
 

 يانظامی گنجه» گنبد سرخ«و » گنبد سبز«تحلیل دو داستان 

 بر اساس نظریه فرایند فردیت یونگ

 
 دکتر لیال هاشمیان

 عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان -دانشیار

 مریم رحمانی
 دانشگاه قم -و ادبیات فارسیدانشجوي دکتري زبان 

 چکیده
شناسی و با سیر تدریجی، وارد دنیاي نقد ادبی ونگ، ابتدا به عرصۀ روانیپردازي کی از مباحث مهمی که با نظریهی

است. در چارچوب این فرایند، شخصیت داستانی، » فردیت«هاي داستانی آثار ادبی بر اساس فرایند شد، تحلیل شخصیت
الگوها، کند و با پشت سر گذاشتن هر یک از این کهنالگوها برخورد میاي از کهنابی به تفرد، با دستهیدر مسیر دست

از  ياپردازد. هفت پیکر نظامی گنجهبرد و به بازسازي ضمیر ناخودآگاه بیمارش میرفته به حقایق درونی خود پی میرفته
هاي شناسانه آن را بررسی کرد. با نگرشی عمیق در شخصیتهاي روانتوان با تحلیلآثار ادبی فارسی است، که می

شود ونگ دست یافت. در این مقاله، سعی مییتوان به ابعاد نهانی داستان، بر اساس نظریۀ تفرّد داستانی این اثر بزرگ، می
ابی یدست ، سیر تحول شخصیتی و چگونگی»گنبد سرخ«و » گنبد سبز«الگوها در دو داستان ضمن اشاره به این کهن

 شخصیت اصلی داستان به تفرّد و سالمت روانی بررسی شود.
 الگو، آنیما، نقاب، سفر، ناخودآگاه روان کلیدي: کهنواژگان

 
 
 . مقدمه1
 بیان مسأله-1-1
ت یشناسانه بر اساس نظریۀ فردکه در دورة معاصر وارد عرصۀ ادبیات شده، نقد روان ياز جمله نقدهاي جدید 

، عالوه بر اعتقاد بر خودآگاه و است گرفته شکل د،یفرو ناخوداگاه یۀنظر تکامل جهت در که هینظر نیایونگ است. 
طور خواسته ها بهناخودآگاه فردي، به وجود یک ضمیر ناخودآگاه جمعی نیز معتقد است. بر اساس این نظر، روان انسان

ها و تأمالت اجداد باستانی ماست نشیشکل گرفته از دنیاي بسیار کهن و ب ییهادهیتصاویر پد«یا ناخواسته تحت تأثیر 
فر، گانیشا»(چند میلیون ساله دارند و در میان اقوام و کشورهاي مختلف، مشترك و یکسان هستند. ياشهیکه ر

دیگر در آن ناممکن  يهاکامالً منزوي از نظر زمانی و مکانی که نفوذ فرهنگ يهاحتی در فرهنگ« کهچنان )1380:138
تکرار «ن یها را در افکار و عقاید مردم، به وضوح واکاوي کرد. همچندهیتوان این پدیم) 495: 1378(شولتز، » بوده است

: 1385(پالمر، » بر این مدعاست.] گرید[ يمداوم این تصاویر ذهنی کهن و جهانی نوع انسان در آثار ادبی همۀ ملل شاهد
ها و ادبیات بشر بازتاب نمادین اجزاي موروثی روان بشرند و در قلمرو اسطوره«ر سمبلیک که ) یونگ از این صو149
که ابزاري مهم در شناخت وجوه برد نام می» کهن الگو«ا ی» آرکی تایپ«)، تحت عنوان 212: 1383رستگار فسایی، »(دارد

 رود.یداستان به شمار م يهاتیشخصیتی هر یک از شخص
باشند و حاصل رجوع هنرمند به باطن و یهنري و ادبی و منبع الهامات شاعرانه م يهانشیخاستگاه آفراین عناصر، 

آثار ادبی براساس این الگوهاي نقش بسته  که با تحلیل؛ چناندهدیرا با گذشته و آینده پیوند مضمیر ناخودآگاهش که او 
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» که عبارت از غوطه ور شدن دوباره در حالت آغازین روح است. يراز آفرینش و فعالیت هنر«توان به یدر روان انسان م

که گویاي وجوه ن مورد، ضمن آنی. اباشدیات می، هنر و ادبیشناسپیوند میان روان ۀبرد که مقدم ی) پ:1379(یونگ، 
ب به بسیاري از سرایندگان بزرگ جهان اد«تواند گویاي این نکته نیز باشد که اشتراك میان ادبیات ملل مختلف است می

زنده و  يهاتیها به شخصها را در ترکیب خالص و اصیلی که آناند و این نکتهعمقی پی برده یشناسنکات مهم روان
: 1370آدلر، »(ها به مجموعۀ مسائل انسان رسید.توان از برآورد آنیاند، قابل دید است آن طور که مفعال اثر خود بخشیده

227( 
 اهمیت تحقیقضرورت و  -1-2

مختلف، از سوي محققان خوزة ادبیات  يهانهیدر زم ياگسترده يهااو پژوهش ۀشیبلند اند يهادربارة نظامی و افق
این منظومه سراي غنایی فارسی است. یکی از آثار  يهاشهیفارسی صورت گرفته است که نشان دهندة اهمیت آثار و اند

این اثر که بهرام گور از بدو تولد تا پایان مرگ اوست.  يهااز داستان ياعهنظامی، هفت پیکر اوست که مجمو ۀبرجست
اشارتی «توان در آن یفردوسی است، که م ۀموفق از شاهنام يدیادبیات غنایی است، تقل ۀاوج هنرنمایی نظامی در عرص

فردوسی [را بازیافت، چنان ۀشاهنامها و ذرات باقی مانده از سلیمانی و گوهري تراشیده شده از خرده ةپنهان از سرا پرد
 )10: 1390آذر و پورسید،»(است که سخن ناتمام فردوسی را در این داستان تمام کرده است. یکه خود نظامی] مدع

کند و از طریق آمیختن تاریخ و افسانه با یتعالی انسانی را بیان م يهارمزي راه يهااز مسیر این داستانک« ،نظامی
 )125: 1376محمودي بختیاري، »(د.یگشایرا و زیبا راه را براي سالکان طریق حقیقت مزبانی ساده و گی

 
 پیشینۀ تحقیق -1-3

کرد جدیدي است که همزمان با سایر فرایندهاي جدید نقد ادبی وارد عرصۀ ادبیات ی، رو»فردیت«بحث نظریۀ 
ونگ صورت ی» فردیت«راجع به نظریۀ روانشناسی  يافارسی شد. در همین راستا در ادبیات فارسی تحقیقات گسترده

 باشد.یگرفته است که این تحقیقات عالوه بر حوزة کتاب شامل مقاالتی نیز در این زمینه م
تحلیل  ◌ٴ پیشینۀ پژوهش این داستان باید بیان کرد این است که، اگرچه پیش از این تحقیقاتی در حوزه ةآنچه در بار

فرایند «بررسی و تطبیق «توان به مقالۀ یهفت پیکر صورت گرفته است که از آن جمله م يهاروانشناسانۀ برخی از داستان
ونگ و همچنین کشمکش سایه و یتحلیلی  یشناسدر گنبد اول و دوم از هفت پیکر نظامی بر اساس روان» فردیت

ییاوري، اشاره کرد؛ با این وجود محورا » روانکاوي و ادبیات«و همچنین کتاب  ینظام» خیر و شرّ«ناخودآگاه در داستان 
ک یونگ، ی» فردیت«نظري روانشناسی  يهابر اساس چارچوب» گنبدسرخ«و » گنبد سبز«توان اذعان کرد تحلیل داستان 

در حوزة این اثر ادبی،  يهانگاه نقادانۀ جدید از این بینش به این دو داستان است که این مقاله را از دیگر پژوهش
 کند.یمنحصر م

 
 ینظام» گنبد سرخ«و » گنبد سبز« يهاونگ در داستانی» فردیت«نظري روانشناسی  يهاچارچوب ی. بررس2
 :ياگنجه
 
 خالصۀ داستان گنبد سبز: -2-1

 يهوا بر غلبه يبرا نیبنابرا. شودیم او ۀفتیش و ندیبیم را ییرو بایز یزن ،یگذرگاه در بشر، نام به زکاریپره یشخص
یم سفرهم خایمل نام به متکبر، و بدخواه يمرد با بازگشت راه در. کند سفر المقدس تیب به ردیگیم میتصم خود، نفس



 
 ۲۱۹۷/  براساس نظریه فرایند فردیت یونگ  يانظامی گنجه» گنبد سرخ«و » گنبد سبز«تحلیل دو داستان 

 
. زن ملیخا رساندیم اشخانواده به را او لیوسا يدار امانت رسم به بشر. ردیمیم خایمل ییماجرا یپ در راه، نیب در. شود

رد، یگیشود. هنگامی که زن پرده از چهره برمیازدواج با بشر مگردد و خواهان یند، شیفتۀ او میبیچون این صداقت او م
که او به آتش مهرش سوخته بود و امروز یشود که آن روز در آن کوي دیده بود؛ در حالیبشر ناگاه با زنی روبه رو م

 خود را به همسري او عرضه کرده است.
 

 تحلیل داستان گنبد سبز بر اساس نظریۀ روان شناسی یونگ
دهد. او در یدر این داستان، قهرمان اصلی است که طی فرایند تفرد، ابعاد گوناگون شخصیتی خود را بروز م» بشر«

است، این بخش از روان انسان که از دو جنبۀ کامالً متعارض با یکدیگر » يفردخودآگاه«ا ی» من« ةندیاین داستان نما
 يهاشود و هر یک از این قالبیکامالً متفاوت ظاهر م ياتشکیل شده است که در هر بخش از شخصیت او به گونه

م و زیستن در میان یگذاریمیکی نقاب یا صورتکی که به چهره«شخصیتی، ارضا کنندة بخشی از نیازهاي روانی اوست؛ 
ان بدانیم خودم ةم درباریخواهیکه با دو الیۀ فردي و جمعی، همۀ آنچه که نم» سایه« يگریکند و دیتر مدیگران را آسان

 )145: 1374یاوري، »(رد.یگیدربرم
شود، یدر این داستان، هنگامی که شخصیت بشر به صورت شخصیت، فردي پرهیزگار و پادشاه، در میان مردم ظاهر م

کند تا بر دیگران تأثیر بگذارد و یبراي پاسخ گویی به تقاضاهاي ناشی از قراردادهاي اجتماعی انتخاب م«در واقع آن را 
 )139: 1369(هال، » رود.یاغلب براي پنهان داشتن احساسات و افکار واقعی فرد به کار م

اد ی) (Personaدهند در کهن الگوي یونگ، با عنوان نقاب یاین شخصیت که وجۀ بیرونی و اجتماعی او را نشان م
بنا بر مصلحت پیش آمده و براي سازش با » من«ظاهري و دروغین شخصیت بشر است که  ◌ٴ شود که گویاي جنبهیم

از دروغ و فریب مخفی نگه  ياهیالزند و شخصیت واقعی خود را در یدر برخورد با دیگران، بر چهره م موقعیت جدید
 دارد.یم

 
  روم در بد زیعز یشخص گفت«

 هنر یآدم در دیبا چه هر
  يهنرمند و یخوب چنان با 
 

  موم در نیانگب چو دلخوش و خوب 
 سر در يکوین جمله، آن داشت

 يوندیپ پاك به لشیم بود
 )198:1386 ،ياگنجهینظام(                          

 
خلوت، به طور ناگهانی با  يااین جنبه از شخصیت که با قسمت خوداگاه روان در ارتباط است، با گذر از کوچه

نخستین پل ارتباطی به ساحت ناخودآگاه خود است، این دیدار، » من«کند که حاکی از نفوذ یآنیماي روانش دیدار م
اغلب به شکلی پوشیده در عشق مفرط اشخاص به یکدیگر نهان است؛ در حقیقت «ضمیر ناخودآگاه و خودآگاه است که 

که انسان سخت عاشق یابد و از همین رو هنگامییود، سرانجام به راز تمامیت دست معشقی که از حد متعارف فراتر ر
 )309: 1383یونگ، »(شود، تنها هدفش یکی شدن با معشوق استیم

 يهاهیارتباط میان آگاهی و ال ۀنیتوان زمیرا م روان خودآگاه) به آن زن (آنیما)»(بشر«از این رو عشق  
 در و شودیفرد به کمال شخصیتی در روان خود م یابیدر نهایت باعث دست تر ناخودآگاه دانست کهژرف
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 رایز. گرددیم روان قیعم يهاهیال به) من-خودآگاه روان( بشر تیشخص در سفر يبرا یزشیانگ جادیا باعث تینها

 اگر] نیبنابرا[. ستین ریپذامکان ما،یآن با خودآگاه دارید و ناخودآگاه ژرف يهاهیال به سفر بدون« یآگاه و شناخت نیا
 خودآگاه قلمرو به است یگانگی و یوستگیپ فراخوان که را، خود يندا و نشود فعال کننده، دگرگون پیتا یآرک نیا

 انیم از روان ینگیماد و ینگینر انیم تنش و ماند خواهند خبریب و جدا هم از چنانهم روان یۀسو دو نفرستد، روان
 )121 -120: 1374 ،ياوری.»(رفت خواهد

 ناز سر از يروز دیخرامیم«
 خام ۀلفاف در دید يکریپ

 آمد رهنمون باد را فتنه
 شیپا شد سست دید کان بشر

 

  فراز و بینش از یخال یره در  
 تمام ماه اهیس ابر در چون

 آمد برون هیس ابر از ماه
 »شیبرجا دوخت زخمه کی ریت
 )1386:647 ،ياگنجه ینظام(                    

 
سفر در کهن الگوي یونگ یکی از راهکارهاي تعالی خودآگاه روان است که مسافر (خودآگاه روان) در خالل این 

شود. یروبه رو م خودپنهان ناخودآگاه  يهاهین الیترقیشود، با عمیآغاز م» من« يداریسیر نفسانی که در پی یقظه و ب
به نوعی سفر زیارت روحانی شباهت دارد که «رود یکمال شخصیتی پیش ماین پویش و تحرّك که در جهت مسیر 

این داستان نیز حرکت خودآگاه  ) در267-266: 1383(یونگ، » شودینوآموز در خالل آن به کشف طبیعت مرگ نائل م
ابد چه ییسفر درم در جریان این«شود، که قهرمان یآغاز م» المقدستیسفر به ب«به سوي فرایند فردیت، با » بشر«روان 

اش يدردش را دارد یا نه. شخصیت و حس همیهاچیز برایش مهم است و این که آیا شجاعت تحقق بخشیدن به دانسته
سفر یک قهرمان، سفر کشف تحول و  ]نیبنابرا[گردد. یشود و با ابعاد تیره و تاریک خود رو به رو میبه آزمون گذارده م

 )318-317:1373(بولن، » گی وجوه شخصیت است، هر چند که آن شخصیت پیچیده باشد.به کمال و یگان یابینیز دست
 به کمال است، ریشه در ضمیر ناخودآگاه یابیقهرمان داستان) که به منظور دست»(بشر«از این رو سفر  

 ها در جهت دگرگونی شخصیت بیمار و ناقص خود است.جمعی او دارد که گویاي میل درونی همۀ انسان
 

 خواب ز دهید کرد باز چون بشر«
 رواست نه روم، شیپ بر اگر گفت
  باشد نید نشان شهوت ترك

  يکو نیز برم برون محمل که به
 

  خراب خانه و دید رفته بر خانه 
 ... کجاست بیشک شوم، بایشک ور

 باشد نیا يزکاریپره شرط
 يرو آرم المقدس تیب يسو

 )1386:648 ،ياگنجه ینظام(                         
 

در قالب شخصیت در راه بازگشت از سفر معنوي، با سایۀ خود که » بشر«ت یدر این داستان، روان خودآگاه شخص
 شود.یسفر مگردد، همیظاهر م» ملیخا«

 
 خاك سر آن بر زد سجده یبس چون«

 راهش آن در ياسفره هم بود
 

 پاك ◌ٴ خانه میحر از بازگشت 
 »...خواهش بد طبع به یخواه کین
 )648: 1386 ،ياگنجهینظام(                        
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تر حیاتی غرایز حیوانی که بشر در خالل تکامل خود از اشکال پست«مشتمل است بر آن دسته از  (shadow)ه یسا
یسرکوبی و واپس زنی آن باعث م«) که 139: 1369هال، »(حیوانی روان او دارد. ۀبه ارث برده است و حکایت از جنب

) 39: 1381فدایی، »(شود تا ناخوداگاه قدرت زیادي بیابد که در چنین صورتی هنگام بروز شدت بیشتري خواهد داشت
یپلید شخصیت م ۀاین جنبشود و باعث جدال او با یم ) مجسمogE»(من«انسانی پلید بر خودآگاه ا یو به شکل حیوان 

تمایالت ناشناخته و یا سرکوب «توان نتیجۀ روبه رو شدن روان خودآگاه با این جنبه از یشود. این جدال و درگیري را م
که در  ياد، تجربهیآزمایدرونی را م ياها تجربهبا بازشناسی و جذب آن ]که دانست[ شدة شخصیت ناخودآگاه خود

روحانی براي وصول به تعالی روانی و کشف خویشتن حقیقی است. الزمۀ این تعالی نیز درگیرشدن با  ياواقع مکاشفه
) از این رو بین 13:1390(بزرگ بیگدلی و پورابریشم، » الگوهاست.اشکال نمادین ضمیر ناخودآگاه با همین کهن

این کشمکش درونی، رسیدن به تفرّد  د که حاصلیآی(سایه) بحث و جدالی پیش م» ملیخا«روان خودآگاه) و »(بشر«
 است.
 

 بشر با او چو نیک و بد گفتی«
 کائن چنین باید آن چنان شاید

 

 برآشفتی يااو به هر نکته 
 »کس زبان بر گزاف نگشاید

 )1386:648، يا(نظامی گنجه                          
 

گرم و طاقت فرسا تعبیر شده است در روند این ، که به بیابانی »بشر«ترمیم این قسمت از روان بیمار شخصیت 
 خا (سایه) در درون چاه براي رفع عطش و شست و شوي اندام خود در چاه همراه است.یداستان با تمایل به فرو رفتن مل

 
  یآب یب و گرم ابانیب در«
 شاخ یعال و ستبر یدرخت به 

 او در سفال یخم دهیآگن
 

 یخواب یب ز تافته مغزشان 
 فراخ بلند و زهیپاک و سبز

 »او در زالل و خوش الحق یآب
 )1386:650 ،ياگنجهینظام(                       

فرو رفتن در آن  ) که162: 1385(گرین و دیگران، » داند.ین نماد ضمیر ناهشیار میترجییونگ، آب را مظهر را«
آرکی تایپ عبور از آب، در واقع براي هر «است؛ در روان ناخودآگاه جمعی انسان » مرگ و تولدي دوباره« يخشت بنا

یاست که فرد م يالهیها که همان سایه است وسیفردي که به دنبال رسیدن به فردانیت و کشف ضمیر ناخودآگاه و ناپاک
 )195- 194: 1372(الیاده، » ضمیر ناخودآگاه خود که همان سایه است برسد. يهایاهیتواند به پاکی و کشف س

 
 زیت خایمل زد بشر بر بانگ«
 شوم گوار خوش آب نیا در تا

 بود یچاه که خم، نه شد، درون چون
 افتاد تاب به تنش خوردن آب ز
 

 زیبرخ ن،ینش تَرَك سو آن از که 
 ...شوم غباریب و اندام میشو
 بود یراه داراز چه بن تا

 ».افتاد آب در شد غرقه عاقبت
 )651- 652: 1386 ،ینظام(                          
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یرد و آنچه از آب سر بر میمیرود میآنچه در آب م«. زیرا اوستدر آب، برابر با مرگ  ]خایملفرورفتن [«ن یبنابرا
- 194: 1372الیاده، »(تواند گیرندة وحی و الهام جدیدي باشد.یسرگذشت است که میگناه و بیآورد چون کودکی ب

گر انسانی است که به آگاهی و انینماد آگاهی است و در ضمن نما«ملیخا از چاه  ة) که بیرون کشیدن جسد مرد195
 ).485: 1384شوالیه و گابران،»(شناخت رسیده است

 
 قیرف يجستجو به شد خُم يسو«

 گم شده او جان دید ياغرقه
 شتاب به را قیغر آن دیکش بر

 سلَبش کی به کی برداشت و رفت
 بازگشاد نورد از مهر که چون

 درست هزار او در يمصر زر
 

 ...قیغر گشت خواجه که نه یآگه و 
 ... خُم سر بر نهاده خُم چون سر
 ...آب چه از بردش خاك چه در
 قصبش ۀعمام يمصر دقّ

  افتاد ریز به انیم زآن ياسهیک
 نخست بود که هاسکه کهن آن ز
 )653-652: 1386 ،ياگنجه ینظام(                 

 
 و برداشت را او میس و زر يهاسهیک و سپرد خاك به اوست یۀسا همان که را »خایمل« ةمرد جسد »بشر« گونهنیبد

 .دهد پس اشخانواده به تا شد او شهر رهسپار
رهایش روح یا همان خودآگاه روان از دام هواهاي نفسانی است یا به تعبیر  يایگو او يسپار خاك و خایمل مردن

اند و به او این ینمایخود را به بشر م» سیم و زر«حاصل آن کسب معنویت است که در قالب  است که» سایه«ونگ ی
که در پایان آنیما خواهان یکی شدن با ضمیر خوداگاه (بشر) تا بار دیگر با آنیماي روان دیدار کند، چنان دهدیامکان را م

 است.
 

 شگرف و کاردان بود یزن زن«
 يرأ ونیهما يکا داد پاسخش

 یمن کار مرد که آنجا از تو
 فرمود خدا آن که ینکاح به

 برداشت قمر از برقع یوآنگه
 دید جمالش و یخوب چون بشر
 روز کاول بود چهره يپر آن
 

 ...حرف به حرف بازخواند ورق آن 
 ... يخدا بندگان ز يمرد کین

 یمن اریاخت ییزناشو به
 ...زود آور فراهم را من کار
  برداشت تر قیعق از خشک ُمهر
 دید خالش سحر و چشم ۀفتن
 افروزجهان چنان بودش دهید
 )665-664: 1386 ،ياگنجه ینظام(                  

 
حکایت از رسیدن شخصیت به » بشر«خودآگاه شخصیت  ۀاین میل به یکی شدن آنیماي روان (زن زیبارو) با جنب

 يهاهیبا نیروهاي سایه، رویارویی با آنیما/ آنیموس و انکشاف الفرد پس از مقابله «ند یتفرّد است که طی این فرآ ۀمرحل
توان ی) از این رو م118: 1389فرد و جعفري، (میرباقري» شود.چهارگانۀ آن، موفق به دیدار با خود و یگانگی با آن می

 Sub( یرآگاهیالت زنفس اماره، که معرفت حسی است و ح ۀمعرفت انسان در مرتب«دانست که  يامرحله، را این مرحله
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consciousness(]یمطمئنه یا معرفت قلبی به حالت فراآگاه ۀمرحل در] که است consciousnessSuper)ل ی) تبد

و در نهایت منجر به کشف حقیقت برتر وجودي انسان و شکوفایی استعدادهاي ) 266:1375(پورنامداریان، » شودیم
 کند.یزن زیبا رو در قالب پادشاهی وارسته و پرهیزکار نمود پیدا م پس از وصال با» بشر«معنوي است که در شخصیت 

 
 بشر کآن حور پیکرش بنواخت «

 گشت با او به شرط کاوین جفت
 از جهودي رهاند شاهی را 
 از پرند غیار زردي شست
 سبز پوشی به از عالمت زرد

 

 رفت بیرون و کار خویش بساخت 
 نعمتی یافت، شکر نعمت گفت
 دور کرد از کسوف ماهی را 
 برگ سوسن ز شنبلیدش رست
 سبزي آمد به سبز بن در خورد

 )656: 1386، يا(نظامی گنجه                       
 
 ل رمزها در داستان گنبد سبزیتحل :2-3

 خود  بشر
 نقاب  پرهیزکاري بشر

 آنیما  زن زیبا رو
 ضمیر ناخودآگاه  کوچه
 ر ناخودآگاهیضمبهفرورفتن  سفر

 ساحت روحانی شخصیت  بیت المقدس
 سایه  ملیخا
 ساحت نفسانی  بیابان
 ناخودآگاه  چاه

 استحالۀ ابعاد منفی سایه  فرو رفتن ملیخا در چاه

 کشف وشناخت بعد منفی شخصیت  بیرون کشیدن ملیخا از چاه

 فضایل معنوي  سیم زر باقی مانده از ملیخا

 تفرّد ) همسر ملیخاازدواج با 

 
 »:گنبد سرخ«خالصۀ داستان -2-4

دانست، بر اي اینکه از یرا در خور ازدواج با خود نم یو هنرمند داشت. دختر که کس يبارویز يدختر یپادشاه
کشنده گذاشت و گفت هر  ییهاکوه بنا کرد و در راه آن طلسم يرا در باال يدست خواستگاران خود رهایی یابد، قلعه ا

د و آن یکش يآن دختر که نقاش هم بود عکس خود را بر پرند ن طلسمات بگذرد.ید از ایخواهد به من برسد بایکس م
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ها و هوس آمدند و نادانسته وارد راه شدند و در راه طلسم یاز جوان يادیعکس را در سردر شهر نصب کرد. افراد ز

م گرفت انتقام کشته شدگان را ید و تصمیحال عبور از آنجا بود که آن تصویر را د در ياشاهزاده يکشته شدند. روز
اد یها را گشودن آن ةدر کوهستان، نحو يرمردیها گشت و به کمک پگشودن طلسم يبرا یابتدا دنبال راه یول  رد.یبگ

دهد و یگران مراسمی ترتیب میدد و دختر هم در حضور یفراوان به قلعه رس یگرفت و سپس به راه افتاد. او پس از سع
 اش پاسخ دهد با او ازدواج کند.کند که اگر شاهزاده به سؤاالت هوشمندانهیشرط م

خواند و در حضور بزرگان با انجام کردارهایی، با عکس العمل مناسب شاهزاده یشاهدخت روز بعد شاهزاده را فرام 
شود و مراسم ازدواج یو فراست شاهزاده راضی به ازدواج با او م شود که در نهایت او با پی بردن به هوشیرو به رو م

 شود.یشکوهمندي برگزار م
 

 تحلیل داستان گنبد سرخ بر اساس نظریۀ روان شناسی یونگ
از جنس «تواند نمادي ین حصار میشود. ایآغاز این داستان با تمایل شاهدخت به پنهان شدن در حصاري آغاز م

که باید دور از دسترس جنس مخالف قرار گیرد و تمام تالش صاحب آن نیز این است که مؤنث و حریم او باشد 
 )61: 1392حیدري،»(کسی وارد آن نشود

 والیت روس ۀگفت که از جمل«
 پادشاهی در آن عمارت ساز
 دختري خوب روي خلوت ساز
 داد کردن بر او حصاري چست
 چون بدان محکمی حصاري بست

 

 عروس بود شهري به نیکویی چو 
 دختري داشت پروریده به ناز...
 دست خواهندگان چو دید دراز

 ...گفتی از مغز کوه کوهی رست
 رفت و چون گنج در حصار نشست

 )658-657 :1386،يا(نظامی گنجه             
 

شاهدخت که در این داستان ایفاگر نقش آنیماست، همان تصویر ناخودآگاه مرد از زن است که گاه در قالب 
 یکند. او براي دست یابی دیگران به حریم او، شروطیها تجلی مجستجوگر همسري مناسب براي خود، در داستان

ه در واقع فراخوانی کن تصویر یکند. ایرا بر سردر ورودي شهر نصب مکند که همراه عکس خود آنیرا بازگو م
محسوب تباطی ضمیرناخودآگاه و خودآگاه ن پل ارینخست به شاهدخت است، یابیبراي ترغیب دیگران براي دست

 شود.ی. چنان که شاهزاده یا همان روان خودآگاه در پی این تلنگر، شیفتۀ او (شاهدخت یا همان آنیما) مشودیم
ا یسازش من خودآگاه با مرکز درونی خود (هستۀ روانی) «این واکنش که در پی فراخوان آنیماي روان، به دنبال  

نشده ارضا اشتیاق )، بیانگر253: 1383یونگ،»(شودیدار شدن شخصیت و رنج ناشی از آن آغاز محه یبا جر» خود«
دارد یزیرین روان ناخودآگاه قرار دارد، وا م يهاهیخودآگاه را به جستجوي آنیماي روان که در ال» من« که است يا

زاند که عامل یانگیناخودآگاه روان است، برمو او را به سوي مقصود نهایی خود که همان یکی شدن با خودآگاه و 
» من«آمادگی  يایو این عشق، گوکند یمحرّك در این داستان در قالب عشق شاهزاده به تصویر شاهدخت تجلی م

 براي نفوذ در ساحت ناخوداگاه است.
ن داستان در قالب که در ای -درك پیام ضمیر ناخودآگاه «خودآگاه در پاسخ به » من«بنابراین شاهزاده یا همان 

گر میل به تغییر درونی و نیاز به انیرد که بیگیرا در پیش م ي، سفر-تصویر شاهدخت بر دروازة ورودي شهر
 )587/ 3: ج 1385شوالیه و گابران،»(جدید است. ياتجربه
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 خودآگاهشخصیتی اوست که  يهاهیشود که همان سایرو به رو م يادهیبر يشاهزاده در طی این مسیر با سرها

ن مراحل یتربرجسته و نینخست از هیسا با دارید ۀمرحل. شودیم رو به رو آن با تیفرد ندیفرا از گذر ریمس در روان
شود، که فرد با یاش رو به رو مفرایند فردیت روان است که فرد در مسیر عبور از آن، با بخشی از طبیعت رام نشده

 دیگر روان ناخودآگاه خود دیدار کند. يهاهیشود تا با الیمنفی، موفّق م يهایژگیاصالح و برطرف کردن این و
 

 تمامهر سحرگه به آرزوي «
 دیدي آن پیکر نو آیین را

 دید صد هزارش سر يارشته
 گر چه بسیار تاخت از پس و پیش
 کبر از آن کار بر کناره نهاد

 

 تا در شهر بر گرفتی گام 
 گور فرهاد و قصر شیرین را

 رشته کس نداد خبروز سر 
 خویش ۀنگشاد آن گره ز رشت

 »روي در جستجوي چاره نهاد
 )662: 1386،يا(نظامی گنجه                          

 
بنابراین شاهزاده با شناخت موجودیت این قسمت از  است. شناسی خود به رسیدن سایه، با ییرویارو شرط نخستین

اگر من به عنوان نیروي تعدیل «د. زیرا یآیبرمترمیم آن شود، در صدد ینهاییش مروان خود که مانع رسیدن او به مقصود 
کنندة شخصیت در فرایند تطابق خود با عالم پیرامون در رام کردن این نیروي سرکش توفیق نیابد، غرایز درجریان آزاد 

از تمدن خواهند سازي خود با موانع اجتماعی برخورد خواهد نمود که در این صورت سبب دوري انسان 
 )45: 1373تبریزي،»(شد.
 

 جستیچاره سازي ز هر طرف م«
 تا خبر یافت از خردمندي
 چون جوانمرد از آن جهان هنر
 یافتش چون شکفته گلزاري

 

 که از او بند سخت گردد سست 
 ........يوندیدیو بندي، فرشته پ

 از جهاندیدگان شنید خبر
 تر غاريدر کجا؟ در خراب

 )1386:662،ياگنجهی(نظام                          

 يکردن شخصیت، به تنهایی قادر به اصالح آن نیست، براکپارچهیاما از آنجایی که خودآگاه روان (شاهزاده) براي 
ن پیر حکیم که خودآگاه روان را در رسیدن به مقصود خود ید. ایآیحل این مشکل، در پی یافتن حکیمی خردمند برم

 تحول در که) 73: 1384 و،یمورن» (ناآگاهمان یروحان خصلت از است ينماد و است روح سرنمون«دهد، ییاري م
 داستان از قسمت نیا در غار. است ساکن يغار درون در و کندیم فایا را يبارز نقش خودآگاه روان یتیشخص یروح

. رسدیم یپختگ و بلوغ به و دیآیم خود به شخص بیترت نیبد و شودیم یدرون روان، آن یط که است يندیفرا ۀنشان«
 ادغام خود خاص يروهاین با اغتشاش، و خلل و مخاطره وجود با گذاردیم اثر او بر که را ییایدن کل دیبا کار نیا يبرا

ن پختگی در ضمیر خودآگاه، ی) ا344: 1385 گابران، و هیشوال» (بسازد را خود یواقع تیشخص بتواند که یبیترت به کند،
 شود.یها و سایر موانع بر سر راه او در دست یابی به آنیما ظاهر مشکل تصمیم قاطع شاهزاده در برخورد با طلسم به

گر خصایل خوب انیپیر دانا که مبین معرفت، تفکر، ذکاوت و...از طرف دیگر نما«بنابراین خود آگاه روان به یاري 
: 1368یونگ، »(کندیو میل به یاوري است و شخصیت روحانی او را به قدر کافی روشن م یتیناخالقی ازقبیل خوش
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کند که یابد. بنابراین شاهزاده لباس سرخی بر تن مییرا م-هاهیسا–روان  يهاا رویی با ناشناختهی)، آمادگی رؤ112

او را در رسیدن به مقصود خود یاري حاکی از وجود نوعی نیروي فعالیت و برانگیزانندگی در روحیۀ قهرمان است که 
 دهد.
 ياها، از انرژي عمدهآورد. در مقایسه با سایر رنگیرا با خود به ارمغان م يانوین و شروع تازه یاین رنگ، زندگ«

و هیجان و روحیۀ پیشروي است که موجب پشتکار،  یگر قدرت ابتکار و اشتیاق به عمل، گرمانیبرخوردار است و نما
 )60: 1378سان،»(تقامت و نیروي جسمانی است.قدرت، اس

 
 چنان کز قیاس او برخاستآن

 ن خون استیجامه را سرخ کرد که ا
 پس ره آن حصار پیش گرفت

 

 کرد ترتیب هر طلسمی راست 
 وین تظلم ز جور گردون است..
 پی تدبیر کار خویش گرفت

 )663: 1386،يا(نظامی گنجه                    

 ها را در چاه بیفکند.ها را از سر راه خود بردارد و آنمیان، شاهزاده موفق شد این طلسمدر این 
  ها برداشتچون ز کوه آن طلسم«

 اند به چاه همه را چنبر او فک
 

 ها را به تیغ کوه گذاشتغیت 
 »هر طلسمی که دید بر سر راه

 )1386:663،يا(نظامی گنجه                         

ن شاهزاده (خودآگاه یجا نماد ناخودآگاه است و مرحلۀ واالي رشد معنوي و تسلط بر نفس. بنابرانیدر اچاه 
راه ورودي کاخ  –روان  ۀناشناخت التیتما و شده عناصرسرکوب -روان) با فائق آمدن بر موانع پیش روي خود

 شاهدخت را بیابد و امکان دیدار با آنیماي روان براي او میسر شود.
 

 بر در آن حصار شد در حال
 آن صدا را به گرد بارو جست
 چون صدا رخنه را کلید آمد

 

 دهلی را کشید زیر دوال 
 کند چون جاي کنده بود درست
 »از سر رخنه در پدید آمد

 )664-663: 1386،يا(نظامی گنجه               
 
حقیقت [قهرمان] با ورود به وجود خود، راه نوینی توان نمادي از وجود ناخودآگاه قهرمان تلقی کرد. در یکاخ را م«

ن قهرمان با راه یابی به درون کاخ، با ی) بنابرا41/2: 1384شوالیه و گابران »(کند.یبراي کشف حقیقت خویشتن پیدا م
 من ای نفس همان«شود، که گویاي یا همان روان زنانۀ خود نائل میسازگاري خودآگاه و ناخودآگاه به دیدار آنیما 

) و در نهایت منجر به 51: 1386 پورنامداریان،»(کندیم دیدار او با تن، اسارت از شده رها نفس که است شخص ملکوتی
شود که یونگ از این پیوستگی به عنوان فردیت و کمال روانی یکی شدن خودآگاه و ناخودآگاه روان) میازدواج مقدس (

 کند.ییاد م
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شود تا با او ازدواج کند. زیرا یانع پیش روي خود در دست یابی به شاهدخت، ملزم ماکنون قهرمان با از بین بردن مو

ن خطر با باز یرود که وي از پاي درآید. در این داستان، ایاگر شاهزاده نتواند از این مرحله پیش روي کند، بیم آن م
 شود.یگشت دوبارة شاهزاده به شهر (دنیاي روان خودآگاه) به او گوشزد م

 
 همه بام و درش نگار افشان «

 همه خوردند یک به یک سوگند
 شاه را در زمان تباه کنیم 

 

 شهریان بر سرش نثار افشان  
 که اگر شه نخواهد این پیوند
 »بر خود او را امیر و شاه کنیم

 )1386:664،ياگنجهی(نظام                            
 

روان خود باید به چهارسوال  يهاهیبراي انکشاف واپسین ال -شاهزاده-روانبراي رسیدن به این مقصود، خودآگاه 
حیات، اصل مادینه  ۀشکل دایره، چرخ«یونگ تداعی کنندة  یپیتایآرک یشناسپاسخ دهد. این عدد کهن الگویی در روان

) Mandalaدر پیدایش کهن الگوي مانداال ( يریگ) که نقش چشم177: 1370آل گورین،»(و عناصر چهارگانه است.
نمادي از «آورد، منادي آرامش درونی در ضمیر انسان است و ی. این کهن الگو، از داخل ناخودآگاه روان سر بر م

 )386: 1352ونگ،یبنگرید به: »(تمامیت روان است
 

 گفت کاي رخنه بند راهگشاي«
 سر سوي شهر کن چو آب روان

 آیم به بارگاه پدرتا من 
 پرسم از تو چهار چیز نهفت
 با توأم دوستی یگانه شود

 

 دولتت بر مراد راهنماي 
 صابري کن دو روز گر بتوان
 آزمایش کنم تو را به هنر
 گر نهفته جواب دانی گفت

 »بهانه شودیشغل و پیوند ب
 )664: 1386،يا(نظامی گنجه                        

 Sub( یرآگاهیز حالت و است یحس معرفت که اماره، نفس ۀمرتب در انسان معرفت«است که  يامرحله، این مرحله
consciousness (یفراآگاه حالت به یقلب معرفت ای مطمئنه ۀمرحل در دارد consciousness) Super (یم لیتبد

ن یابد. بنابراییدر نهایت به فردیت که همان کمال روانی شخصیت است، دست م و) 266:1375 ان،یپورنامدار»(شود
ابد و ییپلید روان از حیات تیرة جسمانی شهوانی و اخالق رذیلۀ نفسانی رهایی م يهاهیروان شاهزاده با نابود کردن سا

یم روانش یفرشتگ ۀجنب با وا شدنکی یشود تا به سؤاالت شاهدخت پاسخ صحیح دهد که در پی آن منجر به یموفق م
 شود.
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 ل رمزهایتحل: 2-5
  

 خود آگاه روان (من)  شاهزاده
 آنیما  شاهدخت

 سایه  هاطلسم
 ضمیر ناخودآگاه  کاخ

 پیر خردمند  حکیم خردمند
 دست یابی به بلوغ روانی  غار

 مانداال  چهار سؤال
 تفرّد  ازدواج

 
 
 نتیجه گیري-1-3

هستند که قهرمان داستان در پی تلنگري در یک روند تدریجی در  ییهااین دو داستان نیز مانند بسیاري از داستان
شود و راه به تعالی ییونگ با عنوان تفرّد مطرح است، هدایت م یشناسجهت رسیدن به حالت تعادل روانی که در روان

 ابد.ییو کمال م
 تا شخصیت داستان پس ازشود یدارد، باعث م ياداستانی نقش عمده يهاتیاین فرایند که در کمال شخصیتی شخص

اش برآید و با تحولی بیمار و سرکوب شده يهاهیژرف ناخودآگاه خود در صدد ترمیم ال يهاهیرو به رو شدن با ال
که زمینه را براي (یگانگی خودآگاهی و ناخودآگاهی براي  بنیادین به یک شخصیت جدید در پایان داستان مبدل گردد

 کند.یرسیدن به کمال روحی) فراهم م
ظاهریشان بستري مناسب،  ۀنظر از پوستتوان مدعی شد که ژرف ساخت این دو داستان نیز صرفیاز سوي دیگر م
ها) که در قالب عناصر آرکی تایپی ظاهر (شاهزاده و طلسم-درونی انسان است (ملیخا و بشر) يهابراي بیان کشمکش

توان به آسانی به شباهت بنیادین هر یک ییک از این دو داستان، م ن با بررسی دقیق رمزهاي نهفته در هریشود. بنابرایم
دار بودن نه تنها عناصر در ناخوداگاه جمعی  ها و رمزهایشان گویاي ریشهاز این آثار، با یکدیگر دست یافت بلکه داستان

 اند.افتهیاین دو اثر نیز تبلور بشر هستند که به صورت عناصر نمادین در

 ز و کار بساز یبا پدر گفت: خ«
 بخت با من بین چگونه یار من است
 همسري یافتم که همسر او

 

 بس که بر بخت خویش کردم ناز 
 کاینچنین یاري اختیار من است
 نیست کس در دیار و کشور او

 )667: 1386،يا(نظامی گنجه                         
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 نوشت:یپ
) موضوع اصلی این طرح 119: 1351(فوردهام، »مانداال لغتی سانسکریت به معنی حلقۀ سحر آمیز است.«مانداال: . 1

در مرکز روان که همه ياد: حس هوشیاري به مرکزیت وجود است، نقطهیگویونگ در بارة مانداال میکهن الگویی که 
 )153-152: 1373(بولن، »و توان استابد و سرچشمۀ نیرو ییز با آن مرتبط است و از آن نظم میچ
 

 منابع
 هاالف) کتاب

 هاکتاب، تهران، انتشارات تصویر. یشاه، ترجمه حسن زمانی شرفيفرد یشناسروان ،)1370آدلر، آلفرد ( .1
 زهرا مهین خواه، تهران، اطالعات ◌ٴ رویکردهاي نقد ادبی، ترجمه ي) راهنما1370گران (یآل گورین و ویلفرد و د .2
 رساله در تاریخ ادیان، ترجمه جالل ستاري، تهران، انتشارات سروش ،)1372رچا (یالیاده، م .3
زنان، ترجمه آذر یوسفی، تهران، انتشارات روشنگران،  یشناسدر روان يانمادهاي اسطوره ،)1373. بولن، شینودا (4

 چاپ اول.
و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات  رمز وداستانهاي رمزي در ادب فارسی، تهران، ،)1375پورنامداریان، تقی ( .5

 فرهنگی، چاپ چهارم.
 پور و غالم رضا محمدي، تهران، رشدد، یونگ و دین، ترجمه محمد دهگانیفرو ،)1385کل (یپالمر، ما .6
 .یونگ مشهد، جاودان خرد یشناسنگرشی بر روان ،)1371تبریزي، غالم رضا ( .7
 وار، ترجمه جالل ستاري، تهران، انتشارات توس، چاپ اول. يپر يهازبان رمزي قصه ،)1366دالشو، لوفلر ( .8
در اساطیر، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ  یکرگردانیپ ،)1383رستگارفسایی، منصور ( .9
 اول.

 فرهنگی انتشاراتی حکایت. ◌ٴ با رنگ، تهران، مؤسسه یزندگ ،)1378سان، هوارد و دروتی ( .10
نوین، ترجمه علی اکبر سیف و دیگران، تهران، انتشارات آگاه،  یشناسخ روانیتار ،)1378. شولتز، سیدنی آلن (11

 چاپ اول.
حون. یتهران، جسودابه فضایلی وعلیرضا سید احمدیان، نمادها، ترجمهفرهنگ ،)1384وگابران، آلن (ه، ژانیشوال .12

 نقد ادبی، تهران، انتشارات توس. ،)1380. شایگان فر، حمیدرضا (13
 .ییونگ، ترجمه جالل ستاري، تهران، اشرف یشناسدر روان يامقدمه ،)1351دا (ی. فوردهام، فر14 

 تحلیلی او، تهران، نشر دانژه، چاپ دوم. یشناسکارل گوستاو یونگ و روان ،)1381. فدایی، فربد (15
 نقد ادبی، ترجمه فرزانه طاهري، تهران، انتشارات نیلوفر، چاپ چهارم. یمبان ،)1385گران (ی. گرین، ویلفرد و د16
 هفت نگار در هفت تاالر، تهران، انتشارات عطایی. ،)1376( یقل یمحمودي بختیاري، عل .17
 مهرجویی، تهران، مرکز.وش یدار ۀونگ، انسان مدرن و خد ایان، ترجمی ،)1376( یمورنو، آنتون .18
 خمسه نظامی، تهران، انتشارات هرمس، چاپ دوم. ،)1386وسف (یالیاس بن ، ياگنجهینظام .19
 شناسان بزرگ، ترجمه احمد به پژوه، تهران، انتشارات رشد، چاپ اول.روان یۀراهنماي نظر ،)1369هال، ورنون ( .20
 روانکاوي و ادبیات، تهران، نشرتاریخ ایران، چاپ اول. ،)1374. یاوري، حورا (21
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ن فرامرزي، تهران، ی)، چهار صور مثالی، مادر، والدت مجدد، روح، ترجمه: پرو1368ونگ، کارل گوستاو (ی. 22 

 آستان قدس، چاپ اول.
 روح و زندگی، ترجمه لطیف صدقیانی، تهران، جامی. ،)1379( ____________.23
 ش، ترجمه محمد سلطانیه، تهران، جامی. چاپ چهارم.یهاانسان و سمبول ،)1383(___________. 24
 ش، مترجم ابوطاب صارمی، تهران، امیرکبیر.یهاانسان و سمبول ،)1352( ___________ 25

 
 ب). نشریات

» فردیتفرایند « یۀ. بزرگ بیگدلی، سعید و پور ابریشم، احسان (نقد وتحلیل حکایت شیخ صنعان بر اساس نظر26
 )40-10(1390، تابستان 23 ةشمار-7ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، س  ۀیونگ، فصلنام

یونگ، مطالعات ادبیات کودك شیراز، سال  یشناسلکی بر اساس روان يال قصهیتحل ،)1392( ی، عليدری. ح27
 68-92:49اول، بهار و تابستان  ةچهارم، شمار

خت شناسی گنبد سرخ در هفت پیکر نظامی گنجوي، پژوهشیر ،)1390معصومه (ل و پور سید، ی. آذر، اسماع28
 30-1390:9، تابستان 4نقد ادبی و سبک شناسی، شماره  يها

ادبیات  ۀیونگ، فصلنام یشناس. میرباقري خرد، علی اصغر و جعفري فرد، طیبه، سیر کمال جویی در عرفان و روان29
 132-1389:99، پاییز 3 ةعرفانی، شمار
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