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 مقدمه

ن و مخاطبان ادبیات را به از محققاویی، امروزه توجه بسیاری الگای یا نقد کهنروش نقد اسطوره

بر  ای،رشتهو میانترین انواع نقدهاست که با رویکردی تلفیقی خود جلب نموده و یکی از رایج

ی بنا شناسروانبیقی و شناسی تطشناسی، تاریخ ادیان، دیند انسانهای علومی ماننترکیب رهیافت

 .استالگویی در آثار ادبی و کهن های مثالی. این شیوه عمیقاً در جستجوی صورته شده استنهاد

 (.202: 1377 د )امامی،گویخن میاز رابطۀ ادبیات و هنر با اعماق سرشت بشری س ،به تعبیر دیگر

زدهم در حوزۀ اسطوره نوشناسان بزرگ انگلیسی قرن به دستاوردهای انسانالگویی، ریشۀ نقد کهن

. او و پیروانش با مطالعۀ تطبیقی اساطیر و دارد جیمز فریزر قرارسر هاگردد که در رأس آنباز می

ویژه چگونگی ها و بهازهای انسان در همۀ زمانی اساسی در نییهاهای اقوام مختلف، شباهتآیین

. دستاوردهای آنان در (169: 1395 ند )گرین و دیگران،اهداد انعکاس این نیازها را در اساطیر نشان

ا بعد پایۀ هتداوم مفاهیم اساطیری در فضای ذهنی بشر، سال و فرهنگ و حوزۀ مطالعات اسطوره

 داد. نظریات یونگ را تشکیل

 شناسروانیونگ،  گستاو لگویی، با نظریات کارلادر نیمۀ دوم قرن بیستم شیوۀ نقد کهن

کاوی اگردان مکتب روانشد و تحول اساسی پیدا کرد. یونگ که ابتدا از ش سوئیسی، دگرگون

« ی تحلیلیشناسروان»مکتبی نو به نام  و به سبب اختالف عقاید پس از مدتی از او جدا شد بود،فروید 

یونگ ناخودآگاه ذهن انسان را  بود. «نظریۀ ناخودآگاه جمعی»ث آن ترین مبحبنیان نهاد که مهم

ه تری در ذهن است کداند. ناخودآگاه جمعی الیۀ عمیقمی «جمعی»و  «فردی»متشکل از دو بخش 

شمول و میراثی روانی است که از بدو تولد در ذهن انسان جای دارد. وی مخزن تصاویر ذهنی جهان

های های مذهبی و برخی از انواع رؤیا را که بین فرهنگها، اندیشهها، دیدگاهشالودۀ خلق اسطوره

گ روان آدمی به اعتقاد یون داند.اند در ناخودآگاه جمعی میهای تاریخی مشترکگوناگون و دوره

ها مرحلۀ تکاملی، . این نشانهه استداشت های تکاملی گذشته را در خود نگهنیز مانند جسمش، نشانه

صورت ها را بهکه ذهن و روان آدمی آن نشین تصاویر کهن و تجارب نیاکان ماسترسوبات و ته

ها در . به عقیدۀ او تمامی انساندهدبازتاب میاساطیر شمول در ادبیات و انها و تصاویر جهمایهبن

های دلیل داشتن روان و جسم یکسان و نیز گذر یکسان از مراحل و موقعیتبه باشند مکانیهر زمان و 

دهند که با تکرار میواکنش یکسانی از خود بروز ،شیء و موقعیتی مختلف زندگی در مواجهه با هر

صورت شده و به نشینته ،در ذهن و روان ایتجربهای طوالنی از تاریخ، چونان ها در دورهمداوم آن
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تشخیص مستقیم قابلطورهای کهن بهتجربهاین تصاویر و  گذارد.می ه بر رفتار آدمی تأثیرناخودآگا

یعنی در  کند؛پذیر میها را امکانندهند که شناخت آمی ها و تأثراتی از خود بروزانهنیستند بلکه نش

 .شوندها متبلور میتایپآرکی

 های ازلی و صورهای باستانی، نمونهالگو، صورت نوعی، سنخبه کهن»فارسی تایپ در آرکی

در نقد اما امروزه  یونگ است؛ یشناسروانالگو از مصطلحات . کهنه شده استاساطیری ترجم

آگاه جمعی ی آن قسمت از محتویات موروثی ناخودشناسروان. در ه استادبی کاربرد وسیعی یافت

« استخصوصی اندیشۀ بهگر آرمان و کند و نشانجا به شکل ثابتی بروزمیاست که همیشه و در همه

ساله دارند در میان اقوام و کشورهای مختلف هایی چندین میلیونریشه»و چون ( 81: 1393 )شمیسا،

اند ی جهانییهانماد الگوهادیگر، کهنعبارت(. به138: 1380 فر،)شایگان« ستندیکسان و مشترک ه

صورت ناخودآگاه مشابه و تأویلی یکسان دارند و بهکارکردی  ،های گوناگون جهانکه در فرهنگ

در (. 162: 1395 شوند )گرین و دیگران،میا متجلیخواب و رؤیشعر، نقاشی،  در آثار شهودی مثلِ

شونده در های تکرارمایهبنیونگ از میان  لیتوان محدودیتی قائل شد والگوها نمیمورد تعداد کهن

های قهرمان، مادر، کودک، خدا، مرگ، قدرت و پیر فرزانه را مطرح کرد و الگوانسان، کهن تجربۀ

 تأثیرطور منظم بر روان آدمی اند و بهکرده تر از بقیه رشدلهایی را که کاممایهبن ازتعدادی نیز 

این  داد.توضیحرا  «خود»و  «پیر فرزانه»، «آنیموس»، «آنیما»، «سایه»، «نقاب» همچون گذارندمی

 یونگ هستند. یشناسروانبرای درک مفاهیم  ییاهواقع کلیدواژهها درمایهبن

برند عبارت می کارمنظور تحلیل متون ادبیِ روایی بهکه منتقدان یونگی بههایی روشیکی از 

های تلویزیونی، های سینمایی، سریالفیلمها، ها، رماناست از بررسی این موضوع که پیرنگ داستان

شوند. می الگویی را شامل، چه رخدادهای کهنعامیانه هایهای پریان و داستانقصه های کهن،افسانه

ها غالباً تکرار وضعیتی است فرض منتقدان این است که هستۀ اصلی رویدادها در پیرنگ این روایت

(. دو پیرنگی 328: 1397 ه،)پایند ه استداشت دیرباز تا به امروز، وجود ها، ازکه در بسیاری از داستان

 است از: گیرد، عبارتمی منتقدان قرار که موردتوجه این

ها روایتی از رشد و بلوغ جسمانی و فکریِ یک قهرمان بسیاری از اسطوره پیرنگ پاگشایی: .الف

قهرمان را از دورۀ کودکی تا زمان جوانی صورت که خواننده، زندگی این اینکنند، بهارائه می

های سخت، سربلند کند. این قهرمان باید از آزمونمی ساالنِ بالغ دنبالو ورود به جرگۀ بزرگ

دیگر، پاگشایی داستانی است بیانل و بالغ از جامعه محسوب شود. بهبیرون آید تا عضوی عاق
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معموالً سه مرحله  که ساالنبه دوران بزرگدربارۀ گذار قهرمان از معصومیت پیشابلوغ و ورود 

جسمی بر اثر . از سرگذراندن تحولی روحی2ز سایر اعضای خانواده یا جرگه، جدایی ا. 1دارد: 

. بازگشت به زادگاه/ 3 قرار گرفتن در وضعیتی دشوار یا از سرگذراندن رویدادهایی پرمخاطره،

 .یده )همان(چشروزگار به و سردوگرمفردی باتجر عنوانموطن به

شود به سفری می ها و آثار ادبی، قهرمان ناگزیره: در بسیاری از اسطورسلوک و سیرپیرنگ  .ب

یا چیستان یا  آید. معما بیعی فائقطهای دشواری و طوالنی برود و طی آن بر موانع و پرمخاطره

سرانجام جان خواری بجنگد تا غریب و آدمودهد، یا با جانور عجیب پرسش غامض را پاسخ

 .)همان( برهاند یا به وصال معشوق برسد دهد. ملتی را از مخمصه کسی را نجات

ترین و مشهورترین مردان زمان خسرو انوشیروان، برزویۀ طبیب است که بابی به یکی از برجسته

شخصیت  است. در این جستار، ضمن تحلیلنگارش یافته  ودمنهکلیلهنام خود وی در ابتدای کتاب 

عنوان قهرمان روایت، سفر او به هند و خدمت فرد او و نشان دادن تحول روحی وی بهمنحصربه

الگویی و با روشی نو و ترکیب دو پیرنگ با رویکرد نقد کهن و عظیم وی به فرهنگ ایران العادهفوق

این پرسش  گیرد تا بهپاگشایی و سیر و سلوک، بر پایۀ نظریۀ یونگ، مورد بررسی و واکاوی قرار می

الگوها در داستان زندگی برزویه وجود دارند و در تحول جسمی و روحی جواب دهد که کدام کهن

با این توضیح او کدام جزئیات در متن نشانۀ استفاده از دو پیرنگ )پاگشایی و سیر و سلوک( هستند؟ 

دلیل اختالفات اما بهد نکنها از الگوهای کهن اسطوره پیروی میداستانها و روایتکه هرچند همۀ 

نباید انتظار تطابق  و طبیعتاًهستند  ، دارای تنوع چشمگیری نیزجغرافیایی و تاریخیفرهنگی، 

 باشیم.داشتهها ترتیب و مراحل پیرنگ را دریک بهیک

 و بررسی پیشینۀ پژوهشی آن، باب برزویه طبیب ،ودمنهکلیلهدربارۀ 

ترین منابع ادبی اندرزی، دانش و حکمت باستانی و مشتمل بر اصول حکمت عملی و یکی از مهم

 ودمنهکلیلهها در مدارس و محافل، محل تدرس و تدریس بوده، کتاب آدابِ زندگی که برای قرن

زی برزویۀ طبیبِ مرو .است و در پنج باب فراهم آمده« تنترهپنجه»اصل کتاب به هندی، به نام  است.

در عصر انوشیروان خسرو پسر قباد، پادشاه ساسانی، این کتاب را به پهلوی ترجمه کرد و گویا ابواب 

المقفع آن را از پهلوی و حکایاتِ چندی نیز از دیگر مآخذ بر آن افزود. در اوایل دورۀ اسالمی، ابن

به نظم کشید و در دورۀ  نهاد. در عصر سامانیان رودکی آن را نام ودمنهکلیلهبه عربی ترجمه کرد و 

شاه غزنوی، ابوالمعالی نصراهلل منشی این اثر را به نثری فنی و آراسته به صنایع و اشعار حکومت بهرام
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ودمنه همین بازنویسی نصراهلل فارسی و عربی، تقریر و تحریری مجدد کرد که امروزه مراد از کلیله

دارای چند باب است که هرگز در نخستین مجموعۀ آن  ودمنهکلیلهمنشی است. تردیدی نیست که 

هیچ شکی های کلیله، دو باب را بیاست. از باب شدهوجود نداشته و به ترجمۀ پهلوی افزوده 

توان به هندوان نسبت داد: یکی داستان مأموریت برزویه در هندوستان و دیگر زندگانی برزویه نمی

 (.13-9: 1349است )محجوب، 

ترین متفکران ایران باستان است؛ یکی از مردان برجسته و مشهور ب، یکی از بزرگبرزویۀ طبی

هرچند »پیوند خورده است. « ودمنهکلیله»که نامش با نام کتاب  م( 531-579زمان خسرو انوشیروان )

صورت پهلوی نام برزویه طبیب در دسترس نیست تا بتوان اصل و ریشۀ این لغت را دریافت، روشن 

و پسوند « برز»نام برزویه، به این صورت در منابع عربی و فارسی آمده، مرکب از دو جزء است که 

هایی نظیر ماهویه، سیبویه، مسکویه و حسنویه و که در نامدر معنی تحبیب است. چنان« ویه»تصغیر، 

اسالمی،  های نخستین(. منابع عربی و فارسی سده34: 1392)چوپانیان، « های مشابه باز مانده استنام

دهند. بنا بر اکثر منابع و بر در خصوص زندگی شخصی برزویه و تفکرات وی اطالعات ناچیزی می

است، برزویه یکی از اطبای دربار خسرو انوشیروان بوده  سینه نقل شدهبهطبق روایات شفاهی که سینه

اه هندوستان که در خزاین پادش ودمنهکلیلهآوردن کتاب  دست یابد برای بهکه مأموریت می

بار، سرانجام وی با زیرکی تمام این شده، به آنجا سفر کند. در طی این سفر مشقتداری مینگه

کند. با ورود این کتاب به کرده و به خسرو انوشیروان هدیه می دست آورده، ترجمه کتاب را به

یست و در عوض شود و دیگر نام و نشانی از وی نایران، عمالً برزویه از صفحۀ تاریخ حذف می

کنند. بیشترین اطالعات دربارۀ این معطوف می ودمنهکلیلهمنابع، بیشترِ توجه خود را به کتاب 

(. با توجه به توضیحات و بررسی 39-36شخصیت ایرانی را وامدار فردوسی و ثعالبی هستیم )همان: 

ص رفتن برزویه به هند یابیم که منابع فارسی و عربی فقط اطالعات کلی و مبهم در خصومنابع درمی

کنند؛ طی این بررسی ما هیچ اطالعی در خصوص زندگی عرضه می ودمنهکلیلهو آوردن کتاب 

دهند، اطالعاتی که این منابع در اختیار ما قرار می»آوریم. شخصی و تفکرات این حکیم به دست نمی

باب »و « ودمنهلیلهک»کلی و سطحی است؛ این امر سبب گردیده در خصوص این مطالب به مقدمه 

به عبارتی یگانه منبع باارزش برای شناخت  (؛42)همان: « بسیار وابسته و نیازمند باشیم« برزویه طبیب

 هست.« باب برزویه طبیب»بزرگ مقدمۀ کلیله و  این شخصیت
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های متعددی رونق تامی داشته و پژوهش ودمنهکلیلههای اخیر، تحقیق و پژوهش در باب طی سال

که بعضی از است ازجمله آن های گوناگون این اثر و ابواب و حکایات آن عرضه شدهدر باب جنبه

توان الگویی نیز بررسی و تحلیل شده است؛ نمونه را میشناختی و کهنهای آن از منظر اسطورهباب

بر پایۀ نظریۀ یونگ و  ودمنهکلیلهو گاو در  تحلیل اساطیریِ حکایت شیر»اشاره کرد به مقالۀ 

های مختلف الگوهای بخشکه سام خانبانی و ملک پایین، در آن نمادها و کهن« نورتروپ فرای

پادشاه و »الگویی حکایت نقد کهن»و نیز مقالۀ  اند،ای بررسی کردهحکایت را با تحلیلی اسطوره

الگوهای داستان، تانی حتکنی، ضمن بررسی کهنکه جهانگرد و گلس« ودمنهکلیلهدر « برهمنان

های معنایی دیگر نموده و به الیه الگوهای اعداد، مرگ و تولد دوباره و مانداال را برجستهکهن

الشعاع متن همیشه تحت« باب برزویۀ طبیب»رسد در این میان اما به نظر می اند.یافتهحکایت دست 

توان تقل در باب آن صورت گرفته است. در این خصوص میپژوهشی مس بوده و کمتر، ودمنهکلیله

 ودمنهکلیلهمقدمۀ »از جواد چوپانیان و « ودمنهکلیلهشناخت بهتر برزویۀ طبیب بر اساس »به دو مقالۀ 

پور و امیرارسالن از وحید سبزیان« ای بر فرهنگ و تربیت در ایران باستانو باب برزویه طبیب دریچه

گرفته، با جستجوهای صورت الگویی این باباما در خصوص نقد کهن ود؛زاده، اشاره نمحسن

 ای دیده نشد.سابقه

 طبیبای از باب برزویهخالصه

 اشاره به دوران کودکی برزویهظاهر نگاشتۀ بزرگمهر حکیم از زبان برزویه است، با این باب که به

در آن  ؛آموختتشویق پدر و مادرشبا علم پزشکی را  ،از آموزش مقدماتیپس  او .گرددآغاز می

زندگی بین چهار چیز  راه درست او در انتخاب. اندوخت و از این راه مال بسیار شهرتی یافتحرفه 

 راه آخرت راهای فکری از میان ثروت، لذت، شهرت و ثواب اخروی، اما پس از چالش ؛مردد ماند

ی دردهای روحی ولی پس از مدت پرداخت؛الجۀ بیماران به معخداوند کسب رضایت برای برگزید. 

. او پرداخت مختلف تفحص و تحقیق در ادیان و بهکشید و دست از طبابت  تر دیدمردم را مهم

بنای سخن ایشان نیز  و دریافت که نددیگر هبادنبال ترجیح دین خود و تقبیح مذشد آنان بهمتوجه 

خودداری از کار اصلی را راه بنابراین ؛برسدتواند به حقیقت د که از این راه نمییفهم هواست. بر

 قدر مشترک همۀ ادیان اعمال خیر و ساختن توشۀ آخرت دانست که پرداختن به رذایل اخالقی،

را سرلوحۀ  به قضای آسمانی رضا امید به او، رعایت تقوی و، خداوندو اموری چون توکل به  است

 )نک. باب برزویۀ طبیب(.داد اعمال خود قرار
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 قهرمان بر اساس پیرنگ پاگشایی نخست زندگی نیمۀ

کند، ابتدا به شیوۀ بدوی، زیرا کودک هنوز هویت ( در اوایل کودکی شروع به رشد میegoخود )

 است. در این مرحله آنچه ممکن است شخصیت کودک خوانده فردی را تشکیل ندادهمنحصربه

گیری شخصیت أثیر زیادی بر شکلشود، قدری بیشتر از انعکاس شخصیت والدین است. والدین ت

توانند به رشد او کمک کرده یا کنند میها از طریقی که با کودک رفتار میگذارند. آنکودک می

(. این نظریه در مورد داستان زندگی برزویه طبیب صادق است؛ 125: 1386مانع آن شوند )شولتز، 

صراحت تأثیر والدین بر زندگی و هسالگی شروع نموده و بوی داستان زندگی خود را از سن هفت

چون سال عمر به هفت رسید مرا بر خواندن علم »گوید: تربیت خود را از همان آغاز شرح داده و می

(. او محبت و توجه مضاعف پدر و مادرش را چنین بیان 68: 1389)منشی، « طب تحریض نمودند

گردانید دوستی پدر و مادر بود و شفقت  اول نعمتی که ایزد، تعالی و تقدّس بر من تازه»دارد: می

که از برادران و خواهران مستثنی شدم و به مزید تربیت و ترشّح مخصوص ایشان بر حال من، چنان

والدین سعی کنند شخصیت خود را بر کودک تحمیل نمایند »که ممکن است )همان(. با این« گشت

که ممکن است از فرزند خود انتظار داشته ینها باشد یا اباشند که او تداوم خود آن و دوست داشته

ها پرورش دهد تا جبران غیرمستقیمی برای کمبودهای باشند شخصیتی متفاوت با شخصیت خود آن

(؛ اما در مورد پدر و مادر برزویه، فرضیۀ اول یعنی تحمیل شخصیت 123: 1386)شولتز، « ها باشدآن

کریان بود و شغل او هیچ ارتباطی با طب نداشت و ثانیاً والدین، صادق نیست؛ زیرا اوالً پدر او از لش

دارد که بعد زیرا برزویه اظهار می سخن از تحریض و برانگیختن و تشویق بر طب است نه تحمیل؛

« اندک وقوفی افتاد و فضیلت آن بشناختم به رغبت صادق و حرص غالب در تعلّم آن»که از این

برزویه با اختیار تام، آگاهی و هوشیاری کامل، نه اطاعت بنابراین  ( کوشیدم؛68: 1389)منشی، 

 تأثیر نیست.گزیند هرچند تشویق والدین بیکورکورانه، طبابت را برمی

که یونگ آن را تولد روان نامیده  گیرد. این دورهروان تا بلوغ شکل و محتوایی مشخص نمی

که نوجوان با ضروریات واقعیت شود. هنگامیمیشکالت و نیاز به سازگار شدن مشخصاست، با م

های نوجوانی تا جوانی، به های کودکی باید خاتمه یابند. از سالپردازیشود، خیالروبرو می

کردن تحصیالت، شروع کردن یک شغل، ازدواج کردن  سازی مانند کاملهای آمادهفعالیت

ها و رسیدن به هدف ها بیرونی است و هشیار مسلط. هدف زندگیپردازد. تمرکز در این سالمی

(. هرچند برزویه در بابی به 123: 1386آمیز در این دنیاست )شولتز، ایجاد جایگاهی امن و موفقیت
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نویسد و از ازدواج و خانوادۀ خود اطالعاتی نام خود تنها چند سطری از اوایل زندگی خود می

 دهد اما بیشترین تمرکز او در مورد شغل و حرفۀ طبابت است.نمی

 الگوی قهرمانکهن

ای است الگویی و صورت مثالیهای کهنترین شخصیتالگوی قهرمان اساطیری، از برجستهکهن

گیرد که در آن باید به سفری طوالنی در پیش می»دارد. معموالً  ها وجودکه در بیشتر اسطوره

ناپذیر موانعی غلبهو بر  پاسخ را حل کندبزند، با هیوال بجنگد، معماهای بی کارهای ناممکن دست

: 1395)گرین و همکاران، « خانم ازدواج کند غلبه کند تا مملکت را نجات دهد و احتماالً با شاهزاده

ۀ نوع بشر، با عطایا و های محدودکنندهای عادی هستند که با عبور از افق(. قهرمانان انسان166

تواند به آن برکات برسد. باشد، میداشته که همان شجاعت و ایمان را اند و هر انسانیبرکاتی بازگشته

شناختی است یعنی شکستن زمان نخستین وظیفۀ قهرمان، تجربۀ آگاهانۀ مراحل پیشین چرخۀ کیهان

دومین وظیفۀ او بازگشت از آن هاویه به سطح زندگی  و و بازگشت به اعصار پیشین تجلی الهی؛

که دارای ساز خدمت کند انسانی دگرگون عنوانعادی و روزمره است که در آن باید قهرمان به

زد، نیروهای بالقوۀ صانع هم باشد. اگر اعمال یک شخصیت حقیقی تاریخی، از او یک قهرمان بسا

شد. این پرورند که متناسب با اعمالش باسلوکی در اعماق میپردازان، برای او سیروافسانه

: 1396، کمبلشود )میصویر کشیدهانگیز به تهای اعجابصورت سفر به سرزمینسلوک بهسیرو

324-326.) 

نامد؛ بخشی از می «ایگو»شناسی قهرمان معرف چیزی است که فروید آن را رواندر زبان 

انگارد. درنهایت شود همان بخشی که خود را جدا از بقیۀ بشریت میشخصیت که از ما جدا می

الگوی قهرمان معرف جستجوی . کهنقهرمان کسی است که از محدوده و توهمات ایگو فراتر برود

(. قهرمان زن یا مردی است که قادر باشد بر 59: 1390ت است )وگلر، ت و تمامیّمن به دنبال هویّ

ها عبور کند و به اشکال عموماً مفید و معموالً اش فائق آید، از آنهای شخصی یا بومیمحدودیت

های بار بر اساس نیازمندی قهرمان هر لکمب(. از دیدگاه جوزف 30: 1396، کمبلانسانی برسد )

ای که باشد در قوم یا قبیله دسته، شود. قهرمان از هربشری به شکلی نو بر صحنه ظاهر می

آمد. هر فرد با نگرش وجود نخواهدآفاقی و انفسی( تفاوت چندانی به سلوکسیروسلوکش )سیرو

یابی به رشد در مسیر زندگی رهسپار دستتواند این نکته را دریابد که او برای به زندگی خود، می
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ای گونهتواند بهرو هر فرد میاست. ازاین هایی را پیمودهسفر شده، تجربیاتی اندوخته و فراز و نشیب

 (.20: 1396کرمی، قهرمان زندگی خود به حساب آید )امیرشاه

به توضیحات با توجه به خصوصیات قهرمان، برزویۀ طبیب، یک قهرمان است؛ زیرا با توجه 

بینیم که در ابتدا، می و باب برزویه، او را یک انسان سرگشته و جویای حقیقت ودمنهکلیلهمقدمه 

برای دریافت حقیقت، به حرفۀ پزشکی روی آورده و آنگاه در کشمکش درونی با نفس خود بر سر 

دنیا از آن نتواند  آنگاه نفس خود را میان چهار کار که تکاپوی اهلِ »گوید: رسد و میچندراهی می

)همان(. وی در انتخاب « گذشت مخیّر گردانیدم: وفور مال و، لذت حال و، ذکر سایر و، ثواب باقی

وفور مال  گیرد زیرا عالوه بر پاداش اخروی،یکی از این چهار روش تصمیم به ادامۀ کار طبابت می

ثال خود و با وسوسۀ نفس )نیروهای اغواگر اما بعد از مدتی با مشاهدۀ مال و جاه ام دنبال دارد؛را نیز به

آید و در خصوص مال دنیا و پرهیز از آن به خود سایه( نزدیک است که پایش بلغزد؛ اما به خود می

(؛ بدین ترتیب برزویه 70)همان: « کنیای نفس میان منافع و مضارّ خویش فرق نمی»گوید: چنین می

به راه راست باز آمد و به رغبت صادق و حسبت »د مدتی با نفس خود مبارزه نمود و به قول خو

 )همان( پرداخت.« ریا به عالج بیمارانبی

رود و پیش و پس از این اولین مرحله از زندگی برزویه است. سپس وی به سفر هندوستان می

کند، و چون در آثار و نتایج علم طب تأمل می گرددمند میآن، از انواع نعمت و صله و پاداش بهره

سمت دین آبا و اجدادی گرایش پیدا رسد که در پزشکی نیز امید نجات نیست و بهبه این نتیجه می

حکم این مقدمات از علم طب تبرّمی نمودم و همت و نهمت به طلب دین مصروف من به»کند. می

قاد اصول و فروع اعت پردازد تا(. پس به سفر دوم برای شناخت علمای هرصنف می73)همان: « گرانید

شود که یابد و روشن میها نیز درد خویش را درمانی نمیاما با شناخت آن ایشان را کشف نماید؛

اگر بر دین اسالف، »رسد که پای سخن ایشان نیز بر هواست. برزویه در ادامۀ راه به این نتیجه می

تبع نماید و بهایقان و تیقّن، ثبات کنم، همچون آن جادوگر باشم که بر نابکاری مواظبت همیبی

دارد؛ و اگر دیگر بار در طلب ایستم عمر بدان وفا نکند، که اجل نزدیک سلف رستگاری طمع می

(، 77)همان: « است؛ و اگر در حیرت روزگار گذارم فرصت فایت گردد و ناساخته رحلت باید کرد

الزمت اعمال خیر صواب من آن است که بر م»بیند که: و تنها راه چاره و نجات خود را در این می

 )همان(.« که زبدۀ همۀ ادیان است اقتصار نمایم و بدانچه ستودۀ عقل و پسندیدۀ طبع است اقبال کنم
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گرا با کارکرد یادگیری و رشد قهرمان و شخصی آرمان او برزویه، با استناد به شرح زندگی

حال رسد، اما در عینبه اهداف خود می آید وبر موانع فایق می»کند، است. این نوع قهرمان رشد می

را از تمام  (. او شخصیتی است که خود46: 1390 گلر،)و «کندآگاهی و دانش جدیدی حاصل می

چیز، جز رسیدن به فی است که در پی حقیقت است و هیچسازد. انسان عارمی تعلقات دنیا رها

شود، اما توضیح سمت دین جذب میای از زندگی به دهد. در مرحلهمقصود، او را تسکین نمی

که هریک در حقانیت خود همه سر و صدا های میان ادیان و آندهد که به دلیل جنگ و جدالمی

نش را کورکورانه و خواهد که دین پدرایابد. وی هرگز نمیاز دین نیز سودی نمی دهند،می سر

آن ایمان متأثر از عقیدۀ قلبی  ،اگر به مسلک و مرامی ایمان آورد خواهدوی می تقلیدی بپذیرد.

 .1خودش باشد

 الگوی نقابکهن

زد تا او را برای ایفای یا نقاب شخصیت، نقابی است که بازیگر به چهره می «پرسونا»منشأ لغوی واژۀ 

کار پرسونا با معنی و هدف مشابهی به الگویی یونگ، کهنشناسروانای قادر سازد. در نقش ویژه

م بخشد که الزاماً خود گذارد تا شخصیت کسی را تجسّای را در اختیار فرد مییعنی وسیله رود؛می

به  گذارد.ر انظار عمومی به نمایش میاست که شخص د ایاو نیست. پرسونا، نقاب یا نمای خارجی

او را موجود عه مطلوبی به جای گذارده و باعث شود که جام تأثیر این منظور که با معرفی خود،

 .(63: 1375 هال، )اس.هم نامید « همنوایی»الگوی کهن ،توان آن رابنابراین می قبولی بشناسد؛قابل

بسیاری در واقع کنیم. درمیمان از نقاب استفادهکردن خصلت واقعی ها برای پنهانما انسان

 حرفه مشخصشغل و  نقش در زندگی یا برخورداری از یک یکتمان را با اجرای ها، ما هویّموقعیت

سازی سازیم و یا ظاهرمینقاب پنهان  یا خود را در پس یک شویممی ههمرنگ جامع ؛کنیممی

. این نامدجمع و جامعه را پرسونا می سوییونگ گرایش انسان به .(69: 1387 )بیلسکر، کنیممی

بلکه فقط نقابی است که شخص جهت  تی که فاقد حقیقت استفردیّ ؛کندت مینقاب جعل فردیّ

 .(55: 1396زند )مورنو، ایفای نقش اجتماعی خاص خویش بر چهره می

که همواره و در همۀ منابع، چون لقب یا طوریواژۀ طبیب و طبابت عجین شده، به نام برزویه با

حتی نام بابی که شناسند. او را برزویۀ طبیب میکند. همه نمایی میدنام او خو کنارشاخصی در 

اولین در  .ه استنام گرفت« باب بزویۀ طبیب»، ودمنهکلیلهحال او در کتاب اختصاص دارد به شرح

شرح  برزویه در. گرددمی( معرفی67: 1389 )منشی،« ی پارسمقدم اطبا» سطر باب مذکور او،
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 «بر خواندن علم طب تحریض نمودند چون سال عمر من به هفت رسید مرا»گوید: زندگی خود می

او پس از اطالع و آگاهی از فضیلت آن به رغبت صادق و حرص غالب در تعلّم آن کوشید.  .)همان(

جا پس به معالجۀ بیماران پرداخت. از آن .طبابت حرفه و شغل او شد و بدان صنعت مشهور گشت

رفتار نمود و با شرایط آن که هر شغل نقاب خاص خود را دارد و بایستی مطابق شأن آن حرفه 

برزویه در تکاپو افتاد که کدام راه را برای ادامۀ زندگی بهتر همگام با نقاب طب  زی کرد،ساهمانند

بود: رو این عقیده شد که در کتب طب خواندهیا شخصیت طبابت برگزیند. باالخره وی دنباله

نماند که علم  و پوشیده ؛مواظبت نماید تر اطبا آنست که بر معالجت از جهت ذخیرت آخرتفاضل»

 .(70)همان:  «ستها ستودهدین طب نزدیک همۀ خردمندان و در تمامی

مود و اقبال تمام ن ی ثواب اخروی و نصیب دنیا، اقدامبرای با اشتیاق به معالجۀ بیماران برزویه مدت

ن مراتب این آورددستل و جاه بر خویشتن سابق دید و بهاما پس از مدتی امثال خود را در ما یافت؛

این یعنی شکل منفی و  ار اطبای دیگر همنوا و همسو باشد؛ وبا رفت که جهانی بر خاطرش گذشت

ان تارشان را با دیگران همخوکنند تا رفمی آن کسانی که در محیط کارشان تقال»پرمخاطرۀ نقاب. 

ای مناسب در محل کار این است که بسا دریابند که یگانه راه مؤثر برای ارائۀ نگرش حرفهچه کنند

م ترفند نقاب اما برزویه در دا ؛(70: 1387 )بیلسکر، «شان بروز کندهای شخصیرند ویژگینگذا

نفس منافع و ای »: خود آمد و بر خویش نهیب زد که از جای بشود به شپای کهنیفتاد و قبل از آن

کنی و خردمند چگونه آرزوی چیزی در دل جای دهد که رنج و تبعت آن مضارّ خویش فرق نمی

حرص مدتی با نفس خود مبارزه نمود و بی .(70: 1389منشی، ) «؟ماع اندکبسیار باشد و انتفاع و است

ت و و برکت این نیّ داشتِ مقام و مرتبه به عالج بیماران پرداخت تا به میمنت جمع مال و بدون چشم

و  ،شد. جاه و مقامدرهای روزی و نعمت، صالت و مواهب پادشاه بر او گشوده ،تصمیم پسندیده

های ه با نفس، مغلوب وسوسهز. او نمونۀ انسان موفق و پیروزی شد که در مباریافت عزت و احترام

پنهان سازد و  کاذب زیر نقابهمه مهارت، شخصیت اصلی او را با آن نتوانست نفس نشد و طبابت

را دارد. از نظر سارتر، « دورویی»هویتی با نقاب حکم نوعی هم»زندگی حقیقی او را مسخ نماید. زیرا 

کننده خوشکذبی دل ۀیا ارائیند، اکردن حقیقتی ناخوشپنهان»تواند به این معنا باشد: دورویی می

یقت را فقط ین است که انسان دورو، حقریزد اهم میچه این معادله را برصورت حقیقت. ولی آنبه

ر و شخصی متفکّ عنوانبهیب، برزویۀ طب باالخره (.72: 1387 )بیلسکر، «کندمی از خودش پنهان

راحتی موفق به زدودن نقاب از چهرۀ نمود که به قدری در مخالفت نفس مبالغهو، بهجحقیقت
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دوزی و انباشتن انبان ش برای کیسهکه همکاران را شخصیت خود شد. او توانست ماسک دروغینی

 نماید. او این واقعه را چنین شرحها جدا راه خود را از آنو  کند پاره ،بودندزرهایشان بر صورت زده

دل صحیفۀ  تأملی کردم و ثمرات و فواید آن را بر گاه که در آثار و نتایج علم طبنآ و»دهد: می

مقدمات و من به حکم این  ؛بودتواند عالجی در وهم نیامد که موجب صحت اصلی  بنگاشتم؛ هیچ

 .(73: 1389 )منشی،« از علم طبّ تبرُّمی نمودم

 قهرمان بر اساس پیرنگ سیر و سلوکنیمۀ دوم زندگی 

دهند. در این دوره مشکالت سازگاری می سالگی روی40تا  35در شخصیت بین تغییرات عمده 

سالی زمان . میانه استاند، شخص در شغل، زندگی زناشویی و جامعه تثبیت شدجوانی حل شده

واقعیت  و روی دنیای عینی ،کند که فرد در نیمۀ اول زندگیمی نشانی انتقال است. یونگ خاطرطبیع

گرایی به برون نیمۀ دوم زندگی باید صرف دنیای درونی شود. نگرش باید از کند؛ امامیتمرکز 

ودی تغییر یابند. در ل معنوی، فلسفی و شهکند. تمایل باید از مسائل مادی به مسائ تغییرگرایی درون

شیار ادغام شروع، و ناهشیار و ه( self)بخشیدن یا پروراندن خود طور طبیعی فرایند تحققاین دوره به

وضعیتی که یونگ آن را  یابد؛ روانی دست که به سالمتگیرد می قرارو شخص در وضعیتی شده 

 د.ناممی دتفرّ

ها ای که مدام او را بر سر چندراهیتغییرات روحی و شخصیتی بروزیه، از کشمکش درونی

وضوح مشخص گزیند، بهکند و باالخره در کمال درایت، راه درست و حقیقی را برمیسرگردان می

زیرا هم جنبۀ  طلبانه است؛زاری و منفعتاست. در اوایل کار معالجۀ بیماران، نگاه او به این شغل اب

کلی از مطمح نظر اوست؛ ولی بعد از گذشت زمان و مواظبت از نفس به مادی و هم جنبۀ معنوی

آورد. نیروهای محیطی، رفتارهای می مسائل مادی چشم پوشیده و به مسائل معنوی روی

توانند مانع تفکر منطقی و نمیاندوزی حاکم بر جامعه های مالاندوزی همکاران و ارزشثروت

هایی چون نقابِ طبابت و پرورش خویشتن خویش شوند. هرچند در این فرایند، وجود سرنمون

نیروهای اغواگری چون حرص و طمع موانعی بر سر راهش ایجاد کرده و مدتی او را مشغول 

 د.زناما او با نگرشی عالمانه سدها و موانع راه سعادت را کنار می کنند؛می

 

 جدایی از خانواده یا جامعهاول مرحلۀ 

 الگوی سفرکهن
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عبور از حجاب  سفر به معنای حرکت از جایگاه و پیمودن مراحل، جهت رسیدن به مقصد است.

در مباحث محبوب مایۀ تکرارشونده و درون عنوانبه الگوی سفرهاست. سوی ناشناختهها بهدانسته

 ،سفر درونی و بیرونی انسانسیرو گیرد.می توجه قرار ها موردداستانشناسی ختی و ریختشنااسطوره

ها قهرمان هرگز به ماندن در در بیشتر آناست. مایۀ بسیاری از آثار داستانی در قالب قهرمان، درون

کند دیوار کسالت زندگی روزمره را شکسته به می سعی شود؛ بلکهشده راضی نمیدۀ تعیینمحدو

زمان، سفر قهرمان را همسیرو کمبلها شود. ندای درون خود بلی گفته و شجاعانه وارد حیطۀ ناشناخته

او  .رسدنهایت، از طریق آن، قهرمان به شناخت خویش میدرداند که سفری درونی و بیرونی می

 د که با جهان بیرون تالقیدانمیها، ساختارها و امکانات یرژها، اندنیای درون را دنیای درخواست

به نظر  .(93ب:  ،1389، لب)کم کندمی ای درون معرفیا عرصۀ تجسم دنیدنیای بیرون رکند و می

سفری است که در آن قهرمان در انتهای مسیر به تکامل و کشف نیروهای  ، سفر قهرمان،بلکم

های ابلرسد. او انتهای سفرش را گذشتن از اشکال دوگانه و رسیدن به ورای تقگوناگون خود می

نه برای بازیافتن خویش  کندقهرمان مسیرش را طی می :گویدمی کمبلداند. دوگانه می

سیدن به معرفتی که مسیری برای ر بی به خودشناسی است؛یادستآوردن چیزی. این همان دستهب

 آن بیندیشد؛ یعنیای که به خالق تری از هستی برسد تا مرتبهکند به درک عمیقمی به قهرمان کمک

تا ضمن تالش برای گذر از منازل  آوردرا فراهم می رو سفر امکان و فرصت الزماینازبه خداوند. 

ای متفاوت و برتر دن به حقیقت و باطن هستی به گونهبرو موانع بین راه، رشد یابد و مجالی برای پی

 .2آورد دسته ها بیدهاز دیگر آفر

بیند، بلکه آن را در سراسر زندگی در حال تحرک نمیثابت و بی اییونگ روان انسان را پدیده

ما  ،شود: در مجموعیابد. بخش اعظم رشد شخصیت در سطح ناخودآگاه انجام مییرشد و تغییر م

بلکه در  کنیم؛خاص را آگاهانه انتخاب نمی نحوۀ رشد خود و تبدیل شدنمان به یک تیپ شخصیتی

 ؛ایمشده گیریم که در طول سفر زندگی با آنان مواجهمحیط و افرادی قرار می تأثیرطول حیات تحت 

کند و بسیار شبیه رشد الگوی اصلی پیروی میاز یک کهندر طی رشد روانی  ،سفر مابنابراین 

د. این بدان معناست که خودآگاه روشده پیش میتعیینی ماست که مطابق با یک برنامۀ ازپیشجسم

تری به نام تر در دل دایرۀ بزرگفقط بخشی از تصویر است و درست مثل یک دایرۀ کوچک ما

ها در انسانفقط یند که نهبد را یک فرایند زیستی اصلی میر دارد. یونگ جریان تفرّناخودآگاه قرا

ت و کمالی است که هر یابی به تمامیّد، دستدارد. هدف از تفرّ که در تمام موجودات زنده وجود
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تکامل یابی به دیگر تفرّد فرایند دستعبارت. بهه استرای رسیدن به آن خلق شدب ،موجودی از ابتدا

 یونگ .(102: 1395 )اسنودن،سر است رسیدن به آن برای هر انسانی ممکن و می که و تعادلی است

 طبیب با توجه بهبرزویه نامد.ت را سفر روان میرشد و تکامل انسان را برای رسیدن به تکامل و فردیّ

 .بیرونیسفری ی و ری درونسف کند:سفر را تجربه میر طول زندگی دو د ،ودمنهکلیلهتوضیحات 

 سفر به هند

در طی آن مسافر یا سالک، به  ، سفری بیرونی یا آفاقی است. سفری است کهسفر برزویه به هند

سیر  پردازد. نخستین معنای رایج ازی و مراتب بیرون از نفس انسان میسلوک در عوالم ظاهرسیرو

و یا  که در پی مهاجرت سفر در ارض و مناطق مختلف عالم استآفاقی در عرفان اسالمی، سیرو

در مقدمۀ گردد. میسفر معنوی تعبیرشود و از آن به سفر ظاهری در مقابل می ترک وطن محقق

خسرو خود از وجود کتاب  شود:میچنین روایت داستان سفر برزویه به هندوستان هدمنوکلیله

فرمود که مردی هنرمند باید طلبید که زبان پارسی و هندُوی بداند، »در هند آگاه شد و  دمنهوکلیله

پس از زمانی طوالنی  .(53: 1386 )منشی، «ایع باشد، تا بدین مهم نامزد شودو اجتهاد او در علم ش

)همان( و در طب شهرتی داشت.  «ع بودبرزویه نام جُوانی نشان یافتند که این معانی در وی جم»

 .و آثار دیگر هندوان را بیاوردخسرو او را به هندوستان فرستاد تا آن کتاب 

 دعوت به سفرفراخوان و 

به سمع او » وقتی کهترتیب این. بهشودنجام میخسرو انوشیروان ا با فراخواندعوت به سفر یا ماجرا، 

آن کتاب را  و اندجمع کردهرسانیدند که در خزاین ملوک هند کتابیست که از زبان مرغان و بهایم 

زبان  که برآمدندشخصی  در جستجویپادشاه و اطرافیان  (53: 1389 )منشی، «خواننددمنه وکلیله

او را »بود. خسرو این معانی در وی جمع که برزوی را یافتند که فارسی و هندی بداند تا این

ایم، چه حالِ خرد و کیاست را به مهمی بزرگ اختیار کردهو ت تأمل خواند و فرمود که: پس ازپیش

برای او  انیدرسکه در سفر به هندوستان باید به انجام میرا سپس مأموریتی  .)همان( «تتو معلومس

 شرح نمود.

 
 

 عبور از آستانۀ اول
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تمام و . ندای فراخوان به گوش او رسیده، ه استدنیای خاص، ایستاداکنون قهرمان درست بر آستانۀ 

، در روزی تردیدی بروزیه بدون هیچ مخالفت و .(169: 1390)وگلر، ه استیافت مقدمات الزم تحقق

جملگی لشکر  با مشایعت ،د به دستور پادشاه، خالصانه و متعهّمسعود و طالعی مبارک با نشاط تمام

 گردید. رهسپار )دنیای خاص( سوی سرزمین ناشناختۀ هندو بهو بزرگان مُلک برفت 

 اور قهرمانی

رو در ورود برزویه به دیار هند، شرایط خاص دارد و مأموریتی است خطیر، سرّی و محرمانه. ازاین

گردِ »کرد. پس برزویه زمانی که به مقصد رسید اندوز در آن سرزمین آمدوشد میزیّ و نقاب دانش

گشت و از حال الناس( و اوساط میهای علما و اشراف و محافل سوقه )عوامو مجلس درگاه پادشاه

ساخت و به رفق و مدارا پرسید و به هر موضع اختالفی مینزدیکان رای و مشاهیر شهر و فالسفه می

است. بر سبیل نمود که برای طلب علم هجرتی نموده و فرا می کردبر همۀ جوانب زندگی می

)منشی، « پیوستداشت نادان در آن خوضی می و اگرچه از علم بهره رفتهر جای میشاگردی به 

نمود تا (. در این اثنا با هر جنس از مردم مصاحبت کرده و از هر حیث ایشان را امتحان می54: 1389

او به و دوستی و برادری را با  اختیار او بر یکی از ایشان افتاد که به هنر و خرد مستثنی بود»که این

)همان(. زمانی که ریسمان دوستی و صداقت بین ایشان « غایت لطف و نهایت یگانگی رسانید

مستحکم شد، غرض خود از سفر به هند و نیت اصلی یافتن کتب را بر دوست هندوی خود معلوم 

ساخت و جهت رسیدن به مراد از او کمک خواست. هندو پس از بحث با برزویه و بررسی جوانب 

برزویه روزگار دراز با هراس تمام »ها را به دست او رساند. مینان از فاش نشدن راز، کتابکار و اط

و این کتاب و دیگر کتب هندوان  و مال بسیار در آن وجه نفقه کرد در نبشتن آن مشغول گردانید

یبانی عنوان قهرمان این ماجرا توانست با مدد و پشتترتیب برزویه به(. بدین59)همان: « نسخت گرفت

یکی »گوید: گردد. وگلر در این زمینه می ودمنهکلیلهمرد هندی، موفق به کسب مقصود و تصاحب 

از وجوه ضروری این مرحله این است که قهرمان صاحب آنچه در جستجویش بوده، بشود. 

دزدند، دزدان دریایی کشتی شوند، جاسوسان اسرار را میجویندگان گنج صاحب طال می

آورد و برده تسلط بر میکنند، قهرمان متزلزل احترام به نفس را به دستغارت می شده راتسخیر

ای انجام شده: قهرمان خطر مرگ را به جان خریده و کند. معاملهسرنوشت خویش را پیدا می

 (.239: 1390)وگلر، « آوردازخودگذشتگی کرده و حاال در مقابل، چیزی به دست می
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 هسرزمین هند نماد ناخودآگا

جای کلمات خودآگاه و ناخودآگاه است. او به ذهن یا روح اعم ازمنظور یونگ از روان، کلیّت 

 بریمکار میکند. چون وقتی واژۀ ذهن را بهمی استفاده« روانی»یا « روان» هایاز واژه« ذهنی»و « ذهن»

زند که گویی یک ای حرف میحالت خودآگاه است. یونگ دربارۀ روان به گونهمعموالً منظورمان 

رشد و تمامیّت است، همواره که دائماً در جستجوی جاآنت و نه یک امر ثابت. روان فرد ازفرایند اس

انه اشتباه گرفت. رویکردهای خودآگاه ،کند و نباید آن را با خود که هدف همیشگی اوستمیتغییر

نگرش خودآگاه بیش از حد رسند. اگر در روان همواره با رویکردهای ناخودآگاهانه به تعادل می

گاه ناخودآگاه به دنبال بازگرداندن معادلۀ وضعیت اصلی خود است ، آنکند و قوی شود رشد

جنبۀ خودآگاه و ناخودآگاه برزویۀ طبیب را با توجه به توضیحات و اطالعات  (.75: 1395)اسنودن، 

ن او مربوط است به محل توان تفسیر نمود که محدودۀ خودآگاه یا هوشیار رواخود او چنین می

از تربیت ها، یا که او از پدر و مادر، از اصل و نسب و شغل آنیعنی زمانی ؛زندگی، شغل و اطرافیانش

ی به بخش هوشیار ذهن او همگ ها، اینگویدتعلیم علم طب سخن می و توجه والدین به خود و

که شوند. همچنانو غیره بیان می «فضیلت آن بشناختم»و ، «وقوفی افتاد»ند که با عبارات امربوط

ذهن فعال برزویه نیز بعد از آگاهی کامل  ان یک فرایند است نه یک امر ثابتیونگ معتقد است رو

شود که قدری رشد کرده و قوی میاز فنون علم طب و کسب مهارت و شهرت در آن حرفه به

لکه فعاالنه در تکاپو افتاده و مدام در تواند راکد و منفعل مانده و به زندگی معمولی ادامه دهد؛ بنمی

پردازد. او دائم در حال گسترش محدودۀ رونده، به کنکاش در احوال اهل دنیا میحرکتی پیش

ای های تازهخودآگاهی برآمده و با مطالعۀ کتب گذشتگان یا اعتقادات علمای ادیان مختلف به یافته

 آید.که سفر هندوستان پیش میتا این دهدتغییر میرسد و شیوۀ زندگی خود را با تفکر و اندیشه می

یونگ « سفر روان»سفر به سرزمینی ناشناخته و دور برای انجام مأموریتی سخت و خطرناک با 

و  ه شده استوطن برزویه برای او شناخت عنوانبهترتیب که اگر سرزمین ایران ایندارد. بهخوانی هم

ور هند بخش ناخودآگاه اوست که با سفر، زوایای پنهان و کش دهد،ظرف آگاهی او را تشکیل می

ها و عجیب، غریب، پر از ندیدهالگوها( اموری ی با محتوای )کهنسرزمین نمود؛ مبهم آن را کشف

نقاب( به جستجوی )رشد ) یقیرحقیغپژوه و با شخصیتی . سرزمینی که برزویه در زیّ دانشهانشنیده

افراد مختلف نشست و برخاست نمود تا با کمک )یاور( و راهنمایی و تمامیّت( پرداخت. مدتی با 

ارزش کتب هندی و را یافت. او به دنبال گنجینۀ با کردۀ خودگم شخصی معتمد و موّثق
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ن مأموریت بود تا برای مردمان سرزمین خود به ارمغان بیاورد. در ای ودمنهکلیلهالخصوص کتاب علی

، مأموریت خود را به کرد و باالخره با با دَستانی پرهنگفت صرفو ثروتی مدتی از عمر و سرمایه 

وار از ایران به هند و حرکتی دایره سفر از من به خویش را تکمیل نمود؛چرخۀ یا دایرۀ  پایان برد و

های هوشیار و ناهشیار باز به ایران )بازگشت(. بازگشتی که منجر به تعادل روانی و هماهنگی بخش

 د.شذهن او 

 درونی سفر
که در آن انسان سالک به سیروسلوک  دارد ظاهری، سفر باطنی یا انفسی قرار در مقابل سفر آفاقی و

است از سیر دل در ملکوت و  پردازد. سفری معنوی که عبارتدر مراتب نفس خویش می

وخوهای ناپسند به قصد وصول به مقامات عالی انسانی و قرب محبوب گیری از صفات و خلقکناره

سالی باز به تفکر و رزویه در میانۀ راه زندگی، و درست در سن میانب (.34: 1381 کاشانی، )فیض

اندیشید و آن را عالج در ثمرات و فواید علم طب روزگاری  .تأمل در زندگی و حرفۀ خود پرداخت

ساختن ال خیر و ت کلی نیافت. پس راهکار اصلی را اعمو موجب صحت درد اصلی انسان و امنیّ 

پایان بود و مخوف. بروزیه متوجه دراز و بی ،از علم طب دوری جست؛ اما راه توشۀ آخرت دانست.

اختالف معرفت ایشان در معرفت خالق و ابتدای خلق و انتهای  .ها شداختالف دیدگاه اصحاب ملت

مصمّم  به ضرورت عزیمت» . پسکردکار، دوباره او را در وادی حیرت و بیابان تردید سرگردان 

(، تا علمای هر صنف را ببیند و از اصول و فروع اعتقاد ایشان اطالعی 74: 1389 منشی،) «گشت

دست آرد. ناچار دوباره عازم سفر شد. سفر دوم برزویه، پذیر بهکسب نماید. به یقین صادق جای دل

ی کسب برا ، بلکهدست آوردن چیزی مهم و دریافت پاداشنه برای اجرای فرامین پادشاه و نه برای به

بود؛ اما در این سیروسفر و مکاشفۀ طوایف مختلف که در ترجیح  آگاهی، برای شناخت و معرفت

گشتند درد گفتند و گرد تقبیح ملل دیگر و نفی مخالفان میدین و تفضیل مذهبِ خویش سخن می

این تجربه ناموفق پس از برزویه خویش را درمانی نیافت و فهمید که پای سخن ایشان نیز بر هواست. 

و،  صواب من آنست که بر مالزمتِ اعمال خیر که زبدۀ همۀ ادیان است اقتصار نمایم»با خود گفت: 

(. پس عقل و خرد خویش را چراغ 77)همان:  «طبع است اقبال کنمبدانچه ستودۀ عقل و پسندیدۀ 

ظاهر و باطن به علم و عمل نمود و  راه قرار داد و با تفکر و تأمل از کارهای زشت و ناپسند اعراض

 آراسته کرد.
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 به موطن اصلیبازگشت دوم مرحلۀ 

پایان  ها و نامالیمات بهرنج با سپری کردن مراحل و تحمل پس از طی موانع و ، قهرماندر این مرحله

 ،و دیگر کتب دمنهوکلیلهدست آوردن هبا ب برزویه نیز . مأموریت و جستجویشودنزدیک میسفر 

خواست که زودتر به حضرت او » و خسرو، باید بازگردد تأکید بنا بربرزویه و رسد مینجام به سرا

چندان  .(59)همان:  «فرمود و مثال داد و برفور نامه رسد تا حوادثِ ایام آن شادی را منغضّ نگرداند.

و با دستاوردی  .)همان( «یل تعجیل بازگشت و به حضرت پیوستبروزیه رسید بر سب نامه به»که 

باری از علوم و تجربیانی نو از جهان ناشناخته )هند( وارد قلمرو اصلی )ایران( خود ارزشمند و کوله

 شد.

 الگوی سایهکهن

شایندی است که همراه نیروهای سایه نمودار جانب منفی شخصیت فرد است و چکیدۀ صفات ناخو

نکردۀ وجود شخص، باید مدام آن را پنهان کرد. در خودشناسی، نخستین مرحله، رودررویی با رشد

. سایه ه استسایه جزءِ ساختار روان است که انسان آن را به ارث بردسایه و جذب و ادغام آن است. 

، والگترین گونۀ این کهنکنیم. معمولش خواهیم سرکوبکه می تر خود ناهشیار ماستبخش تاریک

)گرین و  نیمۀ ناشناخته و تاریک شخصیت استیونگ معرف جنبۀ خطرناک  به قول .شیطان است

یابی به کمال و رشد شدن از سایه و رویارویی با آن، جهت دستآگاه .(182 :1395 همکاران،

های خود ضروری است و تشخیص و شناخت آن انسان را به فروتنی و تواضع و پذیرفتن ضعف

 صفات زشتی چون ازجمله های فراوان داردالگوی سایه در باب برزویه طبیب نمودکهن دارد.وامی

حرص و شَرَه، دزدی، متابعت و پیروی کورکورانه، رنجاندن جانوران و کشتن مردمان، کبر، خشم، 

 به آن اشاره برزویه اولین صفت زشتی که . خیانت، دروغ، نمامی، بهتان، پیروی از شهوات، حسد و...

ای از چون طایفه»گوید: و می د تمایل به کسب و جمع مال دنیاستنمایو از آن دوری می کندمی

نزدیک آمد که پای از جای  دیدم نفس بدان مایل گشت؛ امثال خود در مال و جاه بر خویشتن سابق

 صفات بد و گیردجا که تصمیم بر مالزمت اعمال خیر میآن همچنین .(70: 1389 )منشی،« بشود

از رنجاندنِ جانوران و کشتنِ مردمان و کبر و خشم و خیانت و دزدی  ،پس» شمارد:برمیرا  زشت

تان و و به فحش زبان را از دروغ و نمّامی و سخنانی که ازو مضرتی تواند زاد، چون .احتراز نمودم

پرهیز واجب منکرات از ایذای مردمان و دوستی دنیا و جادوی و دیگر  گردانید. غیبت و تهمت، بسته

در  (.77)همان:  «بدان ببریدم و به نیکان پیوستم و از از دل دور انداختم ،تمنّیِ رنج غیر دیدم.
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ح با پرهیز از صفات زشت چنین یابی به خیر و صالدیگر، در مورد ثمرات تقوا و دستجایی

هرگاه که  فنا و زوال دنیا فارغ توان زیست. از حسرتِ یکی از ثمرات تقوی آنست که »گوید: می

هرآینه مقابح آن را به نظر بصیرت ببیند  ،قی در کارهای این جهان فانی و نعیم گذرنده تأملی کندمتّ

کم خورد و دنیا را  ،و به قضا رضا دهد تا غم ری و پیراستن راه عقبی مقصور شودآزاو همت بر کم

و به ترک حسد  تا پاکیزگیِ ذات حاصل آید و سر شهوت برخیزد تا از تبعات آن برهد طالق دهد

 .(79-78)همان:  «... و مردمان را نترساند تا ایمن زید ها محبوب گرددتا در دل بگوید

 الگوی آنیماکهن

یعنی بشر یک موجود  ؛نشست همۀ تجارب از زن در میراث روانی یک مردآنیما عبارت است از ته

به است.  دارای عنصر مکمل زنانه و یک زن دارای عناصر مکمل مردانه دوجنسی است و یک مرد

دارد  صورت یک نمودگار باستانی در ناخودآگاه جمعی مرد وجودنظر یونگ، تصویر قوی زن به

این نمودگار باستانی ناشی از تجربه و استنباط باستانی  یابد.که وی به کمک آن طبیعت زن را درمی

رتباط با مادر وسیلۀ اربۀ یک مرد نسبت به زن بهترین تجین و مهممرد از زن است. نخست

همسر  عنوانبهاثری از یک زن،  برزویۀ طبیب، در بابهرچند  .(40: 1394 )فدایی،شود میحاصل

 ،در ابتدای باب، معرفی خاندانشهم از اشارۀ مستقیم او به مادر، آن اما معشوق بروزیه موجود نیست یا

در برخورد با آنیمای وجود برزویه که  توان فهمیدصراحت میبه وی،با سخن از دوستی و شفقت و 

زیرا بدون برخورد و شناخت آنیما  خوبی بشناسد؛را به این نیروی درونیخود موفق بوده و توانسته 

شدۀ آنیما بخشیما زن خاصی نیست. شکل شخصیتآنی»چون  یافتن به خویشتن ممکن نیست. دست

که ریشۀ آن را باید در در روان افراد تا حد زیادی بستگی به دانش و اطالعات مرد دربارۀ زنان دارد 

 «بود جستجو کرداتی که از سایر زنان در دورۀ رشد خود گرفتهتأثیریونگ با مادرش و  رابطۀ

 .(97: 1395 )اسنودن،

ای در مورد زنان و محتویات آنیما، به اندازه دهد اطالعات برزویهمی که شواهد نشانهمچنان

این  های منفیرا بشناسد و روح خود را از تسلط نیروی است که توانسته تمام وجوه مثبت و منفی آن

بار آن اشاره کرده و از آن دوری موجود ناشناختۀ درون نجات دهد. او دو بار به جنبۀ منفی و زیان

 )منشی،« ز ناشایست باز داشتم و از هوای زنان اعراض کلی کردمفرج را ا»گوید: گزیند و میمی

دنیا را طالق دهد تا از تبعات آن برهد، و سرِ شهوت برخیزد تا پاکی »(. و در جای دیگر 79: 1389

باشد اما ه عبارتی او متوجه جنبۀ منفی آنیما در وجود خود میب (.79)همان: « ذات به حاصل آید
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و فعالیت ارادۀ او او را اغوا کرده الگو کارکرد خودمختار این کهن ویرانگر ونیروی  دهداجازه نمی

گیری بهره مواظبت از نفس،با بلکه  د؛گرد و ارباب ذهن آگاهش شود بر او چیره در دست بگیرد،را 

بکوشد از دین و عوامل دیگر  نقش فعالی بر عهده گیرد و»نمود  عیسمالزمت اعمال خیر  و عقل از

( هرچند مدتی 59: 1396 )مورنو،« رفته ناپدید شودعنصر خطرناک رفته عنوانبهتا آنیما بهره بَرَد، 

کشمکش پریشانه و حاالت روان زده و برزویه را دریت منفی دستناآگاه به فعالمنفی محتویات 

پیروزی  با آگاهی و تفکر به مرحلۀد؛ اما او نموو در انتخاب راه درست دچار تردید  روحی قرارداد

 سازد.قادر شد شخصیت خود را متحولو  رسید یک عقدۀ خودمختار عنوانبهبر آنیما 

 پیر فرزانهالگوی کهن

به اعتقاد یونگ، در رؤیاها در هیئت ساحر،  الگوهای شخصیت است.ترین کهنستهپیردانا از برج

صورت به« مثالی روح»شود. می پدربزرگ و یا هرگونه مرجعی ظاهرطبیب، روحانی، معلم، استاد، 

 ذشود که بصیرت، درایت، پند عاقالنه، اتخامی مرد، جن، و یا حیوان همواره در وضعیتی ظاهر

ضروری است و کسی الزم است تا با تأملی از سر بصیرت یا فکری بکر و  ریزیتصمیم، و برنامه

قهرمان خود  ،( را از مخمصه برهاند اما چون به دالیل درونی و بیرونیکنشی روحی بتواند او )قهرمان

صورت فکری مجسم، در قالب نیاز برای جبران کمبود بهمعرفت مورد توانایی انجام آن را ندارد

خردمند مظهر  پیرهمچنین (. 114-112: 1368 کند )یونگ،می دهنده جلوهدانا و یاری همین پیر

تفکر، شناسایی، »تجسم معنویات در قالب و چهره یک انسان است. او نمایندۀ دانش و زندگی است. 

انی این ای صفات اخالقی است که منش روحفرانمود پاره ، دانایی و تیزبینی است. پیردانابصیرت

 (.61: 1396)مورنو،« نظیر نیّت خیر و آمادگی برای یاری و یاوری سازد.سرنمون را آشکار می

نمود. محور توان بررسییا دانا را در دو محور می پیر فرزانهالگوی ه طبیب کهندر ماجرای برزوی

مردی  ؛ه استیافت اول جنبۀ یاری، دستگیری و رهایی از مشکالت است که در وجود مرد هندی نمود

که برزویه در سفر هند او را یافت و بعد از اطمینان از رازداری و وفاداریش، حقیقت و غرض اصلی 

های او توانست به هدف خود برسد. جنبه و محور سفر خویش را نزد او فاش ساخت و با کمک

دگی برزویه، در زن پیر فرزانهبخشی و تنبّه و اندرزگویی است. این جنبه از ، آگاهیپیر فرزانهدیگر 

که خود برزویه استاد، معلم و راهنما ندارد. همچنان عنوانبهنمودی مشخص و شخصیت واحد انسانی 

کند: کرده و از نداشتن راهنما و ساالر، شِکوه می در چندین مورد به عدم وجود چنین شخصی اشاره

یا در  (،73: 1389 )منشی،« ر پیداگاه نه راهبر معین و نه ساالپایان یافتم؛ آنالحق راه آن دراز و بی»
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دست مگر به روزگاری رسم که در آن دلیلی یاوم و معینی به»کند که پایان باب اظهار امیدواری می

جوید یا تصمیم گاهی از کتب طب یاری می ،(. او برای جبران خأل چنین شخصی85)همان: « آرم

یابد که خورد و ناامید از این طایفه درمیمیگیرد علمای هر صنف را ببیند اما باز تیرش به سنگ می

، بهترین و های متعدد و مخوفر از میان راهبار با تفک خود باید راه سعادت را بیابد. پس ناچار هر

نماد خرد موروثی است و جزء سرشت  ،نماید. یونگ معتقد است پیرترین طریق را انتخاب میمنطقی

ی از نظم طبیعی زندگی است. شود و جزئهمراه ما زاده می که بهاست ها و همان خرد ذاتی انسان

و راهنمای برزویه، همان روح و ذات خردمند اوست که در شرایط سخت، بحرانی و  پیر فرزانهپس 

عنوان متفکری عبارتی برزویه، خود معلم خویش است و بهشود. بهگر او میگرفتاری، یاری

از سطح یک انسان و پزشک معمولی، تا حد یک فرد گرا، با بصیرت و شناخت، خود را آرمان

های رفتاری و پوشی از تعلقات دنیوی هر لحظه ویژگیبرده و با نفی مادیات و چشم یافته باالکمال

 افزاید.انسانی خود را تعالی بخشیده و در فرایند فردیّت، کمالی به کماالت خود می

 مرحلۀ سوم تحول روحی و رسیدن به کمال

 الگوی خویشتنکهن

آورد که منجر ای را پدید میانگیزۀ کمال و رسیدن به اوج، در نهاد هر انسانی وجود دارد و انرژی

گردد. اصرار و مداومت در بهبود وضعیت زندگی، یافتن راهکارهای به پیشرفت و موفقیت فرد می

عبارتی، در درون هر گیرد. بهمیت ها نشئگرایی انسانالچه هست، همه از کمتغییرِ آن هتمایل ب ،نو

نیرویی  ش و تکاپو برای ایجاد تغییر است؛فردی معموالً شخصیت حاکمی وجود دارد که دائماً در تال

تابد . این نیرو شرایط کنونی زندگی فرد را برنمیاستحاکم که عامل ایجاد کشمکش درونی فرد 

ها آشفته ان فرد را بر سر دوراهی و چندراهیغالباً رواین نیرو  .کشدلش میو از درون او را به چا

نامد سالی میتحول را بحران میانساخته و با بایدها و نبایدها سعی در دگرگونی او دارد. یونگ این 

. روان این تمایل را در فرد سازدخود راهی برای خروج از این بحران فراهم می ،معموالً روان» که

وسیلۀ معنی زندگی خود را بازبینی کند. این گردش به درون بهآورد که به درون بنگرد و میپدید

تمایل  (.83: 1394 )فدایی،« کند توازن و هماهنگی روانی را برقرارشود تا ناخودآگاه تحریک می

یا « خود»الگوی کهنعهدۀ بر های متضاد شخصیتجنبه دادنکردن و آشتیدرونی برای متوازن

های یونگ هماهنگی میان بخش انسان است. کردنو کاملت است که هدفش تمامیّ « خویشتن»

رهایی  .کردن انسان استکردن و روحانیاین فرایند، متمدننامد. هدف ت میروانی را فرایند فردیّ



 94 96-73 ص، 99، بهار و تابستان 241، شماره 73، سال زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز

 

تر و محدودیت در روند رشدش به مرحلۀ عالی، ایستایی و از هرگونه ناپختگی تعالی وی و

 (.226: 1395 تر است )یونگ،یافتهتکامل

ترین عنصر سازندۀ ضمیر ناآگاه است. خویشتن، فرانمود الگو یا سرنمون خویشتن، مهمکهن

ت انسان ت انسان، یعنی تمامی محتویات هشیار و ناهشیار اوست. خویشتن نمودگار کلیّت و تمامیّکلیّ

ثقل شناختی انسان است، بدین معنا که مرکز جایی مرکز روانن جابهو غایت رشد اوست. الزمۀ آ

سانی ها و دگرحاصل دگرگونی نگرش ،ها همهو این شودمنتقل می« خویشتن»به « من»وجود از 

ت، سمت این یکپارچگی یا تمامیّاز نظر یونگ، تالش به» .(66-63: 1396 )مورنو، شخصیت است

الگو، منسجم کردن و متعادل ساختن تمام اجزای شخصیت را هدف اصلی زندگی است. این کهن

خصوص عمیقاً به نمادهایش وابسته است، به« خویشتن». سرنمون (124: 1386)شولتز،« شودمیشامل 

ترین تمثیالت که لغتی سانسکریت است به معنای حلقۀ سحرآمیز که یکی از کهن« مانداال»به نماد 

گنجی »صورت تواند بهدر رؤیاها می «خود». ه استشدو در سراسر دنیا یافت دینی است

اشکال هندسی چون دایره، چرخ، مربع و هرچیز چهارپر صورت بهیا  رخ نماید« الوصولصعب

که با  مثابۀ گنجی استنیز در روایت برزویه به ودمنهکلیلهکتاب باارزش . (105: 1393 )فوردهام،

د برای شناخت خویشتن. شکل ظاهری وشمی ایو وسیله مشقت فراوان، برای برزویه حاصل شده

 مطابق نماد مانداال، مسطیل شکل و دارای چهارگوشه است.آن نیز 

 گیرینتیجه

پیوند « دمنهوکلیله»ستان است که نامش با کتاب ترین متفکران ایران بابرزویۀ طبیب، یکی از بزرگ

ارزش را از خزاین پادشاه هند به یابد این کتاب و گنجینۀ بایت می. اوست که مأموره استخورد

های نفیس در ازای آوردن کتب از هند، فقط نوشتن جای دریافت صله و پاداشبه ویایران بیاورد. 

ماجرای  او در این باب، کند.می ، از انوشیروان درخواستدمنهوکلیلهدر ابتدای را  دربارۀ خود بابی

که  دهداش به علم طب شرح میو عالقهسالگی )نیمۀ نخست زندگی( زندگی خود را از سن هفت

بعد از آموزش مقدمات طب و کسب شهرت و ترتیب که بدین«. پاگشایی»است با پیرنگ بق مطا

سالی( ثروت از این راه، در انتخاب راه درست زندگی دچار چالش و کشمکش روحی )بحران میان

است که پایش بلغزد؛ اما و با مشاهدۀ جاه و ثروت همگنان و وسوسۀ نفس )نمود سایه( نزدیک  هشد

ای اما در مرحله ؛در کتب طب، معالجت برای منافع مادی و ثواب اُخروی را برگزید پس از غور وی

رنگ شد. با کمال عقل و فراست ذاتی، راه آخرت و زهد از رشد روانی، منافع مادی در نظرش کم
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 ؛ص و تحقیق در اعتقاد ارباب دین و ادیان مختلف )سفری درونی( پرداخترا برگزید. مدتی به تفحّ

خودخواهی ارباب مذاهب در تأیید خود و محکوم نمودن دیگران برزویه را به تفکر واداشت و اما 

گیری از علم طب )نقاب(، قدر تواند به حقیقت برسد. پس با کنارهدریافت که از این راه نیز نمی

حرص، دزدی، پیروی  ری از رذایل اخالقی )سایه( همچونمشترک همۀ ادیان، یعنی خوددا

، رنجاندن جانوران، کشتن مردمان، کبر، خشم، دروغ، نمامی، پیروی از شهوات و سایر کورکورانه

صفات ناخوشایند را برگزید و اعمال صالح و اموری چون توکل به حق، رعایت تقوی، رضایت 

ای دیگر و طبق پیرنگ مرحله دربرزویه  داد.به او را سرلوحۀ اعمال خود قرار خداوند و امید

علم و وقوف به زبان هندی  به دلیل شهرت درانوشیروان )پیک( خسرو  دعوتبا « سلوکسیرو»

سوی مسعود، از ایران )زندگی عادی( به. وی در روزی وردن کتب از خزانۀ پادشاه هند شدمأمور آ

الگوها( عجیب و پر از سرزمینی خاص با محتوای )کهن شد؛ دیار ناشناختۀ هند )ناخودآگاه( روانه

پژوه به جستجوی کتب )رشد و ای ناشناخته و در زیّ دانشها. برزویه با چهرهها و نشنیدهندیده

به گنجینۀ  ( دوستی معتمد و موثق،پیر فرزانهکه با کمک )یاور( و راهنمایی )ت( پرداخت تا اینتمامیّ

ای کشنده )مرگ ها در ترس و دلهرهدست یافت. روزها و شب، دمنهوکلیله خصوص،به کتب هندی

 شبه ارمغان سرزمین خویش برداری نمود و برای مردماننسخهاز کتاب ، و تولدی دوباره( مخفیانه

نمود. او را تکمیل« خویشتن»به « من»از  یا دایرۀ سفرِ گشت و چرخهآورد. او با دستانی پُر به ایران باز

بود که از قبول ثروتی هنگفت از به چنان تحول و استحالۀ روح و مناعت طبعی رسیدهدر بازگشت 

با نفی  جو، و انسانی بصیر و حقیقتگراآرمان متفکری عنوانبه و این گشادۀ پادشاه امتناع نمودخز

و  تو ثابت کرد فرایند فردیّ انسانی متعالی باال برد دی تا حدِّشکی عامادیات، خود را از سطح پز

 .ه استو به درجۀ بلند کمال و تعالی رسید شده رشد روانی او تکمیل
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