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 چکیده
 

 پزشـکی روان ( درCarl Gustav Jung)يکی از اصطالحات مهم كه كارل گوستاو يونـ   
 تـرين كهـن  از برجسـته . دارد مختلـ   اقسام كه است (Archi type) الگوكهن برده، كار به خود

الگو غالباً در شخص به الگوی پیرخردمند است. اين كهنالگوهای مطرح شده توسط يون ، كهن
ضـمیر، نمـود پیـدا    اهنما و در ادبیات و اساطیر، در قالب شخصیت پیران خردمنـد روشـن  صورت ر

جذبـه،   خـرد، زيركـی،   بیـنش،  تعمـ،،  دانش، همچون هايیشاخصه خود در آثار يون كند. می
تـرين  توان گفت مهماست. بنابراين میهشمردبر آن برای را ماوراءالطبیعه با نیز ارتباط و مرگیبی

ان بروز مشکالت در زمخردمندانة قهرمان خردمند از نظر يون ، راهنمايی و دستگیری ويژگی پیر
ودمنه كه در قالـب حکايـت و داسـتان، بیـان     های تعلیمی و سیاسی كلیلهمايهه به بنتوجباشد. با می

هـای برجسـته و بـارز    اسـت ويژگـی  توصـیفی، سـعی شـده    -پژوهش به روش تحلیلی اين شده، در
تـوان  ودمنه با خصوصیات مطرح پیرخردمندِ يون  مقايسه شود. تقريباً مـی حکايات كلیلهقهرمانان 
های پیرخردمند يون ، در كـاركرد و سـیمای قهرمانـان، شـاهان و وزيـران      ترين ويژگیگفت مهم
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 برخـورداری  نشین، خردمنـدی و سیمای دل راهنمايی، همراهی،ودمنه، از قبیل مطرح شده در كلیله
 .شودگويی به وضوح ديده مییشپ قدرت از
 

 .الگو، پیرخردمند، كلیله و دمنه، يون كهن  :های کلیدیواژه

 

 مقدمه -1

انـد:  الگو معانی بسیار ارائـه كـرده  تايپ يا كهننويسندگان در غرب و ايران برای آركی      

ت. ( اسـ Arche typos« )یپـو  ت آركـه »از واژة يونانی ه برگرفتالگو يا كهن تايپآركی»

(Arche( از مصدر )Archein( و )آغازيدن :type) و اسـت  ابتدايی و آغازين عنایه مب 

 يـا  مـدل  بـه معنـای   يونـانی  زبان در واژه اين است. الگو و قالب مهر، اثر يا مهر معنای به

 كهـن »: ذيـل  2، ج1431)انوشـه،  « اندساختهمی آن روی از را چیزی كه استبوده الگويی

 مجـردی  ايـدة  شـود، مـی  رونويسی آن روی از كه است الگويی يا ستنخ نمونة» .«(الگو

 و اسـاطیر  و هـا داسـتان  مشـتر   اتخصوصـیّ  تـرين اساسی و تريننمايندة نوعی كه است

 و جمعـی ناخودآگـاه  محصـول  جهـانی،  و گـرا الگو نیاكـان است. كهن هنری هایرهیافت

 يافتـه،  رواج اخیر سال صد رد كه اصطالح اين .(43: 1431)كادن، « ماست نیاكان میراث

دارد.  نقـدادبی نیـز كـاربرد    شناسـی و انسـان  شناسـی، روان جملـه  از علمـی  حـوزة  چند در

الگوهـای باسـتانی چـون ذخـائری از     »گويـد:  نیز در ايـن مـورد مـی    (Snowden)اسنودن 

هـا  اند. اين الگو در تمـام انسـان  شوند كه بارها در تاريخ بشريت تکرار شدهتجارب تلقی می

از زمان تولّد موجودند و به صورت نیرويی در سطح عمی، ناخودآگاه قرار دارند و از لحاظ 

شـوند.  ها و تعـالیم دينـی هـاهر مـی    درونی در رؤياها و تخیالت و از لحاظ بیرونی در افسانه

های گوناگونی مثالً يک داستان يا الگو يا تصـويری مثـل يـک    يک الگوی باستانی به شیوه

« شـود و يـا احساسـی عـاطفی تجربـه مـی      ای يـا باسـتانی  ويی، يا شخصـیتی افسـانه  دايرة جاد

 .(37: 1431)اسنودن، 
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 لهئبیان مس -1-1

-الگـو را در دو نقطـه مـی   طور كلی منشأ و ريشة اصطالح كهـن بنا به نظر پژوهشگران به

ی بـه  جو كرد: يکی مکتب مردم شناسی دانشگاه كمبريج كه اين مکتب با كتابوتوان جست

شنا  اسـکاتلندی  انسان – (James George Frazar)كه جیمز فريزر « شاخة زرين»نام 

تايـپ را مطـرح   لة آركـی ئمیالدی( نوشت، مسـ  1311تا  1337های )آن را در فاصله سال –

هـای مـذهبی،   هـای نخسـتین مناسـک و آيـین    نمود. فريزر در كتاب خود بـه بررسـی ريشـه   

هـای فـراوان   داخت و با مقايسه و تطبیـ، آنهـا و يـافتن شـباهت    ها و سحر و جادو پراسطوره

هـا يکسـان اسـت    هـا و زمـان  ها در همـة مکـان  نتیجه گرفت كه نیازهای اوّلیه و اساسی انسان

تايـپ در نظـر گرفتـه شـده، بـه      منشأ ديگری كـه بـرای آركـی    .(34: 1431)ن. : شمیسا، 

پس از جدا شدن از استادش، زيگمونـد   گردد. يون  میشناسی يون  بازهای روانتئوری

ای ديگـر  شناسی خود را به گونه(، مطالعات روانSigmund Schlomo Freud)فرويد 

بندی فرويد را كه در بارة ذهـن انجـام داده بـود، تکمیـل كـرد. فرويـد       پی گرفت. او تقسیم

 ده بـود كـر ناخودآگـاه تقسـیم    آگـاه و روان يا ذهن انسان را به سـه بخـش خودآگـاه، نیمـه    

 ضـمیر  كاشـ   تـوان چنـین گفـت كـه: فرويـد     بنـابراين مـی   .(213: 1413)ن. : شمیسا، 

)ن. . يونـ ،   شـود مـی دانسـته   جمعی ناخودآگاه كاش  گمانبی يون  و ناخودآگاه

 اطالق بود، نامیده« نخستین تصاوير»آنچه  را به الگوكهن يون  اصطالح .(41 -23: 1431

 و هـا سـمبول  كـه  اسـت  الگويیكهن تصاوير حاوی جمعیاهكرد. بنابراين ضمیرناخودآگ

 كسـی  ديـدگاه هنرمنـد   ايـن  شـود. در می مطرح الگوهااين كهن نمود عنوان به هااسطوره

مجرايـی بـرای وصـول بـه      خـويش،  خلقـت  و نهـاد  و بشـر  آغازينة به نزديکی با كه است

طور كلی اين نیروهای به .(232: 1413يون ، ن. : ) يابدآدمی می روان های پنهانبخش

ای انـد منشـأ شـناخته شـده    مانـده ازلی و بالقوه كه قرون متمادی در روان انسان جاری و باقی

بـودن، در  داند، كه ضمن مسـتقل  يون  شخصیّت انسان را مركب از چند بخش میندارند. 

وهـا. خـود   الگكهـن  -2ناخودآگـاه   -1ها عبارتنـد از:  اين بخشيکديگر تأثیر متقابل دارند. 

شود: نقاب، آنیما، آنیمو ، سايه، پیرخردمند، خود الگوها هم به چند بخش تقسیم میكهن

 آبرامز فرهن  در .اندشده قائل ديگری تقسیمات الگوهاكهن برای نیز بعدی محققانو... 
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(Meyer Howard Mike Abrams ) :مکـرر،  روايـی  هـای شـیوه  الگو بهكهن»آمده 

: ذيـل  1431)آبرامـز،  « گـردد نمـا اطـالق مـی   های سـنخ تشخصیّ و یداستان عمل الگوهای

 موقعیّـت  سـه  در»را  الگوهـا كهـن  تـوان نیـز مـی   (Gourin)از نظـر گـورين    .«(الگوكهن»

: 1433)گورين، « لگويی يا ژانرهای ادبی بررسی كرداهای كهنيا نظام هامايهتصاوير، نقش

243-233). 

الگوها است. براسا  یما از منظر يون ، يکی از كهنطور كه توضیح داده شد، آنهمان

 ارتبـاط  در توان نتیجـه گرفـت كـه آنیمـا    خصوصیّاتی كه بون  برای آنیما بیان كرده، می

 در ايـن  است. يونـ   پیر فرزانه يعنی پژوهش، اين در بررسی مورد الگویكهن با مستقیم

و  هـا افسـانه  از بسیاری در هانیكی مردی تصوير با آنیما اگر نیست شگفت»نويسد: باره می

توصـی    مثبـت  و دهنـده يـاری  را او شـود. معمـو ً  مـی  هـاهر  رؤياهـا  در مذهبی تعلیمات

شناسی در قرون اخیر، علمی مستقل محسـوب  اگر چه روان .(417: 1411)يون ، « كنندمی

انـد.  ی بـوده درمانان بشر، پیامبران و پیشـوايان مـذهب  توان گفت نخستین روانشود، امّا میمی

تـر اسـت و   يافتـه ای با تر و تکاملتر به مرحلهای پايینانسان دائماً در حال حركت از مرحله

هدف نهايی اين تکامل چیزی است به نام خودشکوفايی كه فرد برای رسیدن به اين مرحله، 

پیـر  : »(Epley)دار اين وهیفه اسـت. از نظـر اپلـی    نیاز به راهنمايی دارد و پیرخردمند عهده

پـس از بررسـی معنـی و     .(211: 1411)اپلـی،  « تجرّبه و تجسم زندگی طو نی اسـت  معرف

 تری از ايـن كهـن  الگو و آشنايی مختصری با پیرخردمند، در ادامه به بررسی بیشريشة كهن

چگونـه در ادبیـات اقـوام     الگـو خواهدشـد كـه ايـن كهـن    چنین نشـان داده الگو پرداخته، هم

دمنـه، كـه بـا    وهـايی از پیرخردمنـد در كلیلـه   . در پايـان نیـز نمونـه   اسـت مختل  مطرح شده

شناسـی يونـ  و ديگـر روان پزشـکان مطابقـت دارد، بررسـی       های مطـرح در روان ويژگی

 خواهد شد.

 پیشینة تحقیق -1-2

انـد از  است كـه عبـارت  در زمینة تحلیل پیرخردمند در ادبیات فارسی آثاری نگاشته شده

الگـوی پیرخردمنـد   های عطار و بررسی میزان انطباق آن با كهـن راهنما در مثنوی»نامة: پايان

الگـوی پیرخردمنـد   لزوم نقـش كهـن  »های: ( و مقاله1433نوشتة )زارعی: « از ديدگاه يون 
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تطبی، پیرمغان ديوان حافظ »(، 33-12: 1433نوشتة: )بارانی و تیموری فتحی، « در تعلیم بشر

(، امـا بـه   111 – 111: 1431داری، نوشتة: )گرجی و تمیم« د يون الگوی پیرخردمنبا كهن

 است.ودمنه تاكنون پژوهشی صورت نگرفتهطور ويژه در حوزة تحلیل پیرخردمند در كلیله

 ت تحقیقضرورت و اهمی -1-3

اسـت. بـه   ای گسترده برای تحقیقات نوين ادبی فـراهم كـرده  ای، زمینهمطالعات بینارشته

های متون ادبی، به نتايجی وان با پیوند مبانی نظری علوم مختل  و خمیرمايهتهمین دلیل می

تـر آشـکار كـرد.    سن  ادبی ايران را بـیش ارزشمند رسید و اهمیّت و كاركرد میراث گران

توانـد محملـی بـرای    يونـ ، يکـی از مـواردی اسـت كـه مـی       الگوهایمباحث نظری كهن

 كهـن  تجلـی  بـرای  هـا عرصـه  بهترين از يکی د.بررسی و سنجش برخی از متون ادبی ما باش

تواند يکی از متونی باشـد كـه از   ودمنه میاست، بنابراين كلیله تعلیمی متون قومی، الگوهای

رين اهداف اين پژوهش نشان دادن وجود اشـتراكات و  تمشود. يکی از مهاين زاويه بررسی

های نـوين  یات فارسی با نظريهشده در متون كالسیک ادبتشابهات باورها و اعتقادات مطرح

 الگوی پیرِ خردمند( است.شناسی مدرن امروزی )كهنشناسی و انشانروان

 

 بحث   -2
 معرفی پیرخردمند -2-1

-آرامـش  و انگیـز شـگفت  سـیمايی  از برخـورداری  -1ماننـد:  هايی پژوهشگران ويژگی

 -3 ؛جـادو  و طبیعیمـاوراءال  نیروهـای  از گیریبهره –4؛ ناب خرد از برخورداری -2؛ بخش

ــی ــاری و همراه ــن ي ــویكه ــان الگ ــايی -1 ؛قهرم ــاد و راهنم ــاهان ارش ــان و ش  -1 ؛بزرگ

ــورداری ــدرت از برخ ــیش ق ــويیپ ــی –1 و گ ــی، ب ــن مرگ ــرای كه ــد،  ب الگــوی پیرخردمن

گیری از تجربیات كهـن و گرانبهاسـت و در   بهره ها، حاصلاند. قاعدتاً اين ويژگیبرشمرده

در سـاحت  »پیرخردمنـد   (Vegler)از نظـر وگلـر    غراق همـراه اسـت.  اسطوره و حماسه با ا

ای از شخصیّت ماست كه بـا همـه چیـز مـرتبط     روان آدمی، پیرخرد نمايندة درون ما و جنبه

چهـرة  » .(17: 1431)وگلـر،  « تـر از انسـان اسـت   تر و بـزر  مـنش  لاست. اين فراخود، عاق

 در بلکـه  بیـداری،  و رؤيـا  در تنهـا  نـه  پیرخردمند مظهر عامل روحانی است. چهرة پیردانـا 



 05 33شماره                                          نشریّة نثر پژوهی ادب فارسی                                                              

 سـاحر،  هیـأت  در رؤياهـا  شود. پیردانا درمی حاضر پذيرانعطاف به صورتی خلسه، حالت

بـه صـورت   « مثـالی  روح»اين  شود.می و... هاهر و پدربزر  استاد معلّم، روحانی، طبیب،

 و عاقالنـه  پند درايت، كه بصیرت، شودهاهر می در وضعیتی مرد، جن و يا حیوان همواره

)يونـ ،  « نـدارد  را آن توانـايی  تنهـايی  بـه  شـخص  امّـا  است، ضروری مهمّ تصمیم اتخاذ

 وقتـی  كند همیشهمی ياد نیز« روح» نام با آن از يون  كه پیرخردمند .(173-117: 1437

 به نمونه برای يون . است دچار ناپذيرچاره و وضعی سخت به قهرمان كه شودمی حاضر

 گـم  را خود گاو ديدهستم و يتیم كند: پسركیمی اشاره استونی مردم هاینهافسا از يکی

 پیرمـردی  رؤيـا  در گريـزد. وی مـی  خانـه  از گرسـنه  و خسـته  مجـازات  بـیم  و از كندمی

دهـد و  می دلگرمی او به كه بیندمی برابر خود در خاكستری بلند ريش با را اندامكوچک

 اسـت كـه  نگفتـه  آن از بـیش  كالمـی  پیرمرد كه تاس آن بر كند. يون می ارائه راهکار

 ديگـر اسـطوره   .(114 -112بینديشـد )همـان:    توانستهمی داستان قهرمان يعنی پسر  خود

اند. از جملـه جـونز   شناسان نیز در مورد پیرخردمند نظرات خود را بیان كردهشناسان و روان

(Ernest Jonesو همکارانش در اين )ضمیر  از پیر برخاستهمثالی صورت»گويند: باره می

آن  در و اسـت  ساله هزار چند بشر تجربة حاوی كه ضمیری است، فرد جمعیناخودآگاه

 صـور  و غرايـز  غرايز اسـت. پـس   آن جملة از كه موروثی است كه دارد وجود عناصری

 جمعـی ناهوشـیاری  آورنـد. مـی  پديـد  جمعـی را هـم ناهوشـیاری  الگوها( روی)كهن نوعی

: 1411)جـونز و همکـاران،   « شـوند گـر مـی  جلـوه  نظـم  با كه دارد همگانی و عام عناصری

 از بخشـی  پیرفرزانه»گويد: نیز در اين خصوص می (Joseph Campbell)كمپل  .(342

در  كـه  صاحب اقتدار و مسن شخصیّت اين اوست. سال و سن از فارغ فرد، هر شخصیّت

خـرد   و تجربـی  حقیقـت  و كهـن  بـة تجر همـان  درواقـ   دارد، جای هاانسان ضمیر ساختار

 و سرنوشـت  مهربـان  و محـافظ  قـدرت  گـر نشان شود. پیرفرزانهمی زاده ما با كه است ذاتی

« اسـت كـرده  تجربـه  مـادر  رحـم  در را آن آغـاز  از قهرمـان  كـه  اسـت  آرامش بهشـتی  نويد

هـد. او  دمـی  ماورائی قـرار  و غیبی شمار مددرسانان در را او پیر فرزانه .(31: 1433)كمپبل، 

 فرديـت، ناچـار   فرايند رساندن كمال به و طو نی خود سفر طول در قهرمان كه معتقد است
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 تفکـر،  معرفـت،  مبیِّن طرفی از پیر»بنابراين  .(31)ن. . همان:  است آنان از جستن ياری به

 از اخالقـی،  خـوب  خصـايل  گـر نمايـان  ديگـر،  طرف از و الهام و درايّت بصیرت، ذكاوت،

« كنـد مـی  روشـن  را او« روحـانی »شخصـیّت   اينها كه است ياوری به میل و یّتینقبیل: خوش

هـايی را در عـالم   برخی از پژوهشـگران بـرای پیرخردمنـد شخصـیّت     .(111: 1437)يون ، 

هـايی  تـوان بـه شخصـیّت   مـی »گويد: ، می(jess feistاند از جمله فیست )واق  متصوّر شده

هـايی مثـل:   دة اسرار اشـاره كـرد و گـاهی بـه صـورت     دهننظیر: پیرخرمند، نگهبان، آموزش

جوان و يا به شکل پدر و پدربزر ، معلم، فیلسـوف، مرشـد، دكتـر،    سوارپیرگیتارزن، اسب

 .(144: 1433)فیست، « شود، جادوگر و مانند آن هاهر میكشیش، پادشاه

 و رايینـامی  كـرده،  تعیـین  پیـر فرزانـه   الگـوی كهـن  بـرای  يون  كه ایبرجسته ويژگی»

 پیرخردمنـد  نمـاد  ؛«تـات » نیست. خبری او مر  از مرلین، افسانة مثالً در. فناناپذيری اوست

 شـدن  كشـته  از روايـات  بعضی در است. در فرهن  ايرانی نیز هر چند فناناپذير نیز مصر در

 خـرد و فرزانگـی،   نماد اين زال، شاهنامه، در دهدمی ترجیح طو  حکیم رفته امّا سخن زال

 زال مرگـی بـی  ديگـر  علّـت . اسـت نرفتـه  شاهنامه سـخنی  در زال مر  از لذا باشد، والزبی

 خـود  ولـی  میرانـد مـی  زمـان  .هسـت  نیـز  زمان نماد است، رايزنی و خرد اينکه نماد بر عالوه

 و موجّـه  معقـول  شـکل  ايـن  بـه  اسـت،  نـامعقول  هـاهر  در كه او حیات رو، از اين. میردنمی

ذكـاوت،   جز از نظر يون ، پیرِ اساطیری .(111-113: 1434، )طاهری و همکاران« شودمی

)ن. : يونـ ،   اسـت.  شـاخص  نیـز  خـويش  اخالقـی  صـفات  سبب به ت و بصیرت،دراي

نیـز گفتـة يونـ  را تـا حـدودی تأيیـد        (Antonio Moreno)( مورنو 122 -127: 1437

 و خیر دو جهت هر رد است قادر و دارد متضاد و دوگانه پیرِ دانا طبعی»گويد: كند و میمی

 .(13: 1437)مورنو، « است انسان آزاد ارادة بسته به يک، هر برگزيدن كه كند، كار شر

 

 الگوی پیرخردمند در اقوام و ملل مختلفکهن -2-2

 در توانمی و است پیر فرزانه محوريّت با هايیداستان از سرشار ،ملل اكثر ادبی متون

 اشاره روند،شمارمیبه الگوكهن اين كه نماد فراوانی هاینمونه به گوناگون جهان اساطیر

 نروا تحلیـل  يونـ  در »گويـد:  ( در اين خصوص میRichard Bilskerكرد. بیلکسر )
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 برد و آن را بـه نام می (Pheliman)« فیلیمان»يونانی، از انديشمندی به نام  اساطیر شناسانة

 را ايرانـی  زرتشت»چنین يون  هم .(13: 1431)بیلسکر،« كندمعرفی می پیرخردمند عنوان

)يونـ ،  « كنـد مـی  قلمـداد  نیچـه  فلسـفی  مکتب در پیر فرزانه الگویكهن يافتةنماد تجسم

 بـه عنـوان كهـن    غربی اساطیر و ادبیات در يون  كه ديگری شخصیّت» .(13 -17: 1431

: 1437)يونـ ،  « اسـت  (Merlin)« مرلین» نام به مرموز است، افسونگریكرده ذكر الگو

127). 

ايفـا   پیرخردمنـد را  نقـش  «میمیـر »يـا  « میم» نام به شخصیّتی نیز اسکانديناوی منطقة در

 در و كنـد از حیـث بیـنش و دانـش كمـک مـی      پادشـاه  افسـانه، میمیـر بـه    اين در كند.می

: 1434)ن. : طـاهری و همکـاران،   رساندمی معنوی به او كمک و ياری مختل  نبردهای

وجـود دارد كـه    پیـر فرزانـه   الگـوی كهـن  از متعدّدی هایان نیز نمونهباست چین در». (111

« قائـل بودنـد   است. چینیان برای او ماهیتی ملکـوتی  (Laotse)«  ئوتسه»آنها  ترينمعروف

ــوفیقی،  ــروپالی  .(11: 1433)تـ ــاد   (Saruapalli Radhakrishnan)سـ ــورد نمـ در مـ

بـه طـور    پیـر فرزانـه   شخصـیّت  ند نیز،ه اساطیر در»گويد: شخصیّت پیرخردمند در هند می

 هندوئیسم چون در اديانی اند.برجسته كرده« گورو» با لقب را و آن آشکاری وجود دارد،

« را بـر عهـده دارنـد    دينی راهنمای آموزگاری و سمت ،«گورو»سیک،  آيین و بودايسم و

ــونس  .(143: 1433)ســروپالی،  ــد د ( ions veronica)اي ــورد پیرخردمن ــز در م ر مصــر نی

 دانـش،  سرچشـمة  و نـام دارد « تـات »باسـتان   مصـر  در فرزانگـی  و خـرد  نمـاد »گويد: می

 شـناخته  ايشـان  آثـار  و نگاهبـان  ايـزدان  سخنگوی اختراعات و خرد، ادبیات، جادوگری،

 .(141 -141: 1411)ايونس، « گرديدمیمحسوب فناناپذير موجودی چنین اوشد و هممی

 مشـاهده   فردوسـی  شـاهنامة  پیـر فرزانـه را در   الگـوی كهـن  در ادبیات ايران نیز حضور»

 پیـر فرزانـه   الگـوی مصـداق كهـن   تواننـد شـاهنامه مـی   در دیمتعد هایتكنیم. شخصیمی

سـیمرغ، اغريـرث، پیـران، گـودرز،      زال، توان به: فريـدون، جمله می از كه شوند محسوب

 بـا  زال، رسـد مـی  نظـر  بـه  امّـا  حکیم اشاره كرد،خسرو، جاماسپ، پشوتن و بزرگمهر كی

 در الگـو كهـن  ايـن  تبیـین  بـرای  نمونـه  بهتـرين  خود، فرد های منحصر بهويژگی به هتوج
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 بـه  دادن موعظـه  و رهنمـود  ارائـة  زال، وهـاي   رينتـ مهـم  از ايران باشد. يکـی  ملی حماسة

 .(111: 1434، و همکاران )طاهری« است جامعه بزرگان شاهان و

 

 ودمنهپیرخردمند در کلیله -2-3

و  «پنچـاتنترا » دو كتـاب  ،ودمنـة برزويـة طبیـب   منـاب  كلیلـه   رينتـ مهـم دانیم كه میچنان

اسـت، پادشـاهی پسـرانی نـا ي، و     تنتـره آمـده  مطاب، آنچه در مقدمة پنجه .است «مهابهاراتا»

شـود كـه   میخواهد كه آنها را تعلیم دهند... در نهايت تصمیم گرفتهنادان دارد و از وزرا می

هـايی  به تعلیم شاهزادگان همت گمارد. برهمن؛ برای آنها داسـتان « بش شرما»رهمنی به نام ب

رسند. اگر چه هن غالب اين است كند و بعد از شش ماه آنان در علم به كمال میرا نقل می

تنتـره بـوده، امّـا از نظـر شـکل و روايـت       كه اسا  كار و شیوة روايت برزوية طبیـب، پنجـه  

هـا شـبیه   اسـت. زيـرا شـیوه و نـوا روايـت داسـتان      ر تحت تأثیر مهابهارتا بودهتداستان، بیش

 12كتـاب  « پادشـاه و فنـزه  »، 143مهارباراتا، فصل 12روايت ابوابی )موش و گربه در كتاب 

مهابهاراتـا،  ن. : ( است كـه از مهاباراتـا )  111، فصل 12كتاب، « شیر و شغال»و  143فصل 

است. يعنی شیوة بیان آن سه بابی كه از مهاباراتا نقل شده، شده( اخذ 142-111: 4، ج1437

ودمنـه شـباهت   قالب داستان در كلیلـه »است: ودمنه را تحت تأثیر قرار دادهديگر ابواب كلیله

تنتره. اينجا نیز با پادشاهی مواحهیم كـه از يـک فیلسـوف    تری به مهارباراتا دارد تا پنجهبیش

ای با مقدمه« فیلسوف»موضوعی اساسی برای او به تصويركشد. خواهد تا داستانی دربارة می

)دوبلوا، « پردازددهد و آنگاه برای روشن كردن موضوا به ذكر داستانی میكوتاه پاسخ می

ترين فصـل ايـن كتـاب اسـت، از     در كتاب )فصل( دوازدهم مهاباراتا كه مفصل .(17: 1437

اه و شش روز از عمـر او بـاقی مانـده، سـخن     كه پنج« بهکیم پتامه»حکیمی سالخورده به نام 

خواهد تا در قواعد پادشـاهی و... او  از او می« راجه جدهشتر»است. فرزند اين مرد به نام رفته

پــذيرد و بــه ورزد ولــی بــر اثــر اصــرار پســر مــیرا آمــوزش دهــد، ابتــدا آن پیــر امتنــاا مــی

اتـا، مجمـوا همـین    اين كتاب )كتاب دوازدهـم( مهابار  دهد و كلّهای او جواب میپرسش

چنانکه پیداست در هر دو منبـ ِ اصـلی    .(43: 1433محجوب، ن. : ) پرسش و پاسخ است

ودمنه اسا  كار بر تعالیم مسائل سیاسی است كه  بد قهرمانان حکايات، بايـد عاقـل،   كلیله
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تـوان حـد  زد كـه    لیـل مـی  خردمند، زير  و دارای جمی  صفات مثبت باشند. به همین د

هـای  شود. حتّـی اگـر ويژگـی   های پیرِ خردمند يون ، در اين كتاب يافتترين ويژگیبیش

منفی پادشاه يا وزيری برجسته شده، در جهت سوق دادن مخاطب بـه سـمت صـفات مثبـت     

است.  زم به ذكر است كه پديدآورندگان اين اثر اگر چه امکان دارد ديـد روشـنی از پیـرِ    

ا بـرای اقنـاا و تشـوي، مخاطـب     اند، اماست( نداشتهكه يون  برداشت كردهمند )چنانخرد

انـد، بـه شخصـیّت    خود، اكثرصفاتی را يون  و ديگران برای پیـرِ خردمنـد، در نظـر گرفتـه    

 است.اند و دغدغة ذهن آنان مطرح كردن چنین شخصیّتی بودهآرمانی خود نسبت داده

 الگـوی پیرخردمنـد در كلیلـه   اين پژوهش بررسی كهنطور كه پیداست، هدف از همان

 الگـو را كـه در كلیلـه   های اين كهنهايی از ويژگیودمنه است. بنابراين در اين بخش نمونه

 ارشـاد  و راهنمـايی  -1: اند بـر مشتمل هاالگواين كهن. ذكر خواهیم كردودمنه وجود دارد، 

 برخـورداری  -4 ؛بخـش آرامش و گیزانشگفت سیمايی از برخورداری -2 ؛بزرگان و شاهان

پیشگويی.  قدرت از برخورداری -1 و قهرمان الگویكهن ياری و همراهی -3 ؛ناب خرد از

مرگـی و اسـتفاده از   شايان ذكر است كه دو ويژگی ديگـر پیـرِ خردمنـد يونـ ؛ يعنـی بـی      

ی اسـت كـه   ودمنه جايگاهی ندارند. طبیعـ نیروهای ماورائی و جادو، با توجه به ماهیت كلیله

هـا  تر، تحلیل همة نمونـه ودمنه و از آن مهممند در كلیلههای پیرخردپرداختن به تمام ويژگی

 از حوصلة يک مقاله خارج است.

 

   بزرگان و شاهان ارشاد و راهنمایی -2-3-1

و دسـتگیری شـاهان و بزرگـان و     رين ويژگی پیرخردمند، راهنمايیتتوان گفت مهممی

 پديـدار  الگـو آنگـاه  كهـن  ايـن »گام بروز مشکالت است. از نظر مورنـو  ديگران مردم در هن

و  اسـت  ريـزی برنامـه  و گیـری تصـمیم  پندنیکو، بینی، تفاهم،درون نیازمند انسان كه شودمی

به اعتقـاد يونـ     چنینهم .(14: 1437)مورنو،« برآورد را نیاز اين تنهايی به خود نیست قادر

 نقش زنانه روان .(221: 1431)يون ، « ستآنیما نمود ترينیمتعال بخشالهام و راهنما زن»

ايـن   .(231 :1412 يونـ ، ) شودمی دارعهده «خود» به و درون جهان به را میانجی يا راهنما

توان ديد. مادر شیر بـا راهنمـايی   كار دمنه در مادر شیر، میدر حکايت بازجست  شاخصه را
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كار بـودن  او و با آوردن د يل منطقی، برای گناهو نصیحت شیر و نشان دادن راه درست به 

كنـد و  دمنه، شیر را در به مجازات رساندن دمنه در ماجرای كشتن گاو )شنزبه( ترغیـب مـی  

: 1432)ن. . نصـرا  منشـی،   كنـد خردمند را برای شیر ايفا مـی  نقش راهنما و مرشد و زن

123-141). 

شـود،  با توطئة ديگران مجرم شناخته مـی  در حکايت شیر و شغال نیز، پس از آنکه شغال

كنـد او را  مادر شیر با راهنمايی و نصیحت پسـر خـود كـه حکـم پادشـاه را دارد، سـعی مـی       

بـه   كـار  میفکن كه نظـام  حسرت در خويشتن پسر، گويد: ایبه او می متوجه اشتباهش كند.

 باشـد  مسـموا  آن ح، در اين سعايت اگر چه است، اتباا شناختن حزم عمدة و عدل و عقل

 نشـايد  و امانـت  لبـا   در را خـائنی  و آورد تهمت معرض در را مخلصی خواهند كه هرگاه

 را خـدمتگاران،  سـواب،  دارد و روا امانـت  و اهـل  با صادق يقینی بی را مزاج تغیر پادشاه كه

 .(427 -413)همان:  دارد چشم پیش

زنـی خردمنـد را ايفـا     الگـوی دخـت نقـش كهـن   در حکايت پادشاه و برهمنان نیز، ايران

: گفـت  دخـت دارد. ايـران میكند كه با راهنمايی شاه او را از ارتکاب اشتباهی بزر  بازمی

بـه   شـاه  كـه  شـود. مبـاد   طلبیـده  مشاركت معانی همة در كه آن است بندگی شرايط از يکی

 لیمشغو هر و آفت نیست. هر قاصر چیزی مقدرت و امکان اسباب از نیز و بود بايد اضطرار

 وجه گردد حادث یمهم چون كه آن است موف، پادشاه و استساخته آن دف  شود تازه كه

 .(414)همان:  نگردد پوشیده او حصافت و خرد كمال بر آن تدار 

كند و با الگوی زنی خردمند را ايفا میدر حکايت زاهد و راسو نیز، زن زاهد نقش كهن

و راه درست را به او نشـان  شود شعور زاهد مینصیحت و راهنمايی زاهد مان  از به انحراف 

 .(212 -211)همان:  دهدمی

ــار گذاشــتن     ــا نصــحیت دوســتان خــود و در اختی ــه، مــوش ب در حکايــت مــوش و گرب

كند تا در مشکالت بـه وجـود آمـده    اش، نقش پیری را برای آنان ايفا میهای زندگیتجربه

 اگـر  اسـت  عـداوت  بـر  مبنی حال هاهر كه جايی: گفت تصمیمی درست اتخاذ كنند. موش

 هـاهر  اگرچـه  گردد متصور شبهتی باطن در كه جايی و ماند منزه عیب از رود مودّت گمان
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 وانگـاه  نشـیند  پیل دندان كه بر كسی مانند نمود نشايد التفات بدان شود مشاهده مبرا كینه از

 تـدبیری  توقـ  موافـ،  و حـال  فراخـور  ایحادثـه  هـر  و كارهـا  در عاقل و كند خواب نشاط

 .(213- 213)همان:  رساندمی به رعايت مدارا جانب معانی همه در و انديشدمی

 

   بخشآرامش و انگیزشگفت سیمایی از برخورداری -2-3-2

بخش، ديگران را دعوت به آرامش و انگیزشگفت سیمايی از پیرِ خردمند با برخورداری

يون  ايـن مطلـب را گـاهی از طريـ،     كند. در مشکالت به وجود آمده می صبر و شکیبايی

كند. تمايل پیر به وادار كردن آدم به تفکر، به صورت موكول كردن تصمیم به فردا بیان می

هـای رسـیدن بـه    كند. پیـر راه ترغیب مردم به موكول كردن اخذ تصمیم به فردا نیز جلوه می

طراتی كه در پـیش اسـت   دهد. او نسبت به خداند و آنها را به قهرمان نشان میمقصود را می

 .(111: 1437)ن. : يونـ ،   كنـد مقابله با آنها را فراهم مـی  دهد و وسائل موثرهشدار می

 دارد. حکـیم در حکايت پادشاه و برهمنان، كاريدون حکیم نیز همین نقش را بـرای پادشـاه   

د گويـ كنـد و مـی  خـوابش را بـرای او تعريـ  مـی     ملک پرسید.علّت ناراحتی پادشاه را می

او را بـه   انـد. حکـیم  كـرده  سـهمنا   تعبیـری  ام و آنهـا بـازگو كـرده   خواب را برای براهمه

 ملـک  كرد و بايستنمی كش  طايفه آن با سّر آن: گويدكند و به او میآرامش دعوت می

 آن تاويـل  اكنـون  من و شودمی ديده و دولت سعادت كه بايدمی شادمانگی خواب بدين را

را مشخص كنم و بـه ايـن صـورت بـا آرامشـی كـه در او وجـود دارد،         آنها مکر و بازگويم

 .(413: 1432نصرا  منشی، ن. : ) كندش را به پادشاه نیز منتقل میآرام

دخت نیز در حکم پیرِ خرمندِ پادشاه، سیمايی موجّـه  ايرانپادشاه و برهمنان، در حکايت 

گويد: زهاب پادشاه در وص  او می گردد.و زيبا دارد كه در نهايت ماية آرامش پادشاه می

چشمة خورشید تابان از چاه زنخدان اوست و مطل  نور مـاه دو هفتـه از عکـس بنـاگوش او     

هـای نکبـت درهـم... صـالحی شـامل و      رخساری چون ايام دولت خرّم و زلفی چـون شـب  

عفافی كامـل، مجالسـتی دلربـا و مجـاورتی مهرافـزا، حركـاتی متناسـب و اخالقـی مهـذّب.          

 .(417 مان:)ه
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در حکايت باخه و بطان، بطان حکم پیری خردمند را برای باخه دارند كـه بـرای نجـات    

كنند. بطان به باخـه  باخه از آبگیر خشک شده، او را به آرامش و صبر و شکیبايی دعوت می

گفتند: اگر خواهی كه تو را ببريم شرط آن است كه چـون تـو را برداشـتیم و در هـوا رفـت      

تـه لـب نگشـايی.    دمان را چشم بر ما افتد هر چند گويند راه جـدل بربنـدی و الب  كه مرچندان

  .(111)همان:  بردارمگفت: فرمان

 

 ناب خرد از برخورداری -2-3-3

رسـد، امـا بايـد    بديهی و غیر علمی بـه نظـر مـی    ،اگرچه نسبت دادن خرد به پیرِ خردمند

اتی یری و حکايـات و... خصوصـی  ه بـه متـون اسـاط   توجه داشت كه يون  و ديگران با توجّ

را تـرين آنهـا   اند و  بد مهمبندی كردهبارز برای اين شخص )پیرِ خردمند( استخراج و دسته

از نظـر يونـ  و    ايـن  انـد و به عنوان صفت برای اين پیر برگزيـده  ،استكه خردمندی بوده

عاقالنـه فکـر   همیشـه و در همـه حـال     ،پیرخردمنـد رسـد.  حشو و زايد به نظـر نمـی   ،ديگران

كند و سعی دارد با استفاده از اين ويژگی در مشکالت به وجود آمده، بهترين تصـمیم را  می

 برطـرف  را درمانـده  شـخص  كمبـود  خود، تجلی با مثالیصورت  اين يون ، بگیرد. به نظر

 است خردی همان كمبود اين. دهدمی نجات استیصال و گرفتاری تنگنای را از او و كندمی

 و قـدرت  شـخص  كـه  هـايی لحظـه  در د يلـی  بـه  اام دارد، وجود شخص ناخودآگاهدر  كه

شـود. )ن. : يونـ ،   می هاهر پیر نهاده، مر  بر دل و باخته را خود و ندارد فرصت تفکر

توان ديـد. در  اين ويژگی را در حکايت كبوتر زاغ و موش و باخه و آهو، می .(113: 1413

هــا تــر بــود و همیشــه در گرفتــاریز همــه زيــر ايــن حکايــت در جمــ  كبــوتران، يکــی ا

. روزی كبـوتران  كـرد. ايـن كبـوتر مطوقـه نـام داشـت      های خود را راهنمايی میهمگروهی

 در را ايشان تا پیش آمد ادصی و افتادند دام در و آمدند فرود وارغافل بديدند دانه كهچندان

 و نیسـت  مجادلـه  جـای : فـت گ در اين حال مطوقه كردند.می اضطرابی آرد. كبوتران ضبط

 كـه  برگیـريم  جـای  از دام تـا  كنیـد  قـوتی  تعـاون  بـه طريـ،   جمله كه باشد آن صواب حالی

 .(113-113: 1432نصرا  منشی، ن. : ) در آن است ما رهايش
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    قهرمان الگویکهن یاری و همراهی -2-3-3

ساندن به اوسـت  پیرِ خردمند همیشه در مشکالت پیش آمده برای قهرمان، آمادة ياری ر

پیرخردمنـد  »اسـت:  كند. اين نکته را مورنو چنین بیـان كـرده  و نقش مشاوری امین را ايفا می

ای از چنین فرانمـود پـاره  نمايندة تفکر، شناسايی، بصیرت، دانايی و تیزبینی است. پیر دانا هم

و  سـازد، نظیـر نیـت خیـر    صفات اخالقی است كه منش روحانی اين سرنمون را آشکار مـی 

در حکايـت بـوف و زاغ، وزيـر پـنجم      .(13: 1437)مورنـو،  « وریآمادگی برای ياری و يـا 

زاغان، كه همیشه در مشکالت ياور پادشاه بوده و با مشاوره دادن به پادشاه، همـین نقـش را   

كنـد. زاغ  كند در ماجرای شبیخون بومان نیـز پادشـاه را يـاری مـی    برای ملک زاغان ايفا می

ر تأمّل بايد كرد كه پادشاهان را به رای ناصحان اغـراض حاصـل آيـد كـه     گفت: در اين كا

خـواهم كـه بعضـی جـواب در جمـ  گـويم و       به عدّت بسیار و لشکر انبوه ممکن نباشد. می

عـاری  بعضی در خأل و من چنانکه جن  را منکرم تواض  و قبول جزيت و خراج و تحمـل  

 .(131: 1432شی، )ن. : نصرا  من كه زمانه كهن گردد هم كارهم

در حکايت زرگر و سیّاح نیز، بوزنه و ببر و مـار، حکـم پیـری خردمنـد را دارنـد كـه بـا        

 از دارنـد. جمـاعتی  مشاوره و راهنمايی سیّاح او را از ارتکاب به اشتباهی بزر ، بر حذر می

 ايشـان  راثـ  بـر  و افتادنـد  در آن ماری و ایبوزنه و ببری فرو بردند، چاهی بیابانی در صیّادان

 مـرد  ايـن : گفت خود با كرد. مشاهدت حال آن و گذشت بر ايشان سیّاحی زرگری. روزی

در  بوزنـه  طناب انـداخت، . آن ذخیرة آخرت گردانم و ثواب طلبم خالصی محنت اين از را

 بـر  تـو را : گفتنـد  نجـات يافتنـد بـه او    هر سـه  چون. ببر سوم مار و بار ديگر بار آويخت، آن

 آنجـا  متوجه شـد و نشـانی سـکونتگاه خـود را بـه دادنـد و گفتنـد: اگـر         ینعمت ما از هريک

 بیـرون  را مـرد  آن داريم، نصیحتی حالی بخواهیم، احسان اين عذر امکان بقدر گذرت افتاد

 را او اخالق بود، رفی، ما با روزها كه مرد، اين الخصوصعلی باشد عهد بد آدمی كه میاور،

 .(374 -372)همان:  شناختیم
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   گوییپیش قدرت از برخورداری -2-3-0

گـويی اسـت. پیرخردمنـد بـا داشـتن      های پیرخردمند داشتن قدرت پیشاز ديگر ويژگی

گويی و همراه شدن آن با تدبیر و شـجاعت خـود بـه قهرمـان و ديگـر بزرگـان       قدرت پیش

ار انسـان  چهرة پیر برتر و مددك»است: رساند. اين نکته را يون  با اغراق بیان كردهياری می

در  .(127: 1437)يونـ ،  « ز انحاء او را به خدا مربوط سـازد كند تا به نحوی ارا وسوسه می

حکايت خرگوشی كه خود را رسول ماه سـاخت، خرگـوش بـا شـجاعت و خـرد و قـدرت       

 پـیالن بـاران نباريـد.    و يت نوعان خود را نجات داد. سالی درگويی، خود و ديگر همپیش

 يافتند. جملگی ایروند. چشمه آب به طلب تا داد مثال ملک. رفتند شخوي ملک نزد پیالن

 ملـک  پـیش  خرگوشـان  گشت. مالیده ايشان از بسیار و بود خرگوشان زمین آن رفتند. آنجا

 كیاسـتی  شـما  میـان  در هركه: گفت فرمای. ملک تدار  ما را حال: گفتند و رفتند خويش

بـه   در آسـمان هـاهر شـد    مـاه  نور كهنیزما رفت. خرگوش پیش خرگوشی بیايد، پس دارد

 كـه  كـردی  ایچشـمه  ماهم: قصد فرستادة من: گفت و رفت با يی و بر رسید پیالن جايگاه

 ايـن  در اگـر  و بکشـم  تـو را  ا  و فبهـا  از اينجا رفتـی،  اگر. تو واجب پس تنبیه است او نامبه

برگیـری مـن را    ومبـه خرطـ   آب قدری حاضرم و اگر چشمه در من كه بیا داری شک پیغام

 مـاه  كـه  نمـود  چنـان  و آمـد  پیدا آب در حركتی رسید به آب خرطوم آسیب چون بینی.می

 .(271 -274: 1432)ن. . نصرا  منشی،  نمود برداریپس پیل فرمان. بجنبد

خواهـد تـا بـر او    در حکايت بومان و زاغان نیز، وزير زير   ملک زاغان، از ملک مـی 

كند وقتی بومـان او  بینی میو در زير درختی بیفکنند. چون پیش خشم گیرد و مجروح كنند

توانـد نقشـة خـود را كـه     كنند و مـی هايش )مکرش( را قبول میرا در آن حال ببینند، حرف

 .(271: 1432)همان،  شودچنین نیز مینابودی بومان است عملی كند و هم

توانسـت خـود و ديگـر    بینی و خرد و شـجاعت،  در حکايت موش و گربه، موش با پیش

بـه   مـوش  و افتـاد  دام در گربـه . بنهـاد  دام ادیصـی  دوستانش را از مر  نجات دهد. روزی

. گشـت  و شـاد  ديـد  را بسته گربه اما افتاد بر گربه نظرش و آمد بیرون سوراخ از طعمه طلب

 پـس  بترسـید. . را ديـد  بـومی  بـا ی درخـت   ديـد و  راسـويی  نگريسـت  پـس  از میان اين در

 تـو  لطـ   بـر  مـن  قاصـدان  تـا  مالطفتی كن رسممی به تو چون: گفت و رفت ربهگ نزديک
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بازگشـت و   نومیـد  و صیّاد كنم چنین: گفت. ببرم تو بندهای من و بازگردند، و شوند واق 

 .(214 -211)همان:  رفت

 

 گیرینتیجه -3

 طیراسا و ادبیات در ازلی صور تجلی نمودهای ترينشاخص از كه پیرفرزانه الگویكهن

ترين آثار ادبیات جهان و ايران است. اين مصادي، را در مهمّ در بارز مصاديقی دارای است،

هـای  الگـو در فرهنـ   ايـن كهـن  . توان مشاهده كرددمنه میوادب فارسی از جمله در كلیله

 هـای گفته شود. از جمله: قهرمان، پیر، شاه و... براسا های مختل  شناخته میمختل  با نام

 الگـو كهـن  ايـن  را بـرای  شاخص و مهـمّ  ويژگی هفت توانمی نظرانصاحب ساير و  يون

 -2 ؛بخـش آرامـش  و انگیـز شـگفت  سـیمايی  از برخـورداری  -1: از انـد عبارت كه شد قائل

 و همراهـی  -3 ؛جـادو  و مـاوراءالطبیعی  نیروهای از گیریبهره –4 ؛ناب خرد از برخورداری

 قدرت از برخورداری -1 ؛بزرگان و شاهان ارشاد و مايیراهن -1 ؛قهرمان الگویكهن ياری

ودمنـه  های ذكر شده، پنج ويژگی اساسی در كلیلـه از اين ويژگی .مرگیبی –1 ؛گويیپیش

ودمنه، نمايی حکايات كلیلهاست و با توجه به تعلیمی بودن و حقیقتبه وضوح قابل مشاهده

رائی در اين كتـاب وجـود نـدارد. بـر ايـن      گیری از نیروهای ماومرگی و بهرهدو ويژگیِ بی

هـای مطـرح شـده بـرای پیرخردمنـد توسـط       توان نتیجه گرفت كـه اكثـر ويژگـی   اسا  می

ترين كـاركرد پیرخردمنـد، كـه همانـا راهنمـايی و      دمنه وجود دارد و مهمّويون ، در كلیله

نیـز بـه    ودمنـه باشـد در كلیلـه  دستگیری قهرمان در لحظات سخت و تنگناهـای زنـدگی مـی   

ودمنـه،  است و با توجه بـه تعلیمـی و سیاسـی بـودن كتـاب كلیلـه      صورت بارزی مطرح شده

 رسد. هايی برای پیرِ خردمند، طبیعی و منطقی به نظر میبرجستگی چنین خويشکاری
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