
 

 کلیله و دمنه از منظر روانکاوي فروید» شیر و گاوِ«تحلیل داستان 

 
 فاطمه کواشی

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب -دانشجوي دکتري

 چکیده
این اثر ادبی کهن است، که تا کنون از منظرهاي متفاوتی به آن هاي مطرح کلیله و دمنه، از داستان» شیر و گاو«داستان 

نگریسته شده است. رفتار و عملکرد سه شخصیت محوري این داستان، یعنی شیر، کلیله و دمنه، که بر مبناي تمایالت و 
دادن هر یک از این گیرد، زمینۀ بازخوانی آن از منظر نقد روانکاوانۀ فروید و نظیره قرار ها شکل میتمنیات درونی آن

آورد. در این جستار نحوة تعامل این سه عامل و ها با سه ساحت روان انسان (نهاد، من، و فرامن) را فراهم میشخصیت
، به عنوان اصلی که متضمن سالمت روانی فرد و جامعه است، نقد و بررسی شده »تعادل«میزان توفیق هر یک در حصول 

-هاي غریزي و کام، در تعدیل طغیان»من«ه جامعۀ مورد مطالعه به واسطۀ ضعف و ناکارآمدي و این نتیجه منتج گردیده ک

طلبانۀ فرامن از سوي دیگر، فاقد وضعیت دهی اوامر و نواهی کمالکرانۀ نهاد از یک سو و کنترل و سازمانهاي بیجویی
 روانی هنجارمند و تعادلی مطلوب و سازنده است.

 »شیر و گاو«روانکاوانه، نهاد، من، فرامن، داستانِ واژگان کلیدي: نقد 
 

 مقدمه
 هاي روانکاوي را به متون ادبی اعمال  نقد روانکاوانه، شکلی از نقد ادبی است که برخی از مفاهیم و شیوه«
قد که ). خوانندگان آثار ادبی در این نوع ن249: 1390(پاینده، » دهد. کند و تفسیرهایی از این متون به دست می می

شناسان در زمینۀ بهبود و درمان  اي است، با عطف توجه به نظریات و دستاوردهاي علمی و عملیِ روان فرآیندي بینارشته
تر و  تر، جامع کاوي، به سوي درکی ژرف هاي روان برند و با کمک آموزه وضعیت بیمارانی که از اختالالت روانی رنج می

اي جدید از رویارویی با اثر ادبی، به  تن معانی نو، درکی متفاوت و احساس تجربهشوند، زیرا یاف پربارتر سوق داده می
 سازد. بخش خواهد بود، برقراري ارتباط با دنیاي مختص آن اثر ادبی را نیز براي مخاطب هموار می همان اندازه که لذت

اژة و). 175: 1389(برسلر، » دهد. هاي زیگموند فروید تشکیل می کاوي شالودة نقد روانکاوانه را نظریات و روان« 
هاي پنهان  ها در پی یافتن انگیزه و نیت پسِ پشت واژه«شناس شهیري که  روان را نیز همو ابداع نمود؛روانکاوي 

 ها در هاي یافته بود و به تبیین این همانندي ش ادبی همانندي). فروید میان رؤیا و آفرین7: 1389(صنعتی، » گشت. می
گونه و  ها ساختار روایت پرداخت. یکی از این همانندي "آفرینش ادبی و خواب در حالت بیداري"کوچکی به نام:  ۀرسال

هایی که در رؤیا به  ارهتوان انگ می«اند. بنابراین  هایی پر از رمزگان سازوکارهاي مشابه رؤیا و داستان است؛ هر دو روایت
محتواي «). زیگموند فروید دو مفهوم کلیدي 512: 1392(احمدي، » آیند همچون اجزاء زبان در نظر گرفت. ذهن می

 رؤیا «جا که  رؤیا را مطرح کرد و از آن» محتواي آشکار«و » نهفته
اس کار روانکاو و منتقد ادبی را همسان )، اس512(همان: » و نوشتار هر دو خیالپردازي و تحقق اشتیاق و خواست هستند.

آن  "محتواي نهفتۀ"کند تا به  رؤیاي بیمارش را تحلیل می "محتواي آشکار"«طور که روانکاو  دانست. به باور او همان
(همان: » کند تا تبیینی از معناي آن به دست دهد. شکل داستان را بررسی می«) منتقد ادبی نیز 258: 1390(پاینده، » برسد



 1394بهمن اي زبان و ادبیات فارسی ههشتمین همایش پژوهش/ ۱۸۰٦

 
 بار رساندن بسیاري از معناهاي نهفته «ها  ها و روایت )، زیرا داستان258

 که حتی ]هستند [ هاي معنایی واجد برخی الیه«) را بر عهده دارند و 17: 1389(یاوري، » هاي ناپدیدار و پیام
هاي هر  در نوشته«نیچه  ). به قول268: 1390ها اشراف نداشته باشد (پاینده،  وجودآورندة آن اثر هم ممکن است بر آن به

منتقد، به تعبیري، متخصص «). بنابراین 499: 1392(احمدي، » رسد. هاي تهی به گوش می نشینی پژواکی از بیابان خلوت
 هاي تهی هر نوشتار هنري است. ) و پژواك رازآلود بیابان258(همان: » تبیینِ بخشِ ناگفته و نهفتۀ داستان

و نیز  فرسایی در زمینۀ روانکاويِ آثار ادبی شناسی و اقبال آنان به قلم ادبیات و روانعطف توجه نویسندگان به رابطۀ  
اند، بیانگر قابلیت ویژه و توان بالقوة این دو حوزه  شناسی به رشته تحریر درآمده هاي متعددي که بر مبناي علم روان رمان

زمرة پژوهشگرانی هستند که به طور جدي و بر از علوم انسانی است. حورا یاوري، حسین پاینده و محمد صنعتی در 
تحلیل روانکاوانۀ متون اند و آثار قابل تأملی در این زمینه دارند. دو کتاب  هاي علمی در این وادي ورود یافته اساس آموزه

 وانکاوي و نیز ر» وحید نژادمحمد«با ترجمۀ » ژان بلمن نوئل«اثر  ادبی
 اند. هاي نشر در این حوزه هایی از تازه نمونه» علی شریعت کاشانی«نوشتۀ  یدا)و ادبیات و هنر (از فروید تا ژاك در

شود که ادبیات هر کشور، بالقوه متضمن  پذیر می هایی امکان مایه اعمال فنون روانکاوانه به اثر ادبی بواسطۀ درون 
دهند که باعث بروز انواع  میاي تشکیل  از دیدگاه فروید، تار و پود ادبیات را تعارضات حل نشده«هاست.  آن

) از 179: 1389(برسلر، » شوند. به گمان وي، اثر ادبی نمود بیرونی ذهن ناخودآگاه نویسندة آن است. رنجوري می روان
نما بازتابانندة،  اي تمام ) و همچون آیینه146: 1332کوب،  (زرین» ادبیات هر جامعه، تصویر آن جامعه است«سوي دیگر 

اي که بخواهد به  از این رو هر پژوهنده«اي است که در بطن آن تکوین یافته است.  اجتماعی همان جامعهحقایق و مسائل 
اي معین دست زند، الزاماً باید آثار ادبی آن جامعه را نیز مورد توجه قرار دهد. به عبارت  بررسی عمیق و وسیع جامعه

(یوسفیان، .» "به ماهیت حقیقی زندگی مدنی آن ملت پی بردتوان  بدون درك عمیق ادبیات اصیل یک ملت نمی"دیگر ... 
 ) و روان جامعه را از چنگال تعارضات روحی رهانید.53: 1377
(رضی، حاجتی، » اند. شناسانی چون کنت، اسپنسر و دورکیم جامعۀ انسانی را شبیه موجودات زنده دانسته جامعه« 

بنابراین تلقی جامعه به  .یل ارگانیک بین جامعه و ارگانیسم زنده استمبتنی بر تمث نیز کارکردگرایاندیدگاه  ).2: 1391
مثابه انسان، و قیاس میان ساختار جامعه و ساختار ذهن انسان به منظور تشخیص آالم و اسقام آن، تلقی نابجا و قیاس 

 الفارقی نخواهد بود. مع
گذار روانکاوي یعنی فروید ارائه گردید و با  که توسط بنیان» الگوي تقسیم ساختاري ذهن«این نوشتار بر مبناي  

که در حقیقت یک رمان «از کتاب کلیله و دمنه  »شیر و گاو«یافته در داستان  شناختیِ جامعۀ بازتاب هدف تحلیل روان
) که نمادي از 54: 1377یوسفیان، » (گوید پرمایۀ اجتماعی است و حقایق زندگی آدمی را از زبان حیواناتی باز می

(رضی، » ها تحلیل نمود شناختی انسان هاي روان توان رفتارهاي آنان را بر اساس نظریه اند [و] می هاي انسانی شخصیت
)، بر آن است تا پاسخی براي این پرسش بیابد که نحوة تعامل سه بخش ساختار ذهن انسان یعنی 2: 1391حاجتی، 

 اي متشکل از افراد چگونه است؟! فرد و جامعه در راستاي ایجاد و حفظ سالمت روان» فرامن«و » من«، »نهاد«
هاي کهن و متنی از متون کالسیک ادب  اي اتخاذشده، ظرفیت داستانی از داستان رشته این پژوهش با رویکرد میان 

 گذارد. کاوي و ادبیات صحه می سازد و بار دیگر بر پیوند میان روان فارسی جهت نقد و بررسی روانکاوانه را نمایان می
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 ساختار ذهن
در این پژوهش، نخست به طور اجمال با مفاهیم بنیادین نقد روانکاوانه آشنا شده و سپس این مفاهیم را در متن ادبیِ 

 کنیم. مورد نظر اعمال می
) و به قلمرو این 173: 1389(یاوري، » روان در روانکاوي فروید داراي سه بخش کارکردي است: نهاد، من و فرامن« 
بخشی بود که شاید با  شود. افالطون نیز، هم براي فرد و هم براي جامعه قائل به ساختمانی سه کنشگر تقسیم میسه 

طور که در جامعه، گروهی از مردم براي انجام کار  همان«تناسب نباشد (!). به اعتقاد او  پارة ذهنی فروید بی ساختار سه
محافظت از سرزمین و نظم بخشیدن به جامعه و معدودي هم اندیشمند اند، گروهی براي  یدي و تولید و مایحتاج مناسب

هم غرایز طبیعی و هم روحیۀ شهامت و [ نیز] و فیلسوف شایستۀ حکومت بر دو گروه دیگرند، در وجود یک فرد انسانی
و ایضاً غرایز توان گروه مولد جامعه  ) که به قیاس می109: 1393(تامپسون، » تهور باید زیر فرمان خرد اراده شوند.

و گروه حاکم بر جامعه،  "فرامن"، گروه محافظ جامعه و نیز روحیۀ شهامت و تهور فرد را به "نهاد"طبیعی فرد را به 
بایست چون حاکمی مسلط بر  کنشگري است که می "من"تعبیر نمود، زیرا در واقع،  "من"همچنین خرد فرد را نیز به 

تعادل برقرار  "فرامن"و  "نهاد"ت درونی فرد، میان دو نظام کنشگر دیگر یعنی اوضاع جامعه یا ناظري مشرف بر احواال
را بکاهد.  "فراخود"گونۀ  هاي ریاضت را مهار کند و از سوي دیگر تفریط "نهاد"هاي ویرانگرانۀ  تا از سویی افراط«سازد 

ت ـ فرد و جامعه ـ باشد؛ همچنان که به ) و بدین ترتیب با سازگار نمودن دو ناساز ضامن بقا و سالم23: 1389(پاینده، 
آید که خرد حاکم باشد و در این صورت است که توازن  ، اصالت وقتی به دست می]نیز [در جهان افالطونی«فراخور 

ویژه ایفاي نقشی که  ). نحوة تعامل این سه پارة شخصیتی با هم و به109: 1393(تامپسون، » شود. درونی فرد حفظ می
اي در سالمت روانی و حفظ و  کننده بر عهده دارد،عامل تعیین "فرامن"و  "نهاد"راستاي تعدیل عملکرد در  "من"

 اي متشکل از افراد خواهد بود. اي تأثیرگذار در سالمت روانی جامعه صیانت فرد، و مؤلفه
 

 نهاد
...  "نهاد"). «176: 1389(برسلر، » نامید. نهادفروید قسمت نامعقول و تابع غریزه و ناشناخته و ناخودآگاه روان را 
را یگانه  "اصل لذت"تابد ... و  اي را برنمی صرفاً در پی ارضاء غرایز است و هیچ منطق یا نظام اخالقی محدودکننده

منبع انرژي «هاي غریزي و  ). بنیان فرآیندهاي روانی انسان، کانون تجمع سائق23: 1389(پاینده، » داند. راهنماي رفتار می
(رضایی، » اي نیست. شناسد و پایبند هیچ اصل اخالقی هیچ نوع ارزشی نمی نهادت و فقط به دنبال کسب لذت است. اس

برد، مقابل مبادي قانون،  آورد و فرمان می سر تسلیم فرود می» اصل لذت«). هر قدر در برابر اجتناب از درد و 24: 1390
طلبانه و  گر است و جز تطمیع غرایز و امیال جاه طغیان قراردادهاي اجتماعی و اصول اخالقی یاغی، سرکش و

ضرورت آمرانه در کسب ارضاي رانش کارکرد «پوید.  شناسد و نمی رساننده طریق دیگري نمی جویانه و بعضاً آسیب لذت
 )18: 1392(مولّلی، » دهد. اصلی [نهاد] را تشکیل می

 
 من

) است. 176: 1389(برسلر، » قسمت معقول و منطقی و هشیار روان«هستۀ مرکزي شخصیت و  خود،یا  من 
» گیرد. کند و از اختالل و اضمحالل ارگانیسم جلو می حد [نهاد] را تعدیل، و سالمت روانی را تأمین می جوئی بی لذت«

بر آن است تا  منکند. تالش  عمل می "قعیتوا"در مقام کارگزار «) و به عنوان نمایندة عقل و منطق 194: 1390(پاینده، 
کند و  از سازمان و ساختار مشخصی پیروي می نهادبر خالف  منکند ...  "اصل لذت"را جانشین  "اصل واقعیت"
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چیز، براي بقاي خود، متعادل  از یک سو، تمایل نهاد را در نابود کردن همه). «173: 1389(یاوري، » سامانمند است.

 ر سو، تمایل فرامن را در راستاي فدا کردن خود کند و از دیگ می
) و به نوعی سازگارکنندة 25: 1390، به نقل از: رضایی،106: 1380فر،  (شایگان» دهد. و وانهادن دنیاي پست، کاهش می

 جا که این ساحت از روان فرد با محیط و متولی پاسخگویی به تضادها و مشکالت میان درون و برون انسان است. از آن
: 1392(مولّلی، » بخشی است که میانجیگري [نهاد] از یک سو و فرامن را از سوي دیگر به عهده دارد ساحت نظام«آدمی 

خوردن موازنۀ روانی از طریق  اي که دارد، سبب برهم کننده )، بنابراین تزلزل آن در ایفاي نقش مؤثرِ نظارتی و تعدیل18
  "فرامن"یا  "نهاد"تفوق و تسّلط هر یک از دو بخش 

 گردد. ـ بر دیگري می ـ دو کنشگر متعارض
 

 فرامن
را بر آن نهاده است، بخشی است که در آن هشیاري،  فراخودیا  فرامنسومین بخش از ساختار ذهن که فروید نام 

ر نظر گرفتن دارد تا با د کند و ما را وامی همانند یک سانسورچی درونی عمل می«قرار دارد و » خود آرمانی«ها و  ارزش
دار نیست و  نیز چون نهاد خویشتنفرامن ). 176: 1389(برسلر، » فشارهاي اجتماعی، تصمیمات اخالقی اتّخاذ کنیم.

 اعتناست. خواهان مطابقت صریح عمل با اصول  نسبت به عواقب احتمالی رفتارش بی
 دیرین  هاي ارزشودار درونی نمچاك و حافظ مسلّم هنجارهاي جامعه و نیز  و موازین اخالقی و حامی سینه

را با توسل به  "نهاد"کوشد تا تحریکات غریزي  است و دائماً می "اصل اخالق"پیرو «است. و کمال مطلوب اجتماعی 
 ).23: 1389(پاینده، » هاي عقالنی خنثی کند. اي از حکم مجموعه

شدة جاري، هر  با عملکرد سرسختانۀ خود در قبال حفاظت از قوانین و مقررات وضع این بخش از شخصیت آدمی 
نوع کشش و کوششِ نهاد را نامعقول و غیرمنطقی دانسته و همچون ورود به ساحت ممنوع تابوها مالمت و نکوهش 

بر اجتماع و لذا مطرود  ، تمایالت نهاد یکسره مغایر و مخالف با موازین اخالقی و اصول حاکمفرامنکند. به زعم  می
» ایستد. هاي زورآورِ آن می ها و کشش شده رو در روي نهاد و خواسته در مقام یک نیروي درونی«جامعه است. بنابراین 

کند و با سرکوب کردن یا واپس راندن  گرفتن افسار نهاد می ) و هم و غم خود را مصروف در دست173: 1389(یاوري، 
در زبان عامیانه است و یکی از  "فرامن"نام دیگر » وجدان«گردد.  مهاباي نهاد می هاي بی تندرويآن تمایالت، مانع از 

از سرکوبی یک غریزة تجاوزگري پدید آمده است و با گذشت زمان با هر سرکوب جدیدي از «هاي این ساحت که  کنش
 ).91: 1392(فروید، » گردد. این دست، نیرومندتر می

 
 کلیله و دمنه

و دمنه کتابی است حاوي مطالبی از زبان بهائم و پرندگان که عنوان خود را از نام دو شغالی اخذ نموده است که کلیه «
 داستان دو باب کتاب (باب شیر و گاو و باب باز جست کار دمنه) به این دو شغال اختصاص دارد 

). مبناي بررسی و تحلیل روانکاوانۀ 128: 1387(کواشی، » و نامیدن همۀ کتاب به این نام از باب نامیدن کل به جزء است.
 حاصل کار وي مشهورترین «این پژوهش، کتاب کلیله و دمنه ترجمۀ نصراهللا منشی است که 

). همچنین تمام 149 ـ 148: 1380(یوسفی، » و بهترین روایتی است از کلیله و دمنه که به زبان فارسی در دست داریم.
 ویژه باب نخست آن اختصاص دارد. ر بخش تحلیل داستان، به متن این کتاب بهشده د ها و شواهد ارائه نمونه
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 خالصۀ داستان
جنباند تا دستش رو  افتد. پاي نمی شنود و دلش به لرزه می شیر، پادشاه جانوران، بانگ هولناك و غریب جانوري را می

مقامان  ا به شیر تقرب جوید و از عالیهنگام رسوایش نکند. دمنه، شغالی که مترصد فرصت است ت نشود و هراسِ بی
کاري کند «و » طرحی نو دراندازد«کوشد تا  شمارد و می یابد. لذا دم را غنیمت می بارگاه وي گردد، بر این امر وقوف می

خداش در «دارد تا  کارش که همیشه جانب احتیاط را نگه می شغال زیرك به رغم انذار کلیله، دوست محافظه». کارستان
د چون سعادت نبو«طلبی، و ابرام او بر این موضوع که  خواهی و افزون ، مبنی بر حذر از زیاده»حال از بال نگه داردهمه 

: 1370(منشی، » هر که بتکلّف کاري جوید که سزاوارِ آن نباشد بدو آن رسد که ببوزنه رسید«و » کوشش بسیار چه سود؟
62 ،(»میع مک می را با شیر آشنا می شود و گاوِ شنزبه نام می» صلشود.  زداید و مقرب درگاه می کند و هراس را از دل م

کرد «اندیشد:  یابد. با خود می تابد و جایگاه خویش را فناشده می دمنه مدتی بعد، منزلت شنزبه در بارگاه پادشاه را برنمی
نوا  بندد و با دسیسه، شیر را بر هالك گاو بی میکمر به نابودي شنزبه و الجرم » من اقبال بیاین بخت  ،ضایع کار من

شود و چون  گذرد، دچار ندامت می گاه که کار از کار می کند. شیر آن تحریک و تحریض و شنزبه را روانۀ کام مرگ می
 تاند.تا داد ستمی را که بر شنزبه روا داشته به تمامی از دمنه بس کند یمتقال » وشدارو که پس از مرگ به سهراب دهندن«

 
 تحلیل روانکاوانۀ داستان

و  پس از مشخص شدن چهارچوب نظري این پژوهش (رهیافت روانکاوانۀ فروید) و آشنایی اجمالی با اصطالحات
از کتاب کلیله و » باز جست کارِ دمنه«و » شیر و گاو«روند، برآنیم تا باب  مفاهیمی که در تبیین این رهیافت به کار می

 روانکاوي فرویدي بررسی و تحلیل نماییم. دمنه را از منظر نقد
 هستند. فرامن ونهاد، من به ترتیب نماد و نمایندة  کلیله ودمنه، شیر در این داستان،  
داند: قانون عدم  منطقی است و در قاموسش تنها تبعیت از یک قانون را روا می نهاد، کنشگري که اوج منطقش بی 

هاي نهاد بر  هایش مانع شوند. فعالیت طلبی وتازها و تنوع اخالقی که در مسیر تاخت پایبندي به هر نوع قانون اجتماعی یا
اش را به  یابد از موقعیتی برخوردار شود، خواسته گردد یا تمایل می مفهوم لذّت استوار است. همین که طالب چیزي می

 پروا و جسور راه  اندازد. بدون بررسی جوانب امر، بی تعویق و تأخیر نمی
جویی و  گیرد. ستیزه زند و تا نیل به مقصود آرام نمی افتد و هر کس و هر چیزِ مخالف با میل خویش را کنار می می

 است. نهادگسیختگی امیال  لجام ویرانگري محصولِ
) است و نسبت به کلیله 435: 1390(خطیبی، » گر و مکراندیش جوي و حیله طلب و مقام جاه«دمنه نیز شغالی  

 از دنیا به«کند تا  ). فکر ارتفاع پایگاه و ارتقاء جایگاه او را وسوسه می61: 1370(منشی، » تر منش زرگتر و ب حریص«
حرصِ فریبنده را بر عقلِ رهنماي «). هم از این روست که، 105(همان: » کفاف قانع نباشد و در طلب فضول ایستد

 ).65(همان: ». نهد] یدستی و رأي راست [نم دهد] و بناي کارها بر کوتاه استیال [می
درنگ  طلبانۀ نهاد، بی اي، دالِّ بر اقدام منفعت ، به محض دریافت اندك نشانهفرامنگري  از آن سو، مکانیزم سرکوب 

)، 435: 1390(خطیبی، » گزین حازم و محتاط و دوربین و عزلت«است و شغالی  فرامنشود. کلیله که نماد  وارد عمل می
 بینی در کار ملک که بر جاي قرار کرده است  چه می«که:  شنود تا از زبان دمنه می

کند و  ، این سخن را به عنوان سرآغاز جنبشی عصیانگرانه از سوي دمنه تلقی می»و حرکت و نشاط فرو گذاشته؟
دستی  و براي آن که در برابر تحرّك دمنه پیش» این سخن چه بابت تست و ترا با این سؤال چه کار؟«گوید:  بالفاصله می

 »اي پسر، بسا حیلتا که بر محتال وبال گردد«کرده باشد، درست مانند پدري که با گفتن 
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اي  گشاید و به منظور حذف هر بهانه ) خواهان پرهیز پسر از ارتکاب به خطا است، باب مواعظ را می118: 1370(منشی، 

دارا و با زبانی نرم، اوضاع را مطلوب و که منجر به عدم رضایت دمنه از شرایط موجود شده است، نخست به حالت م
) و سپس قوانین 62(همان: ...» یابیم  اي می ما بر درگاه این ملک آسایشی داریم و طعمه«گوید:  دهد و می دلخواه جلوه می

 پادشاه بر إطالق اهل فضل«دهد که:  کند و هشدار می و موازین را یادآوري می
داند، لکن إقبال بر نزدیکان خود فرماید که در خدمت او منازلِ موروث دارند کمال کرامات مخصوص نگر و مروت را به

» تر باشد درآویزد. وسایل مقبول متحرِّم باشند، چون شاخِ رز که بر درخت نیکوتر و بارورتر نرود و بدانچه نزدیک و به
خواهد که دست از هر  ) و از دمنه می63(همان: » از آن طبقه نیستیم که این درجات را مرشّح توانیم بود«) و ما 65(همان: 

 ؛ لذا قاطعانه خطاب به وي طلبی بردارد جویی دنیوي و قدرت نوع کمال
 ».از این حدیث درگذر«گوید:  می

االجرا طبیعی و  اندیشۀ کلیله در واقع برگرفته از منطق و تفکر حاکم بر جامعۀ خویش است که در قالب قانونی الزم 
یشنهاد به دست خوریم: کاوة آهنگر در مقابل پ مسلّم نضج یافته است. در تاریخ بلعمی نیز با همین تفکر بنیادین برمی

من این کار را نشایم زیرا که من نه از خاندان «گوید:  ، می»هم تو سزاوارتر باشی بدین کار«گرفتن حکومت و این که 
ام. و پادشاهی کسی را باید که از خاندان ملکان باشد ... کسی را طلب کنید از خاندان ملک تا او را بنشانیم، و ما  ملک

 )146: 1353(بلعمی، » کنیم. پیش او بیستیم و فرمان او
نشینی کند. به قدر کفایت  دمنه ـ نهاد اما بیدي است که با این بادها بلرزد و به سهولت از مواضع خویش عقب 

اندیشد و تنها موضوع حائز  منطق و لجوج هست که پذیراي پند و اندرزي نباشد. او به عاقبت و فرجام کار نمی بی
 وي تحقق امیال و تمنیات خویش در لحظۀ خواستن است.اهمیت از منظر فکر و رفتار 

کند تا دمنه از تمایالتش دست  شود و از زوایاي مختلف طرح موضوع می به رغم آن که کلیله از هر دري وارد می 
هاي ناخودآگاه دفاعیِ  کند به یکی از مکانیزم بردارد و منصرف شود، اما گوش او بدهکار نیست و در مقابل سعی می

گردانی متوسل شود و خواستۀ خود را که از نظر کلیله نوعی تابو است موجه جلوه  تراشی و موجه ن، تحت عنوان دلیلروا
در برخورد با رویدادهاي صعب  ی ذهنی در راستاي تقلیل تعارض و بهبود رنج روانیهای هاي دفاعی روش مکانیزمدهد. 

 داشتن پنهان نگاهکننده  هدف این فرآیند غربال«برانگیزند.  و چالش
 ).168: 1389(یاوري، » کند. هایی است که در پاسخ به یک نیاز ناخودآگاه بروز می ها و منش و مقبول جلوه دادن اندیشه

از آن «کنندة کلیله مبنی بر آن که حد خود را بشناس و نگه دار، زیرا ما  دمنه در برابر هجوم نصایح بازدارنده و منع 
(منشی » نزدیک پادشاهان محلِّ استماع تواند یافت وضت ملوك مشرّف توانند شد تا سخن ایشان بهطبقه نیستیم که بمفا

 اشراف بر شرایط و وضع موجود  ) با تأکید بر جنبۀ آگاهانۀ تقاضا و تمایل خود و62: 1370
 که: کند دهد و چنین استدالل می طور ادامه می در آغاز کالم خویش، این...» بدانستم «و ذکر لفظ 

 ملوك نزدیکی جوید براي طمع قوت نباشد که شکم بهر جاي و بهر چیز پر شود، هر که به« 
 )62(همان: » و هر کرا همت او طعمه است در زمرة بهایم معدود گردد. و هل بطنُ عمرٍ غَیرُ شبرٍ لمطعم؟

اي  به مرتبۀ فروتر و اعتبار، اقتدار و نیروي فزایندهآنگاه از جهت اهمیت تأثیر پایگاه برتر بر رفتار و منش افراد، نسبت 
 کند: که بالقوه در آن جایگاه برتر نهفته است، میان سگ و شیر چنین قیاس می

اي نان خشنود گردد، و شیر باز اگر در میانِ شکارِ خرگوش گوري  پاره استخوانی شاد شود و به سگ گرسنه به«
 )62(همان: » ر آرد.گو بیند دست از خرگوش بدارد و روي به

 گیرد که: و نتیجه می
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حسن آثار و طیبِ  زندگانی باشد عقال آن را عمر دراز شمرند به هر که بمحلّ رفیع رسید اگرچه چون گُل کوتاه«
نزدیک اهل فضل و مروت وزنی نیارد. (همان:  ذکر، و آنکه بخمول راضی گردد اگرچه چون برگ سرو دیر پاید به

63( 
نزدیک اهل فضل و  به«) دمنه موجب گردید تا وي 120(همان: » عاقبت مکر نامحمود و خاتمت غدر نامحبوب«البته 

عملکرد دمنه ـ نهاد در راستاي محقق ساختن تمایالت خویش به » آخر وبال و تَبِعت«) و 63(همان: » مروت وزنی نیارد
 ).125(همان:  »روزگار ... دمنه را رسوا و فضیحت گردانید«وي رسید و 

اي را منزلتی است، و ما از  هر طایفه«دهد که:  کند و هشدار می دمنه بار دیگر در برابر کلیله که سرسختانه مداخله می 
) باز هم متوسل به 63(همان: » آن طبقه نیستیم که این درجات را مرشّح توانیم بود و در طلب آن قدم توانیم گزارد.

 خواهی خویش  شود و در دفاع از وسوسۀ اقتدارطلبانه و زیاده می» گردانی موجه«مکانیزم 
 گوید: می

رساند، و هر کرا رأي ضعیف و عقل  منزلت رفیع می هر که نفس شریف دارد خویشتن را از محلّ وضیع به
 )64 ـ 63رتبت خامل گراید. (همان:  سخیف است از درجت عالی به

 کننده از این دست که: ایراد سخنانی تخریب کلیله ـ فرامن با اتخاذ شیوة ترور شخصیت و 
 )63(همان: » گلی نشوي هرگز آفتاب انداي تو کَه اي نشوي هرگز آسمان افروز تو سایه

 در وي بر آتش امیالش » حسِ حقارت«کند، بلکه با تقویت  نه تنها دمنه ـ نهاد را از تمایالتش منصرف نمی
 تقرّبِ به«از طریق » رفعت منزلت«و » بررفتن بر درجات شرف«و » زرگیکسبِ ب«دمد و ناخواسته او را نسبت به  می

فرد هر چقدر نگرش قدرت را بیشتر اتخاذ کند، به همان میزان «نماید. از سوي دیگر  تحریص و ترغیب می» ملوك
 )94: 1391(بیلسکر، » احساس حقارتش بیشتر خواهد شد.

بسیاري از «رد و همکار فروید، مطرح کرده است. به عقیدة آدلر را آدلر، شاگ» احساس کهتري«یا » حس حقارت« 
ها همه بر محور جبران کهتري به  ها و کوشش رفتارها و کردارهاي انسانی تابع همین احساس کهتري است. پس تالش

بیش از حد بر  توان حتی در افراد طبیعی نیز نمی«). فروید نیز بر این باور است که 10: 1369(رشیدپور، » آیند. وجود می
 ).107: 1392(فروید » روز. شود و یا تیره نژند می کند یا روان نهاد فشار آورد ... [زیرا فرد در آن صورت] یا عصیان می

برد ـ  بهترین شیوه براي درمان احساس کهتري و حقارت معطوف کردن ذهن فرد ـ فردي که از این احساس رنج می 
هاي وجودي اوست که گاهی به عمد یا سهواً نادیده گرفته شده و منشأ بروز  ایستگیها و تمرکز بر روي ش به توانمندي

 شوند. چنین احساسی می
 از دناءت همت «جویی به ملوك را  گاه که قناعت به شرایط موجود و درگذشتن از حدیث تقرب دمنه آن 

دردادن به  نامد و تن همت می دون» گرددآنکه [را] بخمول راضی «و شمرد  برمی )62: 1370(منشی، » و قلّت مروت
 گوید: کند و خطاب به کلیله می ذکر می» خَدیعه الطَّّبعِ اللَّعیمِ«چنین عجزي را 

 )63(همان: » گه شکار، پیروز بجنگ زیبا به با همت باز باش و با رأي پلنگ«
ن، محرّك و نیروبخش، از جانب کلیله است تا راند که خواهان شنیدن امثال آ در واقع ناخودآگاه مطالبی را به زبان می

فشار تحقیري که از سوي کلیله بر  ها و امیالش باشد و هم عاملی انگیزشی براي رهایی از گر خواسته هم به نوعی توجیه
 شنود یکسره تحدید است و تحذیر است و تخریب.  شود، اما دریغ، آنچه می وي تحمیل می

 گوید: می داند و آرمانی که دارد، نه تنها خویشتن را محقّ میبه همین خاطر در خصوص حصول به 
 )64ما سزاواریم بدانچه منزلت عالی جوئیم و بدین خمول و انحطاط راضی نباشیم. (همان: 
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 گذارد که: و مصرّانه بر این مطلب صحه می

 »فَال تَقنَع بِما دونَ النُّجومِ إذا ما کُنت فی أمرٍ مرومٍ«
 )63(همان:  

 خواند  نهد و کلیله ـ فرامن را نیز به همراهی با خویش فرامی مهابا و جسورانه گامی دیگر پیش می بلکه بی
 ».هر که در کسبِ بزرگی مرد بلندهمت را موافقت ننماید معذور است که إذا عظُم المطلُوب قَلَّ المساعد«گوید:  و می
بخرد و «ـ است، کلیله ـ فرامن  فرامنو  نهادزا و ناسازوار ـ  نظام تنش در گفتمان میان این دو که گفتمان میان دو 

ناپذیر را تحت سیطرة اصول قابل قبول از منظر خود قرار دهد و به هر  ـ نهاد فرمان کوشد تا دمنه می» فراست خویش
گر در وجود  ید مهار سیل طغیانشود تا کاخ آمال و آرزوهاي او را ویران نماید. از جمله آن که به ام ترفندي متوسل می

ساز گردد و بنیان تصمیم  کند تا مگر از این میان یکی چاره برانگیزي مواجه می هاي متعدد چالش دمنه، وي را با پرسش
 هایی از قبیلِ: دمنه متزلزل شود. پرسش

 اي؟ که اندیشیده چیست این رأي«ـ 
 که شیر در مقام حیرتست؟ دانی چه میـ  

 )64(همان: » اي و رسوم آن ندانی. قربت و مکانت جوئی نزدیک شیر؟ که تو خدمت ملوك نکرده چگونهـ 
 )65(ص » منزلتی رسی؟ کدام دالَّت به منظور گردي و به بچه وسیلتانگار که به ملک نزدیک شدي «ـ 

وسته به نفع خویش حفظ کند. کننده در برابر هر پرسش بر آن است تا شرایط را پی هایی مجاب البته دمنه هم با پاسخ
مشاهدت ظاهرِ هیآت باطنِ صفت را  به«داند که  می» رایی][ همت روشن صاحب«و » دانا و توانا«او که خویشتن را 

اگر «که » زبان ي] چرب[ خردمند«) و 64(همان: » مباشرت کارِ بزرگ و حمل باِر گران او را رنجور نگرداند«و » بشناسد
ها در واقع به  با ارائۀ پاسخ» ] حقّی را در لباس باطل بیرون آرد و باطلی را در معرض حقّ فرانمایدخواهد [قادر است

برد. طرحی به شرح  کند که گام به گام او را در مسیر منتهی به هدفش پیش می طرح عملیاتی دقیق و منسجم اشاره می
 زیر:
 ، که تردد و تحیر بدو راه یافتست، و او را بهخواهم که در این فرصت خویشتن را بر شیر عرضه کنم من می«

اگر قربتی یابم و اخالق او را «و سپس » نصیحت من تفرّجی حاصل آید و بدین وسیلت قربتی و جاهی یابم.
بشناسم خدمت او را به اخالصِ عقیدت پیش گیرم و همت بر متابعت رأي و هواي او مقصور گردانم و از تقبیح 

صالح ملک مقرون باشد آن را در  صواب نزدیک و به بپرهیزم، و چون کاري آغاز کند که به احوال و افعال وي
متانت رأي و رزانت عقل  چشم و دلِ وي آراسته گردانم و در تقریر فواید و منافع آن مبالغت نمایم تا شادي او به

و شرّ و مضرّت و فساد و معرّت  خویش بیفزاید، و اگر در کاري خوض کند که عاقبت وخیم و خاتمت مکروه دارد
تر و تواضعی در اداي آن هرچه  تر و عبارت هرچه نرم ملک او بازگردد پس از تأمل و تدبر بر وفق هرچه تمام آن به
تر غور و غایلۀ آن با او بگویم و از وخامت عاقبت او را بیاگاهانم، چنانچه از دیگر خدمتگاران امثال آن نبیند  شامل

 .».تر ازان گردد که من بر خدمت او رگاه ملک هنرهاي من بدید بر نواخت من حریصو ه... 
» عزیمت در امضاي آن مصمم«نماید و  ـ نهاد در پی ارضاي غرایز و امیال خود عزم خویش را جزم می باري؛ دمنه 

لطایف حیل  به«) و گاه 65(همان: » تدریج و ترتیب و جد و جهد به«اعتنا به نصایح و هشدارهاي کلیله  ) و بی66(همان: 
مراد هرآینه در لباسِ هرچه نیکوتر او را «کوشد تا  ) می79(همان: » و بدایع تمویهات ... و بهر وجه که ممکن گردد

در ظلّ دولت او دست در کمر مردان [زند] و پاي بر فرق آسمان «) و مالزم سلطان گردد تا 65(همان: » استقبال کند.
میان دنیا و [نهاد] میانجی «تواند  جا سلطان ـ است که می ـ در این "من"اصوالً این ساحت  )، زیرا121 (همان:» [نهد]



 ۱۸۱۳/  روانکاوي فرویدکلیله و دمنه از منظر » شیر و گاوِ«تحلیل داستان 
 

شَرَه نفس و قوت حرص بر «). بر مبناي این پندار، 194: 1390(پاینده، » آهنگ سازد. شود [و] او را با مطالبات دنیا هم
قدر گردانید، چنانکه بیمارِ مولَعِ بخوردنی، اگرچه  در دلِ [وي] بیطلبِ جاه، رأي [وي را] ضعیف کرد و نصایح [کلیله] 

نفس و رأي  إعجاب [دمنه] به«به این ترتیب ». شناسد، بدان التفات ننُماید و بر قضیت شهوت بخورد. ضرر آن را می
در پند دادن «هر چند کلیله و در آنچه منظور و غرَض وي بود مولَعِ گردید و » خویش، عقل و علمِ [او] را مقهور گردانید

 ».نمود، بدان التفات نکردي غلو می
 بوقت حاجت و در هنگامِ سالمت در موعظَت، تقصیر و غفلت روا «ـ فرامن نیز به رغم آن که  کلیله 
 در تقریر ابواب مناصحت محابا «) و 142: 1370(منشی، » آورد دارد] ... و شرایط نصیحت را بجاي می [نمی

ـ نهاد را متوقف نماید؛ لکن توفیق  بندد تا دمنه و تمام توان خویش را به کار می) 150(همان: » کند] [نمی و مراقبت
وار به ذکر این مطلب  افتد و تسلیم وتاب می گردد و از تب می» رأي و هواي او«یابد و در نهایت مغلوب  چندانی نمی

» ، مقرون گرداناد.هرچند من مخالف آنممت بدین عزیمت، ایزد تعالی خیر و خیرت و صالح و سال«کند که  بسنده می
 دهد که از دور به نظاره بایستد. کشد و ترجیح می ) و به این ترتیب دم در می67(همان: 

رنجِ نفس شیر «دمنه، شامل » وخامت عواقبِ حیلت«یابد که  سکوت وي و اعراض او از عملکرد دمنه آنقدر ادامه می 
 ـ 114(همان:» د و، هالك گاو و هدر شدنِ خونِ او و، پریشانیِ جماعت لشکر و، تفرقۀ کلمۀ سپاهو، سمت نقضِ عه

تو «شود و آنگاه که کار از کار گذشت و آنچه نباید به وقوع پیوست، نکوهش و مالمت چه سود که  گیر می ) گریبان115
منزلتی که زبان از تقریرِ آن قاصر است و عقل در  اي دمنه در عجزِ رأي و خبث ضمیر و غلبۀ حرص و ضعف تدبیر بدان

 ).120(همان: »! تصویرِ آن حیران.
جاه این  مرا همیشه إعجابِ تو و مغرور بودنِ به رأي خویش و مفتون گشتنِ به«اعتراف کلیله به این که اي دمنه  

 دنیاي فریبنده، که مانند خدعۀ غول و عشوة سرابست، معلوم بود لکن در اظهارِ آن با تو تأَملی کردم 
بودم که انتباهی یابی و از خوابِ غفلت بیدار شوي، و چون از حد بگذشت وقتست که از کمالِ نادانی و  و منتظر می

اي و از  یب رأي و مقابحِ فعل تو بر تو شمرم، و آن از دریا قطرهجهالت و حمق و ضاللت تو اندکی بازگویم و بعضی معا
تو از آنهائی، که از خوي بد و «زیرا » ام همیشه من از مجاورت تو ترسان بوده«) و 115(همان: » اي خواهد بود. کوه ذره

باید کرد، که صحبت  میو از ظلمت بدکرداري و غدرِ تو پرهیز ) «121(همان: » طبع کژِ تو هزار فرسنگ باید گریخت
اي است که اتفاقاً برهم  هاي نهادینه )، حاکی از ضعف وي در مقام حافظ ارزش123(همان: » اشرار مایۀ شقاوت است

 ها تمایل و تمناي ساحت نهاد روان است. چنان سستی  زدن آن
همسایگی تو حاجت  مرا به«بگوید:  نهاد ـ دمنهدارد تا سرانجام به  را وامیفرامن ـ  کلیلهو ضعفی در نظارت و اجرا که 

 ).128(همان: ». از من دور باشنیست، 
 پنهان به«شود:  ظاهر می ـ فرامن کنش متفاوتی از ساحت کلیله» چون دمنه را در حبس بردند و بند گران بر وي نهاد« 

 در این بال  باریدن گرفت و گفت: اي برادر ترا دیدار او رفت، و چندانکه نظر بر وي افگند اشک
ـ فرامن تازه به صرافت  در این مرحله است که کلیله». و محنت چگونه توانم دید، و مرا پس ازین از زندگانی چه لذّت؟

» و چون کار بدین منزلت رسید اگر در سخن با تو درشتی کنم باکی نباشد«گوید:  افتد و می خطاب و عتابی جدي می
گناه اعتراف نمائی  چون در این مقام افتادي بهتر آنکه به«له از دمنه مبنی بر آن که ). درخواست ملتمسانۀ کلی142(همان: 

 »رجوع و انابت برهانی و بدانچه کردي اقرار کنی، و خود را از تَبِعت آخرَت به
در جامعۀ و وجدان اخالقی  تواند تلویحاً و به شکلی نمادین مقوم افول اقتدار فرامن ) و نیز مرگ وي، می143(همان: 
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پیچید تا هم در شب  کلیله رنجور و پر غم گشت، و انواعِ بال بر دل خویش کرده پشت بر بستر نهاد و می«مذکور باشد: 

 ).144(همان: » شکمش برآمد و نََفس فرو شد.
یک ها (غرایز) از  هاي دفاعی خود میانجی و واسط میان رانش با مکانیسم«در شکل هنجارمند خویش  "من"و اما  

» ها با یکدیگر دارد. ها و مطابقت دادن آن سو و فرامن (وجدان اخالقی) از سوي دیگر است و همواره سعی در هدایت آن
). از این منظر همچون مرکز فرماندهی است که باید بتواند با صالبت و استواري، سالمت روانی انسان 21: 1392(مولّلی، 

 هاي دائمی میان نهاد  ر و کشمکشناپذی را به رغم وجود تعارضات اجتناب
جویی است و دیگري داعیۀ ره بردن  و فرامن تضمین نماید؛ دو بخشی از ساختار ذهن آدمی که یکی طرفدار اصل لذت

 به کماالت اخالقی را دارد.
ه که پادشا«هایی باشد. همچون  بایست واجد چنین ویژگی معرفی گردید می "من"تر به عنوان نماد  شیر نیز که پیش 

 [باید] خدمتگاران را از عاطفت و کرامت خویش چنان محروم ندارد که یکبارگی نومید گردند 
خاطر ایشان راه  زودي توانگر شوند و هوس فضول به دشمنان او میل کنند، و چندان نعمت و غُنیت ندهد که به و به

در برقراري تعادل و تعامل بین دو نیروي ابر بایست بر سبیل اعتدال و وقار  نیز می "من") 93: 1370(منشی، » جوید
 و گریزان از هر نوع تألم و تعب  ها افسارگسیختگی تکانهمند به  قدرت و متخاصم، یکی عالقه

و قدر کفایت به  و دیگري مصرّ در رعایت دستورات اخالقی به تمام و کمال ولو به قیمت ماندگی و مشقت، گام بردارد
عاجزترِ ملوك آنست که از عواقبِ کارها غافل باشد و مهمات ملک را خوار دارد، و هر گاه که «هریک میدان دهد و البته 

). لکن شیرـ من در این داستان، 96(همان: » حادثۀ بزرگ افتد و کارِ دشوار پیش آید موضعِ حزم و احتیاط را مهمل گذارد
 دمنه است. او در بدو آشنایی با  عاري از ثبات رفتار و صالبت کردار

تفحص حال و استکشاف کارِ او [آورد]، و اندازة رأي و  روي به«شنود بی آن که  به اندك سخنی که از جانب وي می
 امتحان و تجربت [بشناسد]، و پس از تأَمل و مشاورت و تدبر و استخارت او را مکانِ اعتماد  خرد او به

مرد هنرمند با مروت اگرچه «گوید  می» نزدیکان خویش ي بهرو) «74-73(همان: » و محرم اسرار خویش [گرداند]
عقل و مروت خویش پیدا آید در میان قوم، چنانکه فروغ آتش اگرچه فروزنده خواهد  منزلت و بسیارخصم باشد به خامل

 ).67(همان: » که پست سوزد به ارتفاع گراید.
کند که هر آینه قابلیت  ، اما به فروغ آتشی مانند می»منزلت خاملاگرچه «برَد دمنه را  شیر در تمثیلی که به کار می 

شاد شد و دانست که افسونِ او در گوش شیر » «ترجیح و تفضیل«شعله کشیدن و مرتفع شدن را دارد و دمنه نیز به این 
 ).68(همان: » مؤثر [آمده است]

 گیرد و به  رد که جانب وي را میـ نهاد تصور ک توان مدافع دمنه در برداشت نخست، شیرـ من را می 
در «دهد. اما شیر از چنان قوت و انسجامی در اندیشه و رأي برخوردار نیست که بواسطۀ آن  هاي او میدان می تیزتازي

بر حسبِ «همین که دمنه در پی بانگ شَنزَبه ». عنانِ تمالک و تماسک از دست [ندهد]«و » مراتب، تقدیم و تأخیر نفرماید
تأَملی کرد و از فرستادنِ دمنه «، وي »بیان حال و حقیقت کار، ملک را معلوم [گرداند]«، تا »و اشارت او برفتمراد 

 ).71(همان: » در امضاي این رأي مصیب نبودمپشیمان شد و با خود گفت: 
هاي نیکو و  جواب«دمنه، وي را » بر اندازة رأي و رویت و اخالص و مناصحت«همو که پیش از این، بدون وقوف  

شَنزَبه «که از چه در هراس است و وقتی » رازِ خود بر دمنه بگشاد«و حتی » ثناهاي بسیار فرمود و با او إلفی تمام گرفت
برم  آید، لکن گمان می دانم که از کدام جانب می شنوي. نمی سبب این آواز است که می«رو به او گفت: » بانگی بکرد بلند

)، به اندك 70(همان: » احبِ آن فراخورِ آواز باشد. اگر چنین است ما را اینجا مقام صواب نباشد.که قوت و ترکیبِ ص
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کند و دقایق و ظرایف  بینی شروع به تحلیل و استدالل می اندیشی و باریک گردد و با ژرف زمانی دچار تغیر در احوال می
جرمی جفا دیده باشد و مدت رنج و امتحان او دراز  لوك بیهر که بر درگاه م«گذراند که  دور از انتظاري را از نظر می

باد داده، و یا از عملی که  دوام مضرّت و تنگیِ معیشت، و یا آنچه داشته باشد از مال و حرمت به گشته، یا مبتال بوده به
م گراید، یا صاحبِ حرص و شَرَه فتنه جوید و بأَعمال خیر ک ست معزول گشته، یا شرّیري معروف که به مقلّد آن بوده

او  مال شریک بوده باشند و در حقِ جزمی که یاران او لذّت عفو دیده باشند و او تلخیِ عقوبت چشیده، یا در گوش
زیادت مبالغتی رفته، یا در میان أکفا خدمتی پسندیده کرده و یاران در احسان و ثمرت بر وي ترجیح یافته، و یا دشمنی 

بدان رسیده، یا از روي دین و مروت اهلیت اعتماد و امانت نداشته، یا در آنچه بمضرّت  در منزلت بر وي سبقت جسته و
حکم این مقدمات پیش از  دشمن إلتجا ساخته و دران قبول دیده، به پادشاه پیوندد خود را منفعتی صورت کرده، یا به

(همان: » نب خصم و محرم داشتن در اسرارِ رسالت.جا امتحان و اختبار تعجیل نشاید فرمود پادشاه را در فرستادنِ او به
 )72 ـ 71

عقل و مروت خویش پیدا آید  منزلت و بسیارخصم باشد به مرد هنرمند با مروت اگرچه خامل«گویندة این کالم که  
و مهجور رنجور  مناین دمنه دوراندیش است و مدتی دراز بر درگاه «اندیشد که  ، حال با خود چنین می»در میان قوم

 )72(همان: » اي انگیزد. بوده است. اگر در دل وي آزاري باقی است ناگاه خیانتی اندیشد و فتنه
اي ناشناخته به نام شنزبه بر دل  شود. او به رغم هراسی که از سوي پدیده تزلزل شخصیتی شیر به همین جا ختم نمی 

قصۀ «یاب گردید و  ، همین که گاو به حضورش شرف»د]نشاط شکار و حرکت فرو گذاشته [بو«وي افتاده و بدان خاطر 
) و 73(همان: » خویشتن نزدیک گردانید و در إعزاز و مالطفت، اطناب و مبالغت نمود شیر او را به«، »خود را باز گفت

و در اصطفا «) و چنان 89(همان: » در حرمت و نَفاذ امر که از خصایص ملک است او را نظیرِ نفس خویش گردانید«
دست حسد سرمۀ بیداري در چشم [دمنه] کشید و فروغ خشم آتش غیرت در مفرش وي «افزود که » اجتباي وي

» حیلت [آورد] تدبیري [اندیشید] و بر وجه مسارعت روي به«). لذا 74(همان: » اند تا خواب و قرار از وي بشد. پراگ
استیالي حرص «) و به این سبب که 93(همان: » شِ شرَ [گرایید]تیره گردانیدنِ آبِ خیر و باال دادنِ آت به«) و 101(همان: 

دمدمۀ [او] در شیر «) و 100(همان: » به إغرايِ شیر بپرداخت) «127(همان: » و حسد [وي] را بران محرِّض [آمده بود]
» إیضاحِ بینَت و إلزامِ حجت بی«) و 136(همان: » تمییزِ ملکانه بر تزویرِ [دمنه]«) تا آن که وي بدونِ 98(همان: » اثر کرد
از کار گاو بپرداخت از تعجیلی «) گاو را هالك نمود و چون 99(همان: » وضوحِ یقین مجرّد گمان، بی به«)، 134(همان: 

چندانکه [شَنَزبه] را افگنده دید و در «) و 127(همان:» که دران کرده بود بسی پشیمانی خورد و سرانگُشت ندامت خائید
تیده، و فَورت خشم تسکینی یافت، تأَملی کرد و با خود گفت: دریغ شنزبه با چندان عقل و کیاست و رأي و خون غل

باك  و در آنچه ازو رسانیدند حقّ راستی و امانت گزاردند یا طریقِ خائنان بیدانم که در این کار مصیب بودم  نمیهنر. 
 ).124-123(همان: » سپردند.

 
فاقد کفایت الزم  خش هشیار شخصیتآید که شیر در جایگاه منِ روانی انسان و به عنوان ب رمیاز چنین مالحظاتی ب 

تر از آن است که بتواند در این  ناتوان«انتظارات جامعه و نهاد، فرامن و  هاي خواستهبین در ایجاد تلفیقی کارآمد و بسامان 
هاي درونیِ  تواند از بند تناقض اي] است که نمی هدف به توفیقی نائل آید. در نتیجه [داستان بازتابندة تصویر جامعه

غرایز و  گردد. از سوي دیگر، نهاد به عنوان مرکز با ناکامی مواجه می مسیراغلب در این و » خویش رهایی یابد.
(پاینده، » گون روان بخش فرشته«، پایگاه فرامناي از جانب  هیچ واهمه بی» بخش اهریمنیِ روان آدمی«ها و  کشاننده

 
 



 1394بهمن اي زبان و ادبیات فارسی ههشتمین همایش پژوهش/ ۱۸۱٦

 
تزویر و تمویه ... در بدکرداري استاد و امام، و در خیانت و درازدستی  به«، اجراي فرامین اخالقیمبنی بر  )،23: 1389

 .شود ) می101(همان: » چیره و دلیر
 

 گیري نتیجه
قوام و دوام هر سازه و ساختاري منوط به حفظ اصل تعادل است. وجود آدمی و جامعه، هر کدام به عنوان ساختاري 

ها در گرو پایداري همین اصل  هاي مختلف، نیز از این قاعده مستثنی نیستند و انسجام و استحکام آن متشکل از بخش
 باشد. می

پاره است. هر قدر این بخش  این ساحت سه "منِ"رقراري این تعادل بر عهدة بخش در ساحت ذهن و روان انسان، ب 
تر و مقتدرتر باشد، با توان و حدت و همت بیشتري قادر به حفظ خویشتن آدمی از فروپاشی در برابر آماج  یافته پرورش

 تهدیدهاي ذات نهاد سرکش است.
تمایالتی  ـ بود یمنهاد  ـ دمنهعدیل، ضبط، مهار و کنترل تمایالت ، چنانچه قادر به ت"من"شیر به عنوان نمایندة  

ي ناشی ها تنشی، تباهی و افتادگ تکجامعه را از انزواطلبی،  توانست یم ـمتضاد با نُرم اجتماعی و مغایر با شرایط حاکم 
جرمهائی [گردد] «ي خودخواهانه و غیر اخالقی آن دور بدارد و مانع از وقوع ها يرانگریوي نهاد و تخریب و ها تکانهاز 

 )، اما 131: 1370(منشی، » که اثِر آن در فَساد، عام و ضررِ آن در عالم شایع [است]
و مؤثري برخوردار نیست و بواسطۀ ضعف در نظارت بر تمایالت و  مقتدرانهبر مبناي تحلیل حاضر، از مدیریت 

و مطالبات اخالقی و قوانین فرامن از دیگرسو، و ناکامی در ایجاد مصالحه بین این هر دو،  سو کاد از یي نهها کشش
در جامعه و برقراري  آل دهیامولد تنش، کشمکش و تولید ناهنجاري و اضطراب است، زیرا فراهم شدن وضعیت روانی 

 نظور فرونشاندن به م "من"تعادل مطلوب و متعادل، در پرتو اتخاذ تدابیري از سوي 
فرامن محقق  طلبانۀ کمالنهاد و نیز کنترل و سازماندهی اوامر و نواهی  کرانۀ یبي ها ییجو کامي غریزي و تعدیل ها انیطغ

 .گردد یم
در  (دمنه، شیر و کلیله) به این نتیجه منتج گردید که» شیر و گاو«تحلیل روانکاوانۀ عملکرد سه شخصیت داستانِ  

ي مذکور به عنوان نماد و نمایندة سه ساحت روان انسان از منظر فروید، ناکارآمد ها بخشجامعۀ مورد مطالعه، تعامل میان 
توفیق  گردد یمبوده و مجموع عوامل در حفظ تعادل که فاکتوري مهم به عنوان سالمت هنجارمند فرد و جامعه تلقی 

 .اند نداشتهچندانی 
 
 نوشت یپ

1. Id 
2. Ego 
3. Super Ego 
4. Terminology 
5. Rationalization 
 و هل بطنُ عمرٍ غَیرُ شبرٍ لمطعم؟: و آیا شکم عمر براي خوردن غذا بیش از یک وجب است؟ .6
 فریب سرشت فرومایه خَدیعه الطَّّبعِ اللَّعیمِ: .7
شوي و  متمایل به چیزي میهنگامی که  »إذا ما کُنت فی أمرٍ مرومٍ: فَال تَقنَع بِما دونَ النُّجومِ« .8

 است قانع مباش و تن مده. کنی به آنچه فرود ستارگان خواستی را مطالبه می
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