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Abstract 

Communication literature text and psychoanalysis in 20 century com 

up with the help ofFreuds theories and after him carl yung has 

prominent and important role in this regard and wrote a important text 

about the reflection of the mind and thoughts of people in their place. 

In the opinion of jung, human thaughts is partly from daily desires and 

greatly of facted by mass media and Archetype and in general human 

during his life unwittingly controls from the unconscious. 

In this article  Bahram & golandam epopee of  aminoldin safi ( poet of 

9 century) by using the descriptive- analytical method and from Yung 

opinions is surueyed until the emergence of the collective unconscious 

and elements to be determined. According to result, this folk story 

matches with The process of individualism Archetype of  yung and the 

path of character growth towards; thus keshvarshah is a code of human 

and Bahram is code of himself  it goes through  difficult stages  of 

dealing with shadow to join with anima,and finally his connection with 

golandam, complete the charter transformation cycle. 

Also, in this epopee two shadow Archetype and Old wisdom has more 

important role: Archetype of shadow because of a lot of perser vevance 
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and effort of keshvarshah for character development and Old wisdom  

Archetype because of great enthusiasm and confusion.  

Key words: Yung; Archetype; collective unconscious; Aminuldin safi; 

Bahram & golandam  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 اندام؛ روایتی از فرایند تفردبهرام و گل

                                              

 ⁕مهدی شریفیان

 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه بوعلی سینا ، همدان، ایران

 رویا هاشمی زاده

 فارسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایراندانشجوی دکتری زبان و ادبیات 

 

 چکیده

ارتباط متون ادبی و روانکاوی در قرن بیستم به کمک نظریات فروید مطرح شد و پس از او، کارل گوستاو 

های خود، های افراد در آفریدهیونگ، در این زمینه نقشی برجسته داشته و درباره انعکاس روحیات و اندیشه

است. به باور یونگ، افکار انسان، تا حدودی برخاسته از امیال روزانه و به میزان زیادی آثار مهمی نگاشته 

طورکلی انسان در طول زندگی خود، الگو( است و بهتحت تأثیر ناخودآگاه جمعی و تصاویر کهن )کهن

الدین اندام امینشود. در این مقاله، منظومه بهرام و گلصورت ناخواسته از جانب ناخودآگاه خود کنترل میبه

تحلیلی و از دیدگاه روانکاوی یونگ بررسی شده است تا در  -( با استفاده از شیوه توصیفی9صافی )شاعر ق 

شده، این داستان عامیانه، آن، مراتب بروز ناخودآگاهی جمعی و عناصر آن مشخص شود. مطابق نتایج حاصل

ترتیب، ایندهد؛ بهخصیت به سوی تکامل را نشان میالگوی فردانیت یونگ تطابق دارد و مسیر رشد شبا کهن

الگوی خود است که برای وصال با آنیما، دهنده کهندر این منظومه، کشورشاه رمزی از انسان و بهرام، نشان

اندام، چرخه تحول شخصیت را به کند و درنهایت، پیوند او با گلاز مراحل سخت رویارویی با سایه عبور می

الگوی تری دارند: کهنالگوی سایه و پیرخرد نقش پررنگید. همچنین، در این منظومه دو کهنرسانپایان می

                                                           
 یات فارسی دانشگاه بوعلی سینای همدان است.بمقاله حاضر برگرفته از رساله دکتری رشته زبان و اد
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الگوی پیرخرد به دلیل اشتیاق و سایه به دلیل پافشاری و تالش بسیار شاه برای رشد شخصیت و کهن

 سردرگمی زیاد او.

 اندامگلام و الدین صافی، بهرالگو، ناخودآگاه جمعی، امینیونگ، کهنکلید واژه ها: 

 
 مقدمه

های متون ادبی سرشار از افکار و تمایالت پنهان هستند که برای درک بهتر آنها باید دیدگاه

نویسندگان آنها را واکاوی کرد و در این زمینه، آثار دو تن از روانشناسان برجسته، یعنی 

ریشه  ،فروید استاد خود، یونگ برخالففروید و یونگ، راهگشای منتقدان بوده است. 

 مانند فروید نیز دانست. اوهای روزمره مرتبط میبسیاری از مشکالت روان را به گرفتاری

روان انسان را به سه بخش تقسیم کرد؛ اما تفسیر او از آنها با معنای مدنظر فروید متفاوت 

است. این سه بخش ضمیر خودآگاه، ناخودآگاه شخصی و ناخودآگاه جمعی هستند. ضمیر 

شود و درواقع، صورت تجربی بررسی میآگاه یا من )ایگو( بخشی از روان است که بهخود

بخش اصلی آگاهی و احساس هویت است. یونگ اصطالح لیبیدوی فروید را معادل همین 

دانست. ناخودآگاه های روزمره میبخشیدن به آگاهیبخش و وظیفه اصلی این بخش را نظم

فرد است و تجارب و احساسات فردی هر فرد منحصربه شخصی بخشی از روان است که برای

آسانی، گاهی به ها است که گاهی بهگیرد. محتویات این بخش شامل عقدهاو را در بر می

یونگ »دیگر عبارتبه ؛دشواری و گاهی خارج از دسترسی هستند و ماهیتی هیجانی دارند

اورت ایگو تعریف کرد. او احساس این بخش از روان انسان را به عنوان منطقه خاصی در مج

صورت ها و عواطفی است که در یک زمان بهکند که ناخودآگاه شخصی شامل ایدهمی

شوند، فراموش یا به دالیلی به طور حاضر سرکوب میاما درحال ؛آگاهی وجود داشته است

شوند. این گوشه تاریک خاصی از هدفمند نادیده گرفته یا مجبور به بیرون کشیدن می

"Ego" ناخودآگاه ما  نامد( که در آن همه مطالب می «سایه»است )که یونگ آن را 

و برخالف ناخودآگاه جمعی،  دهندمیخود ادامه زندگی به شده شده و سرکوبفراموش

« )آورد میبه دست  زندگیدر طول شخص شامل یک تجربه شخصی است که  Davydov 

& Skorbatyuk, 2015: 5 ) .  



 

 

تر تر و گستردهناخودآگاه جمعی بخش اصلی روان و نسبت به بخش خودآگاهی بسیار عمیق 

است. این بخش از روان تصاویر کهنی را در بردارد که در میان تمامی افراد بشر تقریبا یکسان 

 شوند.های ناخودآگاه منعکس میها و سایر فعالیتاست و در خواب

های گوناگون، با مسائلی انسانها به دلیل داشتن ساختار ذهنی مشترک، در دورهازنظر یونگ 

های جمعی و کهن شوند و کلید حل این مشکالت را باید به کمک تجربهرو میمشابه روبه

ترین مبحث مطرح در الگو نامید و این اصطالح مهمروان یافت. او این تجارب کهن را کهن

 روانکاوی اوست.

رسند و به همین دلیل در بلکه به ارث می ؛اخودآگاه جمعی اکتسابی نیستندمحتویات ن

الگوها و های مختلف یکسان هستند. این ناخودآگاهی از دو وجه اصلی یعنی کهنفرهنگ

الگوها به معنای مخزن و کهن»غرایز )مانند غریزه جنسی، خشونت و...( تشکیل شده است. 

اند. این الگوها همواره طول تاریخ بشر دائما تکرار شدههایی که در انباری است از تجربه

ترین بخش ناخودآگاهش مسکن عمیق برای هر انسانی از بدو تولد وجود دارند و در

وسیله تواند در درون خود ازطریق رؤیاها و تخیالت و در بیرون بهاند. هر انسانی میگزیده

(. درحقیقت، 121: 1393)اسنودن، « ودرو شهای دینی با آنها روبهها و آموختهاسطوره

ها در مواقع مختلف، به محرکات محیطی واکنش نشان های فطری بسیار زیاد انسانگرایش

الگوها مبنای زیستی دارند؛ اما ازطریق کهن»سازد: دهد و ماهیت روان را آشکار میمی

شخصی با تصور آیند. زمانی که تجربه تجربیات مکرر نیاکان پیشین انسان به وجود می

دیگر، عبارت( به126: 1388)فیست، « شودالگو فعال میابتدایی مطابقت داشته باشد، کهن

عواطفی »این تصاویر در خاصیت ذهن مشترک ما و ارتباطش با عناصر جهان ریشه دارند: 

ه گذارند و این رابطاند و نیز افکار اصیل ما بر تمامی وجود ما اثر میکه عمیقا احساس شده

های جهانی بین ماده و ای است که در مورد سمبولبین جسم و روان ما درست همان رابطه

های جسمانی به علت ماهیت مخصوص خود تجربیات معنی وجود دارد؛ یعنی برخی از پدیده

: 1378)فروم، « شوندطور سمبلیک جانشین آنها میکنند و بهعاطفی و ذهنی خاصی را القا می

25.) 



 

 

دهند و ها وجوه مختلفی از دستگاه روان را نشان میتایپالگویی یا آرکیکهنتصاویر 

ترین اشکال آنها را مهمبرخی از شوند. یونگ هرکدام به کمک برخی نمادها آشکار می

، 6قهرمان ، 5ر، ماد4، پیرخرد3، آنیما و آنیموس2، سایه1گونه معرفی کرده است: خوداین

 . و ...  7نقاب

اندام دادن مسیر رشد شخصیت کشورشاه در منظومه بهرام و گله، قصدمان نشاندر این مقال

 اندام، دختر خاقان چین استشاهزاده روم به گل ،، شرح عشق بهراماین کتاباست. ماجرای 

درواقع، در این  .شودساخت نمادین آن مشخص میو با تأمل در ساختار داستان، ژرف

ستان تحول و یکپارچگی شخصیت را به کمک داستانی صورت نمادین دامنظومه، شاعر به

های شاهزاده بهرام برای وصال با معشوق، به زبان عامیانه بیان کرده و سفرها و ماجرجویی

وفصل مشکالت مربوط به ناخودآگاهی و ریزان روان برای حلروانکاوی، بازتاب عرق

 جذب آن در خودآگاهی است.

، از شاعران «سبزواریمحمد صافی الدینامین» اس به ناممنسوب به شاعری ناشناین منظومه 

اند؛ اما این نهم هجری است. در برخی منابع این کتاب را به کاتبی نیشابوری نسبت دادهقرن 

بخش شاعر از مردم سبزوار فهرست گنج (. در72: 1392انتساب قطعا اشتباه است )باباصفری، 

الدین محمد، شاه کرمان و فارس دانسته شده است و در فهرست مجلس، او را مداح شمس

 اند. دانسته

الگوهای انسان بالغ، نقاب، به کمک کهنشخصیت کشورشاه،  در این مقاله، مراحل تحول

به کمک این است تا مشخص شده پیرخرد، خود، کودک،  قهرمان، سایه، آنیما و خواب 

 ها پاسخ داده شود:به این پرسش تحلیل،

                                                           
1  Self 
2 shadow 
3  Anima & animus 
4 Old wisdom 
5  mother 
6 hero 
7 persona 



 

 

الگوی فرایند فردانیت یونگ از  این داستانازنظر محتوایی، چرا  .1

 ؟کندمی پیروی 

های مختلف داستان، چگونه مراحل مختلف روند پیشروی قسمت .2

 دهند؟تفرد را نشان می

به چه صورت طی شاه مراحل فرایند فردانیت را ، کشوردرنهایت .3

 ؟کند و میزان موفقیت او در این کار چقدر است می

 

 روش 

هایی های مرتبط با نظریه یونگ و کتاببرای بررسی موضوع مدنظر، ابتدا با مراجعه به کتاب

آوری شده است. اند، مطالب مربوط به فرایند فردانیت جمعکه منتقدان درباره نظریه او نوشته

طور جداگانه تفسیر سپس، این مطالب با مطالب منظومه مدنظر تطبیق داده شده و هرکدام به

 اند. لیل شدهو تح

 

 خالصه داستان

کشورشاه شاه روم فردی عادل و کاردان بود که در دوران او همه چیز بسامان و برقرار بود؛ 

های فراوان به درگاه وزاریاما او فرزندی نداشت که جانشینش شود. پس از چهل سال گریه

 گذارند. شود که نامش را بهرام میخداوند، سرانجام او صاحب پسری می

شود تا آنکه روزی برای شکار به آموزد و شکارگر ماهری میها را میبهرام انواع مهارت

کردن آهو گنبدی را بر فراز شود. او پس از دنبالرود و از سپاهیانش جدا میدنبال آهویی می

یبارو بیند که دلبسته تصویر یک زبیند و پس از ورود به آن، پیری هشتادساله را میبلندی می

گوید که پرسد. پیر میشود و از پیر نشانی او را میاست. بهرام نیز فورا دلباخته این دختر می

دهد و اندام، دختر خاقان چین است و سالی یک بار خود را به دیگران نشان میدختر، گل

ن کند و در ایوصال با او بسیار سخت است. بهرام مصرانه برای یافتن دختر سفر را آغاز می

دادن شودکه اینها هستند: رویارویی با جنیان و شکسترو میراه با مشکالت فراوانی روبه



 

 

افروز، دختر شاه پریان دهد( و نجات جهاندادن افرع دیو)که جنیان را آزار میآنها، شکست

تر( به شاهزاده کردن جنیان با رهبری صیفور )برادر بزرگملک شام، از چنگ او، کمک

امه راه، رویارویی با  دریای بزرگ و هولناک و نهنگ خوفناک آن، رسیدن به بهرام در اد

دادن او به کمک اندام و شکستچین و رویارویی با لشکر بهزاد بلغاری، خواستگار دیگر گل

جنیان، نمدپوشی به صورت ناشناس در مقابل قصر دختر و انداختن انگشتر خود در سبد 

اش نگاری ازطریق ندیمهاندام از هویت او و نامهشدن گللعزخم، مطندیمه او برای رفع چشم

شدن کشورشاه با او، سفر شبرنگ و مهندس )وزیر کشورشاه( برای یافتن بهرام پس از مطلع

شدن فرزند، یافتن بهرام ازطریق نوشته حک شده بر نیزه و آوردن او به قصر، کشتن از گم

افروز، اندام و صیفور و جهانواج بهرام و گلنوشادشاه که به خونخواهی بهزاد آمده، ازد

دهد و  جانشینی او قراری پدر را نشان میبازگشت بهرام به روم به دلیل دیدن خوابی که بی

 .(1391)صافی ،  به جای پدر

 

 ها یافته

 الگوهای داستانتحلیل کهن

 نقاب

فرد به تناسب گیری شخصیت فرد نقشی اساس دارد و هر پس از تولد، جامعه در شکل

د رفتارهایی را برگزیند که در حفظ این جایگاه، مؤثر شکوموقعیت خود در اجتماع، می

کند، تفاوتی فاحش دارد و باشند. خود واقعی انسان، معموال با نقشی که در جامعه ایفا می

به زبان روانشناسی بین »شود. این موضوع به دلیل هنجارهایی است که به او تحمیل می

های روان است. )من( که منشا فعالیت  egoای است موسوم بهدآگاه و خودآگاه مرحلهناخو

آید. پرسونا )نقاب، صورتک( در می  personaصورتاگو در برخورد با دنیای خارج به

ها متفاوت است، ممکن است احساساتی باشد که در انساناست درحقیقت همان شخصیت 

 (.265: 1385میسا، )ش« و ممکن است مصمم و قاطع باشد



 

 

در این منظومه، کشورشاه، شاهی عادل و بزرگ است که در دوران او همه امور بسامان و 

برد. درواقع، همین مسئله باعث شده که شاه، منظم هستند و کشور در آرامش کامل به سر می

حل خوبی با نقاب اجتماعی خود هماهنگ شود و بتواند مسائل مربوط به خودگاه خود را به

کند. او بر همه چیز مسلط است و در عین داشتن قدرت زیاد، مغرور، ناسپاس و ستمگر نیست 

دهد؛ زیرا نقاب او را گمراه او را نشان میبزرگ  اصل و نسب شریف و و همین موضوع،

 نکرده است و شخصیتی متعادل دارد.

 

 خود

به دست او سپرده  از دیرباز شاه نماینده فردی بوده است که اداره حکومت یک کشور

شده و حافظ منافع کلی مردم بوده است. در این داستان نیز کشورشاه، نماینده انسانی است می

که در ادامه زندگی روانی خود، به دنبال رسیدن به قله رشد و شکوفایی درونی است. او در 

شخصیتی ی شود؛ اما هنوز ازنظر روانکشور خود به عنوان شاهی عادل و قدرتمند شناخته می

کند تا وضعیت روحی خود را سامان دهد. انسان ؛ بنابراین تالش میجامع و هماهنگ ندارد

کوشد. موجودی است که همواره در حال تغییر و رشد است و برای بهبود اوضاع خود می

برای فرایند شناخت »او در این راه باید خطر مواجهه با نیروهای مخالف خویش را بپذیرد: 

است خود حرکتی را از تصور اساس ایستای هویت آغاز کند، به رویارویی با خود الزم 

« های روان برسدتضادهای روحی معنوی یا وجودی برود و نهایتا به فرجام یکپارگی جنبه

(. درواقع، در درون انسان همواره نیروهای متفاوت و متناقضی وجود 173: 1372)دانیلز، 

های مختلف آنها آشنا و رسیدن به تعالی روحی باید با جنبه شدندارند که انسان برای متعادل

شود و آنها را با هم آشتی دهد. این نیروها برگرفته از خودآگاهی و ناخودآگاهی او هستند: 

یابد و در تجربه تفرد قلمرو با به فرمان گرفتن نیروهای ناخودآگاهی جمعی گسترش می»

« شودهای نیروبخش ضمیر ناخودآگاه افزوده میمایهبرنیروی زیستی آن از راه جذب درون

 (.123: 1387)یاوری، 

الیه است و به همین دلیل، براثر مسائل مختلف همچنین، روان انسان دستگاهی پیچیده و الیه

یونگ »شود: وار )مانداالیی( دارد که همواره تکرار میکند و این روند، مسیری دایرهتغییر می



 

 

روانشناسان امروز، معتقد بود که رشد و تکامل روان بعد از دوران کودکی برخالف اغلب 

بینی یابد. در ما هرگز فرایند درونو نوجوانی ادامه دارد و حتی در دوران پیری نیز دوام می

شود؛ مگر آنکه یابد. یونگ معتقد بود که این روند هرگز کامل نمیو رشد فردیت پایان نمی

 (.150 :1392 )اسنودن،« رو شوداند، روبهدر ناخودآگاه او کمین کرده فرد با هیوالهایی که

تمام شود که محسوب میبالغ )من یا ایگو(  انسان یک از رمزیکشورشاه  نیز، در این داستان

های خودآگاه و جنبهکند و های خودآگاه و ناخودآگاه شخصیت را رهبری میجنبه

صورت نمادین ترسیم شده های داستان، بهر شخصیتناخودآگاه شخصیت او به کمک سای

باوجود داشتن شخصیتی متعادل، همواره مشتاق رسیدن به مراحل  سالگیدر چهل است. او

تا اینکه  کندواالتر خودشناسی و رشد است و به همین دلیل برای داشتن فرزند، رازونیاز می

شاعر بر روی عدد چهل، به پختگی تأکید . شودباالخره در این سن فرزندی به او اعطا می

 انسان و آغاز روند رشد شخصیت در این سن اشاره دارد.

به نمایندگی از طرف  است که  )بعد بالقوه نفس( الگوی خودفرزند او، بهرام، نماینده کهن

به همین  شاهزاده در ادامه داستان، .کندخودآگاه،  برای رشد و تعادل روان انسان تالش می

آنیما یا خرد فعال،  تصویر آرمانیشود تا با گل اندام، دلیل راهی سفری به سوی چین می

 یهاچهره ای، مانند مانداال یبا اشکال هندس یننمادصورت بهخود غالباً »: ازدواج کند

 متحد مانند پدر / پسر، پادشاه یهاتوسط جفت ایحیمس ایافراد بزرگ مانند بودا  ایچهارطرفه 

شامل  خود داریمعن ینمادها ایها ایپتیآرک ریشود. سایمی ظاهر ندروناشخص  ایملکه  /

درخت  و، معبد لسوفی)سنگ مقدس، سنگ ف ایاشو ( ...، خرس وری)اژدها، مار، ش  واناتیح

 .(leigh, 2011: 97)« ( استیهانیک

کند او را بیابد و به نزد شود و سعی میقرار میفرزندش، بی شدنگمشاه پس از آگاهی از 

 رمزفرزندش، خبرانه نارضایتی کشورشاه پس از اطالع از سفر ناگهانی و بیخود بازگرداند. 

هم کنار نیایند، انسان اختالف میان خودآگاه و ناخودآگاه است و تا زمانی که این دو با

به آن  یابد. کشورشاه برای رسیدنسازی شخصیت خویش توفیق نمیدرزمینه یکپارچه

مرحله، باید در درون ناخودآگاه خود به کاوش و سیر مشغول شود و فرزندش، به نمایندگی 

 .گذاردرا پشت سر می، این مسیر ناشناخته و پرخطر جانب اواز 



 

 

 

 کودک

های اصلی داستان افرادی قدرتمند و عادل هستند های عامیانه، معموال شخصیتدر داستان

وکاستی وجود ندارد. این موضوع در چیز بسامان است و هیچ کمکه در زمان آنها همه 

ها یک تم اصلی است و ازلحاظ روانکاوی پیام مهمی را در بردارد. مرکز گونه داستاناین

ها و اعمال ناخودآگاه، وجودی روان انسان مرکزی حاوی تصاویری است که در خواب

دهد و یونگ این نمادها را مانداال یا یوار نشان مصورت نمادهای دایرهمعموال خود را به

وار، هسته اصلی وجود انسان است؛ بنابراین حاوی دایره جادویی نامید. این مرکز روانی دایره

ها نیز کودکی است کننده و راهنما است. یکی از این تمثیلتصاویری از هرچیز حامی، یاوری

 آید.که برای رسیدن به خودآگاهی، به کمک روان فرسوده می

شوند و این خصال، همواره در ها موجب رشد شخصیت میدر وجود انسان، برخی ویژگی

شوند؛ زیرا انسان موجودی رابطه متقابل با دیگران، ازجمله فرزند و کودک ظاهر می

ای های پریان همواره نشانهکند. کودک در قصهاجتماعی است و در روابط خویش رشد می

بخشد، او نیز با اعمال واالتر است و همانطور که مادر به او زندگی میاز دستیابی به ذهنیتی 

گرداند کند و او را به باالترین سطح زندگی باز میخود، بعد دیگری به وجود مادر اضافه می

 (.295: 1395)بتلهایم، 

. باوجود نظم کامل موجود در نفس هستندیافته ها پادشاهان تمثیل بعد فعلیتدر این قصه

و رسیدگی به امور مختلف خودآگاه، بعد درونی ناخودآگاه شاه هنوز ازنظر  بیرونیان جه

قرار است. معموال شاه برای روحی رشد نکرده و به همین دلیل، او همواره مضطرب و بی

است، بسیار تالش  نفساستعدادهای بالقوه  الگویکهنشدن این کودک درونی که زاده

از »تواند تمام وجوه شخصیتش را هماهنگ سازد: که میکند؛ زیرا با وجود اوست می

های کودکی آن است که به سبب سادگی و ناخودآگاهیش تصویری را که از ویژگی

ست که تر از تصویریکند، کاملخویشتن یعنی از انسان کامل در فردیت خالص او رسم می

دایی، آرزوهایی خاص را در نماید. درنتیجه، منظره کودک یا انسان ابتدوران بلوغ ترسیم می

نیافته انگیزد؛ آرزوهای مربوط به امیال و نیازهای دستاشخاص بالغ، اشخاص متمدن، بر می



 

 

آن قسمت از شخصیت که به نفع نقاب شخصیتی سازگار با محیط، از تصویر کلی زدوده 

 (.271: 1378)یونگ، « شده است

شناخت بهتر نیروهای درونی خود و  در منظومه مدنظر ما، کشورشاه در آرزوی مالقات با

، یعنی ظهور فرزند اواست. این مسئله با تولد  های درونی ناخودآگاه خویشنیروها و خصلت

و اشتیاق آن برای شروع روند تعالی نشان داده شده است. فرزند او، پس از  بعد بالقوه نفس

ها، در پی گسترش اریهای رویارویی با خطرات و دشورسیدن به بلوغ و فراگرفتن مهارت

رسد و در آنجا با تصویری کردن رهنمود پیرخرد، به مرکز روان مینیروهای خود، با دنبال

 شود. رو میهمتای خود روبهاز معشوق بی

 

 سایه

که طوری؛ بهدرون هر فرد برخی خصال ناپسند وجود دارد که برای خود او نیز عجیب است

معتقد است فرد  . یونگنامدها را سایه مییونگ این خصلتزند. از پذیرش آنها سرباز می

رو شود و آنها را در مرکز روان برای رسیدن به خویشتن نهایی خود، باید با این نیروها روبه

های خبیثانه شخصیتمان اگر بخواهیم از سایه خویش آگاه شویم باید به جنبه»خود ذوب کند: 

اند. تالش و واقعی ها حی و حاضرم که گویی آن جنبهیم یا با آن رویاروی شویزچنان بپردا

برای ادغام سایه در شخصیت، باید با اذعان به این حقیقت صورت بگیرد که ما درست مثل 

 (.66: 1387)بیلسکر، « ای برخورداریمهای خبیثانههر انسان دیگری از چنین خصلت

های مختلف ، ابتدا باید با ویژگیشاهزاده پس از آَشنایی با آنیما و در آغاز مسیر رشد خود

های دیگر این جهان دنیای پنهان ناخودآگاه جمعی َآشنا شود تا پس از آن، بتواند با چهره

دریایی که بر سر راه چین قرار اندام، ناشناخته رودررو شود؛ بنابراین، در منظومه بهرام و گل

تردگی و ژرفناکی خطرناک اش، نمود گسرمز این ناخودآگاهی است و عمق و گسترهدارد 

ترین بخش این بخش از وجود انسان است. معموال انسان در شروع مسیر رشد روانی با بزرگ

شود و برای رسیدن به شخصیتی رو میروان ناخودآگاه خود، یعنی ناخودآگاهی جمعی روبه

ستان، این تر، باید از سد موانع و مشکالت روان ناخودآگاه جمعی عبور کند. در این دابالغ

وسیله دریا نشان داده شده است؛ زیرا دریا مانند ناخودآگاهی جمعی سرشار از موضوع به



 

 

هاست و همواره آماده است تا انسان خام را به ژرفای ناپیدای خود بکشاند. خطرات و ناشناخته

همچنین، توانایی هولناک، پنهان و بسیار زیاد ناخودآگاهی جمعی به کمک جانداران مهیب 

شود و در این منظومه، نهنگ، رمزی از قدرت شگرف و پنهان دریایی به تصویر کشیده می

نیز در آغاز سفر خود به چین، از سد این مانع عبور بهرام ناخودآگاهی جمعی است که 

 کند.می

پس از گذشتن از دریا بهرام باید با وجوه دیگر ناخودآگاهی جمعی مواجه شود تا پس از 

الگوی سایه، قهرمان، آنیما ها شامل کهند به هدف خود دست یابد و این جنبهگذر آنها بتوان

پس از در این داستان، سایه هم نمود مثبت و هم نمود تیره دارد. بهرام، و خواب هستند. 

شود؛ بنابراین، ، در نبردهای بعدی خود پیروز میآنانبا کمک دادن برادران جنی شکست

 وجه مثبت و یاریگر سایه هستند.  دهنده جنبه منفی و پس از آن، رمز، در ابتدا نشاناین جنیان

رسان موی جنیان نیز ترسیم شده است. در روانکاوی تحلیلی نمود مثبت سایه در نیروی یاری

یونگ، اعضای بدن هرکدام نماد بخشی از روان هستند و موها هم بخشی از این ساختار 

الک نشان از طبیعت حیوانی دارد و اغلب فقط مو یک عضو نیست؛ معذ»شوند: محسوب می

پشت باشند، منظم و مرتب یا نماینده طبیعت حیوانی انسان است، اینکه موها فراوان یا کم

 (.234: 1378)اپلی، « دهدآشفته و نامرتب باشند، اطالعاتی درباره طبع حیوانی به دست می

شوند؛ با این حال، در شکل نمیدرواقع، موها مانند سایر اعضای بدن عضوی زنده محسوب 

دهند. این موضوع، ظاهری و حفظ زیبایی سر، نقشی مهم دارند و به انسان قدرتی پنهان می

صورت نمودی از نیروهای بالقوه و توانایی غریزی حیات مشخص در روان ناخودآگاه به

های یی با موقعیتشود؛ زیرا این نیروها نیز منشأ زیبایی و قدرت درونی نهفته برای رویارومی

دشوار هستند. در این داستان، موی جنیان، کارکردی چون پر سیمرغ یافته است و دلیل آن، 

 های عامیانه پیش از اسالم است. ها در روایتاشاره به پرداشتن پری

ایزد تجسم باروری و زایندگی بودند که  -ها مظهر زن در متون ادبی پیش از اسالم، پری

های نفسانی و کامجویی و مهرورزی همراه بود؛ اما پس از ناچار با خواهشسرشتشان به 

ورود اسالم به ایران، این باورها از بین رفتند و اعتقاداتی جدید جای آنها را گرفتند. در 

ویژه  اعتقادات دین های اخالقی و بهادبیات دوره ساسانی، به دلیل تغییر و تحوالت ارزش



 

 

ر محسوب شدند؛ زیرا دین زردشت بر مسائل اخالقی و پارسایی ها مظهر شزردشتی، پری

ها و مراسم بسیار تأکید داشت و پریان به دلیل سرشت شهوانی خود و نزدیکی به جشن

های آیینی از انجمن ایزدان رانده شدند. به این صورت، مفهوم پری در متون آن کامرانی

در اذهان مردم باقی ماند و در متون دوره دگرگون شد؛ ولی تأثیر عمیق باورهای گذشته 

زدگی دانستند که با زایش، افسون مردان و پریای میها را مانند موجوداتی افسانهعامیانه پری

: 1385خوانی در ارتباطند و به رقص، رامش و آوازهای شبانه عالقه دارند )سرکاراتی، و پری

 -به کلی کنار گذاشته شد و این زن (.  پس از ورود اسالم به ایران، مفاهیم قبلی پری5و6

 شد، منظور آنها جن بود. ایزدان را معادل با جن دانستند و هرجا که نامی از پری برده می

جن به معنای پوشیده و پنهان است و جِنَّه، اسم مصدر آن و به معنای جن و جنون است. 

است؛ زیرا فرشتگان و پریان همچنین، این واژه به معنای فرشته، پری و دیوانگی نیز معنا شده 

(. در متون 98: 1362نامرئی هستند و عقل فرد مجنون نیز پنهان شده است )راغب اصفهانی، 

ادبی پس از اسالم، پری معانی مختلفی دارد که دو مورد از تعاریف آن،  مطلق جن )اعم از 

و معنای سوم کافر و مسلمان( و دیگری جن مسلمان است )معنای سوم آن، دیو یا جن کافر 

 پری معادل با زن زیبارو است(. 

خوردن از او به یاری در این منظومه هم، جنیان در ابتدا دشمن بهرام هستند و پس از شکست 

کند. درحقیقت، این موجودات شتابند و این موضوع، نظر ما را تأیید میشاهزاده می

ارندکه در صورت شده پری هستند و نیروهایی ماورائی داساطیری، شکل دگرگون

به این کنند. باتوجهای در پیشبرد اهداف به او کمک میطور ارزندهفرمانبرداری از انسان، به

ای )مانند سیمرغ(، ابزار و نیرویی برای مطالب، ظاهرا موها هم مانند پرهای پرندگان افسانه

 آیند.ن میها به کمک انساحرکت و ارتباط با جهان دیگر هستند که برای گذر از سختی

های منفی سایه اندام، چهرهبر سر راه وصال با گل و دشمنان شاهزاده از سوی دیگر، رقبا

خواهند مانع از می شوند و با ایجاد مزاحمت،در زمان نگرانی و ترس او ظاهر می هستند که

نیافته توسعهو نشده یونگ سایه را عملکردهای ذهنی سرکوب»: رسیدن او به هدفش شوند

ای از استرس شدید رها تواند در دورهدانست که می)معموالً یکی یا دو مورد از آنها( می

 .(zhu & han, 2013: 325« )شود



 

 

ای است دیو، موجودی افسانهنبرد بهرام با بهزاد بلغاری و نوشادشاه و دیو این چنین است.  

های عامیانه، همواره دشمن انسان بوده و در این داستان نیز چنین است. در اساطیر که در قصه

، یعنی در امور نیک ایران باستان، دیوها مظاهری از نیروهای شر هستند که در کار جهان

 .کننداخالل ایجاد می اهورایی

 

 پیر خردمند

رسیدن به هدف نهایی  هایی حضور دارند که برایهای عامیانه، همواره شخصیتدر داستان

هایی از خرد جمعی را نشان ها جنبهکنند. این شخصیتبه قهرمان داستان کمک شایانی می

یابند. هنگامی که فرد به کمک و یاری نیاز دهند و لزوما در صورت انسان نیز تبلور نمیمی

کند: شود و این کمبود و ضعف شخصیت را برطرف میدارد، این تصویر ازلی نمایان می

ای پیر دانا یعنی تفکر، شناسایی، بصیرت، دانایی و تیزبینی. پیردانا همچنین فرانمود پاره»

سازد، نظیر نیت خیر و صفات اخالقی است که منش روحانی این سرنمون را آشکار می

. درحقیقت، در این مواقع، خود فرد به (74 :1392 )مورنو،« آمادگی جهت یاری و یاوری

تواند گره مشکل خود را بگشاید و با تأملی از روی بصیرت و در قالب نمی دالیل گوناگون

 دهد. چهره پیرخرد این کار را انجام می

که فردی  بازرگان پیرالگو، در سیمای پیر بازرگان و آهو ترسیم شده است. چهره این کهن

به بهرام  اوکند. دنیادیده و خردمند است، با دلسوزی خطرات راه را به بهرام گوشزد می

تواند دهد و او نمیاندام، در طول سال یک بار خود را به دیگران نشان میگلکه گوید می

کند. پیرمرد راهنما اندام تردید نمیبه وصال آن دختر برسد؛ اما شاهزاده برای رسیدن به گل

 دهد.نیز پس از فهمیدن اراده استوار شاهزاده، راه سفر طوالنی را به او نشان می

ن شیر، این دبهرام، پس از شکارکردر این منظومه، چهره دیگر پیر، رمز حیوانی آن است. 

گریزد شود، اما آهو از چنگ او میبیند و برای گرفتن آن از سپاهش جدا میآهوی زیبا را می

کند. تبلور چهره پیر حامی در حیوانات، و شاهزاده را به سوی مکان حضور پیر راهنمایی می

در متون است و ازنظر محتوایی ارزش بیشتری دارد:  الگوکهنهای ظهور این صورتیکی از 

ارزشی او جنبه حیوانی پیر نه برای ذهن ابتدایی و نه برای ضمیر ناخودآگاه داللت بر بی»



 

 

کورمال به کند؛ زیرا حیوان از بعضی جهات برتر از انسان است. حیوان هنوز کورمالنمی

یابد، به ذاشته و من خودرایی را در برابر نیرویی که از آن زندگی میدنیای خودآگاهی پا نگ

سوی رفتاری ه کند که او را بای عمل میمبارزه وا نداشته است؛ بلکه برعکس مطابق اراده

 (.127: همان)« دهدعیب سوق میتقریبا بی

به همین دلیل، آزار است و در نمادشناسی حیوانات، آهو حیوانی زیبا، معصوم و بیهمچنین، 

شود. این حیوان شاهزاده را به سوی ها نیز جنبه مثبت پیر راهنما در آن متبلور میدر داستان

رو آنیما روبه فریبنده بار با تصویرکند و در این مکان، بهرام برای نخستینگنبد هدایت می

ل ظاهری مدور کش بهشود. در اینجا باید به معنای گنبد نیز توجه کرد. این مکان، باتوجهمی

آن، رمزی از مانداال یا مرکز خود است و همین مسئله، دیدن تصویر آنیما در آنجا را توجیه 

هربنایی خواه مذهبی یا غیرمذهبی » : کند؛ زیرا سرنمون آنیما متعلق به مرکز روان استمی

ودآگاه الگویی ست از ناخکه بر مبنای طرح مانداال ساخته شده باشد فرافکنی تصویر کهن

سان بر روی شوند و بدینبه جهان خارج. شهر، قلعه و یا معبد هرکدام نماد وحدت روانی می

)یونگ، « گذارندکنند تأثیری خاص میشوند و یا در آنها زندگی میافرادی که وارد آنها می

 (.370و 371: 1389

 

 قهرمان

ا دنبال کند تا بتواند در طی روند رشد شخصیت، انسان باید در درون خود روندی مشخص ر

های درونی خود فائق آید و خودآگاه را با ناخودآگاه پیوند بزند. مسیر بر ناهماهنگی

شود و او در این مسیر با خطرات زیادی سازی شخصیت، با سفر قهرمان شروع مییکپارچه

این سفر، شود که باید برای مقابله با آنها شجاعت و جسارت کافی را داشته باشد. رو میروبه

سیری از جهان آگاهی به جهان ناخودآگاه و بازگشت از آن جهان به بیداری است. درواقع، 

که خویشتن انسان را طوریشود؛ بهاین مرحله، از دیدگاه مذهبی سیری درونی دانسته می

دانند و درآن قلمرو، باید خدای درونی )نفس( قلمرو خدایان متضاد روشنایی و تاریکی می

تاریک شخصیت ادغام شود؛ زیرا در این صورت است که چرخه تکامل تکمیل  با وجه

کند و آنجا خوانی را پشت شناسیم به ظلمات سفر میقهرمان از قلمرویی که ما می»شود: می



 

 

شود: بازگشت کند و یا دوباره اسیر و در معرض خطر ازنظر ما گم میگذارد و تمام میسر می

اند. با این وجود این دو قلمرو درواقع یکی سو توصیف کردهاو را بازگشت از جهان فرا

هستند و همین موضوع کلید اصلی درک اسطوره و سمبل است. قلمرو خدایان بعد 

شناسیم و کشف این بعد، چه از روی اراده انجام ای از جهانی است که ما میشدهفراموش

کمبل، .(224: 1384)کمبل، « شود چه بدون قصد و اراده، معنای کلی عمل قهرمان است 

را کسب خرد و قدرت  آنقهرمان را نماد توانایی بشر در کنترل توحش درون و هدف غایی 

                                                                                       داند.در راه کمک به دیگران می

های خاصی دارد؛ به هرمانی انجام شود که تواناییموانع دشوار سفر، باید به یاری ق گذر از

همین دلیل این شخص همواره از تبار شاهان یا پهلوانان است.  این تصویر ازلی پس از سه 

 مرحله پدیدار می شود:

دیگر با توجه او به ندای عبارتمرحله نخست، با بیدارشدن فرد از ناآگاهی روزمره، یا به

انسان در صورت غفلت از بعد درونی خود، از پرورش وجوه شود. ناخودآگاهی آغاز می

وشنودی به نظر یونگ هرچه بیشتر به جهان بیرونی بپردازیم، گفت»ماند: باطنی خود باز می

های نیاکانمان در جریان است، کمتر درک خواهیم را که در ضمیر ناخودآگاه ما با روان

ری ضروری است؛ زیرا سبب ایجاد تعادل کرد. گوش فرادادن به صدای ضمیر ناخودآگاه، ام

 (.229و  230:  1392)اسنودن، « شودهای روانی تاریخ وجود ما میدر جنبه

رسد و در آنجا با دیدن اندام، بهرام ازطریق آهو به عبادتگاه پیر میدر منظومه بهرام و گل

داشدن شاهزاده از شود؛ بنابراین، در اینجا ظهور آهو و جتصویر دختر، بشدت دلباخته او می

همرانش، نمادی از مرحله دعوت است که آغاز راه قهرمان را در پی دارد. مرحله بعد، 

ای است که باید شاهزاده را برای ادامه این مسیر یاری دهد و آن عشق است. در طول انگیزه

را در آن  زندگیبرای زندگی بوده است که هدف  حیاتیتاریخ، عشق همواره نیرویی 

 اند:هجستمی

دارد و بدین ترتیب عاشق به زبان روانشناسی عشق جدایی من و من برتر را از میان بر می»

گویند عشق تواند به سود خود، از نیروهای عظیم درونی بهره گیرد. از این روست که میمی



 

 

)دهقانی، « آیدآسا بر میالعاده و معجزهقدرتی شگرف دارد و عاشق از عهده کارهایی خارق

1387 :127.) 

از  رمزیآیند و این موضوع، درنهایت، در مرحله واپسین، امدادهای غیبی به یاری خود می

هستند. شاهزاده بهرام نیز، پس از گذر از آن دو مرحله، به یاری  نیروهای محافظ سرنوشت

العاده را به یاری خود فرا نیروی جنیان، یعنی ازطریق سوزاندن موی آنها، نیرویی فوق

واند که آنها نماد نیروهای مثبت سایه هستند. او به این شیوه، لشکر بهزاد و نوشادشاه را خمی

 که خود از انجام این کار ناتوان است.دهد؛ درحالیشکست می

پیماید، ازنظر جهات نیز واری که قهرمان برای رسیدن به آنیما میهمچنین، مسیر دایره

رق است. کشور روم که در غرب واقع شده، مفهومی نمادین دارد و از غرب به سوی ش

راست )مشرق یا »نمادی از خودآگاهی و ناهماهنگی است و کشور چین نمادی از بیداری: 

محل طلوع خورشید( طلیعه روز است و مفاهیمی چون روشنایی، گرمی، بیدارشدن، تولد 

ل غروب دوباره، کوشش، دانش و زیبایی را در بر دارد. برخالف آن چپ )مغرب یا مح

کننده سرما، ترس، بیهوشی، خستگی، خورشید( نماد فرا رسیدن شب است درنتیجه، تداعی

 (.42: 1372)دانیلز، « باشدها، وهم  و خیال میناشناخته

 

 آنیما

ای الگوهای پیچیده یونگ، خصال متضاد درونی افراد است. وجود انسان ملغمهیکی از کهن

طور ناخودآگاه در امور مختلف جنس بشر ریشه دارند و بههایی است که در هر دو از ویژگی

دهد که همچون تصویر همزاد آنیما را در روح مرد، بعدی زنانه می»شود. یونگ منعکس می

شود(. در این معنا همزاد، نامیده می animusشود )در روح زن معموال بر زنان فرافکنده می

ی است. تصویر جنس مخالف است بخش ضد و مخالف جنسیت روح مرد است و دوجنس

 (.147: 1385)دستغیب، « کندکه مرد در ناخودآگاهی شخصی و عمومی با خود حمل می

الگوها، هم جنبه مثبت و هم جنبه منفی دارد؛ چنانکه وجه الگو نیز مانند سایرکهناین کهن

به بدخلقی، قراری، آشفتگی روزمره و... و زنان را منفی آن مردان را به افکار منفی، بی



 

 

، مانند میانجی میان بخش خودآگاه و تصویر ازلی زنکند. پرخاشگری و... دچار می

در مرحله  های سخت خودشناسی،کند و انسان، پس از گذر از آزمونناخودآگاه عمل می

سازی خود شدن در آن، به فرایند یکپارچگی و متعادلشود و با ادغامبا آن مواجهه می آخر

مرکز روان، جایگاه انسان کامل است و به همین دلیل، در آن، شکوه روح به  .دهدفرجام می

 یابد.اشکال مختلفی چون فرد روحانی، پیامبر، خدا )یا خدابانو(، معشوق زیبا رو و... تجلی می

بازتاب روان خردمند انسان است که فرد برای رویارویی با آن، خطر  الگوییکهناین تصویر 

خرد تا در آینده بتواند به اوج خالقیت برسد: اریک خویش را به جان میمبارزه با وجوه ت

 دارند و آن زناشویی دخترهای پریان تصویر دلکشی از اعمال متعارف روان عرضه میقصه»

شاه با شاهزاده پسر دلفریب است. دختر شاه معرف بخشی از ناخودآگاهی است که برای 

پیوندد. درواقع، این م، به بخش متناظر خودآگاهی میامری بارور و پربار و زاینده و معلو

جزء منتخبی از گذشته جهان است که از راه همدمی و همجوشی، و به منظور آفرینشی در 

 (.77: 1366)دالشو، « شودآینده، به زمان حال متصل می

 اندام نیز، شاهزاده پس از پشت سر گذاشتن تمام مراحل خودشناسیدر منظومه بهرام و گل

شود. درحقیقت، رو میو پیروزشدن در مبارزه با وجوه مختلف سایه، با معشوق خود روبه

نفس انسان برای اینکه به آرامش برسد، باید نیروی مثبت ناخودآگاه را بشناسد و با آن همراه 

 و سازگار شود.

 

 خواب

ها جایگاهی ویژه دارند و همواره درزمینه تکامل شخصیت در روانکاوی یونگ خواب

های کهن انسان هستند و تصاویر ها  منبعی از ذخایر اندیشهکننده هستند. خوابیاری

رؤیاها با زبانی مجازی »کردن معضالت روزمره فرد اهمیت دارد: الگویی آنها برای حلکهن

ها، دستورات و ها، دیدگاهها، داوریاندیشه -ری عاطفی و ملموسای تصاوییعنی به گونه -

دهند که یا در اثر سرکوفتگی یا به واسطه عدم تشخیص به هایی را به ما انتقال میگرایش

های ناخودآگاهند و رؤیا مشتقی از کنند. چون قطعا درونهطور ناخودآگاه عمل می

« های ناخودآگاه استردارنده بازتابی از درونهرود، دربهای ناخودآگاه به شمار میفعالیت



 

 

اندام و کامرانی ماه پس از ازدواج با گل(. در این داستان، شاهزاده، شش52: 1385)یونگ، 

بیند. بهرام دلیل ناراحتی تاب میبا او شبی در خواب، پدر خود را با حالتی بسیار نزار و بی

از فراق فرزند به این روز افتاده است. همین  گوید کهپرسد و کشورشاه میپدر را از او می

شود بهرام به فکر بازگشت به موطن خود بیفتد و راهی سفر شود. در اینجا رنج پدر باعث می

دهد و ای است که احساسات دو جنبه شخصیت را به هم پیوند میاین خواب، در حکم آینه

د ناخودآگاه بدون پیوستن به بیانگر تلفیق دو جنبه روان در درون انسان است؛ زیرا رش

 سرانجام است.   خودآگاه ناقص و بی

 

 

 گیرینتیجه

ها های عامیانه، پایانی خوش دارند که همراه با وصال شادمانه است. در این نوع داستانداستان

رسد و به سرزمین کردن مسیری دشوار، سرانجام به هدف خود میشخصیت اصلی پس از طی

دهد که ها، محتوایی کلی و جهانی را نشان میلگوی تکراری این قصهگردد. اخود باز می

اندام نیز، کند. در منظومه  بهرام و گلمسیر تعالی انسان به سوی شخصیتی جامع را ترسیم می

کشورشاه، پدر بهرام، رمز انسان است که برای دستیابی به شخصیتی جدید و واال تالش 

الگوی خود است که در ابتدا با یاری امدادی نماینده کهن کند و فرزندش، شاهزاده بهرام،می

رسد و در آنجا پس از رویارویی با تصویر غیبی )آهو، رمزی از پیرخردمند( به مرکز روان می

همتای خود )آنیما( با راهنمایی پیرخرد )پیر بازرگان( در راه طوالنی و سخت معشوق بی

سئله، در ابتدا با جهان مرموز و خوفناک نهد. شاهزاده پس از این معشق او گام می

ناخودآگاهی جمعی )دریا و نهنگ( و سپس با جلوه های مختلف ناخودآگاهی جمعی از 

شود و پس از عبور از موانع و ایجاد هماهنگی و سازگاری رو میقبیل سایه، قهرمان و... روبه

به جز نیروی منفی، جنبه مثبت کند. در این داستان، سایه اندام ازدواج میبا همه آنها با گل

شوند و الگوی سایه( در ابتدا در هیئت دشمن شاهزاده ظاهر مینیز دارد. برادران جنی )کهن

خوردن از بهرام، با دادن چند تار موی خود به او، شاهزاده را در نبرد با سپاه پس از شکست

یله عناصری چون رقبای وسهای منفی سایه نیز بهکنند. جلوهبهزاد و نوشادشاه یاری می



 

 

کند. در انتها شاهزاده و افرع دیو نشان داده شده است که او سرانجام از سد آنان عبور می

قراری و ناراحتی پدر الگوی خواب از بیاندام، به کمک کهنبهرام پس از ازدواج با گل

شود. در ای برای پدر میگردد و جانشین شایستهشود و به وطن خود باز میخود مطلع می

این داستان، جهت سفر شاهزاده از غرب یعنی ناآگاهی به شرق، یعنی اشراق درونی است و 

 این موضوع نیز رمز دیگری از تالش انسان برای دستیابی به جنبه واالتر شخصیت است.

های منفی مطابق با دیدگاه یونگ، در این منظومه، بیشترین درگیری شاهزاده مربوط به جنبه

؛ چراکه انسان همواره برای عبور از نقاب شخصیت کنونی خویش، باید باورهای روان است

اش را بپذیرد؛ اما معموال پذیرش و تغییردادن آنها کهنه را کنار بگذارد و وجوه منفی هستی

الگوی پیرخرد نیز دوبار در داستان ظاهر شده است و دلیل آن، برایش دشوار است.  کهن

 رفت از وضعیت کنونی خود است. حل برونهزاده برای یافتن راهسردرگمی و نیاز شدید شا

 

 

              9307-8036-0001-0000ایدی ارکید دکتر مهدی شریفیان: 

           6592-5388-0002-0000ایدی ارکید رویا هاشمی زاده :         

 

 

 

 منابع

 آرا قهرمان. تهران: میترا. . چاپ اول. ترجمه دلرؤیا و تعبیر رؤیا(. 1378اپلی، ارنست. )

زاده. تهران: االسالم. چاپ اول. ترجمه افسانه شیخیونگ، مفاهیم کلیدی(. 1392اسنودن، روث. )

 عطایی.

. چاپ اول. تهران: های عاشقانه در ادب فارسیفرهنگ داستان (.1392اصغر. )باباصفری، علی

 مطالعات فرهنگی. انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و

 هرمس. :تهران .زادهترجمه اختر شریعت .چاپ چهارم .هاافسون افسانه .(1395) .بتلهایم، برونو



 

 

 . چاپ دوم. ترجمه حسین پاینده. تهران: انتشارات آشتیان.اندیشه یونگ(. 1387بیلسکر، ریچارد. )

 فصیح. تهران: نشر فاخته.. ترجمه اسماعیل خودشناسی با روش یونگ(. 1372دانیلز، مایکل. )

 انتشارات نوید. :شیراز .چاپ اول .بنیادها و رویکردهای نقد ادبی .(1385) .دستغیب، عبدالعلی

 . چاپ اول. ترجمه جالل ستاری. تهران: توس.وارهای پریزبان رمزی قصه(. 1366دالشو، م. لوفر. )

 ه رشد.. چاپ اول. تهران: جوانوسوسه عاشقی(. 1387دهقانی، محمد. )

 .یمرتضو :تهران .مفردات الفاظ القرآن (.1362. )راغب اصفهانی، حسن بن محمد

 . چاپ دوم. تهران: طهوری.های شکارشدهسایه(. 1385سرکاراتی، بهمن. )

 . چاپ سوم. تهران: میترا.نقد ادبی(. 1388شمیسا، سیروس. )

. چاپ اول. تصحیح حسن ذوالفقاری و پرویز ارسطو. اندامبهرام و گل(. 1391الدین. )صافی، امین

 تهران: چشمه. 

 . چاپ ششم. ترجمه ابراهیم امانت. تهران: فیروزه.زبان ازیادرفته(. 1377فروم، اریک. )

. چاپ چهارم. ترجمه یحیی های شخصیتنظریه(. 1388فیست، جس و گریگوری جی. )

 سیدمحمدی. تهران: نشر روان.

 . چاپ اول. ترجمه شادی خسروپناه. مشهد: گل آفتاب.قهرمان هزار چهره. (1385کمبل، جوزف. )

. چاپ هفتم. ترجمه داریوش مهرجویی. یونگ، خدایان و انسان مدرن(. 1392مورنو، آنتونیو. )

 تهران: مرکز.

 پور. تهران:کاروان. . چاپ دوم. ترجمه ابوالقاسم اسماعیلیرؤیاها(. 1385یونگ، کارل. )

 . چاپ هفتم. ترجمه محمود سلطانیه. تهران: جامی.هایشانسان و سمبل(. 1389. ) --------

 

Davydov, andrey & Olga Skorbatyuk (2015), Non-Traditional 

Psychoanalysis: Selected Scientific Articles And Presentations At 

Conferences (Catalog Of Human Souls. Vol. 4.), Edition: 1st, Chapter: Part 2: 

Scientific Articles: Article 1. “From Carl Gustav Jung’s Archetypes Of The 

Collective Unconscious To Individual Archetypal Patterns”., Publisher: HPA 

Press, pp.25-42.                                

Leigh, david (2011), “Carl Jung’s Archetypal Psychology, Literature, and 

Ultimate Meaning”,Ultimate Reality and Meaning,Vol. 34, No. 1-2. pp. 95-

112.                                                                                    



 

 

Zhu, Jiang & Han, lemeng (2013), “Analysis on the Personality of Maggie by 

Jung’s”,Theory and Practice in Language Studies, Vol. 3, No. 2, pp. 324-

328.                                                                         

 

 

 

References 
Babasafari, Ali Asghar (1392). Culture of Love Stories in Persian Literature, 

First Edition, Tehran.  

Bettelheim, Bruno (2015). Afsone afsaneha, Fourth Edition, translated by 

Akhtar Shariatzadeh, Tehran: Hermes. 

Billsker, Richard (1387). Jung's Thought, Second Edition, translated by 

Hossein Payendeh, Tehran: Ashtian Publications. 

Campbell, Joseph (1385). The Hero of a Thousand Faces, First Edition, 

translated by Shadi Khosropanah, Mashhad: Gol Aftab. 

Daniels, Michael (1372). Self-knowledge with Jung method, translated by 

Ismail Fassih, Tehran: Fakhteh Publishing. 

Davydov, andrey & Olga Skorbatyuk (2015), Non-Traditional 

Psychoanalysis: Selected Scientific Articles And Presentations At 

Conferences (Catalog Of Human Souls. Vol. 4.), Edition: 1st, Chapter: Part 

2: Scientific Articles: Article 1. “From Carl Gustav Jung’s Archetypes Of 

The Collective Unconscious To Individual Archetypal Patterns”., Publisher: 

HPA Press, pp.25-42. 

Delasho. Luffer (1366). The coded language of fairy tales, first edition, 

translated by Jalal Sattari, Tehran: Toos. 

Dehghani, Mohammad (1387). Vavaseie asheghi, First Edition, Tehran: 

Growth of Growth 

Dastgheib, Abdul Ali (1385). Foundations and Approaches of Literary 

Criticism, First Edition, Shiraz: Navid Publications. 

Fist, Jess and Gregory Jay (2009). Personality Theories, Fourth Edition, 

translated by Yahya Seyed Mohammadi, Tehran: Ravan Publishing. 

Fromm, Eric (1377). Forgotten Language, Sixth Edition, translated by 

Ebrahim Amanat, Tehran: Firoozeh. 



 

 

Jung, Carl (1385). Dreams, Second Edition, translated by Abolghasem 

Esmailipour, Tehran: Caravan. 

Jung, Carl (1389). Man and his symbols, seventh edition, translated by 

Mahmoud Soltanieh, Tehran: Jami. 

Leigh, david (2011), “Carl Jung’s Archetypal Psychology, Literature, and 

Ultimate Meaning”,Ultimate Reality and Meaning,Vol. 34, No. 1-2. pp. 95-

112. 

 


