یخصـا گـر   ذکاوت، درایت و الهـام و از طـرف دیگـر، نمایـان    
 »کنـد   او را روشـن مـی  » روحـانی «هـا شخصـیت     نیتی و میل به یاوري است که ایـن   خوش

  .)118: 1368یونگ، (
  

 گیري  نتیجه. 2

. الگویی تأویل کرد  توان با رویکرد کهن  را می دمنه و کلیلهدر » پادشاه و برهمنان«حکایت 
اما در دیگر ، بیند  حکایت، پادشاه هفت خواب مکرر میدر ترجمۀ نصراهللا منشی از این 

بـر ایـن مبنـا، برهمنـان در تعبیـر      . پادشاه اشاره شده اسـت رؤیاي ها، به هشت   ترجمه
آنان در این . اند  هایی طلبیده  کنند که قربانی  بار اشاره می ها، به هشت خداي دهشت  خواب

هماننـد  (شـکل نشسـتن در آبـزن خـونین     تعبیر، لزوم مرگ و تولد دوبارة پادشاه را به 
و خـروج از آن، سـپس قرارگـرفتن در مرکـز     ) وضعیت قرارگرفتن جنین در رحم مادر

کنند   اند، به او توصیه می  گیري از پادشاه  که درپی انتقام ،برهمنان. کنند مانداال را توصیه می
  .آبزن را از خون نزدیکانش پر کند
ترین نمود آنیما، آنیماي مثبـت    خت، همسر پادشاه متعالیپیش از اجراي این آیین، ایراند

ـ که  سوي کارایدون حکیم در چهرة پیر خردمند بهو راهنماي خردمند پادشاه است که او را 
گشـاي مشـکل پادشـاه      این پیر گـره . شود  ـ رهنمون می الگوي پیر دانا کهناي است از   نمونه

کنـد؛    گـذارد و بـه او اعتمـاد مـی     در اختیار او میچرا خود را  و  است و پادشاه بدون چون
  .شود  رفتۀ پادشاه می ازدستنفس و آرامش  به اعتماداعتمادي که سبب بازیافتن 



 39   فرانک جهانگرد و طیبه گلستانی حتکنی

  

اي از آنیمـاي    شـود و نمونـه    پادشاه همسر دیگري هم دارد که در جامۀ سرخ ظـاهر مـی  
  .رود  شمار می بهـ  ـ آنیماي اغواگر و برانگیزندة شهوت منفی
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