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 چکیده
 دنیایوارد  ،سی و با سیر تدریجیشنا روانۀ ابتدا به عرص ،پردازی یونگ یکی از مباحث مهمی که با نظریه

ایا    چهاارچو   در. است« فردیتفرایند » براساسآثار ادبی  های داستانی  تحلیل شخصیت، نقد ادبی شد

کند و باا پشات     الگوها برخورد می  ای از که   با دسته، به تفردیابی در مسیر دست شخصیت داستانی، فرایند

برد و باه بازساازی یامیر      رفته به حقایق درونی خود پی می رفته، هاالگو که سر گذاشت  هر یک از ای  

هاای    ا تحلیال با  تاوان   مای  ادبیاات فارسای  ۀ کاه در عرصا   آثااری از یکای  . پردازد  می بیمارش خودآگاهنا

باا نگرشای عمیاق در     که است گنجوینظامی  پیکر هفت، به بررسی ای  مبانی پرداخت ،اختیسشنا روان

تحلیل  ،یونگفردیت ۀ نظری براساسرا  ناداست توان ابعاد نهانی  می، ای  اثر بزرگهای داستانی   شخصیت

گنباد  » های روانی در دو داستانالگو که یم  اشاره به ای  است  شدهدر ای  مقاله، سعی . و واکاوی کرد

و سالمت تفرّد شخصیت اصلی داستان به  دستیابی، سیر تحول شخصیتی و چگونگی «گنبد سرخ»و « سبز

 . بررسی شود ،روانی

 

 .روان خودآگاهنا، سفر، نقا ، آنیما، الگو  که  :کلیدی  های  هواژ
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 مقدمه .1

 مویوعبیان . 1ا1

 براسااس  ختیشنا روان، نقد شده ادبیاتۀ معاصر وارد عرصۀ که در دور ینقدهای جدید از

شاکل  ، فرویاد  خودآگاهنا ای  نظریه که در جهت تکامل نظریۀ. استفردیت یونگ   ۀ نظری

 خودآگااه نابه وجاود یاک یامیر    ، فردی خودآگاهناو  خودآگاهاعتقاد بر  یم ، است گرفته

خواساته یاا ناخواساته تحات تا ثیر       ،هاا   روان انسان، نظرای   براساس. اعتقاد داردجمعی 

مالت اجاداد باساتانی ماسات     ها و ت  گرفته از دنیای بسیار که  و بینش هایی شکل  تصاویر پدیده»

مشاتر  و یکساان   ، ساله دارند و در میان اقاوا  و کشاورهای مختلا     ای چند میلیون  که ریشه

، مارد  ها را در افکاار و عقایاد     پدیدهتوان ای   می که  چنان؛ (131 :1319، فار   یگان  )شا «هستند

ۀ تکرار مداو  ای  تصاویر ذهنی که  و جهانی نوع انسان در آثار ادبی هم» .واکاوی کردآشکارا 

هاای نماادی     صورتیونگ از ای  . (140: 1315)پالمر،  «بر ای  مدعاست [دیگر] شاهدی ،ملل

)رستگار  «بازتا  نمادی  دارد ،ادبیات بشرها و   اجزای موروثی روان بشرند و در قلمرو اسطوره» که

کاه ابازاری مهام در    بارد   نا  مای  «الگو که » یا« تایپ آرکی» عنوانبا ، (010: 1313فسایی، 

 است.های داستان   هر یک از شخصیت شناخت وجوه شخصیتیِ

حاصال   واناد   الهامات شاعرانه   ادبی و منبع های هنری و  خاستگاه آفرینش، عناصر ای 

؛ دهاد   پیوناد مای  با گذشته و آیناده  که او را  ،شخودآگاهنارجوع هنرمند به باط  و یمیر 

 تاوان باه    می ،بسته در روان انسان اساس ای  الگوهای نقشآثار ادبی بر که با تحلیل  چنان

 «ور شادن دوبااره در حالات آغاازی  روت اسات      عبارت از غوطهکه  یراز آفرینش و فعالیت هنر»

ایا    .اسات  یاتهنر و ادب با سیشنا روانپیوند میان ۀ مقدم که ،برد پی (041 : 1310، )یونگ

تواناد گویاای    مای  ،یم  آنکه گویای وجوه اشترا  میان ادبیات ملل مختل  است مورد،

سای  شنا روانباه بسایاری از نکاات مهام      ،سرایندگان بزرگ جهان اد »باشد که  نیز ای  نکته

هاای زناده و     به شخصیتها  آن ها را در ترکیب خالص و اصیلی که  نکته اند و ای   برده عمقی پی

مساالل  ۀ به مجموعا ها  آن توان از برآورد طور که می ؛ آنقابل دید است، اند فعال اثر خود بخشیده

 .(001: 1319، )آدلر «انسان رسید

 تحقیق اهمیتیرورت و . 0ا1

هاای مختلا      ر زمیناه د ای  های گسترده  پژوهش ،او ۀبلند اندیشهای    افق نظامی وۀ دربار
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سارای غناایی فارسای     های ایا  منظوماه    اهمیت آثار و اندیشهۀ دهند انجا  شده که نشان

بهارا   »هاای    داستان ای از  ست که مجموعها پیکر هفت ،نظامیۀ آثار برجست است. یکی از

ادبیاات   ۀنظامی در عرصا ای  اثر که اوج هنرنمایی  .از بدو تولد تا پایان مرگ اوست «گور

اشارتی پنهاان  »توان در آن   که می، فردوسی است ی هشاهنامتقلیدی موفق از  غنایی است،

]را  فردوسی ی هشاهناممانده از  ها و ذرات باقی  از خرده شده و گوهری تراشیده سلیمانیۀ پرداز سرا

در ایا  داساتان تماا     دوسای را  مدعی است که ساخ  ناتماا  فر   [که خود نظامی  بازیافت، چنان

هاای تعاالی     راه ،های رمازی   ای  داستانک از مسیر» نظامی .(19: 1309 د،)آذر و پورسیّ «است کرده

راه را بارای   ،با زبانی ساده و گیرا و زیبا ،کند و از طریق آمیخت  تاریخ و افسانه  انسانی را بیان می

 .(105: 1311)محمودی بختیاری،  «گشاید  سالکان طریق حقیقت می

 تحقیق ۀپیشین .3ا1

همزمان با سایر فرایندهای جدید نقد ادبی  رویکرد جدیدی است که ،«فردیت»ۀ بحث نظری

ۀ نظریا  راجاع باه   ای  تحقیقاات گساترده   ،در ادبیات فارسیادبیات فارسی شد. ۀ عرص وارد

هام  مقاالتی  شامل ،کتا ۀ که عالوه بر حوز است انجا  شدهیونگ  «فردیت»سی شنا روان

هاای نظاری     چهاارچو   براسااس گنباد سارخ   » و «گنباد سابز  » تحلیل داساتان  شود. می

 .به ای  دو داستان استجدید ۀ نقادانیک نگاه ، یونگ «فردیت»سی شنا روان

 و «گنبد سبز» های  یونگ در داستان «فردیت»سی شنا روانهای نظری   چهارچو بررسی  .0

 گنجوینظامی  «گنبد سرخ»

 «گنبد سبز»داستان  ۀخالص .1ا0

او  .شود میاش  هبیند و شیفت  را می ییروزیبا ،در گذرگاهی ،«شربِ»به نا   یپرهیزکار شخص

، با در بازگشت. سفر کند المقدس گیرد به بیت  تصمیم می، غلبه بر هوای نفس خویش برای

ملیخاا  شود. در بی  راه، در پی مااجرایی    همسفر می «ملیخا»به نا   مردی بدخواه و متکبر

چون ایا    ملیخا زن .رساند اش می  وسایل او را به خانواده ،داریمیرد. بشر به رسم امانت می

هنگاامی کاه زن   شود.   گردد و خواهان ازدواج با بشر می  میاش  هشیفت ،بیند  میرا صداقت 

، روز در آن کوی دیده بودشود که آن  میرو  رد، بشر ناگاه با زنی روبهگی  پرده از چهره برمی

 .است عریه کردهاش  خود را به همسریبود و امروز به آتش مهرش سوخته که   حالیدر
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 سی یونگشنا روان نظریۀ براساس «گنبد سبز»تحلیل داستان . 1ا1ا0

   ابعاد گوناگون شخصایتی خاود را باروز    ،«فردیت»قهرمان اصلی است که طی فرایند  بشر

ۀ ای  بخش از روان انسان که از دو جنب، است «فردی خودآگاه» یا «م »او نمایندۀ . دهد  می

ای   است که در هر بخش از شخصایت او باه گوناه    دهکامالً متعارض با یکدیگر تشکیل ش

بخشای از  ۀ کننداریاا ، های شخصیتی هر یک از ای  قالب وشود   کامالً متفاوت ظاهر می

گذاریم و زیست  در میان دیگران   می نقا  یا صورتکی که به چهره یکی» نیازهای روانی اوست؛

ۀ خواهیم دربار  آنچه که نمیۀ هم، فردی و جمعیۀ که با دو الی سایه، کند و دیگری  تر می  را آسان

 .(145: 1314، )یاوری «گیرد می بر در ،خودمان بدانیم

 در میاان مارد    و پادشااه  پرهیزکارهنگامی که بشر به صورت فردی ، در ای  داستان

گویی به تقایااهای ناشای از قراردادهاای اجتمااعی     برای پاسخ» در واقع آن را، شود  ظاهر می

کند تا بر دیگران ت ثیر بگذارد و اغلب برای پنهان داشت  احساسات و افکار واقعی فرد   انتخا  می

اجتمااعی او را نشاان    ای  شخصیت کاه وجاه بیرونای و   . (130: 1310، )هال «رود  به کار می

 ۀشاود کاه گویاای جنبا      یاد مای یا پرسونا  با عنوان نقا ، ی یونگالگو که در  ،دهند  می

آمده و برای ساازش   بنا بر مصلحت پیش «م »ظاهری و دروغی  شخصیت بشر است که 

و شخصایت واقعای خاود را در     زناد   بر چهاره مای  ، در برخورد با دیگران با موقعیت جدید

 .دارد  دروغ و فریب مخفی نگه می ای از  الیه

 رو  در بُااد  گفاات شخصاای عزیااز  

 هنااارز چاااه بایاااد در آدمااای   هر

 نرمنااادیه باااا چناااان خاااوبی و  
 

 ماو   خوشدل چاو انگبای  در   خو  و 

 نیکااوی در ساار ، داشاات آن جملااه 

 باااود مااایلش باااه پاااا  پیونااادی 
 

 (101: 1311 ،نظامی گنجوی)

ای   باا گاذر از کوچاه   ، داردروان ارتباا    خودآگااه ی  جنبه از شخصیت که با قسمت ا

 خودآگاهنابه ساحت « م »کند که حاکی از نفوذ   با آنیمای روانش دیدار می ناگهان، خلوت

اغلاب باه   » است که خودآگاهو  خودآگاهنا پل ارتباطی یمیر نخستی  ،ای  دیدار .خود است

عشاقی کاه از حاد     ،حقیقات در  نهان اسات؛  در عشق مفر  اشخاص به یکدیگر شکلی پوشیده

که انسان ساخت   همی  رو هنگامی یابد و از  سرانجا  به راز تمامیت دست می، متعارف فراتر رود

 .(390: 1311، )یونگ «تنها هدفش یکی شدن با معشوق است، شود  عاشق می
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ۀ زمین که همان سایه است ،)آنیما( به آن زن (خودآگاه)روان  بشر عشق ،در ای  داستان

باعاث  سارانجا   کاه   دسااز   فاراهم مای   خودآگااه ناتر   ژرف های  ارتبا  میان آگاهی و الیه

ایجاد انگیزشی برای سافر در شخصایت    ، وفرد به کمال شخصیتی در روان خود دستیابی

بدون » زیرا ای  شناخت و آگاهی شود؛ میهای عمیق روان   به الیه م (ا  خودآگاه)روان  بشر

اگار ایا     [بناابرای  ]. نیست پذیر  با آنیما، امکان خودآگاهو دیدار  خودآگاهناهای ژرف   سفر به الیه

به ا که فراخوان پیوستگی و یگانگی است   ا  فعال نشود و ندای خود را، کننده تایپ دگرگون آرکی

خبار خواهناد ماناد و تانش       روان همچنان از هم جدا و بیۀ روان نفرستد، دو سوی خودآگاهقلمرو 

 .(101ا109: 1314)یاوری،  «مادینگی روان از میان خواهد رفتمیان نرینگی و 

 روزی از سااار نااااز  خرامیاااد  مااای

 خااااا ۀ پیکااااری دیااااد در لفافاااا

 فتنااااه را باااااد رهنمااااون آمااااد  

 بشاار کااان دیااد سساات شااد پااایش 
  

 فاااراز و در رهااای خاااالی از نشااایب   

 چاااون در ابااار سااایاه مااااه تماااا  

 آماااد سااایه بااارون مااااه از ابااار  

 تیاار یااک زخمااه دوخاات باار جااایش
 

 (141: 1311، گنجوی)نظامی 

 روان اسات کاه مساافر    خودآگاهیکی از راهکارهای تعالی  ،ی یونگالگو که سفر در 

باا  ، شود  آغاز می «م » در پی یقظه و بیداری در خالل ای  سیر نفسانی که روان( خودآگاه)

ایا  پاویش و تحار  کاه در     . شود  رو می روبهخود  خودآگاهناهای پنهان   تری  الیه  عمیق

به نوعی سفر زیاارت روحاانی شاباهت دارد کاه     » ،رود  جهت مسیر کمال شخصیتی پیش می

در ایا    .(001اا 001: 1311، )یوناگ  «شاود   ل مای در خالل آن به کش  طبیعت مرگ نایا  نوآموز

 «المقادس  سفر به بیات » با، به سوی فرایند فردیت «بشر» روان خودآگاهداستان نیز حرکت 

 که قهرمان، شود  آغاز می

که آیاا شاجاعت تحقاق    یابد چه چیز برایش مهم است و این  در جریان ای  سفر درمی

آزماون   باه  اش  شخصایت و حاس همادردی   . هایش را دارد یا نه  بخشیدن به دانسته

سافر یاک    [بناابرای  ]. گاردد  رو مای  و با ابعاد تیره و تاریک خود روبه شود  گذارده می

، به کمال و یگانگی وجوه شخصایت اسات   دستیابیسفر کش  تحول و نیز ، قهرمان

 .(311ا311 :1313 ،)بول  چند که آن شخصیت پیچیده باشدهر

در درون خاود دچاار    )ساایه( برای رهاایی از ایا  عشاق شاهوانی      (خودآگاه)روان  بشر

 به کمال است: دستیابیسفر برای  شود که حاصلش  کشمکش می
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 خااوا ز    دیااده چااون باااز کاارد بشاار

 ناه رواسات  ، ش رو ا پای  اگر بر گفت

 تاار  شااهوت نشااان دیاا  باشااد   

 محمل بارون بار  زیا  کاوی       که   به
 

 خانااه خاارا   و رفتااه دیااد خانااه باار 

  ؟!شااکیب کجاساات، شااو  ور شااکیبا

 ی ایااا  باشاااد پرهیزکاااارشااار  

 ر  رویآالمقاااادس  سااااوی بیاااات
 

 (141 :1311، گنجوی)نظامی 

شاکال  شر در خالل تکامل خاود از اَ غرایز حیوانی که بَ»مشتمل است بر آن دسته از  سایه

 کاه  (130: 1310، )هاال  «حیاوانی روان او دارد ۀ است و حکایت از جنب تر حیاتی به ارث برده  پست

در چنای  صاورتی      کاه  قدرت زیاادی بیاباد   خودآگاهناشود تا   آن باعث می زنی سرکوبی و واپس»

انساانی پلیاد    یابه شکل حیوان و  (30: 1311، )فدایی «ت بیشتری خواهد داشتشد هنگا  بروز

ای  . شود  پلید شخصیت میۀ جدال او با ای  جنبموجب  وشود   مجسم می «م » خودآگاهبر 

تماایالت  » از   جنباه ایا   باا   خودآگاهشدن روان  رو روبهۀ توان نتیج  جدال و درگیری را می

هاا   آن و جاذ  باا بازشناسای    [کاه دانسات  ] خود خودآگاهناشخصیت ۀ شد سرکو ناشناخته و یا 

ای روحاانی بارای وصاول باه تعاالی        ای که در واقع مکاشفه  تجربه ؛آزماید ای درونی را می  تجربه

شاکال نماادی  یامیر    شدن با اَ ای  تعالی نیز درگیرۀ الزم. روانی و کش  خویشت  حقیقی است

که در قالب شخصیت  (13: 1309 ،)بزرگ بیگدلی و پورابریشم «الگوهاست  با همی  که  خودآگاهنا

 .شود میشر ظاهر ملیخا بر بِ

فرسا خاود را در   در ای  سفر طاقتکسب معنویت است که  ،ای  سفرحاصل سرانجا ، 

فاراهم  را بارایش  آنیماای روان  ۀ دیدار دوباار ۀ زمینو  نمایاند  به بشر می« سیم و زر»قالب 

 است: )بشر( خودآگاهآنیما خواهان یکی شدن با یمیر  ،که در پایان  چنان آورد، می

 رفزن زنااای باااود کااااردان و شاااگَ

 رای پاساااخش داد کاااای هماااایون 

 کاااه مااارد کاااار منااای  تاااو ازآنجا

 بااه نکاااحی کااه آن خاادا فرمااود    

 وآنگهااای برقاااع از قمااار برداشااات 

 بشاار چااون خااوبی و جمااالش دیااد  

 روز چهاااره باااود کااااوّل     آن پاااری
 

 بازخوانااد حاارف بااه حاارف...آن ورق  

 ماااردی ز بنااادگان خااادای...  نیاااک

 ،بااااه زناشااااویی اختیااااار مناااای 

 کااااار ماااا  را فااااراهم آور زود...  

 ُمهاار خشااک از عقیااق تاار برداشاات  

 ،حر خااالش دیااد چشاام و سِاا ۀ فتناا

 افااروز  دیااده بااودش چنااان جهااان  
 

 (115ا114: 1311، گنجوی)نظامی 
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حکایات   شخصیت بشر، خودآگاهۀ با جنب )زن زیبارو(ای  میل به یکی شدن آنیمای روان 

فرد پس از مقابله باا نیروهاای   » ،یندفردیت است که طی ای  فراۀ از رسیدن شخصیت به مرحل

ار با خود و یگانگی آن، موفق به دیدۀ های چهارگان  / آنیموس و انکشاف الیه سایه، رویارویی با آنیما

منجار باه کشا  حقیقات برتار       ،پایاان در  .(111: 1310فرد و جعفاری،   )میرباقری «شود با آن می

تعدادهای معنوی است که در شخصیت بشر پس از وصاال باا   وجودی انسان و شکوفایی اس

 یابد: مینمود  پرهیزکاردر قالب پادشاهی وارسته و  روزن زیبا

 بشااار کاااان حاااورپیکرش بنواخااات

 گشت باا او باه شار  کااوی  جفات     

 از جهااااودی رهانااااد شاااااهی را  

 زردی شسااااات از پرناااااد غیاااااار

 پوشاااای بااااه از عالماااات زرد سبز
 

 رفت بیارون و کاار خاویش بسااخت     

 نعمتاای یافاات، شااکر نعماات گفاات  

 دور کاااارد از کسااااوف ماااااهی را  

 باارگ سوساا  ز شاانبلیدش رساات   

 خااوردبزب  درساابزی آمااد بااه ساا   
 

 (151: 1311، گنجوی)نظامی 
 «گنبد سبز»تحلیل رمزها در داستان . 0ا1ا0

 خود  بشر

 نقا   پرهیزکاری بشر

 آنیما  روزن زیبا

 خودآگاهنایمیر   کوچه

 خودآگاهنایمیر  به فرورفت   سفر

 ساحت روحانی شخصیت  المقدس بیت

 سایه  عشق شهوانی بشر

 فضایل معنوی  مانده از ملیخا قیزر باو سیم 

 فردیت  روزن زیباازدواج با 
 

 «گنبد سرخ» داستانۀ خالص. 0ا0

 خاود  باا  ازدواج خاور در را کساي کاه   دختار  .داشات  و هنرمناد  زیباارو پادشاهي دختري 

و در راه آن کارد  بااالي کاوه بناا     بار اي  قلعاه  ،رهایی از خواستگارانشای بر ،دانست  نمی

بایاد از ایا  طلسامات     ،  برسدخواهد به م هر کس ميگفت و نهد  ای کشنده های طلسم
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ر ساردر  بآن عکس را  و کشید پرندي بر را خود عکس ،بود هم نقاش که دختر آن .بگذرد

جواني و هوس آمدند و نادانسته وارد راه شدند و در راه سر افراد زیادي از  .شهر نصب کرد

را دیاد و   تصاویر در حال عبور از آنجا بود که آن  ای  شاهزاده روزي .کشته شدند ها   طلسم

 گشاودن  باراي گشات   راهاي  دنبال ابتدا ولي ،شدگان را بگیرد شتهکتصمیم گرفت انتقا  

به  سپس وآموخت  راها  آن گشودن ۀنحو کوهستان، در پیرمردي به کمک؛ پس ها  طلسم

مراسمی ترتیب  پس از سعي فراوان به قلعه رسید و دختر هم در حضور دیگراناو راه افتاد. 

 .با او ازدواج کند ،پاسخ دهد اش هوشمندانههای  پرسشبه شاهزاده  که اگرکرد و شر  داد 

واکنش  با ارهایی،و در حضور بزرگان با انجا  ک خواندشاهزاده را فرا روز بعد ،دخت شاه

رایی  ،پی بردن به هوش و فراست شاهزادهپس از  ؛ سرانجا درو ش شاهزاده روبهمناسب 

 .شدد و مراسم شکوهمندی برگزار شبه ازدواج با او 

 سی یونگشنا روان نظریۀ براساس «سرخگنبد »تحلیل داستان . 1ا0ا0

 دتوان ای  حصار می شود.  به پنهان شدن در حصاری آغاز می دخت شاهآغاز داستان با تمایل 

و تماا    از جنس مؤنث و حریم او باشد که باید دور از دسترس جنس مخال  قرار گیارد »نمادی 

 .(11: 1300 )حیدری، «کسی وارد آن نشود تالش صاحب آن نیز ای  است که

 والیااات روس ۀجملااا زگفااات کااا

 ن عمااااارت ساااااز آپادشاااااهی در

 سااااز روی خلاااوت دختاااری خاااو 

 ساات کااردن باارو حصاااری چُ    ،داد

 چون بادان محکمای حصااری بسات    
 

 عاروس  بود شهری باه نیکاویی چاو    

 دختااری داشاات پروریااده بااه ناااز...  

 ،دراز دیااد خواهناادگان چااو  دساات

 ...رساات کااوهی ،کااوه گفتاای از م ااز

 ترفت و چون گان  در حصاار نشسا   
 

 (151ا151 :1311، گنجوی)نظامی 

مرد از زن است که گاه در  خودآگاهناهمان تصویر  ،گر نقش آنیماستایفاکه  دخت شاه

او بارای   کناد.   ها تجلای مای    در داستان، جوگر همسری مناسب برای خویشو قالب جست

ساردر  را بار   ها   آنهمراه تصویرش،  که نهد هایی می شر ، دستیابی دیگران به حریم خود

بارای ترغیاب دیگاران بارای      ه در واقع فراخاوانی ک ای  تصویر .کنندنصب  ورودی شهر

که  ، چناناست خودآگاهو  خودآگاهنا نخستی  پل ارتباطی یمیر است، دخت شاهبه  دستیابی

 یاا هماان آنیماا(    دخات  شااه ) اوۀ شایفت ای  تلنگار،   در پی ،خودآگاهشاهزاده یا همان روان 
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با مرکز  خودآگاهسازش م  »به دنبال ، که در پی فراخوان آنیمای روان ای  واکنش شود.  می

 «شاود   دار شدن شخصیت و رن  ناشای از آن آغااز مای      با جریحه یا خود روانی(ۀ )هست درونی خود

ی وجاو  جستبه  را خودآگاه «م » که است ای  اریانشده اشتیاق بیانگر، (053: 1313 )یونگ،

 و او را باه ساوی  ، قارار دارد  خودآگاهناهای زیری  روان   که در الیهدارد   وامیآنیمای روان 

 .است روان خودآگاهناو  خودآگاهکه همان یکی شدن با  انگیزاند  برمیمقصود نهایی خود 

یابد  میتجلی  دخت شاه تصویربه  عشق شاهزاده در قالب ،  در ای  داستانعامل محر

بنابرای  شااهزاده   .است خودآگاهنادر ساحت  نفوذ برای« م » گویای آمادگی، ای  عشق و

که در ای  داستان در قالاب   ا خودآگاهنادر  پیا  یمیر »در پاسخ به  ،خودآگاه «م »یا همان 

کاه بیاانگر    گیارد   سفری را در پیش میا گردد   پدیدار می ورودی شهرۀ بر درواز دخت شاهتصویر 

 .(3/511: 1314 و گابران، )شوالیه «استای جدید   و نیاز به تجربه میل به ت ییر درونی

که همان  سرهای بریده .شود  رو می روبه ای  های بریده  مسیر با سر ای  شاهزاده در طی

یر گذر از فرایند فردیت باا آن مواجاه   در مس ،روان خودآگاه که اوست های شخصیتی  سایه

در  فردیت روان است کاه فارد  فرایند مراحل  تری   برجسته نخستی  و ،  ای  مرحله .شود  می

ایا   رفع اصالت و  باو  ،شود رو می روبه اش    نشده با بخشی از طبیعت را  آن، مسیر عبور از

 دیدار کند. ،خود خودآگاهناروان  های دیگر  الیه شود با  می قموف، های منفی  ویژگی

 تماااا  هااار ساااحرگه باااه آرزوی  

 آیی  رادیااااادی آن پیکااااار ناااااو

 هاازارش ساار ای دیااد صااد    رشااته

 ه بسایار تاخات از پاس و پایش    چا گر

 ن کاااار بااار کنااااره نهااااد کبااار ازآ
 

 گرفتااااای گاااااا  تاااااا در شاااااهر بر  

 گااااور فرهاااااد و قصاااار شاااایری  را  

 وز ساااار رشااااته کااااس نااااداد خباااار

 خااااویشۀ نگشاااااد آن گااااره ز رشاااات

 ی چااااره نهااااد وجاااو جساااتروی در 
 

 (110: 1311 ،گنجوی)نظامی 

بناابرای  شااهزاده باا    ؛ اسات  خودشناسای  به رسیدن ،سایه با ییرویارو شر  نخستی 

ش ا باه مقصاود نهاایی    که ماانع رسایدن او  ا شناخت موجودیت ای  قسمت از روان خود  

شخصایت در  ۀ کنند م  به عنوان نیروی تعدیل اگر»زیرا  ؛آید  میبرآن ترمیم صدد در ا  شود می

جریاان   غرایز در نیابد،فرایند تطابق خود با عالم پیرامون در را  کردن ای  نیروی سرکش توفیق 

بب دوری انساان از  کاه در ایا  صاورت سا     سازی خود با موانع اجتماعی برخورد خواهد نمودآزاد

 .(45: 1311 )تبریزی، «تمدن خواهند شد
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 جسات   ساازی ز هار طارف مای     چاره

 تااااا خباااار یافاااات از خردمناااادی

 ،هناار آن جهااانِاز جااوانمردچااون 

 گلااازاری یاااافتش چاااون شاااکفته 
 

 سااخت گااردد سساات  و بناادِکااه از 

 پیوناااادی...   فرشااااته ،بناااادیدیو

 ،شااانید خبااار  دیااادگان جهااااناز 

 غااااری تااار  در خااارا  کجاااا؟ در
 

 (110: 1311، نظامی گنجوی)
 به تنهایی قادر باه شخصیت،  کردن پارچه برای یک )شاهزاده(روان  خودآگاه کهاما ازآنجا

روان  خودآگااه که ا ای  پیر حکیم   .آید یافت  حکیمی خردمند برمیدر پی  نیست، اصالت آن

سرنمون روت است و نمادی است از خصالت روحاانی   » رساند ا  میا در رسیدن به مقصود یاری ر

بارزی ایفاا   نقش خودآگاهشخصیتی روان و که در تحول روحی  (13: 1314مورنیو، ) «ناآگاهمان

 کند و در درون غاری ساک  است. غار در ای  قسمت از داستان می
شخص به خاود   شود و بدی  ترتیب  درونی می روانْ ،فرایندی است که طی آنۀ نشان

برای ای  کار باید کال دنیاایی را کاه بار او اثار       رسد.  و به بلوغ و پختگی می آید  می

باه   با نیروهای خاص خود ادغا  کناد، ، با وجود مخاطره و خلل و اغتشاش ،گذارد  می

 .(0/344: 1314)شوالیه و گابران،  را بسازدبتواند شخصیت واقعی خود ترتیبی که 

 هاا و   به شکل تصمیم قاطع شاهزاده در برخورد باا طلسام  ، خودآگاهپختگی در یمیر 

باه یااری    روان آگاهِخود بنابرای ؛ شود  ظاهر می ،یابی به آنیماسایر موانعِ سر راه او در دست
خصایل خو  اخالقی ازقبیال   نمایانگراز طرف دیگر  ذکاوت و...، تفکر، که مبی  معرفت پیر دانا»

)یوناگ،  « کناد   مای  به قدر کافی روش  شخصیت روحانی او را نیتی و میل به یاوری است و  خوش

 از همای  روی، یاباد.    را مای  (هاا   سایه)های روان   با ناشناخته رویی، آمادگی رویا(110: 1311

و کند که حااکی از وجاود ناوعی نیاروی برانگیزاننادگی        شاهزاده لباس سرخی بر ت  می

، ایا  رناگ  » در روحیۀ قهرمان است که او را در رسیدن به مقصود خود یاری دهد.فعالیت 

از انارژی  ، هاا   در مقایسه با ساایر رناگ   آورد؛  ای را با خود به ارم ان می  زندگی نوی  و شروع تازه

ۀ گرمای و هیجاان و روحیا    ابتکار و اشاتیاق باه عمال،   ای برخوردار است و نمایانگر قدرت   عمده

 .(19: 1311 )سان، «استقامت و نیروی جسمانی است، قدرت، پیشروی است که موجب پشتکار
 یاااس او برخاسااات چنااان کاااز ق   آن

 ای  خاون اسات  جامه را سرخ کرد کا 

 پااس ره آن حصاااار پاایش گرفااات  
 

 کاارد ترتیااب هاار طلساامی راساات    

 .جااور گااردون اساات.. ویاا  تظلاام ز

 پااای تااادبیر کاااار خاااویش گرفااات
 

 (113: 1311، گنجوی)نظامی 



 141/...براساس  نظامی گنجوی« گنبد سرخ»و « گنبد سبز»تحلیل دو داستان 

 

 

ها  آن ها را از سر راه خود بردارد و  طلسمای  شود  میشاهزاده موفق  ،در ای  میان

 را در چاه بیفکند:

 هااا برداشاات  چااون ز کااوه آن طلساام

 فکناااد باااه چااااههماااه را چنبااار او
 

 هااا را بااه تیاا  کااوه گذاشاات     تیاا  

 هاار طلساامی کااه دیااد باار ساار راه  
 

 (همان)

واالی رشد معنوی اسات کاه    و مرحلۀ کاخ در اینجا نمادی از وجود ناخودآگاه قهرمان

 )شاوالیه و گاابران،   «کناد ای کش  حقیقت خویشت  پیدا میراه نوینی بر» قهرمان با ورود به آن،

بار مواناع پایش روی خاود     چیاره شادن   با  )خودآگاه روان(شاهزاده  ،. بنابرای (0/41: 1314

 یابد. دخت را می ، راه ورودی کاخ شاهشده و تمایالت ناشناختۀ روان( سرکو  )عناصر

 «تا   اساارت  از رهاشاده  نفاس »که همان تعبیری از آنیماست  ،شاهدخت در ای  قسمت

)یکای شادن خودآگااه و    منجر به ازدواج مقادس   ،در پایانکه  (51: 1311)پورنامداریان،  است

 .نامدو کمال روانی می« فردیت»ای  پیوستگی را یونگ و شود   می ناخودآگاه روان(

 بااار در آن حصاااار شاااد در حاااال  

 رد بااارو جساات آن صاادا را بااه گِاا  

 چاااون صااادا رخناااه را کلیاااد آماااد
 

 دهلااااای را کشاااااید زیااااار دوال  

 بااود درسااتکنااد چااون جااای کنااده 

 از ساااار رخنااااه در پدیااااد آمااااد 
 

 (114ا113: 1311نظامی گنجوی، )

ملاز    ،دخات  شااه باه   دستیابیاکنون قهرمان با از بی  بردن موانع پیش روی خود در 

رود که از   ، بیم آن میبگذردشاهزاده نتواند از ای  مرحله  اگر زیرا با او ازدواج کند؛شود   می

)دنیاای روان  باه شاهر      شااهزاده ۀ گشات دوباار  ای  خطر با باز، در ای  داستان پای درآید.

 شود:  او گوشزد می به (خودآگاه

 افشااااان همااااه بااااا  و درش نگار

 همه خوردناد یاک باه یاک ساوگند     

 شاااااه را در زمااااان تباااااه کناااایم 
 

 شاااهریان بااار سااارش ن ارافشاااان  

 ،کااه اگاار شااه نخواهااد ایاا  پیونااد  

 باار خااود او را امیاار و شاااه کناایم    
 

 (114 :1311 ،نظامی گنجوی)

هاای    الیاه  واپسی برای انکشاف  (شاهزاده) روان خودآگاهبرای رسیدن به ای  مقصود، 

  .دهدپاسخ پرسش،  به چهار باید ،روان خود
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 راهگشااای بناادِ گفاات کااای رخنااه  

 ساار سااوی شااهر کاا  چااو آ  روان 

 تاااا مااا  آیااام باااه بارگااااه پااادر 

 پرساام از تااو چهاااار چیااز نهفااات   

 باااا تاااوا  دوساااتی یگاناااه شاااود  
 

 دولتاااات باااار مااااراد راهنمااااای  

 صاااابری کااا  دو روز گااار بتاااوان 

 را باااه هنااارو آزماااایش کااانم تااا 

 گااار نهفتاااه جاااوا  دانااای گفااات

 بهاناااه شاااود  شااا ل و پیوناااد بااای
 

 (همان)

شاکل دایاره،   »کننادۀ   تایپی یونگ، تاداعی   شناسی آرکی الگویی، در روان ای  عدد که 

کاه   (111: 1319گوری  و ویلفرد و دیگران،  )ال «چرخۀ حیات، اصل مادینه و عناصر چهارگانه است

الگاو، از   دارد. ایا  کها    0(Mandala)الگوی ماناداال   نقش چشمگیری در پیدایش که 

نمادی »آورد و منادی آرامش درونی در یمیر انسان است و   داخل ناخودآگاه روان سر برمی

 .(304: 1311یونگ، )ر :  «از تمامیت روان است

اماره، که معرفت حسای  نفس ۀ معرفت انسان در مرتب» ای است که  مرحله ،ی  مرحلها

مطمئنه یا معرفت قلبی ۀ دارد در مرحل (Sub consciousness) است و حالت زیرآگاهی

 (011: 1311)پورناماداریان،   «شود  تبدیل می (consciousness Super) به حالت فراآگاهی

 بنابرای  روان یابد.  دست می، و در نهایت به فردیت که همان کمال روانی شخصیت است

شاهوانی و اخاالق   ا جسامانی   ۀ از حیات تیار  ،های پلید روان  سایه نابود کردن شاهزاده با

دهاد  درسات  پاسخ  دخت شاههای  پرسششود به   موفق می یابد و  نفسانی رهایی میۀ رذیل

 .  شود  می فرشتگی روانشۀ شدن او با جنب یکی که در پی آن منجر به

 (111: 1311 ،گنجوینظامی )

                                           
باارۀ  درالگویی که یوناگ   مویوع اصلی ای  طرت که  .(110: 1351)فوردها ، « ل تی سانسکریت به معنی حلقۀ سحرآمیز». 2

با آن مرتبط اسات و از آن نظام    چیز ای در مرکز روان که همه  نقطه حس هوشیاری به مرکزیت وجود است؛»، گوید  مانداال می
 .(153ا150: 1313)بول ، « یابد و سرچشمۀ نیرو و توان است  می

 خیااز و کااار بساااز    :بااا پاادر گفاات 

 بی  چگونه یاار ما  اسات   بخت م  

 همساااری یاااافتم کاااه همسااار او  
 

 ،بس که بر بخات خاویش کارد  نااز     

 چنای  یااری اختیاار ما  اسات      کای 

 نیساات کااس در دیااار و کشااور او   
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 تحلیل رمزها. 3ا0

 )م (آگاه روان خود  شاهزاده

 آنیما  دخت شاه

 سایه   ها   طلسم

 خودآگاهنایمیر   کاخ

 پیر خردمند  حکیم خردمند 

 به بلوغ روانی  دستیابی  غار 

 مانداال  پرسشچهار 

 فردیت  ازدواج 

 نتیجه. 3

کاه قهرماان در پای    اناد   هایی  مانند بسیاری از داستان، «گنبد سرخ»و « گنبد سبز»   داستان

 شاود   هادایت مای   حالت تعادل روانی در یک روند تدریجی در جهت رسیدن به و تلنگری

ایا    یاباد.   به تعالی و کمال مای  راه و ا  شود فردیت نامیده میسی یونگ شنا روانکه در  ا

شاود    ای دارد، باعاث مای    های داساتانی نقاش عماده     شخصیتروانی فرایند که در کمال 

صادد تارمیم   ، درخاود  خودآگااه ناهای ژرف   الیهرو شدن با  روبه شخصیت داستان پس از

شخصایت جدیاد در    به یاک  ،اش برآید و با تحولی بنیادی  شده بیمار و سرکو  های  الیه

ی بارای  خودآگااه نای و خودآگااه یگاانگی  »که زمیناه را بارای    ل گرددپایان داستان مبد

 .سازد میفراهم  «رسیدن به کمال روحی

ۀ نظر از پوسات   صرف ،داستان ساخت ای  دو توان مدعی شد که ژرف  می ،از سوی دیگر

 )ملیخاا ا بِشار؛   درونای انساان اسات    های    برای بیان کشمکش ، بستر مناسبیشان ظاهری

با بررسی دقیق رمزهاای  شود.   ی ظاهر میتایپ آرکیکه در قالب عناصر  ها(  طلسم شاهزاده ا 

شباهت بنیادی  هر یاک از ایا    توان به آسانی به   ، می  داستان نهفته در هر یک از ای  دو

جمعی  خودآگاهناعناصر در  دار بودن ها و رمزهایشان گویای ریشه  داستان .دست یافت، آثار

 اند.  یافته به صورت عناصر نمادی  تبلورند که بشر

 منابع
 شاهی، تهران، تصویر.   زمانی شرف   حس  ، ترجمۀفردی  شناسی  روان(، 1319آدلر، آلفرد )
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، «نظاامی گنجاوی   پیکار  هفات شناسی گنباد سارخ در    ریخت»(، 1309) آذر، اسماعیل و معصومه پورسیّد
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